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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Meghívottak! 
Köszöntöm a bizottság valamennyi megjelent tagját és a meghívottakat. A bizottság 
ülését ezennel megnyitom. Ismertetem a helyettesítések rendjét: Kovács Zoltán alelnök 
úr helyettesíti Vitányi István alelnök urat, Becsó Károly helyettesíti Demeter Zoltán 
képviselőtársunkat, Bajkai István helyettesíti Vigh László képviselőtársunkat, s 
jómagam helyettesítem Czunyiné Bertalan Judit alelnök asszonyt. Megállapítom, hogy 
a bizottság határozatképes. 

Most soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendi 
javaslat módosítására irányuló kezdeményezés nem érkezett. Kérdezem tehát 
képviselőtársaimat, ki támogatja a napirendi javaslat elfogadását. Kérem, 
kézfelemeléssel szavazzanak! Aki igen? (Tizenegy.) Aki nem? (Nincs ilyen.) És 
tartózkodás? (Nincs ilyen.) Nem volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy egyhangúlag, 11 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a bizottság a napirendi javaslatot 
elfogadta. 

Dr. Varga Judit igazságügyi miniszter éves meghallgatása  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

Soron következik 1. napirendi pontunk: dr. Varga Judit igazságügyi miniszter 
éves meghallgatása az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján. 
Nagy tisztelettel köszöntöm ülésünkön Varga Judit miniszter asszonyt, Völner Pál 
államtitkár urat, Bóka János államtitkár urat, Hajas Barnabás államtitkár urat, Raisz 
Anikó államtitkár asszonyt és munkatársaikat.  

Mielőtt elkezdjük a napirendi pont megvitatását, a tárgyalás menetével 
kapcsolatban az alábbi javaslatot kívánom tenni. Azt javaslom, hogy a bizottságban a 
korábban kialakult gyakorlatnak megfelelően a miniszteri éves meghallgatásra 
kétolvasatos vita keretében kerüljön sor, vagyis miniszter asszony nyitóbeszédét 
követően kérdések feltételére, majd a miniszteri válasz után a vélemények 
megfogalmazására legyen lehetőség.  

Kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja az általam előterjesztett tárgyalási 
menetrendre tett javaslatot. Aki igen? (Tizenegy.) Aki nem? (Nincs ilyen.) És aki 
tartózkodott? (Nincs ilyen.) Nem volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tárgyalási rendet 
elfogadta.  

Ismét köszöntöm Varga Judit miniszter asszonyt, egyben megadom a szót 
expozéjának megtartására. Miniszter asszony, parancsoljon! Öné a szó. 

Dr. Varga Judit expozéja 

DR. VARGA JUDIT igazságügyi miniszter: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelettel köszöntöm az Igazságügyi bizottság tagjait. Tisztelt Képviselő Urak! Tisztelt 
Bánáti Elnök Úr! Üdvözlöm az OBH képviseletében megjelent munkatársakat, 
kollégákat is. Úgy érzem, a jelenlévők is bizonyítják azt a szellemet, amelyben a közel 
egy éve átvett minisztériumot vezetem, hiszen ha jól látom, a kollégáim többen vannak, 
mint a bizottság tagjai, hiszen csapatmunkában képzelem el az Igazságügyi 
Minisztérium vezetését július 12-ei eskütételem óta.  
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Szeretnék önöknek négy nagyobb fejezetben beszámolni az elmúlt egy évről. 
Elsőként engedjék meg, hogy az Igazságügyi Minisztérium szervezeti változásairól, 
annak tapasztalatairól, az új felépítésről és a 2020. évre kitűzött politikai célokról 
beszéljek, és ezen túlmenően az egyes politikai célokat szeretném részletesebben 
kifejteni. 

2019. július 12-én a kormányzati struktúra annyiban változott meg, hogy az 
európai uniós ügyek átkerültek a Miniszterelnökségtől az Igazságügyi Minisztériumba. 
Én ezt követően vettem át a minisztériumot. Ez azt is jelentette, hogy a minisztérium 
állománya kibővült, hiszen a brüsszeli Állandó Képviselet munkatársai, illetve a 
korábbi uniós államtitkárság közel kétszáz fővel - részleteiben nem szeretnék itt 
számadatokba belemenni, de közel egyharmaddal - növelték meg a minisztérium 
addigi létszámát. Ehhez mindenképpen igyekeztünk hozzáalakítani a struktúrát is. Az 
új organigram szerint jelenleg öt államtitkárság működik a minisztériumban. Ebből 
egy államtitkárság az uniós ügyekért felelős államtitkárság, amelyben két helyettes 
államtitkári pozíció is helyet kapott: az egyik a tipikus uniós ügyek koordinálásáért 
felelős, a másik pedig az európai uniós kapcsolatok alakításáért. Ezekről részletesebben 
a holnapi európai ügyi bizottsági meghallgatáson fogok beszámolni. Ezen túl a 
parlamenti államtitkárságot Völner Pál képviselő úr, államtitkár úr vezeti. A 
közigazgatási államtitkár asszonyom, dr. Raisz Anikó; itt történt személycsere az előző 
miniszterséghez képest. A nemzetközi és európai uniós igazságügyi együttműködésért 
felelős államtitkár pozíciója változatlan maradt, Bóka János látja el; itt annyiban 
történt egy kis soványítás, hogy egy helyettes államtitkársággal működünk a májusi 
szmsz-módosítás óta. (Dr. Varga-Damm Andrea megérkezik az ülésre.) Az 
igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkárságot Hajas Barnabás vezeti május 1-
jétől; itt is két helyettes államtitkár új szereplő a minisztériumi struktúrában. Itt 
egyébként igyekeztünk az új célkitűzésekhez igazítani a szervezeti organigramot is, 
ennek megfelelően az igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkárság alatt dolgozó 
két helyettes államtitkár nagyon markánsan képviseli azt a filozófiát, amelyet 
igazságügyi miniszterként szeretnék képviselni, ami egy nagyon aktív kapcsolattartás 
a hivatásrendekkel; tehát van egy hivatásrendekért felelős helyettes államtitkárom, 
illetve az igazságügyi közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkárság. Itt nagyon 
hangsúlyos szerepet kap az áldozatsegítés mint igazságügyi minisztériumi 
portfólióelem, amely kiemelt politikai céljaim közé is tartozik. Ezt igyekeztem 
megerősíteni egy új helyettes államtitkári struktúrával is. 

Ezen túl szeretnék még önöknek röviden beszámolni arról, hogy a Mádl Ferenc 
Intézet mint háttérintézet megkezdte működését körülbelül a miniszteri 
kinevezésemmel egy időben. Az elsődleges feladata az, hogy segítse a minisztérium 
munkáját nemzetközi jog-összehasonlító elemzések készítésével. Ennek a feladatnak 
abszolút meg is felelt az intézet, hiszen közel kétszáz országjelentést készített. Itt 
nagyon fontos az, hogy minden egyes magyar intézkedés megtétele előtt lássuk, mi az 
európai és a nemzetközi térkép. 49 kutatási témát ölel fel az ez évre szóló kutatási 
tervük. Sajnos a Covid-járvány közbeszólt, és nagyon sok tavaszra megszervezett 
konferencia nem került sorra, ezeket elhalasztottuk, de megtartottuk a múlt héten az 
első sikeres webkonferenciánkat Trócsányi László volt miniszter úr vezetésével Európa 
jövőjéről. Itt olyan nagy nevek szerepeltek, mint Antonio Tajani, vagy a horvát 
elnökséget vivő államtitkár asszony, Andreja Metelko-Zgombić, illetve az osztrák 
európai ügyi miniszter asszony. Tehát elindult az intézet tevékenysége is, és látjuk, 
hogy rendkívüli módon nemcsak a saját minisztériumunk munkáját segíti azzal, hogy 
a harminc nagyon jó minősítéssel rendelkező kutató segíti a mi munkánkat, hanem a 
tárcák igényeit is kiszolgálja a jogalkotás legszélesebb területein. 
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Engedjék meg, hogy néhány szóban előrevetítsem, melyek azok a politikai 
célkitűzések, amelyeket magunk előtt látunk az elkövetkezendő, ciklus végéig tartó 
szűk két esztendőben. Határozottan szeretném folytatni a jogi versenyképesség javítása 
témakörben azt a feladatot, amelyet már elődöm is kitűzött maga elé; erről majd 
részletesebben szeretnék beszélni.  

A másik a családok védelme, a családjog akár jogalkalmazási, joggyakorlat-
elemzési szempontú felülvizsgálata és adott esetben jogalkotási feladatok ellátása. 
Ennek a munkának oroszlánrészét együtt végezzük az állami és civil szervezetekkel, 
ezért hoztuk létre a családjogi szakmai és civil munkacsoportot. Ezekről is szeretnék 
majd bővebben beszélni; ez a másik nagy témakör tehát, a családok védelmének, a nők, 
gyermekek, elesettek védelmének a megerősítése. 

A harmadik, amivel igyekszünk a modern kor kihívásaira is felelni, ez a 
digitalizáció és a digitális szabadság kérdésköre. Ezt tavaly nyár végén jelentettem be, 
és ugyanakkor a Covid-járvány sajnos itt is valamennyire beleszólt az eredeti 
menetrendünkbe, de haladunk a kitűzött terveink mentén. 

És akkor a Covid lenne még a záró eleme az expozémnak, hiszen erre egyikünk 
sem számított akkor, amikor akár esküt tettem, akár a januári újévi fogadalmait tette 
bárki akár képviselőként, akár magánemberként. Ez mindannyiunk életét valamelyest 
felborította, de én úgy érzem, nagyon sok jótékony hatása is volt a minisztériumi 
munkára, a csapatjátékot megerősítette, egy közös célért küzdött mindenki. Innen is 
szeretném a kollégáknak megköszönni azt az emberfeletti munkát, amelyet nagyon 
sokszor, rendszeres hétvégi és éjszakai munkavégzéssel teljesítettek annak érdekében, 
hogy a veszélyhelyzeti rendeletalkotás az alkotmányos keretek között, a leggyorsabban 
és legnagyobb rendben történhessen. Itt külön a Közlönynél dolgozó munkatársaknak 
is köszönöm a segítségüket, és minden elismerésem ezért a három hónapos 
helytállásért.  

S akkor most, tisztelt képviselő asszony és képviselő urak, a hivatásrendekkel 
való kapcsolattartásban tudjuk, hogy időközben a bíróságok élén személycsere történt, 
az új vezetővel rendszeres szakmai kapcsolattartásban vagyunk, ezért én úgy érzem, a 
Covid-járvány is egy nagyon jó tesztüzem volt arra, hogy hogyan tudnak együtt 
dolgozni a minisztériummal a különböző hivatásrendek. Köszönöm a Magyar Ügyvédi 
Kamarának is a nagyon konstruktív részvételét ezekben a folyamatokban, hiszen napi 
szinten kellett a kihívásokra válaszolni, azért, hogy úgy működjön tovább az 
igazságszolgáltatás, szinte észrevétlenül, ilyen Mátyás király meséje módjára, hogy 
hozott is ajándékot, meg nem is, tehát hogy hogyan biztosítsuk a folytonosságot, de 
közben minimalizáljuk a személyes kapcsolattartással, személyes kapcsolattal, 
érintkezéssel járó eljárási cselekményeket.  

A hivatásrendeket érintő, úgy érzem, nagyon fontos mérföldkő az, hogy sikerült 
elérnünk egy többlépcsős illetményrendezést a bíróságokon. Ennek első eleme 
érintette az ügyészi illetményemelést is. Tavaly decemberben fogadtuk el, fogadta el az 
Országgyűlés ezt a fizetésemelési megalapozást, hiszen az első kihívás az volt, hogy egy 
szintre kellett hozni a bíróságok és az ügyészségek fizetési fokozatait, beosztási 
pótlékait, hogy ez a két hivatásrend mindenképpen azonos anyagi feltételek mellett 
tudjon működni. Azért tartom ezt nagyon fontos eredménynek, hiszen legutóbb 
bérrendezésre információim szerint 2004-ben került sor, és nagyon időszerű volt már 
ez. Ez ugyanúgy része a bírói függetlenségnek, és igyekszünk, hogy két-három éven 
belül az európai rangsorban egy méltóbb helyre tudjuk a bíráink, ügyészeink 
illetményét emelni. Mint említettem, az első fokozat, vagy az első eleme ennek az 
illetményrendezésnek egy összefésülése volt a két életpályamodellnek, ez a bírókat és 
az ügyészeket érintette, a beosztási pótlékokat, illetve a fokozati szorzókat. S innentől 
kezdve tudjuk azt a technikát alkalmazni, hogy az illetményalap költségvetési 
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törvényben való, évről évre történő megemelésével tudjuk mind a bíróságokon 
dolgozók, nemcsak bírói jogállású foglalkoztatottak bérét emelni, hanem az 
igazságügyi alkalmazottakét, és ez ugyanúgy érinti az ügyészeket is, hiszen a 
matematikai logika szabályai szerint ha az alapot emeljük, ugyanannyi százalékkal fog 
emelkedni mindenkinek a fizetése, akié ehhez az alaphoz van kötve. Ez volt tehát a nagy 
eredménye a tavalyi év végi tárgyalásoknak, és a kormány elkötelezett, hogy ezen 
hivatásrendeket méltó bérezésben részesítse. Az első fokozat körülbelül - egy átlagot 
tudunk mondani, hiszen a fokozati szorzók és a beosztási pótlékok nem minden egyént 
érintenek ugyanolyan mértékben - egy 28-32 százalékos illetményemelés. Idén a 
költségvetési törvény, amelyet a Pénzügyminisztérium benyújtott, már tartalmazza az 
illetményalap plusz 12 százalékos emelését, amely az ígéret része is volt, és még ’22-re 
is elő van irányozva egy további 13 százalék; így tehát összesen közel 68 százalékkal fog 
emelkedni az igazságszolgáltatásban elsősorban a bírói fizetés. Úgy érzem, ez egy 
fontos tett és fontos lépés, mint mondottam, a bírói függetlenség és a pálya 
megbecsültsége irányában. 

Engedjék meg, hogy néhány szóban megemlítsem a polgári perrendtartás és a 
büntetőeljárás utánkövetését. Elődöm alatt hatalmas kodifikációs tevékenység zajlott, 
új büntetőeljárási kódex és új polgári perrendtartás került elfogadásra. Már 
miniszterjelölti meghallgatásomon előrevetítettem, hogy fontos, hogy ezeknek a 
gyakorlati hatályosulását utánkövessük, és ha szükség van arra, hogy módosításokat 
eszközöljünk, akkor azokat meg fogjuk tenni, de mindenképpen egy alapos előkészítő 
munkát követően. Arról tudok önöknek beszámolni - teljes őszinteséggel -, hogy a Be., 
tehát a büntetőeljárási kódex jobban sikerült, mint a polgári perrendtartás. Ez nem 
titok. Ezért is kerülhetett sokkal hamarabb sor a büntetőeljárási kódex apró 
finomítására, amely a tavaszi ülésszakon benyújtásra is került és elfogadásra is. Ezt 
közel egyéves szakmai előkészítő munka előzte meg, sok technológiai újítás is 
belekerült; nem mennék bele a részletekbe, mert a kollégáim talán jobban is tisztában 
vannak vele. Összességében ez egy egyértelműen jó szakmai együttműködés 
eredménye volt. 

A Pp. már nehezebb kihívások elé állított minket, hiszen itt a hivatásrendek felől 
többféle, szerteágazó aggodalom és elégedetlenség áradt a minisztérium felé. Ezért 
igyekeztem a legalaposabban előkészíteni azt a munkát, ami az utókövetést jelenti. 
Meghosszabbítottam Wopera Zsuzsa miniszteri biztos asszony mandátumát, és 
kifejezetten azt kértem, hogy amennyi időt ez igénybe vesz, annyit szánjon rá, de a 
legfontosabb, hogy mindenki üljön az asztalnál, akit érint a polgári perrendtartás. És 
azt kértem a hivatásrendektől, hogy olyan képviselőt küldjenek, aki reprezentatívan 
tudja képviselni a saját hivatásrendjét, hiszen bennünk megvan a jó szándék, megvan 
az együttműködés, az odafigyelés szándéka, de egy 16-17-18 ezres, ha a jogtanácsosokat 
is odavesszük, ügyvédi kart nehéz… - (Dr. Bánáti Jánoshoz:) önöknek is kihívás, elnök 
úr, természetesen, hogy egy hangon szólaljanak meg; nekünk még nagyobb kihívás, 
hogy önök csak egy hivatásrend a sok közül, akikkel egyébként nekünk mindenképpen 
pozitívan és konstruktívan tudnunk kell együttműködni. Ezért köszönöm a Bírósági 
Hivatalnak is a részvételét, illetve a különböző szakértők részvételét. Ez a 
munkacsoport ősszel kezdte meg a munkáját, azt hiszem, hat-hét ülésük volt, és most 
tudtak letenni az asztalra egy olyan koncepciót, amely ha megkapja a végső jóváhagyást 
minden hivatásrendtől, akkor elindulhat a kodifikációs munka is, és az őszi 
ülésszakban szeretném a tapasztalatokat kodifikálni. Részletekbe bele nem menve, 
tudjuk, hogy a keresetindítás rendkívül nehéz volt, ennek az egyéves gyakorlati 
tapasztalatait úgy kellett beültetni, hogy azokat viszont már ne veszejtsük el, amelyeket 
közben már megtanultak a hivatásrendbeliek. S talán sikerült elválasztani azt, hogy mi 
volt a tényleges tévedés és nem tud működni, vagy mi volt az abból jövő probléma, hogy 
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azért mégiscsak egy közel hetvenéves kódex helyett kellett egy újat megtanulni 
alkalmazni, egy teljesen más alapvetés alapján. Nyilván az emberekben is benne van az 
az alapvető ellenállás, hogy ha egy régit kell kidobni, akkor az újjal bizalmatlanok.  

Ezt kellett tehát a leginkább szétválasztanunk ebben az utánkövetési 
munkacsoportban. Én úgy érzem, hogy a biztos asszony kiváló munkát végzett; de 
persze ne én dicsérjem a kollégámat, hanem tegyék azt majd meg a hivatásrendek, és 
majd önök, képviselő asszony és urak, a kodifikáció parlamenti szakasza során. Úgy 
érzem, ez egy nagyon fontos eleme az Igazságügyi Minisztérium szakmai munkájának. 

