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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 01 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Meghívottak! Köszöntöm a bizottság 
valamennyi megjelent tagját és a meghívottakat, a bizottság ülését ezennel megnyitom. 

Ismertetem a helyettesítések rendjét. Czunyiné Bertalan Judit alelnök asszony 
helyettesíti Vitányi István alelnök urat. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

Most soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. A napirend 
módosítására irányuló kezdeményezés nem érkezett. Mint látszik, sok részletes vitánk 
van. Amennyiben a részletes viták tárgyalását 10 óráig nem fejezzük be, azok 
lefolytatására a beszámolók tárgyalását követően kerül sor.  

Kérdezem tehát most képviselőtársaimat, ki támogatja a kiküldött napirendi 
javaslat elfogadását az általam tett kiegészítéssel. Kérem, szavazzon, aki egyetért ezzel! 
(Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag elfogadta a kiküldött napirendi javaslatot az általam tett kiegészítéssel. 

Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnökének éves 
meghallgatása  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

Soron következik első napirendi pontunk Rogán Antal miniszter úrnak, a 
miniszterelnök kabinetfőnökének éves meghallgatása az Országgyűlésről szóló 2012. 
évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján. Nagy tisztelettel köszöntöm ülésünkön Rogán 
Antal miniszter urat, Dömötör Csaba államtitkár urat és Rédey Krisztina közigazgatási 
államtitkár asszonyt. 

Mielőtt elkezdjük a napirendi pont tárgyalását, a tárgyalás menetével 
kapcsolatban az alábbi javaslatot kívánom tenni. Azt javaslom, hogy a bizottságban 
korábban kialakult gyakorlatnak megfelelően a miniszteri éves meghallgatásra 
kétolvasatos vita keretében kerüljön sor, vagyis miniszter úr nyitóbeszédét követően 
kérdések feltételére, majd a miniszteri válasz után vélemények megfogalmazására 
legyen lehetőség. Kérdezem a tisztelt bizottságot, van-e ezzel kapcsolatban 
észrevételük. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok.  

Kérdezem akkor a tisztelt bizottságot, ki támogatja az általam előterjesztett 
tárgyalási menetrendre tett javaslatot. Ki az, aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Ki nem? 
(Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag, 9 igen szavazattal a tárgyalási rendet elfogadta. (Dr. Gyüre Csaba 
megérkezik.) 

Ismét tisztelettel köszöntöm Rogán Antal miniszter urat és egyben megadom a 
szót, hogy expozéját tartsa meg. Tessék parancsolni, miniszter úr! 

Rogán Antal expozéja 

ROGÁN ANTAL, a miniszterelnök kabinetfőnöke: Köszönöm szépen a szót. 
Tisztelt Elnök Úr! Hadd legyen először egy formai kérdésem. Most ülve vagy állva?  

 
ELNÖK: Ülve, miniszter úr, nyugodtan! 
 
ROGÁN ANTAL, a miniszterelnök kabinetfőnöke: Bizottsági ülésen vagyunk 

ugyan, de mégiscsak az alsóházi teremben.  
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Tisztelettel üdvözlöm a bizottság tagjait. Látom, hogy nagyon sűrű a napirend, 
így ha megengedik, az elején rövid leszek és utána természetesen, ha vannak kérdések, 
szívesen válaszolok azokra.  

Hadd kezdjem azzal, amit többször is elmondtam már a bizottságban, de nem 
árt megismételni, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda a miniszterelnök úr 
munkaszervezete. Ez azt jelenti, hogy elsődleges feladata a miniszterelnök munkájának 
segítése a szó mindenféle értelmében, így azokat az általános politikai célkitűzéseket 
kell támogatnia és segítenie a mindennapi munkájával, amelyek a kormány általános 
célkitűzései is. Amikor a Miniszterelnöki Kabinetiroda megalakult, de már az azt 
megelőző időszakban is, a kormányzás egyik fontos alapelve az volt, hogy nem maga a 
kormány dönti el, hogy melyek a kormányzás legfontosabb irányelvei, hanem ezeket az 
emberekkel közösen döntjük el. Ezért alakítottuk ki a nemzeti konzultáció 
intézményrendszerét, amely semmi másról nem szól, mint az egyetértési pontok 
kialakításáról. A kormányzás legfontosabb céljait, eszközeit, döntéseit ezek köré az 
egyetértési pontok köré szoktuk berendezni. 

Az elmúlt tíz esztendő legfontosabb egyetértési pontjai több nemzeti 
konzultációban visszaköszöntek és mindig kísérője a kormányzásnak. Engedjék meg, 
hogy ezeket hadd idézzem fel önöknek. Az egyik ilyen egyetértési pont a munkaalapú 
gazdaság, a "segély helyett munka" alapelv. Erre rendeztük be az elmúlt tíz esztendő 
gazdaságpolitikáját. Azt gondolom, hogy alapvetően sikeresen, hiszen 2010-ben, 
amikor átvettük a baloldaltól a kormányrudat, Magyarországon 3 millió 600-an 
dolgoztak és a 10 százalékot bőven meghaladta a munkanélküliség mértéke. Ehhez 
képest ma ott tartunk, hogy Magyarországon 4 és fél millióan dolgoznak, és ez még 
akkor is elmondható, amikor most éppen egy újabb válságnak nemcsak küszöbén 
vagyunk, hanem újabb válságban vagyunk benne. Egy olyan válságban, amelyet most 
nem valamilyen pénzügyi intézményrendszer súlyos válsága, hanem a koronavírus 
idézett elő, amely egyszerre támadta meg az emberek egészségét és értelemszerűen a 
gazdaságot, a munkahelyeket is. Ennek ellenére Magyarországon 4 és fél millióan 
dolgoznak most is, és elmondható, hogy az európai gazdaságok közül a 
foglalkoztatásnak a legkisebb kárt a koronavírus talán éppen Magyarországon okozta, 
hiszen nálunk estek ki a legkevesebben a foglalkoztatásból, nálunk nőtt a legkisebb 
mértékben a munkanélküliség. Persze, minden egyes ember, aki elveszítette a 
munkáját vagy a jövedelmének egy részét, azt gondolom, súlyos veszteségeket 
szenvedett el. Tehát őt segíteni kell abban, hogy vagy visszanyerhesse a teljes 
munkaidőben a munkáját és a jövedelmét, vagy pedig segíteni kell abban, hogy a 
következő hónapokban új munkahelyet találjon magának. Ezt a kormány továbbra is, 
mivel korábban nemzeti konzultációk eldöntötték, hogy a gazdaságpolitikát a 
munkaalapú gazdaság és nem a segély köré kell berendezni, ezért elsősorban a 
munkahelyteremtéssel, a beruházások támogatásával, a vállalkozások 
adócsökkentésével képzeli el. Ezek voltak az elmúlt tíz esztendő sikeres eszközei is, és 
azt gondoljuk, ezek lesznek a következő évek gazdasági növekedéséhez vezető útnak 
szintén a sikeres eszközei. 

A másik ilyen fontos egyetértési pontunk a családvédelem kérdése volt. 
Családvédelmi konzultáció külön is szólt a családpolitikáról, azt megelőzően is több 
konzultációban szedtük össze, hogy melyek azok a legfontosabb intézkedések, 
amelyeket a családok védelme érdekében érdemes megtenni. Azt gondolom, az egy 
óriási siker, hogy több mint a kétszeresére, lassan két és félszeresére nőtt a 
költségvetésben a családtámogatásokra fordított összegek aránya ahhoz az időszakhoz 
képest, amikor a baloldal kormányozta az országot. Ez azt mutatja, hogy számunkra 
minden megszületett gyermek, minden felnevelkedő gyermek nagyon nagy 
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jelentőséggel és fontossággal bír, és értelemszerűen a gyermekeket a jövőnek szóló 
beruházásnak is tekintjük, ennek megfelelően támogatja őket a kormány.  

Most is elmondható, hogy egyetlenegy válság idején, még most sem, amikor a 
koronavírus okozta gazdasági válság itt van, a kormány gazdaságpolitikája nem arról 
szól, mint amiről szólt a baloldalé, hogy amikor az első gazdasági vészjelek megjelentek 
valahol, akkor azonnal és abban a pillanatban elvettek pénzt a családoktól, azonnal 
megszorításokat alkalmaztak. Ha megnézik, az elmúlt egy esztendőben sem csökkent a 
családokra fordított összegek mennyisége, sőt nőtt. Most is arra készülünk, hogy egy új 
otthonteremtési programmal, a parlament által most megtárgyalt, illetve részben 
elfogadott intézkedésekkel bővítjük a családtámogatások körét 2020-ról 2021-re is, és 
bízom benne, hogy ez majd így lesz 2021-ről 2022-re is. 

A harmadik ilyen egyetértési pont, amiről talán érdemes beszélni az elmúlt 
időszakból, a határvédelem és a nemzeti szuverenitás ügye. A magyar embereket 
népszavazáson is, konzultáción is megkérdeztük erről, amikor a bevándorlás vált az 
európai politika egyik legfontosabb kérdésévé, nem azért, mert mi azt gondoltuk volna, 
hogy ez valóban fontos kérdés, hanem azért, mert mások ezt erőltették, ezt tisztázzuk 
egymás között, tehát a bevándorlás kérdése részben a bevándorolók megjelenése miatt 
vált azzá, részben pedig azért, mert az európai politikában nem kis mértékben baloldali 
és liberális politikusok nagyszámban erőltették ezt azt gondolván, hogy ennek kell 
lennie Európa legfontosabb kérdésének. Magyarországnak erről véleményt kellett 
nyilvánítania, a magyar emberek elég egyértelműen nyilvánítottak véleményt, az arról 
szólt, hogy meg kell védeni a határokat, és nem szabad beengedni egyébként 
Magyarország területére a gazdasági migránsokat. Ennek megfelelően jártunk el, és az 
elmúlt években így rendeztük be az ország politikáját. Azt gondolom, az is egy nagyon 
fontos kérdés - ezt azért tegyük hozzá! -, hogy ez ma is aktuális.  

Mielőtt azt gondolnák, hogy az európai politikát ma a járvány elleni védekezés 
uralná, hadd tegyem hozzá, hogy éppen most, ezekben a napokban fogja a Bizottság két 
olyan jelentését is napirendre hozni, és ezek jogszabály-tervezeteket is magukban 
foglalnak, amelyek olyan kérdéseket taglalnak, mint hogy hogyan kell a bevándorlókat 
integrálni és folyamatosan nagyszámban Európába beengedni. Egy ilyen dokumentum 
kerül rövidesen az Európai Bizottságtól az európai döntéshozók asztalára, ez most 
következik be majd, a mai vagy a holnapi napon. Ugyancsak egy másik dokumentum - 
ez egy máshova vezető kérdés, én nem beszélnék róla sokat, csak megjegyzem, hogy 
akkor, amikor vírushelyzet van, akkor az Európai Bizottság egyik dokumentuma most 
ezzel foglalkozik -, hogy hogyan kell a közös európai külpolitika alapjává tenni a 
genderkérdést, és azt hogyan kell egyébként majd megjeleníteni az egyes tagállamok 
nagykövetségeinek a külföldi munkájában is, beleértve a magyar nagykövetségeket is. 
Ezek olyan kérdések, amelyeknek szerintünk vagy most nincs aktualitása vagy nem 
értünk velük egyet, és pontosan azért, mert a bevándorlás kérdésében nemzeti 
konzultáció és népszavazás is kijelölte azt az utat, amelyet a magyar kormánynak járnia 
kell. 

Végül a nemzeti konzultáció és az egyetértési pontok kialakítása vezetett minket 
akkor is, amikor a járvány első hullámát követően - amely kétségkívül meglepetésként 
ért mindenkit az egész világon, Európában, így értelemszerűen Magyarországon is, fel 
lehetett valamennyire készülni rá, de ilyen mértékű kihívással, azt hiszem, sem az 
egészségügyi rendszer, sem a járványügyi védekezési rendszer nem találkozott az 
évtizedekben, tehát a járvány első hulláma után - egy nemzeti konzultációt hirdettünk, 
pontosan azért, hogy a nyár folyamán a magyar emberek elmondhassák a 
véleményüket, hogy milyen eszközök váltak be, melyek azok, amelyek nem, miket kell 
alkalmazni, hogyha visszatér a járvány, tehát a járvány második hullámára vonatkozó 
politikát a magyarok egyetértésével alakítottuk ki.  
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Itt szeretnék mindenkit figyelmeztetni arra, hogy amikor a magyar emberek 
véleményt nyilváníthattak, és az akaratukat elmondhatták, melyek voltak a 
legfontosabb pontok - mert azt látom, hogy a politikai vitákban időnként úgy 
viselkedünk, legalábbis egyes politikusok nem a kormánypárti oldalról, minthogyha a 
magyar emberek nem mondták volna el a véleményüket, de elmondták. Amit 
elmondtak, azok között az első helyen az van, hogy amíg lehet, meg kell tartani az 
ország működőképességét, mert Magyarországnak működnie kell. Ezért tartottuk mi 
nagyon fontosnak, hogy a munkavégzés meglétét mindvégig garantáljuk, a járvány 
második hulláma idején éppúgy, mint a járvány első hulláma idején, hogy amíg lehet, 
addig küzdjünk és tartsuk fenn az iskolák működőképességét, mert a magyar emberek 
egyértelműen ezt kérték és ezt akarták.  

Ami pedig a járvány első hulláma idején alkalmazott és a járvány második 
hulláma idején is bevetésre kerülő eszközöket illeti, ott szeretném felhívni a 
figyelmüket arra, hogy szintén a magyar emberek kijelölték nekünk, hogy milyen 
eszközöket alkalmazhatunk. A legnagyobb arányban a maszkviselést támogatták, ezt 
követte az országhatárok lezárása és a rendezvények korlátozása, majd a távolságtartás 
elrendelése, a védekezéshez szükséges eszközök kivitelének a korlátozása, az időseknek 
fenntartott védősáv, az ingyenes parkolás és a kijárási korlátozás. Ezek voltak a 
leginkább támogatott intézkedések, ennek megfelelően jártunk el. Az elmúlt napokban 
az időseknek fenntartott védett idősáv bevezetése történt meg, ezt a nemzeti 
konzultáció idején a magyar emberek 62 százaléka kérte és támogatta. Az elrendelésére 
most azért került sor, mert egyébként az Idősügyi Tanács is ezt kérte, elérkezett az ideje 
annak, hogy a védekezés eszközrendszerét a következő hetekre ezzel is kiegészítsük.  

Számunkra tehát a konzultáció és az egyetértési pontok kijelölése nem egész 
egyszerűen csupán egy formális vagy kommunikációs kérdés; ez határozza meg azt a 
politikai magatartást és azokat a politikai döntéseket, amelyeket a kormány meghoz 
még a járvány idején és az alkalmazandó válságkezelés idején is.  

Végül engedjék meg nekem, hogy hadd mondjam azt, hogy értelemszerűen a 
kormány kommunikációs tevékenységét is ez határozza meg. Ha megnézik az elmúlt 
esztendő kommunikációs költéseit, azok szinte kivétel nélkül a járványhoz 
kapcsolódtak. A járvány mellett - bár én azt is a járványhoz kapcsolódó dolognak 
tartom - a hazai gazdaság támogatását tűztük ki még célul, és erre költöttünk a 
kormány kommunikációs keretéből alapvetően két célra: egyik oldalról a „Válaszd a 
hazait!” című kampányra, amelynek kifejezetten az volt a célja, hogy a magyar 
gazdaságot erősítsük, ilyen válsághelyzetben Európa minden országában, mindenhol 
arra biztatják az embereket és a gazdasági szereplőket is, hogy ha tudnak választani, 
akkor a hazai gyártók termékeit válasszák, hiszen azzal munkahelyek megtartását 
segítik. És ugyanez a helyzet a turizmus tekintetében, ahol szintén gyakorlatilag teljes 
egészében felfüggesztettük a külföldi kampányt, tehát ma nem költ a Magyar 
Turisztikai Ügynökség arra, hogy külföldi turisták érkezzenek nemcsak most, hanem 
majd a jövőben is Magyarországra - a következő esztendőre vonatkozó befektetésünk 
van, de az értelemszerűen majd 2021 őszétől lesz aktuális -, most minden erőnkkel arra 
koncentrálunk, hogy arra biztassuk a magyar embereket, hogy maradjanak 
Magyarországon, ha lehet, akkor a pihenésüket, a nyaralásukat, a telelésüket 
Magyarországon töltsék, és ezzel egyébként a magyar szállodákban, a különféle, 
magyar turisztikai szempontból kiemelt helyeken a magyar munkahelyek megtartását 
segítsék. Ezek lesznek a céljaink a következő hónapokban is, és majd értelemszerűen, 
ha lehet, akkor a képviselőtársaim támogatását a parlamentben az ehhez kapcsolódó 
döntésekhez a kormány nevében én is szeretném majd kérni.  

Köszönöm szépen, elnök úr, én ennyit akartam elsőre elmondani, és akkor ha 
vannak kérdések, állok rendelkezésre.  
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ELNÖK: Köszönjük szépen a miniszter úr expozéját.  
Az elfogadott tárgyalási rendünknek megfelelően most a képviselői kérdések 

következnek. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván kérdést feltenni. (Jelzésre:) 
Gyüre Csaba alelnök úré a szó. Tessék parancsolni! 

Kérdések, hozzászólások 

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: (Hangosítás nélkül:) 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszönjük szépen a miniszter úr beszámolóját, de 
két kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. Egyrészt az, hogy említette a miniszter úr, hogy 
az egyik legfontosabb dolog, hogy a magyarok egyetértésével alakítják ki a 
politikájukat, és ennek során önök igyekeznek meghallgatni a magyar emberek 
véleményét. Ezzel kapcsolatban a kezemben tartom a legutóbbi nemzeti 
konzultációnak a papírját, és ez alapján az lenne a kérdésem, hogy nem tartja-e ön 
álságosnak azt, hogy önök valóban a magyarok egyetértéséről beszélnek akkor, amikor 
ilyen kérdések vannak benne, olyan banális kérdések vannak benne, mint hogy a 
járványügyi készültséget fenntartsák-e mindaddig, amíg a járvány visszatérésének… 
(Vigh László: Csaba, nyomd be a mikrofont! Nem hallani! - Dr. Kovács Zoltán: Nem 
tudják jegyzőkönyvezni! - Dr. Gyüre Csaba bekapcsolja a mikrofont.) Ja, bocsánat! 
Köszönöm szépen, köszönöm a segítséget.  

Az első kérdésem tehát akkor az lenne a miniszter úrhoz, hogy nem tartja-e 
álságosnak azt, hogy a nemzeti konzultáció kapcsán arról beszélnek, hogy megkérdezik 
a magyar emberek véleményét, a magyarok egyetértésével alakítják ki a kormányzati 
politikát, és ebben a legutóbbi nemzeti konzultációban annyira banális kérdések voltak, 
mint például hogy egyetért-e ön azzal, hogy a járványügyi készültséget fenntartsuk, 
amíg a járvány visszatérésének kockázata fennáll. Nyilván. Erősítsük az idősotthonok 
védelmét? Nyilván nincs olyan, aki nem akarja. Egyetért azzal, hogy a járvány idején 
ingyenes legyen az internet? Nyilván mindenki ezt akarja Magyarországon. Vagy hogy 
legyen-e járványügyi figyelőszolgálat? Nincs olyan, aki erre nemmel válaszolna. Vagy 
hogy a bankok és a multinacionális vállalatok is járuljanak hozzá a védekezés 
költségeihez? Legfeljebb a banktulajdonosok, Magyarországon öten mondják, hogy 
nem, de minden más ember azt mondja, hogy igen. Vagy fenn kell-e tartani a 
munkahelyvédő és -teremtő programokat? Természetesen!  