Több igazságügyi tárgyú törvény módosítására sor került; ez érinti a fegyelmi 
rendszert. A távlati célunk az, hogy minden hivatásrendben - és most ideértem már a 
közjegyzőket és a végrehajtókat, bíróságokat - a nap végén, egy áldott paradicsomi 
állapotban majd egységes fegyelmi eljárási szabályok szerint tudjuk ezt rendezni. 
Ennek kezdeti lépéseit tettük meg. Fontos, hogy a hivatásrendek szakmai 
követelményét - gondolok kifejezetten a végrehajtói karra is - erősítettük, hiszen 
nagyon fontos, hogy az állampolgárok bizalmát ez a hivatásrend is bírja maximálisan. 
Voltak hagyatéki eljárást érintő módosítások. Itt is azt szeretném kiemelni, hogy 
munkastílusom alapköve az, hogy mindenkivel leülök egy asztalhoz, és nem szeretném 
jobban tudni, mint amit a hivatásrend tud, és erre kérem államtitkáraimat is, hogy 
minden szakmai egyeztetésen a lehető legszélesebb merítésből vegyék az információt.  

Hadd említsem még meg, hiszen szívügyem a jogászképzés színvonalának az 
emelése. Ezt már elődöm megkezdte, azzal a nemes tettel, hogy évente 500 millió 
forintos, folyamatosan a költségvetésbe beépülő alapot tudott elfogadtatni a 
kormánnyal évekkel ezelőtt. Itt elsődlegesen a vidéki értelmiség megtartása, 
színvonalának emelése a legeslegfontosabb célkitűzés, hiszen öt vidéki jogi karunk van, 
három van a fővárosban, és mindannyian tudjuk, hogy a főváros nagy vonzását nagyon 
nehéz leküzdeni egy jogot tanulni vágyó fiatal embernek. Ezért mindent elkövetünk 
azért, hogy a vidéki egyetemek is megfelelő vonzóerőt tudjanak képviselni. 
Természetesen a színvonallal nincs probléma, de a körülmények a vidéki élet kontra 
Budapest, nagy metropol város vonzása között egyértelműek, főleg, ha valaki a 18-20 
éves korosztály tagja. Éppen ezért az ITM-mel együttműködve sikerült elérnünk, hogy 
idén már minden jogi karon garantáltan 80 fő állami költségtérítéses helyet tudtunk 
beültetni a felvételi rendszerbe. Ez már hozza az eredményeket. Ugyan a Covid-járvány 
sajnos általánosan lerontotta a felvételi számokat, hiszen országosan 20 százalékkal 
kevesebb a jelentkezés minden egyetem tekintetében; ez az érettségivel is összefüggött, 
a Covid-járvánnyal kapcsolatos óvatosságnak is köszönhető. De elmondhatom, hogy ez 
a 80 államilag garantált költségtérítéses hely meghozta a gyümölcsét, az eredményét, 
hiszen mindenhol ennél jóval többen jelentkeztek a vidéki jogi karokra. Emellett pedig 
a nemzeti kiválósági jogászösztöndíj és tanulmányi ösztöndíj további ösztönző elem a 
vidéki karokon tanuló hallgatóknak. Több rendezvényünk is volt, ahol átadtuk ezeket 
az ösztöndíjakat. Nagyon örülök, hogy évről évre a legtehetségesebb vidéki 
joghallgatóknak tudjuk átadni ezeket az ösztöndíjakat. S természetesen a fővárost sem 
elhanyagolva, további kutatási és tanulmányi, illetve doktori kutatásokhoz, 
konferenciák szervezéséhez szükséges állami támogatást is biztosítunk; ez már érinti 
ugyanúgy a fővárosi egyetemeket és kutatókat is. 

A folyamatos dereguláció - mint minden kormány kihívása és minden 
igazságügyi miniszter kihívása - ugyanúgy benne van a tudatomban minden egyes 
kabinetülésen, hogy az Igazságügyi Minisztérium minden jogszabályt egyfajta szűrőn 
át kell hogy préseljen, legyen az a gépek működéséről szóló legutolsó miniszteri 
rendelet egészen a legmagasabb szintű, kétharmados jogszabályokat érintő 
törvényjavaslatokig. Érkezzen tehát az bárhonnan, a minisztérium szűrőjén annak át 
kell mennie, és ott az az egyik célkitűzésünk, hogy jelezzük, hol nincs szükség törvényi 
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szintű szabályozásra. Tehát ezt az általános deregulációs feladatot - köszönhetően 
kollégáimnak, hála a kodifikációért felelős helyettes államtitkárságnak, Salgó 
Lászlónak oroszlánrésze van ebben, illetve a közigazgatási államtitkár asszonynak - 
folyamatosan ellátjuk. Illetve az ellenőrzött bejelentés mint járvány idejében született 
kormányrendelet, de aztán ennek áldásos hatásait a továbbiakban megőrző újítás is 
ennek a deregulációs folyamatnak a része. Egyelőre vizsgáljuk, hogy hogyan hatályosul 
ez a gyakorlatban. Az elsődleges visszajelzések alapján az állampolgárok örülnek 
annak, hogy sok helyen, ahol az engedélyezés lassította az életet, ez most bejelentéssé 
változott; természetesen ellenőrzött bejelentéssé, ami azt jelenti, hogy a jogállami 
garanciákat, illetve az adott szakmai kritériumokat nem lehet így sem megkerülni. 
Egyelőre pozitívak a visszajelzések, hosszú távon ezt természetesen vizsgáljuk; ha kell 
itt javítani, vagy olyan eljárások is alákerültek, amelyeknek nem lett volna szabad, 
akkor ezeket mindenképpen korrigálni fogjuk. De ez is része ennek a célkitűzésnek. 

És akkor az igazságügyi szakmai területről átevezek most a családjog, 
áldozatvédelem, áldozatsegítés témakörébe. Nagyon aktuális most ez a meghallgatás, 
hiszen Pécsről érkeztem, tegnap megnyitottam ott az új pécsi áldozatsegítő központot. 
Ennek a munkának két nagy lába van. Az egyik a fizikai és az állampolgárokhoz való 
eljutás feladata, a konkrét segítségnyújtás és annak a koordinálása. A másik pedig, 
amiről már néhány szóban említést is tettem, a jogalkotás, a jogrendszer és a 
joggyakorlat felülvizsgálata; ez két hatalmas munka. Erre külön munkacsoportokat is 
alakítottam. Ha a fizikai részét nézzük, a legnagyobb kihívás az, hogy az állampolgárok 
nem tudnak arról, hogy van segítség, éppen ezért egy tájékoztatási kampányba is 
kezdtem. Ennek eleme, fő ernyője az, hogy 2020-at az áldozatsegítés évének 
nyilvánítottam. Ez a munka már akkor megkezdődött, amikor a miniszteri eskümet 
letettem, és végignéztem az organigramot, s láttam, hogy van egy ilyen feladatom is. Ez 
a feladat egyébként nem olyan régen, közel egy évtizede került át az Igazságügyi 
Minisztériumba - netán a kollégák ki tudnak javítani -, ez már alapvetően elindult a 
Belügyminisztérium gondozásában. Ugye, nem az áldozatvédelemről van szó, az a 
büntetőeljárás kategóriája, és konkrét intézkedéseket takar. Az áldozatsegítés egy 
sokkal komplexebb, és úgy mondom, a puha jog eszközeit is inkább magába foglaló, 
mint csak a kodifikált jogszabályokat magába foglaló terület.  

Az áldozatsegítés, ha a komplex rendszert nézzük, nemcsak az Igazságügyi 
Minisztériumnak a feladata, hanem az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a 
Belügyminisztérium is nagyon sok olyan rendszert, szolgálatot működtet, amely ebbe 
a témakörbe tartozik. És amikor elkezdtem foglalkozni ezzel a témával, akkor rájöttem, 
hogy annyira kusza és annyira komplex, hogy még talán magunk sem értjük, hogy ki 
mit csinál, ezért nagyon fontos, hogy az információkat be tudjuk csatornázni. Ezért az 
elsődleges, hogy az állampolgárokat tájékoztassuk, hogy ha bajba kerülnek, akkor hova 
tudnak fordulni segítségnyújtásért. Éppen ezért ernyőként működnek az áldozatsegítő 
központok, hiszen nem tudhatjuk, hogy aki erőszakos bűncselekmény vagy vagyon 
elleni bűncselekmény áldozata lett, annak az egyéni élethelyzete milyen típusú 
segítséget kíván meg. 

A központi szál az, hogy van egy, az ország teljes területéről 24 órán át 
ingyenesen hívható áldozatsegítési vonal; ez egy központban működik, a munkatársak 
fedésben dolgoznak, tehát nem lehet őket inzultálni, hiszen ki tudja, ki milyen bajjal 
fordul hozzájuk. Ez egy nagyon szigorú rendben zajlik. Oda be lehet telefonálni, és az 
áldozat segítséget kérve már rögtön egy beszélgetésbe kezd a munkatársakkal, és ha 
éppen egy kapcsolati erőszak áldozatáról van szó, akkor ha van helyben áldozatsegítő 
központ, oda egyértelmű, hogy kérik a megjelenést, de ha olyan az élethelyzete, akkor 
egyből a rendőrséget is tudják értesíteni. Mindig nagyon fontos tehát, hogy személyre 
szabott szolgáltatásokat nyújtunk; van, akinek csak konkrét pénzügyi segítségre van 
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szüksége vagy jogi segítségnyújtásra, vagy az áldozati jogállás igazolására, amellyel 
azután további szociális ügyintézést tud igénybe venni. Tehát a legtriviálisabb 
probléma megoldásától kezdve egészen a védett szálláshelyig való eljuttatásig tud egy 
áldozatsegítő rendszer segítséget nyújtani a bajba jutott állampolgárnak.  

Úgyhogy itt szeretném, summa summarum, azt erősíteni, hogy mindenképpen 
feltett célom, hogy minden megyeszékhelyen legyen ilyen áldozatsegítő központ, tehát 
minél közelebb az állampolgárhoz, ezek országos hálózattá fejlődjenek. De emellett a 
tájékoztatási kampány nagyon fontos, a vansegitseg.hu weboldal ezt szolgálja. S 
természetesen mi ugyanúgy információt nyújtunk az EMMI által működtetet OKIT-ról 
- ez az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat -, amely főszabály szerint 
a kapcsolati erőszak áldozatainak nyújt segítséget, és a rendvédelmi szerveken 
keresztül is elérhető segítségről való információt is megszerezhetik az állampolgárok.  

Nagyon fontos eleme ennek az egész rendszernek, hogy az állam egyedül nem 
képes minden feladatot ellátni, és nagyon jó szimbiózisban működik együtt a civil 
szféra az állami hatóságokkal. Van olyan áldozatsegítő központ, amely például a 
helyben lévő X. Y. szeretetszolgálatnak a szolgáltatásait veszi igénybe együttműködési 
megállapodások keretében, és utána már a további segítséget, a napi ellátást, a szociális 
segítségnyújtást ezek a segélyszervezetek, civil szervezetek vagy egyházi szervezetek 
végzik. Több ilyen megállapodás is megszületett egyébként. Tegnap államtitkár úr 
aláírt a pécsi egyetemmel is egy együttműködési megállapodást. Itt arra is hangsúlyt 
helyezünk, hogy megfelelő szakemberek álljanak rendelkezésünkre, hiszen ez egy 
sokkal összetettebb tudás, mint hogy valaki csak jó jogász; itt pszichológiai és egyéb 
ismeretekkel is kell ahhoz rendelkezni, hogy valaki a legtapintatosabban tudjon valakit 
a legnehezebb élethelyzetében megérteni, meghallgatni és a célzott segítséget megadni. 
Ez volt tehát az úgymond fizikai része az áldozatsegítésnek. 

Ami a jogi részét illeti, konkrét célkitűzéseink vannak, és van egy általános 
jobbító szándék a joggyakorlat-elemzés révén. Mindannyian tudjuk, hogy az év végén 
és az év elején szörnyű családi tragédiák rázták meg az országot. Egy tragédia is több a 
soknál, és nem fér bele a zéró toleranciába, amelyet az erőszakos bűncselekményekkel 
szemben meghirdetett a magyar kormány. Ez nem ma kezdődött, már a büntető 
törvénykönyv módosításakor, 2012-13-ban is ugyanilyen elv volt, és akkor is nagyon 
sok szigorú jogszabály került a törvénykönyvünkbe. Amire ez a legutóbbi eset 
rávilágított, az az, hogy bizonyos esetekben nem lehet helye a feltételes szabadságra 
bocsátásnak, ezért most az Országgyűlés előtt, önök előtt van az a jogszabálytervezet, 
amelyet benyújtottunk, az általános vitája és a további tárgyalások az őszi ülésszakra 
várhatóak. Egy cél van, hogy a szándékos emberölés tényállását tartalmazó 
legsúlyosabb bűncselekmények esetében kizárt legyen a feltételes szabadságra 
bocsátás, és ez a szigort jelenti, tehát ez ott lebeg a potenciális elkövetők szeme előtt, 
hogy tudják, mi vár rájuk, nem szabadulhatnak egykönnyen. Viszont itt is van egy 
fontos, a családok védelme szempontjából fontos elem, hogy egyébként a közeli 
hozzátartozó sérelmére elkövetett súlyos bűncselekmények esetében is főszabály a 
feltételes szabadságra bocsátás kizártsága.  

Részletekbe bele nem menve, itt azt is szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon sok 
részletszabályt is módosítottunk, ami a gyermekvédelmi jelzőrendszer működését 
próbálja tökéletesebbé tenni. A győri tragédia vizsgálata során egy nagyon fontos 
tanulság az, hogy nem tudja az egyik kéz, mit csinál a másik, éppen ezért mi ezeket a 
kapcsolatokat szeretnénk megteremteni, hogy amikor a bv-bíró dönt arról, hogy 
feltételesre bocsát valakit, akkor érdemes megnézni az aktában, hogy volt-e ott 
bármiféle családi, egyéb háttértörténet. Hiszen ilyenkor a gyermekvédelmi 
jelzőrendszert, a gyermekjóléti szolgálatokat is értesíteni kell, és további távoltartási, 
illetve pártfogó felügyelői kötelezéseket is előírunk a jövőben, hogy a lehető 
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legellenőrzöttebb körülmények között kerüljön ki újra a társadalomba egy olyan 
ember, akinek már volt egy akár családon belüli problémája. Ugyanígy a pszichológiai 
állapot sokkal alaposabban kerül majd megvizsgálásra. Ez tehát mind-mind ennek a 
családjogi munkacsoportnak is a terméke. De ezen túl számos olyan észrevételt 
tudtunk begyűjteni, amely azt szolgálja, hogy akár jogalkotással, akár a joggyakorlat 
javításával tudjunk erősíteni a családok védelmén. 

Engedjék meg, hogy itt kicsit részletesebben kitérjek erre, mert nem tartom 
konstruktív dolognak egyes női szervezetek megnyilvánulásait, akik egyébként ott 
ülnek az asztalunknál; 60 civil szervezetet hívtunk meg - államtitkár úr küldi ki a 
meghívókat, illetve Völner államtitkár úr az, aki főszabály szerint felelős a 
munkacsoportok működéséért, de itt van egy speciális munkacsoport, amelyet még egy 
másik államtitkárral megerősítettem. Tehát kinyújtjuk a kezünket a civil társadalom 
felé, meghívjuk őket, hónapokon át egyeztetünk, nem kétnapos határidőket tűzünk, 
tehát ne higgyék el azt a Facebook-bejegyzést, amelyet a Patent Egyesület kirakott, és 
amelyet aztán Donáth Anna szerintem gondatlanul megosztott, hiszen nem ellenőrizte 
a tényeket. Itt több körben egyeztettünk a Patent Egyesülettel és a NANE-val is, 
egyébként velük szemben ülnek az apák egyesületei, tehát sokszor egymást oltják ki az 
érveik. Ez is egy nagyon tanulságos civil egyeztetés egyébként, hiszen ember legyen a 
talpán, aki egyébként megtalálja az igazságot középen, hiszen mindenki a saját 
érdekvédelmi szervezetének az igazát mondja ebben a munkacsoportban. A mi 
feladatunk az, hogy mindenki egy asztalnál üljön. Többször, többhetes határidejük volt. 
A Covid-járványra való tekintettel a civileknél államtitkár úr gyakorlatilag nem is 
szabott határidőt, tehát bármikor, határidő nélkül folyhatnak be az e-mail-címünkre az 
észrevételek. Munkaanyagokat köröztetünk. Tudnak egymásról, hogy milyen 
munkacsoportok vannak meghívva. Azt is tudják, hogy ki jön el; 60-at meghívunk, és 
25-30 jön el. Egymással ülnek szemben az asztaloknál. Tehát ezek után azt állítani, 
hogy Varga Judit igazságügyi miniszter nem meri megkérdezni azokat a 
nőszervezeteket, akik egyébként napi szinten foglalkoznak a problémával, az szimpla 
hazugság. Ezért azt kérem, hogy állásfoglalásaikban ezt azért vegyék figyelembe.  

Természetesen hatalmas a kihívás, és egyáltalán nem mondom azt, hogy a 
jogrendszerünk tökéletes, és sajnos egyetlenegy tökéletes jogrendszer sem képes az 
egyéni tragédiát a minimálisra szorítani, hiszen ez az élet statisztikai törvényszerűsége. 
Viszont mi mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ne gondoljuk magunkat a 
legokosabbnak azoknál, akik ezzel a problémával napi szinten foglalkoznak. És utána 
az egy kodifikációs kihívás és fontos döntési helyzet, hogy a számtalan véleményből mi 
az, amit megengedhet magának a jogalkotó, hogy beültessen, és mi az, ami túlmutat 
ezen. És természetesen lesznek elégedetlenek, de én szeretném hangsúlyozni, hogy itt 
egy nagyon erős együttműködési szándék van. Nem is tehetnék mást - nőként, 
anyaként nekem ez az egyik legfontosabb célkitűzésem. Úgyhogy ezek nemcsak szimpla 
ténybeli tévedések, de mélyen sértő gondolatok is, amikor ilyen állításokat olvas az 
ember az ellenzék részéről. Akinek nem inge, ne vegye magára, de ezt szerettem volna 
ilyen körben elmondani, hogy ez pont az a terület, ahol nem tartom célravezetőnek, 
hogy egyes emberek szorult helyzetét politikai célokra használják fel, és ne a célért 
küzdenénk mindannyian. Hiszen nonszensz azt állítani, hogy a kormányzat ne vállalna 
felelősséget akár a nőkért, elesettekért, gyermekekért.  

Úgyhogy ez a civil és szakmai családjogi munkacsoport folyamatosan dolgozik. 
Most van egy 170 oldalas, hatalmas irományunk. Itt például a polgári perrendtartás 
nyitva álló módosítása is egy lehetőség, hogy a családjogi perekben, ahol azt látjuk, 
hogy a felek a kiskorú kárára élnek vissza az eljárási szabályokkal, lehessen ennek 
megálljt parancsolni, lehessen ezt a helyzetet megelőzni. Ilyen tartalmú módosítási 
javaslatok is kerültek az asztalra, de nagyon sok egyéb, a pszichológiai vizsgálattól 
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elkezdve, amit már említettem a feltételes szabadságra bocsátásnál, egészen a 
különböző gyámhivatali működési szokások javításáig rengeteg-rengeteg vélemény és 
javaslat érkezett be. Ezt Hajas Barnabás államtitkár úr tartja egy kézben; ezen még 
rengeteget fogunk dolgozni, sokat is fognak erről hallani, ez egy abszolút politikai 
célkitűzés. 

Ebbe a témakörbe tartozik még a sértettek jogainak előtérbe helyezése. A 
börtönzsúfoltsággal kapcsolatos tapasztalatok azt mutatták, hogy egyfajta 
visszaélésszerű helyzet alakult ki. A keletkezéstörténet sem a magyar kormány ötlete 
volt, hiszen volt egy külső kényszerítő tényező, a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság 
alakította ki azt a precedenst, ami alapján arra volt kényszerítve a magyar jogalkotó, 
hogy a tömeges perek kérdését rendezze. Ám ezen rendezés aztán, az élet azt 
bizonyította, hogy bizonyos esetekben visszaélésszerű jogalkalmazáshoz vezetett. 
Éppen ezért a kormány úgy döntött, hogy ennek megálljt kell parancsolni. Itt hadd 
hangsúlyozzam, hogy magával a problémával kell foglalkozni elsősorban, ezért a 
börtönépítés a legeslegfontosabb feladat. Szeptember 30-ai határidővel kapta meg a 
belügyminiszter, hogy a börtönzsúfoltság, a helyhiány problémáját oldja meg; ezek a 
munkák úton vannak, az én legutóbbi információim szerint ez teljesülni is fog 
határidőre. De természetesen az elmúlt időszakok perei, problémái még feldolgozásra 
várnak. Ezért is tartjuk nagyon fontosnak a sértettek jogait, tehát kezdjük el az egészet 
felborítani, hogy ne csak az elkövető legyen, akinek emberi jogai vannak Strasbourg 
által védve, hanem maga az áldozat, a sértett kerüljön a középpontba. A jogalkalmazás 
tapasztalata azt mutatta, hogy ugyan rendelkezésre áll mind a büntetőeljárás, mind a 
polgári eljárás során az eljárási lehetőség arra, hogy a sértett a kárigényét érvényesítse, 
sokszor vagy nincs abban a helyzetben, vagy nincs elég információja, nem ösztönzi a 
rendszer arra, hogy ő ezzel éljen is. Éppen ezért most egy gyorsított per kerül 
bevezetésre, amivel még a lezárt ügyekben is, amelyek a börtönzsúfoltsággal 
összefüggésben vannak, van esély utólagos sértetti kártérítés igénylésére. 
Természetesen ez mind kontradiktórius peres eljárás keretében, a legnagyobb eljárási 
garanciák figyelembevételével fog zajlani. Azt nyilván tudják, hogy egy ilyen 
börtönzsúfoltsági kárigénnyel kapcsolatosan összegszerűen ebbe a kárigénybe 
beszámítandó minden olyan követelés, ami köztartozás vagy egyéb, harmadik érintett 
igénye vagy akár gyermektartásdíj-igényt jelent; ez tehát mindenféleképpen ezzel 
szemben beszámítható, elszámolható, és ugyanebbe a kategóriába tartozik a sértetti 
kártérítési igény is. 

Ezzel kapcsolatban is megtettük tehát a lépéseket. Ez egy gyors, átmeneti 
megoldás. Hosszú távra októberben szeretnénk benyújtani egy sokkal komplexebb 
rendszert, ami az áldozatsegítés rendszerén belül fog a sértetti kártérítéshez 
viszonyulni, és mindaz a célunk ezzel, politikai célunk, hogy a sértettek, áldozatok jogai 
a legmesszebbmenőkig tudjanak gördülékenyen teljesülni. 

Tisztelt Képviselő Asszony! Tisztelt Képviselő Urak! Tisztelt Bizottság!  Még két 
témakör maradt - nem tudom, hány percem van, hogy beszéljek. (Az elnök jelzi, hogy 
nincs időkeret.) Mindenképpen szeretném a digitális szabadság munkacsoport 
tevékenységét bemutatni önöknek. Itt a legfőbb célkitűzés, a nagykép az, hogy a 
véleménynyilvánítás szabadsága és a jogállam garanciái az online térben is 
érvényesüljenek. Mindannyian látjuk, hogy az egyre mediatizáltabbá és egyre 
digitalizáltabbá váló világunkban úgynevezett pszeudovilágok kezdenek kialakulni; 
mindannyian ikszeltünk be már általános szerződési feltételeket, mindannyian írtunk 
már alá az online térben olyan kötelezettségvállalást, ami nem feltétlenül a saját 
nemzeti jogrendünkbe illeszthető. Számtalan aspektusa van tehát a digitális 
szabadságnak, a digitális térben zajló jogállamisági garanciák vizsgálatának, amire, úgy 
éreztem, hogy érdemes a XXI. században felállítani egy bizottságot. Ennek tagjai az 
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alkotmányos szervek, például a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, itt ülnek az asztalnál a Médiahatóság tagjai, de ugyanúgy a Gazdasági 
Versenyhivatal, az ombudsman; tehát mindenki, aki valamilyen úton-módon már 
találkozott a praxisában ezzel a számunkra szinte még karakterében is definiálhatatlan 
problémával. Éppen ezért a bizottság összeállított egy Fehér könyvet, amely a 
problématérképet vázolja fel; létrehoztunk egy honlapot, ez elérhető a 
digitalisszabadsag.kormany.hu oldalon, a minisztérium oldaláról is. A legfontosabb 
első lépés az, hogy kérjük be az információt először az állampolgároktól, másrészt az 
érintett hatóságoktól, és próbáljuk meg definiálni a probléma témaköreit. Ennek van 
versenyjogi kihívása: mit kezdjen egy olyan magyar vállalkozás, aki csak a Google-on 
keresztül tud hirdetni, de mégis rendre a Google webshopjának a cipőjét dobja elé a 
kereső, hiába törekszik - már egyfajta versenyhátrányba kerül. Mi történik az 
adatainkkal, amikor kattingatunk, és amikor nem fizetünk egy szolgáltatásért, akkor 
vajon mi magunk vagyunk-e már egy szolgáltatás? - van is egy ilyen mondás. Tehát 
ennek is érdemes megnézni a hátterét. Azt nem vállalom, hogy az algoritmusokat is 
meg fogjuk érteni (Derültség.), de legalább a működés alkotmányos garanciáit 
megpróbáljuk számonkérni.  

S a legfontosabb, hogy itt nem arról van szó, hogy itt cenzúrázni szeretne a 
kormány - isten ments! -, inkább azt szeretnénk megnézni, hogy amikor a mi 
véleményünket cenzúrázza például a techóriás, akkor azt milyen kritériumrendszer 
szerint, milyen átláthatósági követelményeknek megfelelően teszi. Mindannyian 
olvastuk a hírekben, hogy felállt a Facebook döntőbizottsága - az elnevezésben talán a 
kollégák ki tudnak javítani -, akik felül fogják bírálni a jogorvoslati bejelentéseket. Úgy 
állt fel ez a bizottság, hogy erről nem nagyon kérdeztek meg kormányokat, de még 
szerintem állampolgárokat sem, különböző nemzetekből vannak tagjai. Ez már felveti 
a kérdést, hogy vajon mennyire felel ez meg az átláthatóság követelményeinek, az 
elfogulatlanság, pártatlanság mint döntőbizottság alapvető működési garanciája 
követelményeinek. Én írtam is egyébként a Facebook hazai képviselőinek ezzel 
kapcsolatban megkeresést - államtitkár uram írt -, hogy szeretnénk ezeket az 
információkat bekérni. Itt tehát pusztán arról van szó, hogy a véleménynyilvánítási 
szabadságunk garantált legyen, hogy egy állampolgár tudatos fogyasztói döntést tudjon 
hozni az internetes térben, és ha jogsérelem éri, akkor egy megfogható, valódi világban 
létező, jogrendszer által biztosított jogorvoslati úton tudja keresni az igazát. És 
mindenképpen érdemes elkerülni a pszeudojogrendszerek kialakulását, amikor egy 
nemzeti vagy akár nemzetközi jogrendszerre ráépül egy techóriások által kialakított 
szabályrendszer, és látjuk, praktikusan az élet arról szól, hogy ha utolérhetetlen a 
klikkelgetések szövevényében a válasz, akkor egy idő után vagy elengedi az 
állampolgár, vagy arra lesz kényszerítve, hogy megfeleljen annak a cégnek, 
vállalatóriásnak a döntési mechanizmusainak. Tehát ez egy olyan terület, ahol 
szerintem van keresnivalónk. 

Az első plenáris ülés már március 2-án megtörtént, utána a különböző tematikus 
szakértői bizottsági ülések sora vár a digitális szabadság bizottságra. Sajnos a Covid-
járvány itt nagyon megakasztotta a munkamenetet, hiszen alapvetően azok a kollégák 
dolgoznak ebben a bizottságban, akik a rendkívüli jogalkotásban vitték a munka 
dandárját. De itt is jelenthetem, hogy haladunk, és június 2-án már megtörtént - 
természetesen a távolságtartási szabályok betartásával - a fizikai munkacsoportülés.  

Az utolsó pont, amit lehet, hogy talán majd a kérdésekben fogok megkapni, és 
akkor többet tudunk róla beszélni, a veszélyhelyzet ideje alatti jogrend, hiszen az 
ellenzék leginkább ezt támadta. Én úgy érzem, európai összehasonlításban is a magyar 
védekezés kiemelkedő sikere annak volt köszönhető, hogy a kormánynak egy nagyon 
erős, határozott eszköze volt arra, hogy az állampolgárok érdekei, testi épsége, élete 
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érdekében és a gazdasági károk enyhítése érdekében a leggyorsabban, 
leghatékonyabban tudjon beavatkozni. Nem elébe menve néhány kérdésnek, de a 
szükségesség-arányosság alkotmányos tesztjét ez a törvényjavaslat kiállta, hiszen pont 
az volt a célja, hogy megteremtse kétharmados sarkalatos törvénnyel azt a mozgásteret, 
amit a kormány a veszélyhelyzet ideje alatt be tud járni. Egyikünk sem, senki sem a 
jogalkotók és az alapító atyák közül sem gondolta azt szerintem, hogy egyszer a XXI. 
században Európa egy vírussal fogja szembetalálni magát, ami nem feltétlenül 
feleltethető meg egy természeti katasztrófának, egy háborús helyzetnek vagy egy 
terrorveszélynek, hiszen az Alaptörvény meg a tagállami alkotmányok is hasonló 
helyzeteket láttak előre. A Covid mindenhol jelen van, jelen lehet sajnos még most is, 
nem tűnt el az országból, sem Európából és a világból, de nem köthető lokálisan 
sehova, és időben is teljesen bizonytalan térbe lök ki mindenkit. S ebben a térben kell 
úgy rendkívüli intézkedéseket hozni egy kormánynak, hogy az megfeleljen az 
alkotmányos kereteknek, de a szükségesség-arányosság és a célhoz kötöttség tesztjét is 
kiállja. Ez a törvény volt az, amely ezeket a területeket kijelölte, hiszen nem volt rá 
precedens még előtte sem a magyar jogalkalmazásban, a magyar jogtörténetben, sem 
Európa más államának a történetében sem.  

Mi annak idején elvégeztük az összehasonlító munkát. Itt a Mádl Ferenc 
Intézetnek is köszönöm az alapos háttéranyagokat, illetve Bóka János államtitkár úr 
államtitkársága gőzerővel dolgozott azon, hogy a nemtelen nemzetközi támadásokat 
hárítani tudjuk. Mi megvizsgáltuk valamennyi tagállamnak - amelyek egyben 
jogállamok is - a rendkívüli intézkedéseit, és arra bukkantunk, hogy vannak olyan 
országok, ahol az alaptörvényük nem is lát előre rendkívüli jogrendet. Tehát 
Magyarországon még a rendkívüli is alkotmányos, míg más országokban akkor kellett 
kitalálni, például Ausztriában egy külön helyzetet teremtett az, hogy milyen hatáskörei 
lehetnek a kormánynak és a végrehajtó hatalomnak a vírus elleni védekezésben. Ha 
körbenézünk Európában, az intézkedések többé-kevésbé hasonlóak voltak. Mi is 
folyamatosan figyeltük, hogy mit tesznek más országok, és ehhez képest a magyar 
helyzetre adaptálva hozta meg a kormány azokat az intézkedéseket, amelyek 
szükségesek, arányosak és célhoz kötöttek voltak a vírus elleni védekezésben.  

Egy említés, hiszen az Igazságügyi bizottságban vagyunk: számunkra az egy 
nagyon fontos dolog, hogy ahogy az elején is utaltam rá, a hivatásrendekkel 
együttműködve tudtuk alakítani az igazságszolgáltatás működésére vonatkozó 
veszélyhelyzeti normákat. A Veir. néven elhíresült rendkívüli veszélyhelyzeti rendelet 
nagyon népszerűvé vált egyébként a bírák körében is, úgy tudtak dolgozni otthonról, 
hogy közben a legtöbb percselekményre sor tudott kerülni. A büntetőeljárásban több 
kihívásunk volt, hiszen ott a személyes megjelenés nagyon fontos garanciális elem. 
Fontos volt a bv-ből való kihozatal-behozatal szabályait is úgy alkalmazni, hogy isten 
mentsen meg mindenkit attól, hogy bekerüljön a vírus a büntetés-végrehajtási 
intézetekbe, ezért a távmeghallgatás digitális eszközeit széles körben alkalmazandónak 
írtuk elő. De itt utalhatnék a végrehajtások felfüggesztésére, a kilakoltatások azonnali 
hatályú felfüggesztésére, és minden olyan cselekményre, ahol a hivatásrendben 
dolgozókat, ügyvédeket, közjegyzőket, bírókat attól védtük, óvtuk, hogy ne kelljen 
személyes kapcsolatba kerülniük egy másik állampolgárral, hiszen a vírus elleni 
védekezés első főszabálya ez volt.  

A Veir. egyébként nagy sikerű volt, nekem ezek a visszajelzéseim. Néhány 
rendelkezését külön kérték, hogy tartsuk meg, hiszen tudtak így is rugalmasan 
működni. Itt hadd méltassam néhány szóban az előző OBH-elnököt, hiszen ő rengeteg-
rengeteg energiát fektetett abba, hogy a bíróságokat a XXI. századba vezesse be, és 
nagyon sok applikáció már rendelkezésre állt a bírák számára, amit csak le kellett 
tölteni akár az otthon dolgozás vagy az intranet otthoni elérése szempontjából. Ezek az 
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infrastruktúrák ki voltak építve. De mindannyian ismerjük magunkat, én magam is 
csak most töltöttem le a KRÉTA rendszert mint szülő, amikor rá voltam kényszerítve, 
hogy otthonról tanuljanak a gyerekek. Amíg nem vagyunk rákényszerítve, hogy 
belépjünk egy tóba, addig ragaszkodunk talán a régihez. Mindannyiunkban egyfajta 
modernizációs kényszert indukált a Covid-járvány, és ezekből a pozitív 
tapasztalatokból minél többet szeretnék megőrizni a jövőre nézve is.  

Köszönöm a figyelmet, és várom a kérdéseiket. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen miniszter asszony tartalmas expozéját. Mielőtt az 

elfogadott tárgyalási rendünknek megfelelően továbbhaladnánk, tisztelettel 
köszöntöm ülésünkön Bánáti János urat mint a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét. S 
tényként kell jegyzőkönyvileg rögzítenem, hogy a miniszter asszony által említett 
hivatásrendek közül vezetői szinten kizárólag az ügyvédi hivatásrend képviselteti 
magát bizottsági ülésünkön az igazságügyi miniszter éves meghallgatása során. 

Most az elfogadott tárgyalási rendünknek megfelelően a képviselői kérdések 
következnek. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván felszólalni. (Jelzésre:) Sebián-
Petrovszki László képviselőtársunké a szó. 

Kérdések 

SEBIÁN-PETROVSZKI LÁSZLÓ (DK): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelettel 
köszöntöm miniszter asszonyt és kollégáit. Valóban rendkívül sok ügy és téma tartozik 
az Igazságügyi Minisztériumhoz, úgyhogy tulajdonképpen akár húsz-harminc kérdést 
is föl lehetne tenni. Én igyekeztem ezt most redukálni, tekintettel az előrehaladott időre 
is, meg a többi képviselő úrra és hölgyre, hogy nekik is legyen lehetőségük erre.  

Sorolom. Itt a parlamentben rendszeresen azt tapasztaljuk, hogy a jogalkotási 
menet, hogy így mondjam, hibáktól hemzseg, hadd mondjam ezt így; tehát magyarán, 
a beterjesztett törvényeket gyakran képviselők nyújtják be, kormánypárti képviselők, 
miközben teljesen világos, hogy az állami apparátus gyártja le azokat bonyolultságuk 
és összetettségük miatt. Teljesen világos, hogy nem történik meg részletesen azok 
egyeztetése, és nagyon sokszor rengeteg hibával kerülnek ezek be. Emiatt aztán itt a 
bizottságban is rengetegszer akár centi vastag hibajavítás mint módosító indítványok 
tömkelege jön be. Gondolkozik-e azon, hogy ezt valahogy rendbe teszi, valamilyen 
javítást eszközöl ezen a folyamaton, hogy ezek ne így történjenek? És akkor a 
salátatörvények gyakoriságát nem is hozom elő, amikor esetleg különvehető és külön 
tárgyalható törvényeket egybepakolnak, ezzel nehezítve egyébként annak 
feldolgozását. 