Ezek olyanok, amelyekre nyilván önök, már amikor ezeket kiadták, akkor is 
tudták a választ, és sorozatban ilyen kérdések vannak, amelyek nem valódi eldöntendő 
kérdések, hiszen önök folyamatosan arra törekedtek - és itt nem önről beszélek, hanem 
a Fidesz-KDNP elmúlt tízévi politikájáról -, hogy megszüntessék a népszuverenitásnak 
azt az elvét, amely szerint például egy népszavazáson kifejthetik a véleményüket 
valamiről, hiszen olyan magasra tették a mércét, hogy azóta sem sikerült érvényes 
népszavazást tartani.  

Az lenne tehát az egyik kérdésem, hogy nem tartja-e ezt álságosnak.  
Illetve a másik, szintén hasonló kérdés a határvédelem és a bevándorlás kérdése, 

hogy ha önök meghirdették ezt a zéró toleranciát, és önök azt mondják, hogy a 
legjobban védekezett Magyarország a bevándorlással szemben, akkor ez hogyan fér 
össze a letelepedési kötvényekkel. Hisz azt is mondta, hogy ezt is megkérdezték 
nemzeti konzultáción, és meg kell védeni a határokat a gazdasági migránsoktól, mert 
azt kihangsúlyozta - akkor a letelepedési kötvényesek nem gazdasági migránsok -, és 
hogy fér ez össze azzal, hogy az elmúlt száz évben a legnagyobb, több tízezres 
betelepítés és a legnagyobb migrációs hullám az Orbán-kormány nevéhez fűződik 
Magyarországon a letelepedési kötvényekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván még kérdést feltenni. (Vigh 
László jelentkezik.) Vigh László képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 

 
VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. A Magyarországgal 

kapcsolatos támadások nem most indultak el, hiszen 2011-ben itt járt az IMF és le 
akarta venni az akkori magyar kormányt, aztán született a Sargentini-jelentés és a 
jelentések most sem szűkülnek. Az elmúlt időszakban nagyon sokat támadtak 
bennünket a bevándorlás kapcsán. Az én megyém is érintett, hiszen annak idején Zala 
megyén keresztül szállították fel a bevándorlókat az osztrák határra és katasztrofális 
állapotok alakultak ki azokon a vonatszerelvényeken, amelyeken szállították a 
bevándorlókat. Egy alkalommal technikai ok miatt meg kellett állnia ennek a vonatnak, 
és az a település, ahol megállt, leszálltak a bevándorlók és óriási pusztítást végeztek 
azon a kistelepülésen. Ma is félelem tölti el az ottani embereket, hogy a bevándorlás 
újra ne induljon meg, nehogy Zala megyén keresztül szállítsák a bevándorlókat. 

Tisztelettel kérdezem a miniszter urat, hogy ennek kapcsán a kormány mit kíván 
tenni. Mit lát a támadással kapcsolatban, ami most folyik az Unióban Magyarország 
ellen, hogy összehozták a jogállamiságot a nekünk járó pénzekkel? Hogy tudunk ebből 
kijönni úgy, hogy természetesen mindaz a pénz, ami nekünk jár, megmaradjon és 
mindaz, amit mi, magyarok hozunk, azok a törvények úgy szülessenek meg, ahogy mi, 
magyar emberek szeretnénk? Ezzel kapcsolatban kérdezem a véleményét. 

 
ELNÖK: Sebián-Petrovszki László képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 
 
SEBIÁN-PETROVSZKI LÁSZLÓ (DK): Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter 

úr, noha annak idején, amikor az ön minisztériuma létrejött, azt olvastam, hogy egy 
nagyon kis minisztériumról van szó, az a cél, hogy egy kis minisztérium és hivatal jöjjön 
létre, ehhez képest rengeteg feladat tartozik önhöz, az ön minisztériumához. Azt a 
taktikát választanám, hogy minden egyes feladathoz kérdeznék egyet, ha lehet, mert 
szerintem van mit és önmagában egy-egy terület kibeszélése is, azt hiszem, kitöltené 
most az időnket. Ezt kímélendő, mindegyik kapcsán csak egy-egy kérdést hadd tegyek 
fel. 

Az első, amit ön is említett, hogy a kormányzati kommunikáció nyilvánvalóan 
önhöz tartozik. A szerződések jó része kinn van az önök honlapján és 25 oldalon 
keresztül böngészhető, ezekből, illetve másból is látható, hogy körülbelül 133-140 
milliárd forintot költött eddig az elmúlt öt év alatt a kormányzati kommunikáció. Tehát 
ha kicsit máshogy fogalmazok: minden fideszes országgyűlési képviselő után egy-egy 
milliárdot. A reklámpiacon messze az egyik legnagyobb költőnek minősül ma a magyar 
kormány. Csak egy adat: a Magyar Telekom 60 százalékkal költött kevesebbet 2018-
ban, pedig az mégiscsak a Magyar Telekom, mint a kormányzat. A kérdésem az, hogy 
jól van-e ez így, helyes-e az, hogy amikor válság van, ön is az előbb ecsetelte, hogy 
milyen nehézségekkel nézünk szembe, csak ebben az évben közel 30 milliárd fog 
elmenni erre. Nem tudunk pontos összeget, mert rendszeresen alul van tervezve a 
büdzsé, aztán az év végén kiderül, hogy iksz milliárddal túl lett lépve. Tehát az egyik 
kérdésem, hogy rendben van-e ön szerint, hogy ilyen sokat költünk kormányzati 
kommunikációra. 

A másik kérdésem azzal kapcsolatos, hogy önök végeznek közvélemény-
kutatásokat, pontosabban ez ki van szervezve, megbíznak cégeket, amelyek 
véleménykutatást végeznek. Ezek azonban nem nyilvánosak és mindent megtesz a 
tárca, hogy el is titkolja. Van egy folyó perünk önökkel szemben, azt akartuk megtudni, 
hogy Soros György emlegetése az önök mérései szerint valójában mennyi hasznot hoz, 
hány ember reflektál erre pozitívan vagy negatívan. Először azt állították, hogy nincs is 
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ilyen gyűjtésük, hogy mennyit költöttek ilyenre, majd amikor mindent kikértünk, most 
az a per megy, hogy de nagyon sokba fog nekünk kerülni, hogy önök ezt kimásolják. A 
lényeg az, hogy ön szerint nem nyilvános adat-e az, hogy a kormányzat mennyit költ és 
milyen kutatásokra, és nem a keretösszeg érdekel engem, mert azt fogja mondani a 
miniszter úr, hogy ott van a honlapon, keressem ki a 25 oldal között, kikerestük. Az 
érdekel, hogy konkrétan egyes kutatásokra, mire és mennyit költ, ez ön nem szerint 
nem nyilvános adat-e. 

Friss hír, hogy létrejött a Nemzeti Koncessziós Iroda a minisztérium alatt, értjük 
a szót, mindenféle koncessziónak az igazgatására, eldöntésére, rendezésére fog felállni. 
Engem az érdekel, hogy van-e már ennek a Koncessziós Irodának bármiféle terve, jövő 
évi terve, üzleti terve, bármilyen eljárásrendje, tehát olyan, amiből látható, hogy ki 
miért és hogyan felelős ott a döntésekért. Különös tekintettel arra mondom ezt, csak 
egy adatot hadd hozzak ide, hogy például a trafikkoncesszió kapcsán olvashattuk, hogy 
az a dohányboltellátó kft., amely koncessziót kapott a dohányboltok kizárólagos 
dohányellátására, miközben a tulajdonosainak 14 milliárdos osztalékot fizetett ki öt év 
alatt, addig az államnak koncessziós díjként csak 2-t, tehát hétszer annyira éri meg 
jobban a tulajdonosoknak ez, mint az államnak. Fogja ezt valaki önöknél ellenőrizni, 
vagy ki ennek a felelőse, van-e olyan, hogy üzleti terv és abban számolnak, 
hozzáférhetők-e ezek az információk?  

Önhöz tartozik és szintén említette a Magyar Turisztikai Ügynökséget, amelynek 
a Kisfaludy-pályázatai elhíresültek, ma már merem ezt mondani. Ön azt mondta, hogy 
a hazai gazdaság támogatása egy fontos szempont és ebben még egyet is tudnék érteni. 
Csakhogy éppen a hazai gazdaság támogatása például azt jelenti, hogy idén júniusban 
másfél milliárd forintot adtak négy darab vidéki luxusszállóra, ötcsillagos szállóra. 
Például a Spirit Hotelnek Sárváron, amely majdnem félmilliárdot kapott. Ez például 
olyan cég, amelynek egy év alatt 4,3-ról 5,1-re nőtt a bevétele, a nyeresége is 427-ről 
591 millióra. Tehát saját maga bármiféle fejlesztést egyébként tudott volna 
finanszírozni. Helyes-e gazdasági válság idején, amikor a KSH és az önök kimutatásai 
szerint is több százezer ember veszíti el az állását, amikor nem hajlandó a kormány 
három hónapnál hosszabb időre meghosszabbítani az álláskeresési támogatást, akkor 
másfél milliárdot elosztani négy luxusszállónak úgy, hogy egyébként ráadásul ők 
képesek lettek volna anyagilag a fejlesztésre? Mondaná, mondta is, hogy munkaalapú 
gazdaságban gondolkodnak és a munkahelyek megtartása fontos. Nahát, pont a Spirit 
Hotel volt az, amelyik a felére vágta vissza a munkavállalók bérét három hónap 
időtartamra az első hullám idején.  

A nemzeti konzultációról beszélt. Megint felvetném azt, hogy ha jól értem, 9,6 
milliárd forintba került ez a legutóbbi konzultáció és erre rájött még a levelek 
postázása, ha jól értem, a gyártása is, 1,7 milliárd (Rogán Antal nemet int.) Akkor lehet, 
hogy csak a postázása. Szóval, nagyjából 11 milliárdba kerültek nekünk azok az 
eredmények, amelyeket most felolvasott és Gyüre Csaba képviselőtársam az előbb 
világosan rámutatott, hogy ezt most megmondtuk volna önnek századennyi pénzért, 
egész biztos, de lehet, hogy ezredennyi pénzért is. Ha egyébként önök milliárdokat 
elköltenek kormányzati kutatásokra, véleménykutatásra - az előbb tisztáztuk -, akkor 
mi értelme van 11 milliárdot elkölteni tök nyilvánvaló kérdésekre, ráadásul úgy, hogy 
közben kutatnak is? 

Az utolsó terület a Digitális Kormányzati Ügynökség. Ilyen is van önnél. Ez az 
állami informatikai beszerzéseket intézi, bonyolítja, rengeteg állami szerv van, 
olvastam az adatokat. Januárban közbeszerzési tanácsadásra kihirdetett győztest, ha 
jól értem, vagy akár szerződést is kötöttek az Aponius Consulting Kft.-vel és négy 
alvállalkozóval erre, hogy közbeszerzési tanácsadást ad ez a cég. Bajkai képviselő úr 
cége ez egyébként. Három évre kötötték. Az nem tudható, hogy mennyi a keretösszeg. 
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Az egyik kérdésem az, tudható végre a keretösszeg e, hogy magyartalanul fogalmazzuk. 
Azt láttuk, hogy 25 ezer forint az óradíj, de mégis ez mennyibe fog nekünk fájni. Nem 
aggályos-e ön szerint, hogy volt egy másik pályázat, ez a közbeszerzési 
minőségbiztosítási és ellenőrzési pályázat, ezt megnyerte a Nagy és Kiss Ügyvédi Iroda, 
ők is alkalmaznak alvállalkozókat is, például egy Ész-Ker Zrt. nevű alvállalkozót. 
Ugyanez az Ész-Ker, ugyanez a Nagy és Kiss Ügyvédi Iroda volt az, és Bajkai István 
képviselő úr ügyvédi irodája, amely korábban uniós támogatások közbeszerzések 
tanácsadója volt és annyira jól csinálták, hogy egymilliárd euró uniós büntetést 
kaptunk rá. Mondom, ugyanúgy ugyanez az Ész-Ker, ugyanez a Nagy és Kiss Ügyvédi 
Iroda most tehát az informatikai beszerzéseknél ad közbeszerzési tanácsadást.  

Ön szerint nem gond-e ez, nem összeférhetetlen-e, nem probléma-e, hogy egy 
ilyen már megtörtént, és most újra ők kaptak megbízást. Köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Keresztes László Lóránt képviselőtársunké a szó. 
 
DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Miniszter Úr! Igyekszem nem megismételni azokat a kérdéseket, 
amelyek már elhangzottak képviselőtársaimtól. Én is úgy látom, nem olyan régi hír az, 
hogy 11,5 milliárd forintba került az a bizonyos konzultáció, amelyet már megemlített 
Gyüre Csaba képviselő úr is. A képviselő úr megemlítette a kérdéseket, tehát látható, 
hogy ez nem valódi konzultáció volt, hanem ez egy viszonylag primitív 
propagandaanyag volt, tehát valóban olyan banális kérdések voltak benne, hogy 
nyilván a miniszter úr sem gondolja komolyan, hogy ezt konzultációnak lehet tekinteni. 
No, de ez 11,5 milliárd forintba került. Hogyha az önök most használt számításait 
vesszük alapul, miniszter úr, akkor tízezer munkahelyet, új munkahelyet lehetett volna 
teremteni ebből a pénzből. Ön is elismeri, hogy milyen súlyos gazdasági válság van, 
akkor ön úgy gondolja, hogy ezeknek a kérdéseknek a 11,5 milliárd forintért való 
kipostázása arányban van tízezer új munkahely megteremtésével? Ön személy szerint 
nem gondolja-e, hogy egy ilyen mély gazdasági válság idején a propaganda helyett 
munkahelyeket kellene teremteni, és nagyon nagy szüksége lett volna a magyar 
gazdaságnak arra, hogy tízezer új munkahelyet teremtsenek?  

Kérdésem még, hogy miért kellett ezekért az adatokért pereskedni, és miért 
fordulhatott elő, hogy az a független önkormányzati képviselő, aki kiperelte az 
adatokat, arról tudott beszámolni a sajtónak, hogy nagyon sok adatot kitakartak, és 
még a megnyert per után sem engedték azokat bemutatni. Miért kell a magyar 
embereknek egy ilyen pereskedés után…, vagy miért kellenek ilyen perek ahhoz, hogy 
a magyar emberek egy mély gazdasági válság idején hozzájussanak ahhoz az 
információhoz, hogy önök hány milliárd forintot költenek el a kommunikációra?  

Ezzel kapcsolatban egy nagyon fontos kérdés, és talán ez a legfontosabb 
kérdésem, miniszter úr, hogy ön azt mondja, hogy a konzultáció alapján ezt mondták a 
magyar emberek - a konzultáció kérdéseit felolvasta Gyüre Csaba miniszter…, 
bocsánat, Gyüre Csaba képviselő úr, egyelőre képviselő úr (Derültség.) -, mégis hogyan 
gondolják önök, hogy ha egy ilyen propagandát lefolytatnak, akkor a magyar 
emberekre tudják terhelni a kormányzati felelősséget, miniszter úr? Önök úgy 
gondolják, hogy a magyar embereket terheli a felelősség azért, hogy önök késlekedtek 
alapvetően fontos korlátozó intézkedések meghozatalában? Tehát lehet hivatkozni egy 
ilyen konzultációra? 

Október 2-án az önök által felkért Jakab Ferenc pécsi virológus professzor 
nyilvánosan elmondta, hogy önök késlekednek a megfelelő korlátozó intézkedések 
meghozatalával. Akkor aznap, pontosabban másnap, bocsánat, az önök egyik 
államtitkára egy televíziós műsorban azt mondta, hogy ez riogatás, azt mondta az önök 
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által felkért virológus professzor nagyon-nagyon világos szavaira, hogy az riogatás, és 
hogy a számok stabilizálódtak - hát sajnos látjuk, hogy nem stabilizálódtak a számok. 
Majd amikor én ezt idéztem egy hónappal később, november 3-án itt az 
Országgyűlésben, csak a Felsőházi teremben, akkor Fülöp Attila államtitkár azt 
mondta, egy hónappal később is, hogy önöknek világos az álláspontja, és nem újabb 
szigorításokat akarnak, hanem a már meghozott intézkedések betartatását akarják 
kikényszeríteni. Önök helyesnek tartják-e ezt? Ez a felelős politizálás az önök 
véleménye szerint, hogy az önök által felkért szakember azt mondta, hogy nagyon nagy 
a baj, súlyos szigorításokra, komoly szigorításokra lenne szükség, amit ők nem látnak, 
majd még egy hónappal később is azt mondja egy képviselői kérdésre az államtitkáruk, 
hogy önök nem akarnak újabb szigorítást, és egy konzultációra hivatkozva az 
emberekre terhelik a felelősséget? Én azt gondolom, hogy ez teljes mértékben 
elfogadhatatlan.  

Egyébként ön a hazai gazdaság támogatását hangsúlyozta, amivel tökéletesen 
egyetértek. Ön elfogadhatónak tartja-e mint a miniszterelnök úr kabinetvezetője, hogy 
a Budapest-Belgrád projektre csak idén és jövőre annyi pénzt költenek el, amennyi 
175 ezer új munkahely megteremtésével egyenértékű? Ezeket a projekteket, a 
kapcsolódó dokumentumokat titkosították, és most folynak perek, hogy a magyar 
emberek megtudhassák, hogy az összesen majd közel ezermilliárdos projekt mögött 
egyáltalában van-e bármiféle kihasználási garancia. Azt senki nem gondolja komolyan, 
hogy ez a projekt száz éveken belül megtérül, ez teljesen világos, de ez egy szakmai 
kérdés, ebbe nem mennék bele.  

Lenne egy konkrét, és szintén egy aktuális üggyel kapcsolatos kérdésem. Volt 
egy jól megsajtózott konzultáció Parragh Lászlóval, a Kereskedelmi és Iparkamara 
elnökével, amelyen ön is részt vett mint a miniszterelnök úr kabinetfőnöke, ahol az 
elnök úr arról beszélt, hogy milyen módon lehetne megvonni vagy csökkenteni az 
önkormányzatok helyiadó-bevételeit, és akkor azzal a kkv-kat támogatni. Szerintem 
ideje lenne, hogy a kormány tisztába tegye azt, hogy pontosan milyen tervei vannak 
ezzel kapcsolatban. Én nagyon sok polgármesternek írtam levelet, és el tudom 
mondani, hogy kormánypárti polgármesterek is felháborodtak még a gondolaton is, 
hogy egyáltalán ilyen ötletelésbe megy bele az ő fejük felett a Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke. Én szeretném, hogyha a miniszter úr tisztába tenné, hogy milyen 
olyan tervei vannak a kormánynak, amelyek az eddigi rengeteg kormányzati 
megszorítás után érinthetik az önkormányzatok mozgásterét akkor, amikor az 
önkormányzatok most a védekezés első számú bástyái.  