Aztán egy aktuális téma, hogy az Európai Unió Bíróságán elbukott a civilek 
listázásának törvénye - mondjam így -, ez a 2017-es törvény az uniós jogot sérti. Mi a 
terve a minisztériumnak ennek a helyzetnek a megoldása kapcsán?  

Az ítéletek végrehajtásába kicsit belekaptunk, mármint hogy ön erről beszélt az 
expozéjában. Énszerintem igaza van abban, hogy természetesen nemcsak az elkövető, 
hanem a sértett jogát vagy a helyzetét is védeni kell és segíteni, erről sokat beszélt akár 
a sértettek anyagi kárpótlása kapcsán. De nem gondolja-e, hogy túlestünk már a ló 
másik oldalára? Tehát hogy magyarán, mondjuk ki nyíltan, kvázi hecckampányok 
folynak itt az elmúlt hónapokban vagy fél évben, egy évben, amikor jogerős, hazai vagy 
külföldi bírósági ítéletet kellene végrehajtani, de a végrehajtás helyett politikai 
kampány indul, hogy az miért rossz, és miért kellene máshogy. Aztán ebből 
törvénymódosítások is születnek, gondolok itt Gyöngyöspatára persze. 

Ha már a börtönviszonyokat említette ön is, és mondta, ha jól értettem, hogy 
szeptember 30-áig kapott határidőt a belügyminiszter ennek a megoldására? (Dr. 
Varga Judit bólint.) Hát, azért meg fogom én azt nézni, hogy szeptember 30-áig 
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hogyan lehet megoldani ezt a helyzetet! Hiszen itt nagyon régóta, évtizede, vagy lehet, 
hogy akár több évtizede megvan a börtönök zsúfoltságának problémája. Volt is 
önöknek egy börtönépítési tervük néhány évvel ezelőtt, én úgy emlékszem, még pénzt 
is allokáltak erre, aztán ezekből úgy folyamatosan mintha kivonultak volna. Érdekelne, 
hogy ez most hol tart, vagy egyáltalán a börtönviszonyoknak az ilyen típusú rendezése 
mennyire reális szeptember 30-áig, illetve hogy a tartós megoldás hogyan néz ki. 

A választások kapcsán: messze vagyunk még talán 2022-től, de talán annyira 
nem, ha egyes hibákat ki kell küszöbölni vagy máshogy kellene a választások kapcsán 
egyes ügyekhez hozzáállni. Nem gondolja-e, hogy kell azzal foglalkozni, hogy míg a 
határon túli magyarok a levélszavazással széles körben élhetnek, számos megállapítás 
van arról, hogy ezek nem annyira szigorú szabályok, hogy így mondjam, átverhető a 
rendszer, és szavazhatnak olyanok, akik egyébként nem jogosultak rá, ellenben, 
mondjuk, a Nyugat-Európában dolgozó, élő magyar honfitársaink akár több száz 
kilométert kell hogy utazzanak egy nagykövetségre vagy egy konzulátusra, hogy 
leszavazzanak? Nem gondolja-e, hogy ebben ellentmondás van, és ezzel kellene valamit 
tenni?  

Ha már veszélyhelyzetről beszéltünk, a veszélyhelyzet idején előfordult, hogy 
nem sok, de tucatnyi polgármester, mondjuk azt, hogy mintha visszaélt volna azzal a 
helyzettel, amit a veszélyhelyzet teremtett, és olyan döntéseket hozott jellemzően 
kormánypárti polgármester az ellenzéki képviselő-testület vagy ellenzéki képviselők 
kárára, bizottságok megszüntetése, helyi lapnak a saját hatáskörbe vonása, ami egy 
dolog, de a kormányhivatalok mind egy szálig elkaszálták ezeket az ügyeket, mind egy 
szálig azt állapították meg ilyen-olyan-amolyan érveléssel, hogy ez rendben van. 
Helyénvalónak gondolja-e ezt miniszter asszony is? Tehát ön szerint is jól van-e ez?  

Már a végén tartok a problémalistának. Nagyon sokszor egy-egy problémánál, 
egy-egy drámai helyzetnél ami történik az országban, az a reakció, hogy szigorítani kell 
a Btk.-t. Ez sokszor valóban jogosan is merül fel, és meg kell vitatnunk, és van helye. 
Nem gondolja-e, hogy szinte mintha kizárólag csak ezt az eszközt vennénk elő ilyen 
problémáknál, és nem gondolunk más megoldásokra? Tehát amikor, mondjuk, egy 
családon belüli erőszakról beszélünk, akkor lehet arról beszélni, hogy a Btk.-t is 
szigorítsuk-e, de ezer más eszköz is van, amire minthogyha nem figyelne a jogalkotó 
vagy nem figyelne a kormány; gondolok itt az iskolaőröknél a pszichológusok 
bevetésére, vagy legalábbis annak támogatására, hogy mindenhol legyen 
iskolapszichológus, s a többi, s a többi. Tehát egyszerűen más eszközökre mintha nem 
gondolnánk, amikor erről van szó. 

S végül a civilek egyeztetéséről mondott ön egy tapasztalatot, egy indulatos 
tapasztalatot, hogy így mondjam. Nem az lehet-e az oka - kérdezem én így -, nem az-e 
az oka esetleg annak, hogy a civilek elégedetlenek a minisztériumi egyeztetéssel, hogy 
ugyan zajlik egyeztetés, formálisan leül velük, csak semmilyen véleményüket nem 
fogadja meg? (Dr. Varga Judit: Nem. - Dr. Völner Pál: Nem.) Tehát hogy nem épül be 
a javaslatok közé egyetlenegy javaslatuk sem? És ezért ugyan papíron lehet, hogy 
kipipálandó az az egyeztetés, de valójában mégsem egyeztetés, a szó valódi értelmében. 

S az utolsó utáni, hogy az őszi jogalkotási tervről tudhatunk-e már valamit, mit 
tervez a minisztérium, ami itt ősszel a parlament elé fog kerülni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kovács Zoltán alelnök úr, tessék parancsolni! Öné a szó. 
 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Miniszter 

Asszony! Tisztelt Bizottság! Mielőtt kérdeznék, egy rövid megjegyzést tennék. Sebián-
Petrovszki László azt mondta, hogy az állami apparátus készíti az önálló képviselői 
indítványokat. Ezt részben hadd utasítsam vissza, és kikérjük magunknak. Nem 
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tudom, a DK-nál milyen a szakértői háttér vagy mennyire gyenge kaliberűek a 
képviselők, hogy nem tudnak egy önálló képviselői indítványt beadni; nálunk megfelelő 
apparátus van ilyen szempontból. (Sebián-Petrovszki László: Igen, persze. Semjén 
Zsolt írja maga! Igen.)  

 
ELNÖK: Kovács alelnök úrnál van a szó, képviselőtársaink! 
 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Miért tételezzük fel, hogy 

Semjén Zsolt nem tud megírni egy önálló képviselői indítványt, kétsorosat meg 
ötsorosat?  

No, de a kérdéseknél tartunk. Én az áldozatvédelemmel kapcsolatosan szeretnék 
kérdezni a miniszter asszonytól. Eddig négy településen nyílt meg központ, ezek 
nagyvárosok, kettő még Trócsányi miniszter úr ideje alatt, és a napokban nyílt meg 
Pécsen. Mi a kiválasztás szempontja? Ugye, azt hallottuk, hogy minden 
megyeszékhelyen lesz. Van-e valamilyen áldozati statisztika, ami alapján, mondjuk, 
ezekben a városokban már megnyílt? Miskolcon ezt még úgy meg is értem, de 
mondjuk, Szombathelyen… - ott az mégiscsak Pannónia. Ott kevésbé látszik az 
élethelyzetekből adódó áldozatvédelmi frekventált helyzet Szombathelyen. Tehát mi a 
kiválasztás szempontja?  

A másik, hogy egységesednek-e a honlapok. Én megnéztem most, mind a négy 
helyen mind a négy különböző. Van, ahol egészen részletes, van, ahol meg csak cím, 
telefonszám van.  

És ez most már két esztendeje zajlik. Mik a tapasztalatok? Nyilván Pécsen 
kevésbé látjuk ezt, de a másik kettő, amelyik már két esztendeje működik, ’17-18 óta, 
ott talán több a tapasztalat.  

Észleltek-e változást a Covid-járvány ideje alatt az áldozatvédelem terén, 
tekintettel arra, hogy a nagy összezártság hosszú időn keresztül akár a családon belüli 
feszültségeket is növeli? Ezt lehet látni a statisztikákból. Milyen tapasztalat volt az 
elmúlt három-négy hónapban? Ezek általában látens esetek. A felderítésben hogyan 
tud részt venni a szervezet? 

Beszélt arról a miniszter asszony, hogy ez egy hálózat, össze kell kapcsolódni, 
meg vannak a helyi önkormányzati rendszerek, főleg a családsegítő szolgálatoknál; van 
ennek egy hatósági része, a gyámhivatal a kormányhivataloknál, ez a gyámügyi része, 
de az már a végeredmény adott esetben. De valahogy a megelőzés oldaláról mit lehet 
még tenni az elkövetkezendő időszakokban? És a kormányhivataloknál is volt 
áldozatvédelem, és van is. Ilyenkor nyilván mindig felmerül az emberben, hogy a 
párhuzamosságok kiküszöbölése, az együttműködési lehetőség, a külön 
szervezetrendszer, mert az egyik a Miniszterelnökség irányítása alatt működik, a másik 
pedig az Igazságügyi Minisztérium alatt, ennek az összehangolása miként történik. 
Ezek a fő kérdéseim az áldozatvédelemmel kapcsolatosan. (Dr. Varga Judit: 
Köszönöm szépen.)  

 
ELNÖK: Köszönjük. Gyüre Csaba alelnök úré a szó. Tessék parancsolni! 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Miniszter Asszony! Államtitkár Hölgy és Urak! Először is egy olyan kérdést 
szeretnék föltenni, amit már föltettem Senyei OBH-elnök úrnak is, de inkább az 
Igazságügyi Minisztériumot érinti, nyilván őt csak mint javaslattevő személyt érintette 
a dolog. 2011 tájékán volt a bírák kényszernyugdíjazásos ügye, és ekkor elég sok bíró 
került nyugdíjba, gyakorlatilag akaratán kívül. Az ő esetükben sajnos az akkori 
nyugdíjrendszer alapján méltatlanul alacsonyan lett megállapítva a bírói nyugdíj, tehát 
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előfordulhat az, hogy ők az akkori jövedelmüknek a 30-35 százalékát kapták csak meg 
nyugdíjként, míg ma jóval magasabb ez az arány azoknál, akik ma mennek el rendesen 
nyugdíjba. Az ő esetükben nem terveznek-e valamiféle kompenzációt? (Dr. Kovács 
Zoltán közbeszólására:) De ez most a nyugdíjjal kapcsolatos. Persze, van olyan is, aki 
komoly kártalanítást kapott, igen. Tehát ezen nem gondolkodnak-e? Hiszen most 
körülbelül 60 százalékkal mennek el nyugdíjba, illetve Ausztriában a fizetésük 75 
százalékával mennek el nyugdíjba. 

A bírói illetményekkel kapcsolatban valóban említette miniszter asszony is, hogy 
komoly változások voltak, ami tényleg üdvözlendő. Viszont éppen azért, hogy ilyen a 
jövőben ne forduljon elő, és miniszter asszony is említette a 2004. évet, ha jól 
emlékszem, hogy attól kezdve gyakorlatilag 15 évig nem nyúltak hozzá a bérükhöz, 
valamiféle automatizmust kellene beépíteni a rendszerbe. Mert a bírói függetlenségnek 
egy fontos alapköve lenne az, hogy ne a kormány előterjesztéseitől függjön az, hogy a 
költségvetési törvénybe hogyan épül be majd az az évi javadalmazás, ezért fontos lenne, 
akár alaptörvényi szinten egy automatizmust beépíteni ebbe, ami azután még jobban 
biztosítaná a bírói függetlenséget. Ezen nincs-e valamiféle ezzel kapcsolatos 
elképzelése a minisztériumnak?  

Sebián-Petrovszki képviselőtársam ugyan már említette, de ez a levélszavazás 
kérdése tényleg egy olyan fontos és sarkalatos pontja a szavazásnak, ami, azt hiszem, 
méltatlan sok magyar állampolgárral szemben, hogy különbséget teszünk magyar 
állampolgár és magyar állampolgár között. Ahogy említette miniszter asszony a 
technológiai fejlődést, a digitális fejlődést, nem gondolkoznak-e azon, hogy valamilyen 
formában a szavazások lehetőségét módosítsák, egységesítsék, és ebben változás 
legyen? Köszönöm szépen, a kérdésem ennyi volt. 

 
ELNÖK: Becsó Károly képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 
 
DR. BECSÓ KÁROLY (Fidesz): Köszönöm szépen. Miniszter asszony, az 

áldozatsegítő központok mit tudnak tenni a látens esetek felderítése érdekében? Illetve 
van egy laikus kérdésem is. Az anyagban láttam, az áldozatsegítő központokban 
kialakított patrónusszoba mit is takar?  

Említette miniszter asszony a digitális szabadságjogok kapcsán, hogy elindult 
egyfajta kommunikáció például a nagy techcégek felé. Az lenne a tiszteletteljes 
kérdésem, hogy mutatkozik-e bárminemű együttműködési hajlandóság jelen 
pillanatban, vagy ehhez még további lépcsőfokokat kell meglépnünk, hogy valami 
megmozduljon ebben a világban. Mi a tapasztalat ennek kapcsán? Ha lehetne erre 
valamiféle választ kapni, köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Varga László képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Miniszter Asszony! Üdvözlöm én is és a kollégáit is. Egy ilyen bizottsági ülésen, amikor 
az előttem felszólaló ellenzéki és kormánypárti képviselők a kérdések nagy részét 
nyilvánvalóan feltette már, amit én is szerettem volna, lehetne egyfajta nyugodtabb és 
másabb fajta légkör, ugyanakkor, bár nem gondoltam, hogy valami megemeli még itt a 
vérnyomásomat itt a bizottsági ülésen, de Kovács Zoltán felszólalása mellett nem tudok 
teljesen elmenni. Bár lehet, hogy viccnek szánta, de akkor meg elég rosszul sikerült, 
Miskolcot ilyen értelemben összevetni akár Szombathellyel, és Pannóniát emlegetni, 
mintha ott a keleti végeken egyébként a törzsfejlődés alacsonyabb fokán állnánk. 
(Derültség.) Ezt most nem is azért mondom, de nyilván adódik ebből néhány kérdés 
ilyenkor egy másfajta vérnyomás kapcsán - de azért jó, hogy nem rögtön utána kaptam 
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szót -, és lehet, hogy kicsit túlterjeszkedik a konkrét igazságügyi bizottsági 
hatáskörökön, tárgykörökön. 

Én nagyon óvatosan annyit kérdeznék miniszter asszonytól, hogy ennek a 
felfogásnak bármi gyakorlati dolgát látja-e a kormány munkája során, van ennek a fajta 
felfogásnak, Pannónia és a keleti végek szembeállításának (Derültség.) lehet-e szerepe 
egyébként abban, hogy mondjuk, a GINOP program keretében megítélt 1,5 milliárd 
forintot, a diósgyőri vár projekt egyik lábát visszavonta a kormányt. Ezt kicsit költői 
kérdésként tenném az asztalra. 

Illetve ha már elhangzott ez a kérdés, akkor konkrétan az áldozatsegítés kapcsán 
azt kérdezném, igazolja-e bármi egyébként, hogy mondjuk, a keleti végeken vagy az 
alsóbb társadalmi decilisekben a családon belüli erőszak vagy hasonló problémák 
gyakrabban fordulnának elő. Nem gondolom, hogy feltétlenül ilyen típusú országrész-
elkülönítések, -leválasztások működnének, vagy hogy egyébként a jobb módú 
embereknél ne lehetne ilyen. Tehát igazolja-e egyébként a Kovács Zoltán által 
elmondottakat vagy arra utaló dolgokat bármi?  

A rémhírterjesztés itt félig-meddig szóba került, bár indirekt módon. Ön is 
hivatkozott rá, hogy a véleménynyilvánítás szabadságát az online térben feltétlenül 
biztosítani kell.  Az online térről egyébként is beszélt itt a tudatos fogyasztói döntések 
kapcsán az online térben, ezzel egyetértek teljesen, minden ilyen irányt támogatok. 
Ugyanakkor ha a véleménynyilvánítás szabadsága fontos az online térben, akkor azt 
gondolom, a rémhírterjesztésnek ez a tényállása vagy ez a jogalkalmazói magatartás, 
ami tetten érhető, az nem segíti szerintem a véleménynyilvánítás szabadságát az online 
térben. Tehát azt látom és arról olvasok, hogy mondjuk, május közepéig 90 eljárás 
indult ez alapján a tényállás alapján, 61-et zártak le, és csak kettő jutott el vádemelésig; 
ilyet olvastam az internetes sajtóban. Ez alapján levonható szerintem az a 
következtetés, ami érezhető, hogy egyfajta öncenzúrát is kialakíthat nyilván, mondjuk, 
a facebookozók társadalmában az ilyenfajta kriminalizálása ennek az ügynek. Még 
egyszer mondom, nem a fake newsról beszélünk, nem arról beszélünk, hogy ez egy 
normális dolog, vagy hogy rendben van, mondjuk, különösen egy ilyen vírushelyzet, 
járványhelyzet idején a rémhírterjesztés - nincsen, és szerintem nincs senki ebben a 
teremben, aki ezt így gondolná. Csak egyébként ennek az új tényállásnak a bevezetése, 
illetve a jogalkalmazás gyakorlata, azt látom, hogy öncenzúrához is vezethet. Tervezik-
e ennek a tényállásnak a módosítását? 

Megmaradt itt a témáim között egy olyan, amelyben írásbeli kérdést is 
benyújtottam, de ha már itt találkozunk, érdemes talán felvetni; ezzel egészen más 
vizekre evezek. Az Európai Parlament és a Tanács elfogadta a 19/1158 irányelvet a 
tavalyi év során, ez az apák tíz munkanapos szabadságáról szól, amit a gyermekük 
születése idejére kaphatnak. Ez az irányelv felhívja a tagállamokat, hogy ezt vezessék 
be a jogrendünkbe. Ez valahogy késlekedik nálunk. Van ennek egy mértéke, de sokkal 
szűkebb mértéke az ilyen típusú szabadságnak. Én azt gondolom, ez a családok 
szempontjából is egy fontos gesztus is, és több mint gesztus talán, mert ebben az 
időszakban a gyermek születése körül igen érdemi az ő tevékenységük is. Tehát mi a 
helyzet ezzel? Mikor tervezik a hazai jogrendbe ezt bevezetni?  