Említette a miniszter úr a migráció-, a bevándorláspolitika kérdését. Éveken 
keresztül voltam a Régiók Bizottságának a tagja, és nagyon határozott, vonalas 
álláspontot képviseltem ezzel kapcsolatban, én is azt mondom, hogy mindenkinek a 
szülőföldjén kell tudni boldogulnia, az illegális migrációt meg kell állítani és a 
bevándorláspolitikát nemzeti hatáskörben kell tartani. Nekem ez személyesen is egy 
érzékeny kérdés, hiszen 2015-ben önök akartak Pécs mellett, a városom mellett, 
Martonfán egy ideiglenes befogadótábort létesíteni, és akkor a kormányzati diktátum 
ellen mi tüntettünk, önök pedig populizmussal vádoltak minket, és minden eszközzel 
támadtak, és megpróbálták lenyomni ezt a diktátumot a Pécsen és térségében élők 
torkán. De itt a kérdés valóban az, hogy ha önök arról beszélnek, hogy meg kell állítani 
a migrációt, akkor hogy tehették meg azt, hogy több tízezer embert engedtek be a 
letelepedési kötvényekkel érdemi vizsgálat nélkül, ezzel több tízmilliárdos veszteséget 
okozva az országnak, ez hogyan történhetett meg? Önök úgy gondolják, hogy ilyen 
szinten el lehet választani a kormányzati propagandát a valóságtól? Én emlékszem rá, 
amikor hajnalok hajnalán utaztam, hányszor láttam végeláthatatlan hosszú 
karavánokat buszokból, amelyekkel önök az illegális bevándorlókat szállították át 
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Magyarországon. Nem megvédték Magyarországot, hanem szállították, buszoztatták 
az osztrák határ felé a migránsokat, tisztelt miniszter úr.  

Az utolsó kérdésem az lenne, nem akarok visszaélni a bizottság idejével, hogy az 
idei költségvetésben - mert nagyon sokszor elmondták azt a szlogent, hogy 
mindenkinek ki kell vennie a részét a védekezésből, és mindenhol önmegtartóztatásra 
van szükség - az önök minisztériumától és egyáltalán a kormányzati propagandából 
mennyit vettek le, tehát mennyivel csökkent az önök akár idei költségvetése, látva ezt 
a rendkívül mély gazdasági válságot, mennyit vettek le a kormányzati propagandából, 
és azt az összeget mikor fogják a magyar emberek, a magyar családok megsegítésére 
fordítani? Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: További jelentkezőt a bizottságunk részéről nem látok, de láttam 

jelentkezni Volner… (Jelzésre:) Varga László képviselőtársunk! Bocsánat, tessék! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): (Hangosítás nélkül:) Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelt Miniszter Úr! Rövid leszek… (Közbeszólások: Mikrofon! Nem halljuk! - Dr. 
Varga László bekapcsolja a mikrofonját.) Most hallani? (Közbeszólások: Igen.) Igen, 
kiváló, jó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Miniszter Úr! Cserébe 
rövid leszek, mert azt gondolom, hogy ellenzéki képviselőtársaim elég kimerítően 
kérdezték végig tényleg azokat a kérdéseket, mint adott esetben a kormányzati 
kommunikáció, adott esetben a konzultációkkal kapcsolatos vagy egyéb olyan típusú 
propagandaköltségek kérdésköre, amely mindig is irritálta a magyar társadalmat, és az 
ellenzék ezért sokszor kérdezett ezekre az ügyekre, de azt gondolom, hogy egy olyan 
évben, amely most kifejezetten egy komoly járvány elleni küzdelemmel teli, amikor 
társadalmi-gazdasági válság van, igenis aktuálisak ezek a kérdések, úgyhogy ezekre 
tulajdonképpen ráerősítenék. Mennyiben vettek önök vissza a kommunikációból, a 
propagandaköltésekből? Hogyan tudja ezt nekünk bemutatni? Tehát mondjuk a 
korábbi évekhez képest mennyire húzta meg ezen minisztérium a nadrágszíjat?  

Tulajdonképpen a kérdések sokasága és összetettsége erősített meg bennem egy 
nagy kérdést, amely felvetődött bennem. A mindenkori ellenzék egy indítványt egészen 
biztosan meg szokott szavazni az Országgyűlésben, amely általában a kormány 
alakulásához kötődik, ez pedig a szerkezet. Azt szokás mondani, hogy egyfajta 
demokratikus elv, hogy tulajdonképpen a kormány eldönti azt, hogy milyen 
szerkezetben kíván kormányozni, a mindenkori ellenzék meg nyilván kritizálja azt, 
hogyha a kormány sokat költ a működésre. Na most, a Miniszterelnökséget a ’10 utáni 
első ciklusukban államtitkári rangban vezették különböző politikusok, ha jól 
emlékszem, ’12 után Lázár János, majd ’14-től folytatódott ez az időszak, amikor már 
miniszterelnök-helyettesként tette ezt.  

Aztán emlékszünk arra a politikai szituációra, amikor tulajdonképpen ön 
kormánytag lett, '15 októberében, és azt gondolom, hogy nem nagyon lehetett másként 
látni ellenzékből, minthogy a kabinetirodát, ezt a minisztériumot különböző 
hatásköröket átpakolva és kifejezetten propaganda célokból létrehozva, kifejezetten 
önnek találták ki. Nyilvánvalóan lehetett ez akkor Lázár János kapcsán egyfajta 
ellensúlyképzési szándék, de ez már vélemény kategóriája. A konkrét kérdésem az, 
hogy nem látja-e időszerűnek ezt a struktúrát újragondolni, még akkor is, ha a kormány 
hatásköre tulajdonképpen meghatározni a saját struktúráját. Mert az, ami itt 
elhangzott és vélemény is egyben, hogy a túlköltések és a propaganda terepe ez a fajta 
minisztérium, tulajdonképpen felveti azt a kérdést, hogy nem kellene-e itt 
megtakarítani és azokat a hatásköröket, amelyeket tényleg ellát kabinetfőnökként, nem 
lehetne-e esetleg a Miniszterelnökségen belül ellátni, ahogy az volt sokszor sok 
kormány alatt Magyarországon. Az a kérdés tehát, az előző ellenzéki kérdéseket 
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összefoglalva, hogy egyáltalán ebben a helyzetben szükség van-e a kabinetirodára. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Több felszólalásra jelentkezőt a bizottságunk részéről nem látok, de 

láttam, hogy Volner János képviselőtársunk jelentkezett. El kell mondanom, hogy 
Keresztes László Lóránt frakcióvezető úr tanácskozási joggal rendelkezik az 
Igazságügyi bizottságnál, az ő felszólalásáról a bizottságunknak nem kellett 
rendelkeznie, viszont az Ogy. törvény 40. § (3) bekezdése alapján más képviselő 
számára az országgyűlési bizottságnak hozzászólási jogot lehet adni.  

Kérdezem ezért a tisztelt bizottságot, hogy kíván-e Volner János képviselő úrnak 
egyszeri hozzászólási jogot biztosítani. Ki az, aki igen? (Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) 
Ki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen, nem 
szavazat nélkül és 8 tartózkodás mellett az egyszeri hozzászólási jogot megtagadta. 

Ezzel a kérdések körét lezárom és több olyan kérdés intéztetett miniszter úrhoz, 
amelyek nem tartoznak a miniszter úr hatáskörébe. Ha miniszter úr ezekre válaszolni 
kíván, megteheti, de nem köteles megtenni. Miniszter úr, öné a szó. Tessék 
parancsolni! 

Rogán Antal válaszadása 

ROGÁN ANTAL, a miniszterelnök kabinetfőnöke: Köszönöm szépen a szót. 
Tisztelt Bizottság! Tekintettel arra, hogy láttam, milyen sűrű a napirendjük, 
megpróbálok röviden válaszolni a kérdésekre. Nem lesz nehéz, mert gyakorlatilag 
körülbelül ugyanazokat kérdezték. 

Amit szeretnék elmondani önöknek tisztán, világosan, hogy sosem értettünk 
egyet a nemzeti konzultációban. Soha egyetlen fél pillanatig sem. Önöknek fáj, hogy a 
magyar kormány megkérdezi az emberek véleményét, mert amikor önök voltak 
kormányon, ezt soha nem tették meg. Ez ilyen egyszerű. Ez a hatalmas különbség. A 
baloldali kormányzás idején Gyurcsány Ferenc kitalálta, hogy milyen megszorítások 
lesznek, az IMF-fel konzultált erről, majd az IMF szépen, egyfajta diktátumként ezeket 
felmondta egy papírra, ez volt a nemzeti konzultáció. A különbség viszont az, hogy mi 
az emberek véleményét kérdezzük meg és azt követően hozunk döntéseket és az ő 
véleményüket figyelembe véve hozzuk meg ezeket a döntéseket. Talán ezért van az, 
hogy az IMF nem tudta érvényesíteni az akaratát 2010-től 2020-ig egyetlenegy 
alkalommal sem Magyarországon, mert az embereknek más volt a véleményük, mint 
az IMF-nek. Önök rendszerint az IMF-re hallgattak, mi meg az emberekre hallgatunk, 
ez egy nagyon komoly kormányzásbeli különbség. 

A hozzászólók pártjai különféle formában akár léteztek, akár nem, de Gyurcsány 
Ferenc változó formában vesz részt a magyar politikában és úgy látom, hogy minden 
alkalommal a baloldal meghatározó figurájaként, talán érdemes azt a kormányzást 
elővenni. Hadd hívjam fel tisztelt képviselőtársaim figyelmét, különösen Sebián-
Petrovszki Lászlóét, hogy szerintem összekever két időszakot. Ugyanis a gazdasági 
válság 2008-2009-es kezelése vezetett a munkanélküliség növekedéséhez, akkor volt 
több százezer a munkanélküliek száma. Olvassa el a KSH-adatokat! Tehát most nincs 
több százezres munkanélküliség-növekedés Magyarországon (Sebián-Petrovszki 
László közbeszólása. - Elnök: A miniszter úrnál van a szó!), ma ugyanúgy 4 és fél 
millióan dolgoznak, mint egyébként 2020 januárjában, nincs érdemi különbség. 
Kétségkívül van több tízezer ember, aki valószínűleg a KSH statisztikái szerint is 
elveszítette az állását, az ő számunkra többféle munkavégzési lehetőséget is felkínált a 
kormány, nemcsak a közfoglalkoztatási programokat, hanem értelemszerűen különféle 
foglalkoztatást elősegítő programokat is. Ezek szerintem a nemzetközi sztenderdekbe 
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illeszkednek, de a mi gazdaságpolitikánk lényege a munkahelyteremtés, a beruházások 
támogatása. 

Örülök neki, hogy a baloldal munkahelyteremtésről beszél (Sebián-Petrovszki 
László közbeszólása. - Elnök: Miniszter úrnál van a szó!), de amikor kormányzott, 
nem munkahelyeket teremtett, hanem munkanélkülieket. Azokat elég nagy számban. 
Rendszerint segélyekkel próbálkozott, azok pedig általában a gazdaság csökkenéséhez 
és nem a növekedéséhez vezettek.  

Azt is szeretném elmondani, hogy azt gondolom, az összes nemzeti konzultációs 
kérdésnek van jelentősége. Most önök kiemeltek egyet, akkor térjünk rá erre az egyre. 
Ez volt a járványügyi felkészültség. A járványügyi készültség fenntartásáról egy 
törvényt fogadott el az Országgyűlés a konzultációt követően. Érdekes módon, önök, 
akik azt mondják, hogy banális kérdés, hogy a járványügyi készültséget fenn kell 
tartani, önök mind nem szavazták meg ezt a törvényt. Azt a parlament a kormánypárti 
képviselők szavazataival és egyébként a baloldali képviselők nem szavazataival fogadta 
el. Ha önök szerint ez olyan banális, hogy a járványügyi készültséget fenn kell tartani, 
akkor miért nem szavazták meg a parlamentben? Azt gondolom, mégiscsak szükség 
volt arra, hogy az emberek véleményét ebben a kérdésben is értelemszerűen kikérjük. 
(Dr. Varga-Damm Andrea megérkezik.) 

Ami meg a járványügyi védekezést illeti, arról meg azt tudom mondani önöknek, 
hogy az elmúlt hónapokban Magyarország szerintem minden döntést nagyjából az 
európai trendekkel egy időben hozott meg. Általában egy-másfél-két héttel szoktunk 
Ausztria mögött járni a járványügy tekintetében. Ha most megnézik egészen pontosan, 
még hamarabb is hoztuk meg, alig egy héttel az osztrákok után, azokat a döntéseket, 
amelyeket Ausztria is meghozott. Hozzáteszem, ez ugyanúgy volt a járvány első 
hulláma idején is, ez hasonló, mint Európa egy jelentős részében és hozzá kell tennem, 
hogy ha Európa más döntéshozóinál önök okosabbnak gondolják magukat, akkor, azt 
gondolom, az sok mindent elmond önökről és nem feltétlenül ezekről a 
döntéshozókról, akik ugyanolyan szakértők alapján, ugyanakkor és nagyjából azonos 
időben hozták meg azokat a döntéseket, amelyeket a járványügyi védekezés kapcsán a 
magyar kormány is meghozott. 

Bevándorlás kérdésében egy régi vita áll fenn közöttünk, de úgy látom, hogy 
önök az Európai Parlamentben teljes gőzerővel támogatnak minden olyan döntést, 
amely a bevándorlók rendszerszerű behozataláról szól. Viszont amikor 
Magyarországról volt szó, megégették magukat, úgy látom, és ezért azóta úgy tűnik, 
mintha önök a bevándorlást Magyarországon nem tartanák fontos témának. De akkor 
az a kérdésem, hogy az Európai Parlamentben ezeket a határozatokat miért szavazzák 
meg. Miért járnak első helyen abban a tekintetben, hogy minden olyan döntést 
támogassanak, ami, azt gondolom, Magyarország, meg a magyar emberek akaratával 
is ellentétes?  

A letelepedési kötvények témáját, látom, hogy szeretik, de azt tudom önöknek 
mondani, hogy ez már egy olyan régi téma, ami akkor született meg, 2012-ben, amikor 
az ország komoly gazdasági nehézségekkel küszködött, a finanszírozása nem volt 
biztosított és gyakorlatilag befektetéseket kerestünk. A program már régen lezárult és 
az ezzel kapcsolatos vitákat szerintem mind a magyar parlamentben, mind máshol már 
régen lefolytattuk. Ez több mint három éve lassan már nem aktuális kérdés.  

Ami pedig a többi kérdést illeti, hadd mondjam önöknek azt, hogy magát a 
bevándorlást viszont úgy látom, hogy Európa oldaláról nem csak azzal tartják 
napirenden, amit az előbbiekben elmondtam önöknek. Nézzék meg azokat a vitákat, 
amelyek most vannak, amelyekben szintén az önök képviselői odakint, az Európai 
Parlamentben élen járnak, azokban a vitákban gyakorlatilag az történik, hogy csak 
azokat az országokat tekintik Brüsszelben jogállamnak, akik beengedik a 
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bevándorlókat. Akik kerítést építenek és megvédik a határokat, azokat nem tekintik 
jogállamnak. Ilyen egyszerű a brüsszeli tematikában ez a kérdés. Azt is hadd tegyem 
hozzá, hogy most lehet arról beszélni, hogy amikor nem volt kerítés és nyugat-európai 
országok kifejezetten erőltették, hogy a bevándorlókat engedjük át Magyarországon, 
akkor mi volt a módja a határok megvédésének. De hadd mondjam el önöknek, akik itt 
ma álságosan arról beszélnek, hogyan lehetett megvédeni a határokat, amikor nem volt 
kerítés, önök ellenezték legjobban a kerítés megépítését. Mindannyian és az önök 
kiváló képviselőtársai ott tolongtak egyébként lenn, a határon Gyurcsány Ferenccel az 
élen és követelték, hogy a kerítésépítés álljon le (Bajkai István: Pontosan!) vagy az 
kerüljön lebontásra. (Ellenzéki képviselők közbeszólásai.) Azt gondolom, ez eléggé 
nonszensz, őszintén szólva (Elnök: A miniszter úrnál van szó!), hogy annak idején a 
kerítésépítést ellenezték, most pedig értelemszerűen arról beszélnek, hogy miért nem 
lehetett megvédeni a határokat. Kerítés nélkül nehéz lett volna, annak a megépítésére 
bizony-bizony szükség volt, és önök voltak akkor ennek a legnagyobb ellenzői. 

Aztán hadd tegyem hozzá azokra a kérdésekre, amelyek még elhangzottak, hogy 
én azt gondolom, hogy szemben azzal az időszakkal, amikor önök voltak kormányon, 
amikor nem lehetett közérdekű adatigényléseket benyújtani, nem lehetett adatokba 
betekinteni, ilyen törvény sem volt hatályban, ma hatályban van, ezekhez az adatokhoz 
hozzá lehet férni. A szerződéseket egyébként a minisztériumok honlapjaira ki kell 
tenni. Amikor önök kormányoztak, akkor azt csinálták, hogy elfogadtak egy olyan 
törvényt, amely a következő kormány idején lépett hatályba - azt hiszem, ezt hívják 
igazi kétszínűségnek. Azt szeretném megkérdezni, hogy amikor önök kormányoztak, 
akkor miért nem hozták nyilvánosságra az adatokat, miért nem lehetett benyújtani 
közérdekű adatigényléseket, miért nem lehetett azokhoz az adatokhoz hozzáférni, hogy 
a Gyurcsány- vagy a Bajnai-kormány mit költött és mire? Most kivétel nélkül 
mindegyik adathoz hozzáférhetnek. 

Ami pedig a mostani konzultációt illeti, a mostani konzultáció kapcsán 
semmilyen per nem tudott lefolyni, az két hónapja zárult le. Őszintén szólva most itt 
önök nemes egyszerűséggel nem mondanak igazat. A mostani konzultáció adatait azért 
ismerhetik, mert betekintést kértek és kaptak, nem pereskedtek, betekintést kértek és 
kaptak a meglévő törvények alapján. Két hónapja zárult le a konzultáció, még a bírósági 
tárgyalásig nem jutottak volna el ez alatt az időszak alatt, ha ismernék a bírósági 
joggyakorlatot és a törvényeket, tudnák.  

A számok, amelyeket mondanak, azok pedig nemes egyszerűséggel nem felelnek 
meg a valóságnak. Mert önök a szokásos módon azt teszik, hogy mivel ugyanabban az 
időszakban, ahogy említettem, a kormány több kormányzati kampányt is folytatott 
például a hazai turizmus támogatására, például egyébként a „Válaszd a hazait!” című 
kampányra, és mivel keretszerződések vannak, ezeket nemes egyszerűséggel 
beleszámolják a nemzeti konzultáció költéseibe. A nemzeti konzultáció kapcsán 
pontosan ugyanannyit költöttünk, mint az előző nemzeti konzultációknál bármikor, és 
annak a pénznek egyébként minden forintja idehaza kerül hasznosításra, itthoni 
munkavállalókat támogat, egy jelentős része például a Postához kerül, mert ők végzik 
a postázást, és ők juttatják vissza hozzánk egyébként az emberek válaszait és a 
leveleket. Hogyha sajnálják a Posta támogatását, akkor csak azt szeretném 
megkérdezni, hogy melyek azok a külföldi szereplők, amelyek a Posta vetélytársai, 
amelyeket önök a maguk részéről szívesebben támogatnának.  