A börtönzsúfoltság kapcsán óvatos kérdések megfogalmazódtak, és nem először 
van az asztalunkon ez a téma. Ezek a szűk határidők, pláne a Covid-helyzet kapcsán, 
azért olyan kérdőjeleket tesznek az asztalra, hogy ne csak egy statisztikai megoldása 
legyen ennek az ügynek. Sokféleképpen lehet a börtönök túlzsúfoltságát megoldani, 
statisztikailag is, meg egyébként, mondjuk, érdemben. Ennek kapcsán elindult egy 
börtönépítési program, vagyis hát elindult erről egy kommunikáció az elmúlt egy 
évtizedben, például Borsod megyét érintően Ózdon is lett volna ebben előrelépés. 
Azután ezek a tervek valahogy visszaszorultak, nem hallunk róluk. Mi tehát a helyzet a 
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börtönépítés frontján? Statisztikai megoldás lesz a börtönzsúfoltság tekintetében vagy 
tényleg érdemi? Ennyi idő alatt milyen érdemi lépéseket lehet tenni a börtönzsúfoltság 
csökkentése érdekében? Illetve akkor kérdezhetem így is: az elmúlt fél évben - igen 
szűk fél év, ahogy az első előterjesztését megtárgyaltuk ennek a témának a kapcsán az 
Országgyűlésben -, ebben a szűk fél évben konkrétan mi történt ebben az ügyben? 

Az összes többit, úgy gondolom, a képviselőtársaim megkérdezték. A kis kitérőm 
a miskolci ügyek kapcsán pedig remélem, csak egy félreértésen alapult, nem gondolom, 
hogy Kovács Zoltán ezt komolyan gondolta volna. Remélem, hogy egy rosszul sikerült 
viccről van csak szó. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Varga-Damm Andrea képviselő asszonyé a szó. Mielőtt azonban 

megadnám a szót, tájékoztatom miniszter asszonyt, hogy éves meghallgatása során 
polémiákra, költői kérdésekre nem kell választ adnia, kizárólag a hatáskörébe tartozó 
kérdésekre. Köszönöm szépen. Varga-Damm Andrea képviselő asszonyé a szó. 

 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Vendégeink! Tisztelt Miniszter Asszony és Munkatársai! 
Mindenekelőtt köszönöm a beszámolót, hiszen jó évről évre azokról a fontos 
minisztériumi munkáról és célkitűzésekről hallani, amit most is előadott.  

Több kérdést feltettek képviselőtársaim, így azokat nem ismétlem meg, hiszen 
nem az a célunk, hogy nyaggassuk miniszter asszonyt, hanem az, hogy a tételes, érdemi 
kérdések felmerüljenek. Úgyhogy inkább megragadom az alkalmat arra, hogy 
elsősorban az én politikusi, volt ügyvédi munkám legfontosabb szempontját, a 
kiszolgáltatottabb társadalmi csoportokat érintő kérdéseket tenném az asztalra, és e 
vonatkozásban szeretnék kérdezni. 

Amit Kovács Zoltán képviselőtársam - nem az előbb felvetett témában, hanem a 
másik kijelentésében - mondott a látencia, az összezártság, az egymással való nem 
elégséges türelem vonatkozásában, csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy 
társadalmunk rendkívül polarizált, individualizált, az együttélési türelmetlenség 
jellemzi az országunk lakosságát. Nincs az a kormány, amelyik ezt meg tudná 
változtatni. Tehát a kormány hozott anyagból dolgozik, egy olyan társadalmat 
kénytelen valamilyen módon predesztinálni a minőségi és megértésen alapuló 
együttélésre, ami nem könnyű feladat. Az tény, hogy nem az elmúlt tíz és húsz év 
termése ez vagy harminc évé, hanem sajnos ennél tradicionálisabbak a viszonyaink. 

Rátérve a kérdésekre, már nyolc évvel ezelőtt, akkor még egy független képviselő 
megtette azt, hogy benyújtotta az Országgyűléshez azt az elképzelésemet, ami több 
évtizedes tapasztalaton nyugodott, ez pedig a gyermekek jogainak kérdése a 
bontóperekben. Már akkor az volt az elképzelésem, hogy egy módon tudnánk 
egyrészről a gyermekelhelyezési perek elhúzódását megakadályozni, másrészről a 
gyermekek valódi képviseletét megteremteni: olyan esetben, ha mindkét szülő kéri, 
akkor külön a gyermeknek egy egyébként szakképesítéssel, többletképesítéssel bíró 
ügyvédet ügygondnoknak kirendelni. Ugyanis bármennyire is a jogszabály a bírót a 
gyermek érdekeinek mindenek előtt való képviseletére predesztinálja, mégis az látható, 
és semmiképpen nem szeretném elnök úr jelenlétében kollégáimat szidni, de nagyon 
sokszor ügyvédek érdeke, hogy elhúzódjanak ezek az ügyek, elmérgesedjenek, és 
ezeknek mindig a gyermekek isszák meg a levét. Én akkor hagytam abba az ilyenfajta 
ügyképviseletet, amikor egy 2006-os tárgyaláson a végindítványban azt kértem a 
bírótól, hogy inkább énhozzám helyezze el a gyerekeket, mert egyik szülő sem alkalmas 
rá. Akkor úgy éreztem, hogy telítve vagyok attól, hogy a szülők hogyan használják fel a 
gyermekeiket az egymással való háborúskodásban a bontó- és/vagy 
gyermekelhelyezési perekben. Azt kérdezném a tisztelt miniszter asszonytól, hogy 
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hajlandó lenne-e esetleg megfontolni ezt a javaslatot, hiszen számtalan olyan 
ügyvédkollégám van, akik rendkívül empatikusak, egy plusz tanfolyammal vagy 
valamifajta alkalmassági vizsgálattal meg lehetne határozni azt az ügyvédi társadalmat, 
akik részt vehetnének az ilyenfajta eljárásokban, kizárólagosan a gyermekek érdekében 
és mindenfajta körülményeik vizsgálatában; bemehetnének az óvodába, iskolába, 
bármikor - persze nem a rendet zavarva - érdeklődhetnének gyermekvédelmi 
szakembertől, óvodapedagógustól, pedagógustól a gyermek előremeneteléről, 
tapasztalatairól. Tehát sajnos a gyermekvédelmi rendszer és a bírák rendkívüli 
leterheltsége és szűk keresztmetszete, amelyen keresztül lát egy ilyen családot, 
akadályozza, hogy a gyerekek valódi érdekei érvényre jussanak.  

Nagyon örülök, hogy a Pp. felülvizsgálata vonatkozásában biztosított minket 
miniszter asszony arról, hogy az őszi törvényalkotási programban a tapasztalatokat 
beépítve módosítják. Szeretném csak elmondani, hogy ennek a bizottságunknak van 
egy ellenőrző albizottsága, amelynek volt és új elnöke vagyok, és mi az első 
programunknak a polgári perrendtartás végrehajtásának tapasztalatait tűztük, és 
nagyon remélem, hogy ezt nagyon rövid idő alatt be tudjuk fejezni. Az utolsó meghívott 
egyébként a minisztérium lesz. Minden szakterületet egyenként meghallgattunk, 
akiket már meghallgattunk, részt vesznek a következőkön, azért, hogy mindig minden 
pillanatban tudjon mindenki reagálni a felvetett problémákra, és a végén ne egy nagy, 
átláthatatlan vélemény és javaslattétel alakuljon ki, hanem egy nagyon egyszerű, 
koherens, de a lényegre törekvő javaslat. Úgyhogy lehet, hogy akkor mi is tudjuk 
segíteni a minisztérium munkáját. 

A salátatörvény kérdése. Tudom, hogy hétről hétre ez felmerül, és nagyon 
örültem, hogy miniszter asszony azért azt is elmondta, hogy bármilyen tárcától érkezik 
az Országgyűlésbe a törvényjavaslat, azért csak átfut az Igazságügyi Minisztériumon is. 
Tudom, hogy sokszor politikai kérdés a salátatörvények kérdése, hogy akár az 
ellenzéket be lehet húzni abba, hogy mit nem szavazott meg, hiszen ezt is nap mint nap 
tapasztaljuk. De úgy érzem, úgy látom, miniszter asszonynak a kormányban, a 
kormányfőhöz való viszonyában elég erőteljes a pozitív befolyása, hogy finoman 
fejezzem ki, tehát hogy tekintélye van miniszter asszonynak a kormányban és a 
kormányfőnél. (Dr. Varga Judit nevet.) Esetleg lehetne-e, hogy egy ilyen kellemesebb, 
vidámabb pillanatban megkéri kormányfő urat, hogy legyen már egy kicsit a kormány 
által benyújtott javaslatokban a salátatörvénység kicsit szűkebb keretek között? 
Merthogy szét lehetne választani sok-sok részre, azonos életviszonyokra vonatkozó 
vagy azonos típusú szabályozási igény természetesen lehetne egyben, de amikor a 
postatörvénytől, mit tudom én, az áldozatsegítő új rendszerek új szabályai egy 
törvényjavaslatban vannak, tényleg abba a kényszerhelyzetbe kerülünk, hogy van olyan 
eleme a szabálynak, amit egyszerűen nem tudunk ellenzékként támogatni, miközben 
ott van rengeteg olyan, amit viszont örömmel támogatnánk, de csak egy szavazatunk 
van egyszerre. És utána persze éveken át, akár tíz éven át is hallgathatjuk, hogy mit 
nem szavaztunk meg, ami a társadalomnak mennyire jó lett volna.  

A következő a végrehajtási kérdések. Annak örülök, hogy pont az előző héten az 
ombudsman volt itt, és az ő beszámolója nagyon sok kérdésben illeszkedett miniszter 
asszony beszámolójához. Persze nem ugyanolyan aspektusból, de mindenképpen a 
témák sokszor hasonlóak. A végrehajtások kérdésében nagyon fontos szempont, hogy 
a végrehajtás nem járhat kifosztással, és nem járhat az életfeltételek biztosításának 
megvonásával. Gondolok itt arra, hogy gondolkozik-e esetleg a miniszter asszony vagy 
a minisztérium azon, hogy amikor már az adós bankszámláján kevesebb pénz van, mint 
a létfenntartáshoz szükséges összeg - akár 90-100 ezer forintról van szó -, akkor ne 
vihesse el ezt a maradékot, mert az nem lehet cél, hogy az adós egyben a mindennapi 
biológiai újratermelését se tudja végrehajtani, még akkor is, ha felelős a tartozásaiért. 
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Tehát az emberi méltóság és a jogi kötelezettség valamifajta harmóniáját szeretném 
megteremteni. Az ombudsman például arról beszélt, hogy még a 28 500 forintot is a 
bankszámláról elviszik, holott ezek a juttatások mentesek a végrehajtás alól, de amikor 
arról van szó, hogy a bankszámláról veszi le, amit ő nem tud pontosan, hogy az milyen 
forrásból érkezett, legalább annyi legyen, hogy akkor kelljen a banknak teljesítenie 
vagy annyit kelljen a banknak teljesítenie, hogy maradjon a létfenntartáshoz szükséges 
- ezt meg tudja a minisztérium határozni, akár a KSH adataiból - ennyi és ennyi összeg. 
Mert így legalább nem jár sokkal több hátránnyal ez az adós számára, mint ami 
egyébként a törvény célja. 

Kábítószerkérdés. Ezt miniszter asszony természetesen nem érintette, de 
jogalkotóként nagyon fontos kérdés a kábítószer-kereskedők büntetése. Hosszú évek 
óta mondom, hogy rendkívül alacsonynak tartom a büntetési tételeket, és a bírói 
gyakorlatot meg aztán pláne, még ha a középmérték mint elvárás meg is van határozva. 
Tudom, hogy az már túlzás lehetne egy európai uniós jogállamban, amikor az ember 
felveti akár a délkelet-ázsiai büntetési tételeket, tehát nehogy félreértsék, nem 
szeretnék ahhoz közelíteni, de az én szememben a kábítószer-kereskedők lassú 
gyilkosok. Tudom, hogy ez nagyon csúnya szó, de be kell látnunk, hogy azok a 
polgártársaink, akik élnek a kábítószerrel, nagyon rövid idő alatt már betegeivé válnak, 
tehát nem tud határozott döntéseket hozni, mert a biokémiai adottságai és a pszichés 
adottságai kizárják. Akkor viszont, ha már ők büntetendők, akkor legyenek jelentősen 
súlyosabban büntetendők a dílerek. Tehát én azt szeretném kérni, fontolják meg azt, 
hogy a minimum és maximum büntetési tételeket emeljék magasabbra vagy ezt 
fontolják meg, azzal, hogy természetesen elfogadom, hogy a középmérték irányadó a 
bírák számára, de azért nagyon nagy különbségek vannak díler és díler között is, 
nemcsak a mennyiséget, hanem a folyamatosságot illetően. És tudom, hogy furcsa 
ügyvédként ilyet mondani, de sajnos a kábítószer-fogyasztók látens viszonyai, amit 
nem is tudunk, olyan mértéket öltöttek különösen a fiatalok között Magyarországon is, 
hogy ha rajtam múlna, börtönbontáskor szabadulnának a dílerek. De tudom, hogy 
ilyen jogi kategória nincs  

A rémhírterjesztés kérdése; fölvetették kollégáim, hogy esetleg javasolnak-e 
módosítást. Emlékszik talán, Völner államtitkár úr volt ott a bizottságon, amikor 
mondtam, hogy „a védekezés eredményességét meghiúsítja”, ez a kitétel ott van, és azt 
mondtam, ki a fene fogja bizonyítani, hogy a védekezés eredményességét ez tudta 
befolyásolni. Ugye, olyan szubjektív feltételről beszélünk, hogy nem csoda, ha volt itt 
hatvan eset, vagy nem tudom, sok eset, és csak kettő vádemelés; én tartok tőle, hogy 
pont a vádemelések csekély száma azért van, mert ki és milyen bizonyítási eszközzel 
tudja bizonyítani, hogy az eredményességét ez veszélyeztette. Én tehát úgy érzem, hogy 
megtették ezt a javaslatot, az Országgyűlés megszavazta, de pontosan tudtuk, abban a 
pillanatban, hogy ennek a valódi alkalmazása rendkívül nehézkes lesz, azzal együtt, 
amit mondott Varga László képviselőtársam, hogy különösen egy veszélyhelyzetben a 
rémhírterjesztés tényleg jelentősen súlyosabb cselekmény, mint mondjuk, békeidőben, 
amikor a kutyát nem érdekli, hogy most valaki éppen mit akar a világba kikiabálni.  

Az utolsó pedig - és ezért örültem, hogy a múlt héten itt volt ombudsman úr - az 
áldozatsegítés. Most tárgyaljuk, nemsokára megszavazzuk azt a jogszabályt, amelyik a 
deviáns gyermekek visszaszorítása érdekében iskolaőröket alkalmaz. De itt van egy 
másik téma, és különösen a sajátos nevelési igénnyel bíró gyermekek vagy a tanulási 
zavarral küzdő, értelmi szintjüket illetően nehézségekkel küzdő gyermekek kontra 
pedagógusok. Az ombudsman jelentésében is benne van, hogy jelentős azoknak a 
száma, ahol a pedagógus nem képes a gyermeket az ő adottságainak megfelelően 
nevelni, oktatni, és rendkívül sok pszichés teher éri ezért ezeket a gyermekeket. Tehát 
ha a devianciát valamilyen módon a kormányzat kezeli és szeretné megoldani, még ha 
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most egy ilyen sajátságos eszközzel is, akkor fókuszáljunk arra a kérdésre is, hogy a 
gyermekek, a nehezebb sorsú, nehezebb életvezetésű és tanulási zavarral küzdő vagy 
túl visszafogott, nem motiválható vagy nehezen motiválható gyerekek ne legyenek 
kitéve a pedagógusok pszichés terrorjának. Önök is tudják, akinek több gyereke van, az 
egyik maga a leendő atomfizikus, a másik pedig sokkal nehezebben megy előre, akár 
egy családon belül is, és tudjuk jól, hogy mennyire másképp kell egyikhez és a másikhoz 
viszonyulni. A motivációs eszközök mindig sokkal hatékonyabbak, és bár tudom, hogy 
ez az EMMI feladatköre, hogy az oktatási rendszerbe milyen olyan garanciális elemeket 
épít be, ami kizárja, hogy ezek a gyerekek pszichés erőszaknak ki legyenek téve vagy 
hosszan tartó pszichés tehernek legyenek kitéve, de azt szeretném kérdezni, hogy 
esetleg az igazságügyi tárca megfontolva ezt az oldalát az oktatási rendszernek, tud-e 
majd valamifajta eszközöket javasolni, hogy azok a pedagógusok, akik nem képesek 
belátni, hogy a gyermekeknek mire van igénye, azok vagy ne legyenek ott, vagy 
valamifajta feltételrendszert helyezzenek köréjük.  

Bocsánat, hogy hosszabban szóltam, és köszönöm a figyelmet. 
 
ELNÖK: További jelentkezőt nem látok, így a kérdések körét lezárom. A 

válaszadásra megadom a szót miniszter asszonynak. Tessék parancsolni! Öné a szó. 

Dr. Varga Judit válaszai 

DR. VARGA JUDIT igazságügyi miniszter: Köszönöm szépen, elnök úr. Egy 
pillanat, rendezem a soraimat, hogy a legteljesebb választ tudjam adni a tisztelt 
képviselői kérdésekre. (Lapoz a jegyzetei között.) Ahol ugyanaz volt a téma, ott lehet, 
hogy egyben válaszolok, és ha valaki nem volt elégedett, akkor gondolom, a második 
körben visszakérdez. 