Ami pedig a közvélemény-kutatásokat illeti, a közvélemény-kutatásokkal 
kapcsolatos költéseket mindig nyilvánosságra hozzuk, pontosan úgy, ahogy egyébként 
a törvények erre köteleznek minket. Hogy mi összeválogassuk, hogy melyik kérdésre 
mennyit költöttünk, arra nem kötelez minket törvény. (Sebián-Petrovszki László 
közbeszól.) Nekünk azt kell megmondanunk, hogy milyen keretszerződésekkel 
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mennyit költöttünk, ezt minden alkalommal meg is tesszük. Jó néhány közvélemény-
kutatást is kiadtunk annak ellenére, hogy én a közvélemény-kutatásokat döntés-
előkészítő dokumentumoknak tartom, és azt gondolom, hogy a döntés-előkészítő 
dokumentumok egyébként pláne nem tartoznak ebből a szempontból a politikai 
ellenfeleinkre. Kíváncsi lennék, hogy a DK költségvetéséből készülő közvélemény-
kutatásokat nyilvánosságra hozzák-e. (Sebián-Petrovszki László: Ma átküldöm önnek 
nagyon szívesen!) Képviselő úr, nagyon szívesen várom. De itt is úgy fogunk eljárni, 
ahogy azt egyébként a törvények a mi számunkra előírják, és azt a vitát majd eldöntjük, 
hogy mi döntés-előkészítő dokumentum, és mi nem.  

Ami pedig a Nemzeti Koncessziós Irodát illeti, az kifejezetten a jövőbeni 
koncessziók lefolytatására került egyébként létrehozásra, tehát nem a múltban 
megkötött koncessziós szerződésekkel foglalkozik. De ha már ön a múltról beszél, 
akkor nagyon javasolnám, hogy tekintse át azt a koncessziós szerződést, amelyet 
mondjuk az M6-os autópálya építése kapcsán sikerült megkötnie az akkori magyar 
kormánynak, amiből még az ön tisztelt pártelnöke miniszterelnökként aktívan kivette 
a részét, vagy amiből éppen Puch László akkoriban államtitkárként kivette a részét, és 
nézzék meg, hogy az egyébként mibe került a magyar adófizetőknek, és milyen hasznot 
hozott ebben a formában! Azt hiszem, az M6-ossal kapcsolatos koncessziós szerződés 
önmagában mindent elmond, de mi nem a múlt koncessziós szerződéseivel 
foglalkozunk, hanem azzal, hogy új koncessziós pályázatokat készítsünk elő, és azokat 
a koncessziós pályázatokat elbíráljuk, és természetesen írjuk ki nyílt versenyre. 
(Demeter Zoltán távozik az ülésről.) 

Ami a Magyar Turisztikai Ügynökséget illeti, a Magyar Turisztikai Ügynökség 
szerintem az elmúlt időszakban, a létrehozása óta eltelt időszakban rendkívül aktív 
volt, olyan eredményeket ért el, amilyeneket még soha senkinek nem sikerült elérnie, 
és nagyon sajnálom azt, hogy 2020 ezt a pandémia révén kettétörte. Hiszen azt 
gondolom, 2019 a magyar turizmus egyik legsikeresebb éve volt, először értük el azt, 
hogy az egyéb kísérőkkel együtt, tehát a turizmushoz kapcsolódó szolgáltatásokkal 
együtt a GDP-nek körülbelül a 11-12 százalékát a turisztikai szektor szolgáltatta 
Magyarországon. Ez nagyon komoly eredmény volt, soha nem volt még erre példa. Ez 
egyébként önmagában visszaigazolja a Turisztikai Ügynökség létrehozásának az ötletét 
és azt, hogy a tevékenysége sikeres volt. Elértük azt, hogy a vendéglátásnál is és 
egyébként a szállodáknál is az áfatartalmat végre sikerült levinni a legalacsonyabb 
szintre, megteremtettük a turizmus önálló bevételi lehetőségét azzal, hogy azt a 
megegyezést kötöttük a vendéglátósokkal, illetve a szállodásokkal, hogy ugyan az áfa 
18-ról 5 százalékra csökken, de a 4 százalékos turisztikai hozzájárulás megteremti az 
önálló bevételét a magyar turisztika támogatásának.  

Én azt gondolom, hogy minden egyes szállodaberuházásnak minden helyzetben, 
mindig jelentősége van, és minden egyes szállodaberuházást, amely egyébként 
pályázott, és érdemben eredményt tudott felmutatni, a Turisztikai Ügynökség 
támogatott. És önök nem szeretnek arról beszélni, de én hadd mondjam el, hogy 
összesen 43 ezer olyan kicsi vidéki szolgáltatót támogattunk, amely egyszerűen szobát 
ad ki, 43 ezer olyan, kis, szobát kiadó panzió vagy családi szolgáltató van az országban, 
amely szobánként 1 millió forint támogatást kapott 2020-ban, úgy, hogy ez már kivétel 
nélkül kifizetésre is került. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb döntés. Mellette a 
szállodákat természetesen azért kell támogatni, és szerintem pont pandémia idején kell 
támogatni, mert amikor a legkevésbé tudnak működni, vagy amikor be kell zárniuk, 
akkor azért kell nekik beruházási támogatást adni, hogy ilyenkor újítsák fel a szállodát, 
ezért cserébe viszont tartsák meg a munkavállalóikat vagy azok minél nagyobb részét, 
és értelemszerűen a jövőben úgy tudjanak újraindítani, hogy sikeresek tudjanak lenni. 
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Én azt gondolom, pont válságos időszakban kell beruházni - ezt is tesszük, mert ez a 
feladatunk.  

A konzultációról szerintem már érdemben beszéltünk. 
A Digitális Ügynökségnél, én azt gondolom, minden egyes pályázat, minden 

egyes kiírás az európai közbeszerzési szabályoknak megfelelően került kiírásra. Bárki 
elindulhatott, pályázhatott, és értelemszerűen mi azokat választottuk ki, akik a legjobb 
szolgáltatásokat nyújtották. Viszont van egy különbség, és ezt szeretném leszögezni: itt 
egy gyakorlatbéli különbségről beszélünk, az a gyakorlatbéli különbség, hogy mi a 
közbeszerzések túlnyomó többségét nem külső szolgáltató igénybevételével 
bonyolítjuk le. Tehát a Digitális Ügynökség eleve kialakította a maga közbeszerzési 
szervezetét, az bonyolítja le a közbeszerzések több mint 90 százalékát, és csak abban az 
esetben veszünk igénybe külső szolgáltatót, ha annyi segítségre van szükségünk, hogy 
mondjuk abban az időszakban túl sok olyan közbeszerzés gyűlt össze, amely miatt nem 
érdemes kibővíteni az apparátust, és inkább külső szolgáltatót veszünk igénybe, ezek 
tehát rendelkezésre állási szerződések, nem pedig állandó munkavégzést jelentenek. Ez 
a különbség. És ez egyébként egyeztetett gyakorlat abban a formában, hogy ennek az 
Európai Unió, a brüsszeli hatóságok részéről megvan a leegyeztetett mintázata, tehát 
ők a maguk részéről ezt a gyakorlatot elfogadják, mi pedig ennek megfelelően járunk 
el.  

Itt szintén hadd tegyem hozzá: lehet arról vitatkozni, hogy mikor melyik döntés 
kapcsán alakult ki Brüsszellel vitánk, de azért a kezdet kezdetén is volt olyan döntés, 
amellyel kapcsolatban nemcsak hogy vita alakult ki Brüsszellel, hanem rengeteg pénzt 
vissza kellett fizetnünk, nagyságrendben több tízmilliárd forintot. Annak idején az az 
európai uniós pályázatok előkészítésével kapcsolatos tevékenység volt, és annak idején 
ennél a tevékenységnél a vezetőhelyettest úgy hívták, hogy Dobrev Klára. Most én is 
mondhatnám, hogy Dobrev Klára tevékenységének köszönhetően több tízmilliárd 
forintot veszített az ország (Sebián-Petrovszki László: De hazugság lenne!), azokat a 
pénzeket vissza kellett fizetni, tisztelt képviselő úr; nem, ez fedi a valóságot, mert annak 
a kapcsán Magyarország büntetést kapott… 

 
ELNÖK: Még mindig a miniszter úrnál van a szó.  
 
ROGÁN ANTAL, a miniszterelnök kabinetfőnöke: …, azt a büntetést egy jogi vita 

során el is kellett fogadni, és a végén vissza is kellett fizetni.  
Ami pedig azokat a kérdéseket illeti, amelyek arról szólnak, hogy ebben az 

időszakban milyen döntéseket kell hozni a gazdaság támogatására, én főleg LMP-s 
képviselőtársamnak csak arra szeretném felhívni a figyelmét, hogy önök azok, akik 
támogatják azokat a politikusokat, akik akkor, amikor a koronavírus a munkahelyeket 
is és a gazdaságot is megtámadta, és adócsökkentésekre lenne szükség, nonszensz 
módon adót akarnak emelni. A Fővárosi Önkormányzat adót akar emelni, és nem adót 
akar csökkenteni, az I. kerületi önkormányzat példátlan módon megemelte a 
közterület-használati díjakat, és bérleti díjakat emel - azt kell hogy mondjam önöknek, 
Vlagyivosztoktól Londonig erre nincsen példa Eurázsiában.Vlagyivosztoktól Londonig 
minden egyes önkormányzat és minden kormányzat most, a válság idején adókat 
csökkent, egyedül önök azok, akik adóemeléssel próbálkoznak; szerencsére az 
iparűzési adó esetében ezt nem tudják megcsinálni parlamenti döntés és a 
kormánypártok támogatása nélkül. Ha módjuk van rá, adókat emelnek. A vállalkozókat 
érintő terheket emelik meg, nem pedig azokat csökkentik. Azt gondolom, hogy ez a 
probléma. Tehát álljanak át egy másik gondolkodásra! A válság idején nem adót kell 
emelni, nem megszorításokat kell alkalmazni, hanem válság idején adót kell 
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csökkenteni és értelemszerűen a megszorítások helyett inkább támogatásokat kell 
adni. 