A jogalkotás hibáktól hemzseg. A képviselő hölgyeknek és uraknak joguk van 
benyújtani indítványt, ezzel nem lehet mit kezdeni, úgyhogy ez mindenképpen része 
marad majd a további törvényhozásnak, és errare humanum est, az emberek hibáznak. 
Viszont én úgy érzem, a minőség a végén úgyis pont az ilyen tárgyalások során, amit a 
képviselő úr maga is említett, hogy aztán ki kell javítani hibahalmokat, pont azért van 
egy nagyon részletes tárgyalássorozat, ami alapján éppen ezekre a módosításokra még 
sort lehet keríteni, és ez egyfajta garancia a minőségre a továbbiakban is. 
Természetesen azért azt se felejtsük el, hogy egy olyan világban élünk, és ez szerintem 
a salátatörvény jelenségére is magyarázatot ad, hogy egy jogállamban, egy életünk 
minden milliméterét szabályozó világban - és ez nem magyar jelenség, hanem általános 
világjelenség - lassan azzal a gyakorlati kihívással fogunk találkozni, hogy bármi, 
amihez hozzányúlunk, valamilyen szinten érint valami más törvényt, jogszabályt, 
alsóbb rendű rendeletet, isten tudja, már mit is, hiszen a jogállam feltétele volt, hogy 
mindenre legyen jogszabályunk. S például a Covid-járvány alatti tapasztalatok is azt 
mutatják, hogy amikor az ember például hitelmoratóriumot szeretne hirdetni, hiszen 
az az állampolgárok érdeke, és meg kell lépni ezt a lépést, akkor hiába a legszélesebb 
körű egyeztetés az érintettekkel, a Bankszövetséggel, a PM-mel, mindenkivel, annyi 
jogszabályunk van, hogy a jogértelmezés már nem azt mutatja. Tehát már házon belül 
is a jogszabályok dzsungelében nehéz, és folyamatos kényszer ez a jogállamban, hogy 
mindenre legyen jogszabály. Éppen ezért ez egy nagyon jó lakmuszpapír is volt, hogy 
az ember valahol szeretne jót tenni, és utána számtalan pillanatban vettük észre, hogy 
hopp, erre nem gondoltunk, hopp, arra nem gondoltunk, mert olyan nagy szövevény a 
jogrendszer. Tehát egy egyéni képviselői indítványnál is biztos, hogy felmerülhet az a 
probléma, hogy hibázni fog, és később módosítani kell, hogy mire nem gondolt még 
egy koherens jogrendben.  
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A technikai oldaláról azt egy jó fénynek látom az alagút végén, lesz ez az integrált 
jogalkotási rendszer, amelyet fejlesztünk már egy ideje, és lassan a tesztüzemet, ha 
minden igaz, be tudjuk indítani. Az pontosan ebben is tud majd segíteni, hogy ha egy 
helyen beüti akárki, aki a jogalkotásban részt vesz, egy szónak a módosítását, az 
feldobja majd azokat a törvényeket, ahol azt is gyorsan át kell írni. Mert ugyan 
technikainak tűnik, de ha valaki nem gondolt egy nagyobb koncepciónál egy terminus 
technikus kicserélésének a következményeire, az lehet, hogy hónapokkal később 
jelentkezik, és akkor nagyon jól jön egy salátatörvény, ahol egyébként vissza lehet 
állítani a törvényszöveg koherenciáját egy olyan pontján a jogalkotásnak, amire sajnos 
nem tudott, még a legnagyobb jó szándék mellett sem figyelni akár az előterjesztő vagy 
akár az azt módosító résztvevője a jogalkotásnak. Tehát ezt mi is igyekszünk a magunk 
részéről ezzel az IJR-rel is segíteni. De összességében nagyon nagy kihívás ma már a 
jogállamban egyébként tökéletes törvényeket alkotni, hiszen érinti az élet minden 
területét, és nemcsak egy idősík létezik, hanem mióta törvények vannak: tehát mit 
helyeztünk hatályon kívül, mi maradt még hatályban - elképesztő technológiai kihívás 
most már a tökéletesség. 

Az Európai Unió Bíróságának ítélete kapcsán, ugye, úgy mondta képviselő úr, 
hogy elbukott. Itt is a nagyon kedves, baráti ellenzéki sajtó kiforgatta a szavaimat, mert 
nem akarták rendesen megérteni azt az MTI-közleményt, hogy a célkitűzés, miszerint 
olyan nyomós közérdek az átláthatóság, ami indokolhatja azt, hogy egyébként a tőke 
szabad áramlását korlátozzák egy tagállamban, ez egy olyan alapelvi szintű irány és 
jóváhagyása a magyar célnak, amit az Európai Unió Bíróságának az ítélete mondott ki. 
És én erre utaltam, az, hogy a cél jogszerűségét senki nem vitatja Luxembourgban, ez 
egy nagyon fontos eleme ennek az ítéletnek. És ezt nem szabad úgy kiforgatni, hogy 
ezzel azt mondta a magyar igazságügyi miniszter, hogy jogszerű a magyar törvény, 
hanem az a célkitűzés, amelyet a magyar jogszabály kitűzött, egyezik az Unió 
célkitűzésével: a legmagasabb szintű átláthatóság, még a civil szervezetek 
vonatkozásában is, ami olyan nyomós közérdeknek minősül, ami aztán okot adhat 
bizonyos esetekben még a tőke szabad áramlásának a korlátozására is. Tehát ezt így 
kell látni, egy ilyen komplex rendszerben. 

A másik, egyébként nagyon pozitív, a magyar jogalkotó céljait is erősítő vagy 
jogpolitikai megfontolásait megerősítő megállapítása az ítéletnek, hogy igenis vannak 
olyan civil szervezetek, amelyek bizonyos esetekben már politikai agendát is visznek, 
és erre van egy legitim különbségtétel is, ezt már kimondta például a strasbourgi 
esetjog is. Miről van itt szó? Ugye, ez már többször elhangzott politikai 
nyilatkozatokban is, hogy ha valaki egyébként további, a közélet befolyásolására 
alkalmas tevékenységet is folytat, akkor ugyan be lehet jelentkezni pártnak is például, 
akkor egy sokkal erősebb szabályrendszer szerint kell működni, de egy minimális 
transzparencia uniós szinten is legitimnek minősül. 

Hogy mik a következő lépések? Ennek van egy eljárásrendje, hogy mikor kapjuk 
meg azt a bizottsági hivatalos levelet, amely majd felszólítja a magyar kormányt arra, 
hogy feleljen meg az uniós ítéletnek. Itt egy nagyon hosszú dialógus fog beindulni, 
tisztelt képviselő úr, ez nem egyik napról a másikra történik, hiszen egy luxembourgi 
ítélet nem kodifikál egy új jogszabályt. Ezért a legfontosabb pozitívuma ennek az 
ítéletnek, hogy nem célvitában vagyunk, hanem eszközvitában. S meg fogjuk találni 
azokat a jogszabályi lehetőségeket és eszközöket, amellyel ugyanezt a célt, amely 
egyébként a magyar társadalom és a közrend érdekeit is szolgálja, majd eléri a 
jogalkotó. Tehát ez egy folyamatos dialógus lesz, amelyben természetesen kollégáink - 
az oroszlánrészét majd Bóka államtitkár úr fogja vinni - folyamatos szakértői 
kapcsolatban lesznek az Európai Bizottsággal.  
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Említette azt is képviselő úr: az ítéletek végrehajtása, mi hecckampány, mi nem. 
Szerintem egyértelmű a magyar emberek többségének a véleménye: az a fajta 
igazságtalanságérzet, hogy csak azért, mert van egyfajta egyezményrendszerünk 
Strasbourgban, aminek nem is maga a paragrafusa, ami talán igazságérzetet sért, 
hiszen az egy emberi jogi egyezmény, hanem olyan interpretációja kezd kialakulni 
ennek az egyezményrendszernek, ami nem feltétlenül ideológiamentes. Ezért érdemes 
néha megállni, hátranézni, és az elmúlt évek ítélkezési tapasztalatát áttekintve egy nagy 
levegőt venni, és átgondolni, hogy vajon ez az általános igazság irányába megy-e, vajon 
rendjén van-e az, hogy ilyen érdekes helyzetek előállnak, és vajon mit gondolnak azok 
a sértettek, akiknek az adott bűncselekményében az elkövető többmilliós kártérítéssel 
távozik. Igen, az egy fontos kihívás és emberi jogi kérdés természetesen a 
börtönviszonyok állapota, és van is egy ilyen előterjesztés vagy egy ilyen kormánycél, 
amelyet ön is említett, hogy hány éven belül mennyi forrásból kell rendezni ezt az 
állapotot. Ez a munka egyébként úton van, természetesen a belügyminiszter úr ebben 
az illetékes, úgyhogy én javasom az ő meghallgatásánál egyébként a részletekre 
rákérdezni. Én legutóbb megkérdeztem, amikor egyeztettem vele, ő azt mondta, hogy 
abszolút úton vannak a szeptember 30-ai határidő tartásában. De nyilván az majd a 
jövőre nézve fogja keletkeztetni azt az állapotot, hogy a Strasbourg által diktált 
négyzetméterek az egyezmény szellemében, amit azért lehet, hogy egy átlagember 
nehezen tud elfogadni, de hogy ott jogilag megfeleljenek. De a múltra nézve is érdemes 
rendezni az igazság és az igazságtalanság helyzetét. Ez nem hecckampány, hanem ez az 
állampolgárok véleményének és akaratának is a figyelembevétele. Tehát a tartós 
megoldás természetesen az, hogy a börtönállapotok megfelelő négyzetmétereken 
lesznek majd. 

A választások kapcsán itt azért éles különbséget kell tenni, hogy ki rendelkezik 
állandó magyarországi lakcímmel és ki nem; ez a differentia specificája az egész 
kérdésnek. Erre van alkotmánybírósági határozat is már, amely minden ilyen kérdést 
megfelelően rendez. De természetesen az önök képviselői joga az, hogy ezt bármikor a 
parlamentben vitassák. Én ebben abszolút látom azt a tiszta jogi különbségtételt, tehát 
hogy különbség van, hogy külföldön van állandó lakcíme vagy belföldön, és azt a 
csoportot hozom technikailag is hasonló helyzetbe, akik egyébként belföldi lakcímmel 
rendelkezők vagy külföldi lakcímmel rendelkezők, mert teljesen más helyzetben 
vannak, és más az országhoz való viszonyuk is. Erre alapoz ez a szabály, és ezt az 
Alkotmánybíróság is jóváhagyta. 

Az ellenzéki képviselők kárára polgármesterek… - bocsánat, csak itt a 
jegyzeteimet nézem. Ha a kormányhivatal döntött, egy jogállamban azt a döntést én 
tudomásul veszem, és nem is az én felügyeletem alá tartoznak, nem is vagyok abban a 
helyzetben, hogy ezeket kommentáljam. De én úgy érzem, hogy a Covid-járvány 
nagyon sok mindenkit olyan helyzetbe hozott, hogy spontán módon cselekedjen; ezt 
megtette például a fővárosi főpolgármester is. Ez része egy jogállamnak, hogy ha bárki 
vitatja ezt, akkor ezt a megfelelő fórumokon meg lehet tenni és azután döntéshez jutni. 

A Btk. szigorítása. Tisztelt képviselő úr, én úgy érzem, legalább itt is kapunk 
abból színeket, hogy milyen nehéz a jogalkotó dolga. Hiszen ön elmondja, hogy ne 
szigorítsunk annyit, mert nem mindenre megoldás, aztán Varga-Damm Andrea 
képviselő asszony pedig elmondja, hogy nem elég szigorú például a kábítószer-
kereskedelem esetében a büntetési tétel. (Dr. Varga-Damm Andrea: De nem abban!) 
Nem ebben, persze, de hogy van, aki abban látja a megoldást, hogy szigorítunk, mert 
valamilyen életjelenség van és szigorítsunk; van, aki meg abban látja, hogy ne 
szigorítsunk. Ez az egyik válaszom vagy megállapításom.  

A másik pedig az, hogy pontosan erről szólt az expozém, hogy ez a joggyakorlat-
elemző munkacsoport nem azt a célt tűzte ki, hogy mindent szigorítsunk, meg mindent 
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módosítsunk, mert én is azt gondolom, hogy a jogszabályok alapvetően jók, és 
alapvetően a jogszabályok megfelelő alkalmazásával kell elérni a célokat. A Kúriával is 
volt a győri eset után egyeztetés, és külön kértük, hogy elemezzék a 
büntetéskiszabásban a középmérték alkalmazásának a gyakorlatát. Sőt, még az is 
benne van, hogy nem vette észre sok mindenki, mert részletszabály volt, ’19 elején még 
a feltételesnek a kiszabási gyakorlatát is szigorították, de valamiért, vagy azért, mert 
nem volt elég képzés, de nem ment át a bírói gyakorlatba. Tehát megvolt a jó jogszabály, 
de nem történt meg az életben a leképeződése. Lépni kell, ennél a győri esetnél 
egyértelmű volt, hogy a büntetőjog szigora is már egy elrettentés kell legyen az ilyen 
rendkívül súlyos, de nagyon szűk körű bűncselekmények esetében. Ez természetesen 
nem azt jelenti, hogy mindenre a Btk.-val kell lesújtani, én sem értek ezzel egyet, az egy 
sokkal időállóbb jogszabály ahhoz, hogy egyedi esetek befolyásolják a döntést. De 
pontosan az áldozatsegítés témakörében is arról próbáltam hosszasan beszélni, és a 
Hajas államtitkár úr által vitt, több hónapja húzódó munka lényegét is ott próbáltam 
megragadni, hogy nem a jogszabályalkotás a célunk, hanem a rossz gyakorlatoknak a 
kijavítása, a soft eszközök, puha eszközök behozatala. Itt említhetném a képzést, a 
szakemberképzést, ami rendkívül fontos. Ezért kell együttműködési megállapodást 
kötni egyetemekkel, ezért kell a szociális munkásokkal is sokkal többször képzéseket, 
joggyakorlat-elemzéseket tartani. Ugye, ott ül a gyámhatóságnak is a képviselője ebben 
a munkacsoportban, és ő ütközik például a szociális munkással, vagy akár a Patent 
képviselőjével, aki szintén ott ül. És érdekes azt látni, hogy nem elsősorban mi vagyunk 
itt a céltábla, hanem egymás céltáblái a különböző érdekeltek. Mert a gyámhatósági 
dolgozó is csak azt látja, amiben ő nap mint nap benne van, és azt látja, hogy neki mi 
jelent kihívást, és mi a problémája. Aki pedig nyilván egyfajta érdekvédelmi szervezet, 
az meg a sajátjaiért fog tűzbe menni.  

Említette azt, hogy én érzelmesen kitörtem bizonyos szervezetek ellen. 
Szerintem azért nem voltam annyira érzelmes, ezt hadd tegyem hozzá. Az nem 
együttműködés szerintem, hogy a nagyvilágnak kiírnak szerintem nem valós 
állításokat, utána nincs esélyem arra, mert nem is érdemes szerintem ebben a szent 
célért való küzdelemben egymást dobálni, de ez nem együttműködő magatartás. Az az 
együttműködő magatartás, amikor ott ülhetnek az asztalnál, hónapokon keresztül, és 
még a jövőben is - most fogunk a következő hetekben még egy ugyanilyen civil ülést 
tartani -, de ha a száz kívánságból aztán nem fog átmenni száz százalék, az kicsit olyan, 
mint a „van rajta sapka, nincs rajta sapka” esete. És tényleg érdekes volt azt látni, hogy 
a Patent vérre menőkig küzd a nők jogaiért, és ott van három apaegyesület is vele 
szemben, a terem másik oldalán, és az mondja, hogy na, ezt esze ágában sem lenne 
valaha is támogatni mint az apák jogaiért küzdő szervezet. Tehát a társadalom színes, 
a társadalom tele van mindenféle elvekkel. Az egy elhibázott jogalkotói hozzáállás 
lenne, ha csak az egyiknek venné figyelembe a véleményét. Szerintem ezt képviselő úr 
is látja, ha a saját választókerületében a különböző érdekeket próbálja szintetizálni, 
hogy ez nagyon nagy kihívás. És ezt a munkát, ezt a valóban jóhiszemű, jó szándékú, 
javító munkát azzal megmérgezni, hogy a sajtóhoz rohangálunk akkor, amikor esetleg 
a száz kívánságunkból nem sikerül mindet teljesíteni, szerintem nem az 
együttműködést mutatja. Nagyon sok olyan szervezet van, sőt magánszemélyek, 
egykori sértettek, egykori áldozatok, elküldik nekünk a véleményüket. Nekem az a 
fontos, hogy őket is meghallgassam, és azokkal dolgozzam együtt, akik nem politikát 
akarnak csinálni ebből, hanem javítani akarnak a helyzeten. A Patentnek voltak 
egyébként javaslatai a képzés, a kutatási eredmények a kapcsolattartásról, ezeknek a 
beépítése a jogalkalmazásba, a felügyelt kapcsolattartás szabályainak a módosítása, a 
kapcsolati erőszakban a mediáció mellőzése címmel, és a koordináció elősegítése a 
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gyermekvédelmi jelzőrendszer kapcsán is voltak javaslataik, amelyek folyamatosan 
beépülésre kerülnek, és ahol lehet, ez jogszabály formájában is megjelenik.  

S még egy megjegyzés, hogy a Covid-járvány alatt felmerült ez a sajtóban 
szerintem szélesebb körben elterjedt, mint a valós szereplők által visszaigazolt 
statisztika, hogy a kapcsolati erőszak esetszáma növekedett. Itt is igyekeztünk azonnal 
fellépni, és például a kapcsolattartás rendezésére vonatkozó elismert 
dokumentumoknak a körét próbáltuk kibővíteni. Egyfajta lazítás ment végbe, mert 
ugye, csak a bíró által jóváhagyott minősül egy olyan végrehajtható okiratnak, amit 
aztán a rendőrségnek is figyelembe kell vennie. Itt a Covid-járványra tekintettel ügyvéd 
előtt tett megállapodás és más egyezségek, felek egyezsége dokumentumba foglalva, 
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt egyezsége is alapot adhatott arra, hogy a 
kapcsolattartási szabályokat számonkérjék a Covid-járvány idején. Tehát volt reakció, 
folyamatos az együttműködés; hosszú időbe telik az, míg minden érdekelt fél meg tud 
nyugodni az asztalnál. De nagyon kérem, hogy ha ilyen helyzetbe kerül majd 
politikusként, hogy kapcsolatba kerül a civilekkel, azért ezt az üzenetet szeretném, ha 
átadná nekik, hogy nem előremutató az, hogy politikát csinálunk egy egyébként 
nagyon-nagyon fontos, a társadalom számára fontos ügyből.  

Az áldozatsegítés kapcsán több kérdés érkezett, igyekszem összefoglalni - 
elnézést, kicsit sok a papírom…  

És még egy kérdés, igen, képviselő úr: a 170 oldalas anyagot megküldjük-e 
önnek, hogy lássa, hogy mit dolgozunk (Sebián-Petrovszki László: Megköszönném.), 
milyen munkában vagyunk, és hány civil szervezetet hívtunk meg, hányan küldtek 
vissza észrevételt? Akkor megkérem az államtitkár urat, ezt mindenképpen juttassa el 
önnek a meghallgatás után. 

Az áldozatsegítő központokkal kapcsolatban kérdeztek többen is, Kovács 
képviselő úr is, Becsó képviselő úr, és Varga képviselő úr is, hogy hogyan választjuk ki 
ezeket a helyszíneket. Ez egy átvett munka, tehát korábban is már kiépültek központok. 
Igen, fontos a bűnügyi statisztika is, tehát ez nem titkolt cél. A miskolci kiállásomat 
sosem rejtettem véka alá, Miskolc szerintem az egyik legszebb helye az országnak (Dr. 
Varga László: Egyetértünk.), és nincsenek nagyobb problémái, mint az ország más 
pontjain található városoknak. De nyilvánvalóan, ha ránézünk a térképre, nekem az a 
célom, hogy a végén minden megyeszékhelyen legyen. Az, hogy ez egyébként 
organikusan hogyan épül fel, ott meg célszerűségi szempontok is figyelembe veendők, 
tehát területi lefedettség; Szombathelyet említették, hogy nem feltétlenül a 
legmegalapozottabb hely, de ha regionálisan nézem, akkor így Nyugat-
Magyarországon is van egy pontunk. A főváros egyértelmű.  

Remélem, erre a kérdésre válaszoltam tehát, hogy vannak természetesen 
bűnügyi statisztikák, de a legfontosabb, hogy egy ilyen organikus építkezésben úgy 
haladjunk a teljes hálózat felé, hogy aztán minden pontján legyen az országnak egy 
ilyen elérhető segítség. 

Felmerült a kormányhivatal kérdése, hogy ilyen a kormányhivatalban is van, és 
a párhuzamosságok elkerülése. Mivel bonyolult a rendszer, nehéz egyébként egy-két 
mondattal ezt jól elmagyarázni. A kormányhivatalokban továbbra is elérhetők az 
áldozatsegítő szolgáltatások, de az annyira hivatali, annyira szürke, érzéketlen helyzet; 
oda azért megy be az áldozat, mert kér egy űrlapot, vagy kitölti a jogi segítségnyújtáshoz 
szükséges beadványokat; be kell menni a rendőrségre feljelentést tenni. Ezeket nem 
tudják megtenni az áldozatsegítő központok, ahol alapvetően egy emberi környezetet 
tudunk biztosítani, és el tudjuk neki mondani, hogy hogyan kell kitölteni egy 
feljelentést, meg el tudjuk neki mondani, hogy a kormányhivatal iksz ablakához kell 
menni a pénzügyi segítségért. De nyilván pénzeket nem fog tudni kezelni az 
áldozatsegítő központ, mert nem vagyunk hivatal. Tehát a kormányhivataloknak ez a 
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lelketlensége a pszichológiai segítségnyújtást, meg a kríziskezelés személyes aspektusát 
nem fogja tudni két lakcímkártya-kitöltés között biztosítani, ezért ez itt a hozzáadott 
értéke az áldozatsegítő központnak. De ez egy ilyen egymást kiegészítő, komplementer 
rendszer, és mindenképpen a biztonságérzet, az információ nyújtása, a 
meghallgatottság érzése az elsődleges célja ennek az áldozatsegítő központnak. De 
nyilván egy védett házat, amely háromszáz kilométerrel arrébb van, mint ahol a 
lakóhely - hiszen ez főszabály, hogy ne lehessen a bántalmazottal tovább kapcsolatba 
lépni -, azt már nem fogja az áldozatsegítő központ kiváltani, tehát nem ott fognak 
aludni. 

Rákérdeztek a patrónusszobára. Ott a pszichológiai tanácsadás folyik, van a 
gyerekeknek játszósarok. Én több ilyen patrónusszobában voltam; fotel - kicsit a 
pszichológusrendelés miliőjét teremti meg; a nevében is benne van, hogy itt védelem 
van.  

Visszatérve arra, amit az előbb mondtam, azt hadd javítsam ki. Tegnap a pécsi 
központ vezetője körbevezetett, és azt mondta, hogy ha olyan a krízishelyzet, hogy ott 
kell aludni, akkor egy akadálymentesített fürdőhelyiség és szállásra alkalmas terület, 
tehát szállodai körülmények is biztosítottak, ággyal és tisztálkodási lehetőséggel. De 
természetesen ez csak átmeneti lehet. 

Úgyhogy ez egy nagyon komplex rendszer az áldozatsegítésben, amelyben a 
kormányhivatalok részt vesznek, és mint mondtam, BM, EMMI, más elemekkel 
részesei ennek az egész védelemnek. 

Észleltünk-e megnövekedett statisztikát? Megmondom őszintén, rögtön 
utánakérdeztem, és nem voltak az átlaghoz képest kiugróak az áldozatsegítő 
központokban a segélyhívások, amelyek kifejezetten a kapcsolati erőszakhoz kötődtek 
volna. Tehát nem volt kiemelkedően magas, de ez nem jelenti azt, hogy a jelenség ne 
létezhetne, csak lehet, hogy nem mentek el az emberek ide a központokba. Szerintem 
ezért is nagyon fontos, hogy mi civil partnerekkel együtt dolgozunk, és nagyon sok 
önkéntes is részt vesz ebben a munkában, hiszen a társadalomnak az olyan rétegeit kell 
megtalálni, ahol lehet, hogy maguk az adott emberek sem akarnak segítséget kérni. Itt 
az volt a fontos, Novák államtitkár asszony is bejelentette és mi magunk is, hogy még a 
Covid-járvány alatt is, a karanténhelyzet mellett is működnek ezek a vonalak, működik 
a segítség, van segítség, tehát el lehet oda jutni még ebben az időben is, nehogy valaki 
azt gondolja, hogy emiatt, mondjuk, bezártak, mert a járványügyi rendelkezések ezt 
megtiltanák.  

Ez a legtöbb, amit lehet tenni. De mivel ez egy opt-in rendszer Magyarországon, 
ami azt jelenti, hogy ha áldozattá válok, akkor nekem kell bejelentkeznem, illetve tudni 
kell a hatóság részéről, ha valaki bajba került, az pedig a személyes jelzés alapján 
történik, s ha nincs olyan szociális bekötöttsége egy adott állampolgárnak, mert a 
szomszédjai sem nyitják rá az ajtót, akkor elég nehéz ezt így a kormányzat részéről 
minden egyes esetben felderíteni. Viszont örülök a kérdésnek, mert az expozémból 
kifelejtettem, hogy éppen most fogok a kormány elé vinni egy olyan nagyobb 
előterjesztést, amely azt javasolja, hogy lépjünk át az opt-out rendszerre. Nem sok 
uniós országban létezik egyébként áldozatsegítési rendszer, a V4-ek között mi vagyunk, 
akik az élen járnak. Én a holland mintát néztem ki, hiszen az arról szól, hogy ha valaki 
áldozattá válik, rögtön bejelentkezik hozzá az áldozatsegítő rendszer; ugye, ez 
kapacitást, pénzt is jelent, forrásokat, tehát Hollandia ezt az első perctől kezdve nyilván 
megengedheti magának. Itt nagyon fontos, hogy a forrásoldalért tudjak még lobbizni, 
hogy ezt a rendszert be tudjuk vezetni. Ez egy nagyon jó célkitűzés, azt jelenti, hogy 
odamegy az áldozathoz, és azt mondja, hogy itt vagyok, áldozatsegítő központ, akar, 
nem akar, és akkor opt-out, hogy azt mondom, hogy köszi, nem kérem. Tehát ez a 
különbség a kettő között. A statisztikák bizonyítják, hogy így még nagyobb az 
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elérésszám. Én tehát egy ilyen előterjesztést fogok a kormány elé vinni, amelyet az 
államtitkár úrék dolgoztak ki.  

Mi van még ebben a témában? Igen, a honlapok egységessége. Pont ez a cél, 
mivelhogy nem egységesek, ezért a weboldalak harmonizálása, az egységes arculat. 
Most megtaláltuk a jó logót, amely piros-fehér, fekete betűkkel, hogy rögtön beégjen 
mindenkinek az emlékezetébe, hogy itt van segítség. Szeretnénk harmonizálni a 
különböző áldozatsegítési centrumoknak a honlapjait, hiszen jogos a kritika, ezek nem 
egységesek, és ez így zavaró, mert nehezebb a célt elérni. Tehát célunk az egységesítés.  

A kormányhivatalokról beszéltem. Úgyhogy szerintem az áldozatsegítéssel 
kapcsolatos kérdéseket kipipálhatjuk.  

Apák szabadsága, Varga László képviselő úr. Azt hiszem, 2022. augusztus 1-je 
az átültetési határidő. Ez az EMMI hatásköre. A magyar kormány álláspontja itt 
alapvetően abból indult ki végig a dosszié tárgyalása során, hogy van egy folyamatos 
lopakodó hatáskörbővítés, és a szociális jogokat egyre inkább próbálja az EU 
harmonizálni. A mi álláspontunk az, hogy minden egyes társadalom, minden egyes 
tagállam a maga komplex rendszerében kezeli azt, hogy hogyan lehet minél 
rugalmasabban kezelni a gyermekvállalással járó munkaügyi kihívásokat. Ez nagyon 
sok jogszabálynak a módosítását érinti, mert ebben nemcsak ez a módosítás van, hogy 
tíznapos szabadság, hanem ez egy komplex rendszer. Beletartozik a szuverenitás-
álláspontunkba, hogy folyamatosan egy kétkedő álláspontunk volt; természetesen ez 
egy minősített többségű dosszié, tehát a végén nyilván átültetjük az irányelvet. De az 
az álláspontunk, hogy a magunk komplex rendszerében, a családsegítő jogalkotás és 
gyermekvállalást ösztönző kormányzati politika célkitűzései közé akarjuk ezt illeszteni. 
Erre van még idő, hogy egy alapos jogi munkát végezzen el az EMMI minisztérium 
egyébként, amelyet nyilván megkapunk mi, amikor a szűrőn átmegy, és a kabinetekben 
egyeztetjük. Úgyhogy ez egyelőre nem jelent semmit, hogy most 2020 júniusában 
hogyan áll az átültetés. 

Gyüre Csaba képviselő úrnak volt kérdése a nyugdíjak kapcsán. Tudomásom 
szerint itt végrehajtottuk az Európai Unió Bíróságának az ítéletét, megkapták a 
kártérítést is, tehát ez a helyzet rendezve volt az ő esetükben. És ez nyilván mindig 
figyelembe veszi, hogy ki mikor megy nyugdíjba, tehát én úgy érzem, hogy ez a kérdés 
már el van rendezve.  

Automatikusan beépítve a költségvetési törvénybe a bírói béremelés. Volt 
nekem is egy ilyen gondolatom, amikor az OBH-val egyeztettünk, hiszen ők egy más 
rendszert képzeltek volna el, hogy folyamatosan a nemzetgazdasági átlagbérhez 
igazodjon. Azért gondoljunk abba bele, amikor az összes hivatásrend, meg minden, 
esetleg közszolgálatban dolgozó ember ezt szeretné majd, ez milyen gazdasági 
kockázatot is rejt magában. Szerintem a kormányzat szándékát az is bizonyítja, hogy 
három évre előre elkötelezte magát egy nagyon nagy arányú béremelés mellett. Völner 
államtitkár úr egyébként itt helyesbített engem, mert 2004 óta volt háromszor 5 
százalékos bérfejlesztés is már, tehát nemcsak ’19-ben volt, de ezt nyilván önök is 
tudják, és a nyugdíjak is ezt ugyanúgy utókövették, minden évben emelték. Úgyhogy 
én ezt, megmondom, politikai szempontból nem tartom olyan jó ötletnek, de csak 
szeretném megnyugtatni, hogy ez benne volt a gondolkodásban, és a kormány is 
megtárgyalta, de nemzetgazdasági szempontból, stabilitás és hivatásrendekkel való 
összhang szempontjából egy nagyon fontos kérdés, amit felelősen kell rendezni. Most 
507 ezerre emelkedne a tervezet szerint, amit, ha minden igaz, a héten jóváhagy a 
tisztelt Ház, és ez azért elég jó garancia a jövőre nézve is, hogy a kormány megtartotta 
az ígéretét. 

Nézem a jegyzeteimet… A patrónusszobát elmondtam… 
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Mutatkozik-e együttműködési hajlandóság a digitális szabadság bizottság tagjai 
részéről? Hát, még nem kaptam választ a Facebooktól, de mi mindenesetre a piaci 
szereplőktől is begyűjtöttük a véleményeket, és a Fehér könyvnek egyébként részét 
képezi a techóriások, ha van hazai szereplőjük, akkor azoknak az észrevételei is. Feltett 
szándékom, hogy további tematikus munkacsoportülésekre meg is hívjuk őket, és 
leültetjük egy asztalhoz. De ami a nagyképet illeti, majd meglátjuk. Franciaország is, 
amikor úgy döntött, hogy akkor most megadóztatja a techóriásokat - most második 
körben próbálkoznak vele -, első körben visszatáncoltak, hiszen olyan fenyegetést 
kaptak más piaci szegmensben ezen cégek alapító országaitól, hogy még egy 
Franciaország sem tette azt meg, hogy önálló utat járjon. Tehát itt a nemzetközi fellépés 
kulcsfontosságú, főleg az adóztatási, gazdasági kérdésekben. Ez a nemzetközi 
együttműködés egyébként úton is van, és az Uniónak is van az asztalán már ilyen 
tervezet. Nem magyar ellenálláson akadt el, hanem jól nevesíthető olyan országok 
ellenállásán, ahol ezek a cégek akár bejegyzettek, vagy akár sokkal szorosabb a 
kapcsolat gazdaságilag a techóriás és az adott tagállam között. Úgyhogy ez egy nagyon 
nehéz feladat. Én azért igyekszem lebontani a problémát kis egységekre, és felszálkázni 
és szakaszolni, hogy kezelhetőbbé váljon. Szerintem vannak olyan aspektusok a 
fogyasztóvédelem, a Versenyhivatal mostani gyakorlatát tekintve, ahol már vannak jó 
példák, vannak rekordösszegű bírságok, van reflexió ezekben a szegmensekben. 
Úgyhogy ezt én így képzelem el, és nem elsősorban például az adópolitikával 
foglalkozunk, hiszen az alapvetően nemzetközi vagy európai uniós szinten tud igazán 
hatékonyan megoldásra találni.  

Statisztika, rémhírterjesztés mint népszerű témakör. Ugye, itt egyfelől azt 
halljuk, hogy túl tág, másfelől azt, hogy túl szűk a törvényi tényállás. Tehát megint abba 
ütközünk, hogy csak itt a Házban is már nem ugyanúgy állnának a szövegezéshez. Azt 
fontosnak tartom elmondani, ami itt is elhangzott - és köszönöm, hogy ezt önök erősítik 
meg -, hogy sokkal nagyobb a felelősség szintje akkor, amikor mindannyian egy közös 
ellenséggel, egy láthatatlan ellenséggel állunk szemben, és jó, ha megkíméljük 
magunkat attól, hogy feleslegesen borzolják a társadalom kedélyeit.  

Egyértelmű a magyar Btk. rendszer - a kamara elnök ura biztosan meg tud ebben 
erősíteni; sokszor a külföldiek, amikor minket kritizálnak, annyira belesétálnak ebbe a 
tudatlansági csapdába, hogy az elképesztő -, hogy szándékosan lehet elkövetni a 
bűncselekményt, kivéve, ha a gondatlanságból elkövetettet is a törvényalkotó büntetni 
rendeli. Ez persze nincs ráírva a jogszabályokra, és még az Európai Bizottság is elkezd 
teljesen tudatlanul így, ezen az alapon kritizálni minket, hogy akkor majd egy ártatlan 
kis bejegyzés mit okozhat. A szándékos elemet az Alkotmánybíróság is, amikor 
vizsgálta ezt a beadványt, megerősítette, hogy csak tudottan, szándékosan valótlan 
állítás megvalósulása alapozhatja meg a felelősségre vonást, és a sokkal több elemnek 
is a megjelenése. Ugye, próbáltam a BBC-nek is többször nyugodtan elmagyarázni, 
háromszoros körmondatban, hogy amikor vége a veszélyhelyzetnek, akkor fogalmailag 
kizárt az elkövetés lehetősége, tehát ez a tényállás akkor fog újraéledni, amikor, 
remélem, soha, de még egyszer esetleg rendkívüli állapot lesz az országban; tehát ez 
már egy törvényes garancia. Higgyék el - van hozzánk beosztott ügyész és beosztott bíró 
a minisztériumban, pont a jogalkotás minőségének a javítására -, precíz tényállást 
alkottunk, pontosan a jogbiztonság követelményének betartása érdekében, hogy 
egyértelmű legyen, hogy nemcsak úgy a világba való bekiabálgatás, hanem a szándékos, 
ami összefüggésben van ezzel a veszélyhelyzetre okot adó körülménnyel, alkalmas arra, 
hogy az eredményességet lerontsa. Tehát nagyon sok eleme van, és tudjuk a 
jogalkalmazásban, hogy ha az egyik elem már nem stimmel, már nem lehet elkövetni.  

És ez egy jó hír, hogy a társadalom fegyelmezett, úgyhogy én pont mást látok a 
statisztikákban. És az is látszik, hogy működik a jogállamiság, a jogalkalmazás 
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biztonsága, hiszen ha csak két esetben történt vádemelés ebből a hatalmas számból, ez 
is mutatja, hogy ez a tényállás megfelelő precizitással volt megfogalmazva, és most már 
van rajta egy AB-pecsét is. Sokan mondták nekem azt a BBC-interjú után, akik 
végignézték, hogy miért nem mondtam azt annak az újságírónőnek, hogy elnézést, 
maga szerint rendben van az, hogy rémhíreket terjesztünk? Tehát most egy kicsit 
kizökkenve a miniszteri szerepemből, azért a józan észt is segítségül hívva, hadd 
válaszoljam meg ezt a kérdést, hogy miért kell állandóan chilling effectről meg 
lebénításról beszélni. Hát, kinek van olyan szándéka, amikor aznap reggel felkel, legyen 
bármi a foglalkozása - és ugye, újságírók nem is voltak az eljárás alá vont személyek 
között tudtommal, tehát ez egy politikai provokáció, ha valaki ezt a kérdést teszi fel, 
mert erre nem lehet jogi választ adni. Ha valakinek feltett szándéka, hogy politikai 
alapon közelítsen a rémhírterjesztés tényállása felé, akkor annak én igazságügyi 
miniszterként nem tudok jó jogi választ adni, hiszen az egy „van rajta sapka, nincs rajta 
sapka” helyzetet eredményez. De ha a józan ész felől közelítünk, kinek van az eszében 
az egy olyan helyzetben, amikor mindenki retteg a bizonytalantól, hogy mikor csap le 
ránk a vírus, hogy még borzolja az internet segítségével a kedélyeket, és esetleg 
akadályozza a védekezést? A józan ész alapján ez ma természetesen nem az optimális 
állampolgári magatartás. Tehát aki ebben rosszhiszeműséget lát, vagy újságírók 
elnémítását, az egy politikai kérdést tesz fel, vagy politikai mérce alá veszi ezt a 
rémhírterjesztési jogállást, és én úgy gondolom, az élet is bizonyította, hogy egyáltalán 
nem erről van szó.  

Azt a felvetést meg nem is nagyon tudom értelmezni, hogy ezek az alacsony 
számok azt mutatják, hogy mégiscsak sikerült elnémítani az újságírókat. De miért, 
mert sikerült megakadályozni a rémhírterjesztést? Szerintem ez egy jó eredmény. Ez 
nem elnémításról szól, hanem arról, hogy mindenki belátta, hogy felelősen kell 
viselkednie, mert nagy a tét, nagy a kockázat. Úgyhogy én ezt kicsit a józan ész 
szempontjából szerettem volna megvilágítani. 

Bontóper. Varga-Damm Andrea képviselő asszonynak a nagyon szakmai 
kérdései kapcsán lehet, hogy akadozni fogok, de itt vannak a kollégáim is, akik 
kisegítenek. Pont a Pp.-kodifikáció utóhatás-vizsgálatának egyik eredménye, hogy a 
bontóperben szeretnénk egy olyan eszközt bevezetni - ez bejön majd az őszi 
törvényhozásban -, hogy amikor azt látja a bíró, hogy a felek most már a kiskorú 
sérelmére kezdik kijátszani az eljárási eszközöket, akkor hivatalból tudjon fellépni, és 
esetleg elrendeljen vagy ne rendeljen el szakértői bizonyítást, amikor látja, hogy már 
csak a másik félnek a vegzálására irányul a perbeli cselekmény.  

Egyébként amit felvetett a végrehajtással kapcsolatban, a végrehajtás 
hatékonyságának a vizsgálata során folyamatosan áttekintjük ezeket a kérdéseket. A 
hivatásrendi együttműködés keretében én ezt be is építem a gondolatok közé. Bár ma 
is vannak már tudtommal, ahogy emlékszem még a szakvizsgatételeim között a 
végrehajtási tételekre, hogy azért van egy ilyen szabály, hogy mi védi, hogy a munkával 
szerzett keresmény százalékosan letiltandó… (Dr. Varga-Damm Andrea: Igen, csak a 
bankszámlán…!) A bankszámlát… Ezt beépítjük a gondolkodásba; ez egy abszolút 
olyan szakmai javaslat, amely szakmai megvizsgálást, megfontolást is igényel. 

Ön mondta tehát a gyermekek jogait a bontóperben. Egyébként pont ilyen 
kérdéseket vizsgál a 170 oldalas anyag is, úgyhogy képviselő asszonynak is, ha gondolja, 
így proaktívan elküldenénk (Dr. Varga-Damm Andrea: Köszönöm.), és ha gondolja, 
esetleg az észrevételeit meg is teheti, ha ebben a bontópertémában ön aktívabb.  

A kábítószer, hogy miért nem szigorúbb… Úgy érzem, ez nem az én asztalom 
olyan szempontból, hogy a bűnüldözési szerveket meg a BM-et érdemes ezzel 
kapcsolatban részletesebben faggatni. De természetesen ezt majd én is jobban 
megvizsgálom, és megnézem, mikor volt ez legutoljára, milyen jogpolitikai 
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megfontolásból szigorítva. Csak aztán nehogy itt a végén kritikába ütközzünk a baloldal 
részéről (Közbeszólások, derültség.), úgyhogy itt érdemes a házon belüli egyensúlyt is 
a javaslatoknál azért tiszteletben tartani. 

Summa summarum, én azt hiszem, mindenre válaszoltam, de ha kihagytam 
valamit, tegyék fel még egyszer. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Miniszter asszony, köszönjük szépen a kérdésekre adott tartalmas 

válaszát.  
Megnyitom a vélemények körét. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni. 

(Jelzésre:) Igen, Varga-Damm Andrea képviselő asszonyé a szó. Tessék parancsolni!  

Vélemények 

DR. VARGA-DAMM ANDREA (független): Köszönöm szépen a szót. Rövid 
leszek; ha még esetleg a gyermek-pedagógus viszonylatban az ombudsmani vizsgálat 
alapján előadottakra reagálna. 

Egy nagyon fontos kérdést kihagytam - az én jegyzeteim is olyan sűrűek -, ez 
pedig az, hogy nagy öröm az, hogy az ügyészek, bírák bérfejlesztése gyakorlatilag 
folyamatos, viszont az ő munkájuk minőségét alapvetően határozza meg a személyzet 
munkája, munkaminősége. Az elektronikus rendszerre való áttérés, majd pedig az új 
Pp. és az új Be. a segítő személyzet munkáját jelentős mértékben megnövelte. Nagyon 
sok munkatárssal van kapcsolatom, hiszen én is voltam a bírósági rendszer része, és 
azt kell mondjam, hogy az ő bérfejlesztésük és esetleges alkalmanként való 
jutalmazásuk még nem éri el azt a mértéket, amit megérdemelnének. Én úgy érzem, 
hogy most a bírákat, ügyészeket a kormányzat a költségvetés teljesítőképességéhez 
képest tisztességesen jutalmazza, tehát én most ebben semmiféle módon nem 
szeretnék kritikát megfogalmazni, viszont azt kérem, hogy a következő évtől 
hangsúlyosan inkább a beosztott személyzet bérfejlesztését szorgalmazzák. Csak egy 
példát mondok: aki negyven éve dolgozik ilyen típusú munkában, és nincs felsőfokú 
végzettsége, azoknak az átlag bruttó bére ma, a szorzókat is megnézve, körülbelül 
260 ezer forint bruttó. Hogy ez mennyire alacsony ahhoz a típusú és minőségű 
munkához képest, nem tudom, mennyire tudják bizottsági képviselőtársaim, de 
amikor ezek a nagy változások voltak, bizony nem nyolc órát dolgoztak ezek az 
alkalmazottak, sokszor hétvégén is muszáj volt bemenniük azért, hogy ezt az átállást 
segíteni tudják, és a bírák bármilyen kiválóan végzik a munkájukat, és bármilyen jó 
minőségű ítéletet is hoznak, az ő kiszolgáló tevékenységük nélkül gyakorlatilag sehova 
sem jutnának el. Én nagy szószólója vagyok ennek a közösségnek, és nagyon kérem, 
hogy miniszter asszony csatlakozzon ehhez a gondolathoz. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: További jelentkező? (Jelzésre:) Bajkai István képviselőtársunké a szó. 

Tessék parancsolni! 
 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Igyekszem nagyon röviden szólni. Először is 

szeretném megköszönni igazságügyi miniszter asszonynak a részletes beszámolóját, az 
alapos munkát, a minisztériumnak és minden munkatársának mindazt a munkát, 
amelyet a jogfejlesztés, a jogalkalmazás érdekében történő jogalkotás érdekében 
elvégez. Köszönjük a mai beszámolót. Azt gondolom, minden kérdésre választ kaptunk. 

S ha most a véleménykörben vagyunk, ha megengedi, tisztelt elnök úr, csak 
annyit reagálnék, ez nemcsak a mai ülésnek a tapasztalata, hanem általában az ülések 
kapcsán mindig kritikai éllel nézem, de soha nem szólaltam föl, de most kénytelen 
vagyok elmondani, mert a baloldalon ülő bizottsági tagok közül, azt hiszem, a négy tag 
közül háromnak ügyvédi végzettsége van, ügyvédi gyakorlatot folytattak, és mindig úgy 
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érzem, hogy a kérdésekben vagy elővéleményt fogalmaznak meg, vagy hosszas 
előmagyarázatot fűznek egy kérdéshez. Nekem úgy tanították a mestereim a pályám 
kezdetén, hogy ha valakinek hosszas magyarázatot kell fűzni egy kérdéshez, akkor vagy 
nem ismeri a tényanyagot, vagy nem ismeri a jogi anyagot, vagy egyáltalán nem tudja, 
hogy mit akar, de hátha kikerekedik valami szerencséjére abból a kérdésből. Így 
viszonylag hosszasan kellett hallgatnunk azt, hogy előmagyarázatok után nagy nehezen 
egy-egy kérdés csak-csak kijött a kérdésfeltevőkből. És bár nem a polgári perrendtartás 
szabályai szerint folyik a kérdéskör, csak a szíves figyelmükbe ajánlom, hogy 
mindannyiunk idejével gazdálkodni kell, amikor kérdéskörről van szó. Köszönöm 
szépen. 

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

felszólalni. (Jelzésre:) Igen, Gyüre Csaba alelnök úré a szó. 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Egy-két dologra szeretnék én is reagálni. Egyrészt örültem annak, hogy 
miniszter asszony említette a Pp.-módosítást, mert ez nagyon sok problémát vetett fel. 
Az Igazságügyi bizottság albizottságában is vizsgáltuk ezt a kérdést, és Bánáti elnök úr 
is részletesen elmondta a szempontjait ezzel kapcsolatban az albizottság számára. 
Tényleg fontosnak tartanánk, sok tekintetben szerintünk is módosításra szorul, és 
örülünk annak, hogy ősszel ez akkor terítékre kerülne, és valóban bekerül a parlament 
elé egy ilyenfajta módosítás.  

Az áldozatsegítéssel kapcsolatban az is örvendetes, hogy 2020-at miniszter 
asszony az áldozatsegítés évének nevezte. Mi, a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
már régóta mondjuk, akár a börtönzsúfoltsági törvénnyel kapcsolatban is említettük 
már a megszavazásakor is, hogy inkább az áldozatvédelmet kellene előtérbe helyezni. 
Azzal kapcsolatban azért fogalmaznék meg kritikát, amit miniszter asszony elmondott 
a börtönzsúfoltsággal kapcsolatosan, mert ebből úgy tűnik, minthogyha itt most a 
kormány akarna változtatni, holott jó, hát akar változtatni, csak szerintünk a hibát is a 
kormány követte el, mert erre felhívtuk a figyelmet a börtönzsúfoltsági eredeti 
törvényjavaslatkor is, hogy ennek egy börtönbiznisz kialakulása lesz a következménye, 
ha át fog menni ez a törvényjavaslat, ami akkor át is ment, és 2016-tól ki is alakult, ami 
9 milliárd forint kárt okozott a magyar költségvetésnek. Mindamellett, hogy az egyetlen 
megoldás az lett volna, ha az, amiről most miniszter asszony beszélt, hogy meg kell 
oldani ezt az elhelyezési problémát, és börtönöket kell építeni, ha ez szükséges, ezt 
2016-ban meg kellett volna kezdeni, de erre vonatkozóan semmi nem történt a 
kormány részéről. Ez nyilván nem a minisztérium kritikája, hanem a kormány 
kritikája, de szerintünk itt nagyon fontos mulasztást követett el a kormány. Ez a fajta 
kialakulása a börtönbiznisznek szerintünk egyértelműen a kormány felelőssége. 
Köszönöm szépen, ennyit akartam csak mondani. 

 
ELNÖK: További jelentkezőt nem látok, ezért a véleménykört és a vita egészét 

lezárom. Kérdezem miniszter asszonyt, kíván-e válaszolni a véleménykörben 
elhangzottakra. (Dr. Varga Judit: Igen, röviden.) Igen. Tessék parancsolni, miniszter 
asszony! Öné a szó. 

Dr. Varga Judit reflexiói 

DR. VARGA JUDIT igazságügyi miniszter: Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy 
látom, az enyém az utolsó szó joga, és akkor élnék ezzel a lehetőséggel itt a 
bizottságban. Köszönöm szépen a kérdéseket, a konstruktív vitát is köszönöm.  
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Közben itt láttam egy papírt, ez elmaradt, és nem válaszoltam Sebián-Petrovszki 
képviselő úr kérdésére, hogy milyen jogalkotási terveink vannak. A Pp. mindenképpen 
az asztalon van. A börtönzsúfoltsággal kapcsolatos nagyobb koncepció, amely a sértetti 
kártalanítást helyezi előtérbe, amit már elmondtam. Küszöbön van egy nagyobb 
cégnyilvántartási, cégeljárási reform, de ez mindenképpen egy technológiai lábbal is 
együtt jár, úgyhogy össze kell időzíteni a két történetet, a jogi, illetve a technikai részét. 
Szeretnénk a legeslegmodernebb cégjogot produkálni, a technológia minden 
eszközének az újítását kihasználni. S még egy csődeljárási koncepció van az asztalon, 
tehát a koncepció vitáját szeretném majd az őszre a kormány elé hozni, és ha a politikai 
irányok eldőlnek, akkor utána elkezdünk dolgozni magán a csődeljárás kodifikációs 
reformján is. Tehát a nagyobb egységek így képzelhetők el, de mint mondtam, a 
jogállami szövevényben soha nem lehet tudni, hogy mikor lesz szükség egy salátára, 
tehát ezt nem tudom kizárni, hogy lesz még dolgunk jogalkotás terén. 

Varga-Damm Andrea képviselő asszonynak köszönöm szépen a bírói és ügyészi 
illetményrendezéssel kapcsolatos álláspontját. Én is dolgoztam a bíróságokon, tudom, 
hogy az irodisták nélkül semmi nem lenne egyébként a bíró és az ügyész. Én vagyok a 
lobbistájuk a kormányban, azt is el szeretném mondani. Minden a nemzetgazdaság 
versenyképességétől és nyilván a többi hivatásrend bérfejlesztési lehetőségeitől függ. 
Itt vigaszként hadd mondjam el, hogy bármi a hivatásrendektől, tehát akár a legfőbb 
ügyész úrtól vagy az OBH elnök urától érkeznek belső javaslatok, hogy hogyan tudnak 
még rugalmasabban díjazni vagy éppen az egyéb juttatások rendszerét hogyan tudják 
kezelni, abban én a maximális mértékben támogatom őket. Illetve az is fontos, hogy ez 
a béremelés, mivel az Iasz.-osoknak, az irodistáknak is, tehát az igazságügyi 
alkalmazottaknak is ettől függ a bére, hogy mi a bírói illetményalap, itt ez kapásból egy 
12 százalék, és mivel ott sávos a bérmegállapítás lehetősége, ezért vezetői döntés is tud 
még rugalmasan segíteni ezen. Én mindenképpen egyetértek önnel, hogy nélkülük, 
főleg a felgyorsult világban nehezen dolgozna egy bíró, úgyhogy érdemesek erre. 
Ráadásul a jó irodisták ne menjenek el a magánszférába, ugye, ha már jól betanultak, 
és nagyon hasznosak a bíró számára. Tehát egyetértek önnel, és folyamatosan 
igyekszünk. Reméljük, hogy a Covid-járvány a lehető legkisebb gazdasági visszaesést 
fogja okozni a prognózisok közül; mond az Európai Bizottság is valamit, mond a 
Pénzügyminisztérium is valamit, mondanak a gazdasági élet szereplői is. Ha a legjobb 
szcenárió bejön, akkor sokkal több esély van erre a bérrendezésre is. 

Egyebekben köszönöm szépen az észrevételeket. 
Börtönbizniszügyben az eredendő bűn… Én nem voltam akkor sem itthon, a 

háttérben dolgoztam, nem tudtam, hogy a Jobbiknak ilyen Cassandra-szerep jutott 
annak idején, 2016-ban, hogy már megjósolta volna itt a jövőt. De azt azért hadd 
mondjam el, az expozémban is utaltam rá, hogy nem a magyar kormány találta ki ’16-
ban sem, hogy erre az egész kártérítési rendszerre szükség van, hiszen kialakult 
Strasbourgban egyfajta interpretáció, aminek sokszorosa lett volna az anyagi 
következménye, ha nem lép azonnal, ezért elődömet hadd méltassam, hogy ezt a 
kérdést szerintem nagyon korrekten tudta rendezni. Hogy ebből aztán Magyarországon 
mi alakult ki három-négy év alatt, az most a mi feladatunk, hogy ezt is rendezzük. A 
börtönök pedig folyamatosan épülnek; idesúgta nekem az államtitkár úr, hogy azért 
adtunk át börtönöket az elmúlt időszakban, börtönkórház is épül. S egyébként a 
belügyminiszter úrral is érdemes erről beszélni, mert ő nagyon bizakodó. 

Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen miniszter asszony, államtitkár asszony, államtitkár 

urak részvételét a bizottsági ülésünkön. Nagyon köszönjük miniszter asszonynak a 
bizottságunknak adott alapos és kimerítő tájékoztatását és tárgyszerű válaszait. 
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További munkájához, munkájukhoz és valamennyi kollégájuknak, munkatársuknak 
sok sikert, jó egészséget kívánunk. 

Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom, és egy perc technikai szünetet rendelek el. 
(Rövid szünet. - Dr. Varga Judit és munkatársai távoznak az ülésről. - Dr. Bajkai 
István, dr. Varga László és Sebián-Petrovszki László távozik az ülésről.)  

Egyebek 

Tisztelt Bizottság! Hölgyeim és Uraim! Rátérünk az utolsó napirendi pontunkra, 
az egyebek megtárgyalására, megfogyatkozva bár, de törve nem. 

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

Amennyiben nincs, köszönöm mindenkinek az aktív részvételét a mai 
ülésünkön is, s egyúttal jelzem, hogy bizottságunk ebben a félévben előreláthatóan már 
nem tart ülést.  

Ezúton szeretném megköszönni a bizottság minden tagjának, munkatársának, a 
szakértőknek, a gyorsírónak, gyorsíróknak az egész féléves kitartó, áldozatos munkáját, 
a veszélyhelyzetben tanúsított példás helytállást, és mindenkinek nyugodt, békés nyári 
pihenést, feltöltődést kívánok.  

Az ülés berekesztése 

A bizottság ülését berekesztem. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltak. Szép 
napot kívánok! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 22 perc)  

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