Végül hadd tegyem hozzá: lehet azt mondani, hogy egyébként a kormányzati 
kommunikációs tevékenység járványidőszakban felesleges, de szerintem Győrfi Pál 
videóiból is, a hozzá kapcsolódó egyéb kommunikációs tevékenységből is sok magyar 
embernek sikerült megtanulnia, hogy mi az, amit kell tennie válság idején. Azt 
gondolom, hogy ez bizonyos értelemben ez fontos volt. A válság idején, amikor kezelni 
kell a járványt, kommunikációs tevékenységre szükség van. Még egyszer 
hangsúlyoznám, elmondtam önöknek, alapvetően az ezzel kapcsolatos 
tevékenységekre költött a kormányzat ebben az időszakban és ez így marad a következő 
egy-két hónapban is. Lehet, hogy ebben van közöttünk nézetkülönbség, de én például 
Győrfi Pál kommunikációs tevékenységét köszönöm és fontosnak is tartom. Azt már 
csak csendben teszem hozzá, hogy jó néhány olyan baloldali médium van, a Népszavát 
is beleértve, de akár az RTL Klub-ig vagy az ATV-ig is bezárólag, aki ha ebben az 
időszakban kormányzati kommunikációs költésekből nem részesült volna, 
valószínűleg nehezen tudta volna zárni ezt az évet sikeresen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter úr, a kérdésekre adott válaszát. 
Bejelentem, hogy Demeter Zoltán képviselőtársunknak el kellett hagynia a 

bizottságunkat és ettől a pillanattól kezdve Demeter Zoltán képviselőtársunkat Vigh 
László képviselőtársunk helyettesíti. 

A kérdéskör befejezése után most megnyitom a vélemények körét. Kérdezem, ki 
kíván hozzászólni. (Dr. Varga-Damm Andrea jelentkezik.) Elsőként Varga-Damm 
Andrea képviselő asszonynak adom meg a szót. Tessék parancsolni! 

Hozzászólások 

DR. VARGA-DAMM ANDREA (független): Köszönöm a szót, elnök úr. (A 
képviselő mikrofonja nincs bekapcsolva. - Elnök: A gombot tessék megnyomni, 
képviselő asszony!) Elnézést, csak ebben a teremben még nem voltunk. Most hallják? 
(Közbeszólások: Igen.) Szuper. Most nagy szerencsénk van, mert tíz percnél több 
mondanivalója volt a miniszter úrnak, az előző meghallgatáson ugyanis élve azzal, hogy 
óriási karambol volt a városban és az ellenzéki képviselők nem értek ide, tíz perc alatt 
sikerült a beszámolóját megtartania. Úgyhogy most óriási szerencsénk van, mert itt 
vannak az ellenzéki képviselők.  

Először is, miniszter úr, ön most nem országgyűlési képviselőként ül itt, hanem 
miniszterként. Ön magas lóról egyetlen országgyűlési képviselővel sem beszélhet. A 
hangvétele kioktató jellege elfogadhatatlan. Tisztelettel kérem, hogy mindig a 
megválasztott szerepében, annak megfelelően adja elő a gondolatait, különösen úgy, 
hogy egyébként önön kívül (Dr. Bajkai István: Miről beszél?) nem nagyon van egyetlen 
magas rangú tisztviselő sem, akit meghallgatunk, és aki ilyenfajta kioktató módon 
fordulna az országgyűlési képviselőkhöz (Dr. Kovács Zoltán: Tök normálisan beszélt!) 
akár ellenzéki, akár kormánypárti.  

Azt szeretném önnek elmondani, hogy mindig…  
 
ELNÖK: Képviselő asszony, ön nem volt itt a kérdések felvetésekor!  
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (független): Az engem nem nagyon érdekel, 

elnök úr, azért, mert az országgyűlési képviselő még akár ostoba kérdéseket is feltehet, 
az országgyűlési képviselő még akár valótlanságokat is állíthat (Dr. Bajkai István: És 
meg is teszik!), amikor egy miniszterhez kérdést intéz. (Dr. Kovács Zoltán: 
Kihasználjátok! - Czunyiné dr. Bertalan Judit: Meg is teszitek!) Joga van. A 
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miniszternek, szolgának pedig nem joga még ekkor sem kioktatni az országgyűlési 
képviselőket.  

 
ELNÖK: De nem oktatta ki a miniszter úr! Tegye meg az észrevételeit ezzel 

kapcsolatban vagy elveszem a szót! 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (független): De, kioktatta! Nem tudja elvenni a 

szót, mert jogom van véleményt nyilvánítani, elnök úr, egyelőre még jogunk van 
véleményt nyilvánítani.  

 
ELNÖK: A Fidesz-KDNP alatt mindig is marad! Ha kommunisták lennének, 

nem tudná megtenni. (Sebián-Petrovszki László: Mi?) 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (független): Jó. Hát, tényleg, lassan 

veszélyességi pótlékot fogunk kérni ennek a sok ostobaságnak az elviselése érdekében. 
(Czunyiné dr. Bertalan Judit: Ezzel mi is így vagyunk!) 

Tehát azt szeretném önnek mondani, hogy meglehetősen álságos, amikor ön a 
pandémiáról beszél és arról, hogy a vonatkozásban mekkora áldozatot hozott a 
kormányzat. Ugyanis ezen időszak alatt is óriási mennyiségű milliárdokat fizettek ki 
olyan tevékenységre, amely abszolút mértékben ebben az időszakban szükségtelen volt, 
indokolatlan és semmi mást nem szolgált, mint a holdudvar pénzfolyamának 
fenntartását. 

Azt szeretném mondani, hogy amikor ön arról beszél, hogy minden adatot meg 
lehet ismerni, akkor tényleg boldog vagyok, hogy elődeink egy ilyen stabil házat 
építettek, merthogy nem szakad le a mennyezet. Ugyanis önök jogszabályokat hoznak 
sorban arra, hogy mit ne kelljen kiadni. (Sebián-Petrovszki László: Így, így!) Kettő: 
ennyi titkosítás az előző húsz év alatt nem volt, mint ez alatt az elmúlt tíz év alatt azért, 
hogy olyan adatokhoz ne lehessen hozzáférni, amelyek - ha tetszik, ha nem - 
lebuktatnák a túlárazásokat, az indokolatlanságokat, a haveri köröknek való előnyök 
átjátszását.  

Tudja, amikor valaki nem tud mit mondani, akkor általában visszafelé mutogat. 
Tíz évvel vagyunk 2010 után. Tehát arról beszélni, hogy 2010 előtt mi nem volt jó azt 
indokolandó, hogy most miért nem indokoltak azok a kérdések, ne haragudjon 
miniszter úr, de azért ez több mint vicces. Ez az óvodai homokozó szintje. Még egy 
dolgot hadd mondjak önnek mint volt Fidesz-szavazó. Azt vártam el 2010-ben, és a 
főnökének is megírtam nem egyszer, hogy jó kormányzás legyen. Nem jobb, hanem jó, 
mert a jobb az egy viszonyítás, a legrosszabbnál is picit jobb, az jobb, de mi a jóról 
beszéltünk és a jót vártuk el. De ez, ha tetszik, ha nem, kozmetikázhatja az adatokat 
meg az álláspontját a kormányzat tevékenységéről, ez nem jó. Ezért van nagyon sok 
ember, aki dühös, mert nem váltották be az ahhoz fűzött reményt, amit ezzel a 
kormánnyal szemben az emberek a Gyurcsány-kormány után támasztottak. Engem 
pedig ne tessék, merthogy ön mindenkihez szól, aki itt ül, de énhozzám ne szóljon úgy, 
hogy kormányzatban mit csináltam, mert nem kormányoztam, nem voltam részese 
kormánypártoknak (Dr. Kovács Zoltán: Még szerencse!) és semmi olyasmit nem 
csináltam, amiért én ma ne kérdezhetnék és ne nyilváníthatnék véleményt. 

Magunk között szólva, mert ön a propagandaminiszter, tudja, hogy Gyurcsány 
Ferencnek ki a legnagyobb propagandagépezete? A Fidesz és a magyar kormány. 
Négypercenként mondják ki az Országgyűlésben a nevét úgy, hogy szükségtelen, mert 
az adott témához nem kapcsolódik. Önöknek Gyurcsány Ferenc személye most már 
Dobrev Klárával megfűszerezve úgy kell, mint egy falat kenyér. Sokszor elképzelem, 
hogy ha eldöntenék, hogy elmennek az országból, mert miért ne tehetnék akár és 
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abbahagynák a politikát, önöknek a legnagyobb érvrendszere múlna el. Nem is tudom, 
kit vennének helyébe. Jó, még egy ideig a Sorost, de - gondolom - Soros György sem 
fog százhúsz évig élni. Csak azt szeretném önöknek mondani, hogy sokkal egyszerűbb 
a saját erényeket kidomborítani szerényen, mert biztos, hogy vannak, de az, hogy 
állandóan korábbi nyolc év figuráinak tevékenységét hozza ide és azzal próbálja 
megkerülni az érdemi válaszadást, hogy valaki valamikor mit csinált, már érdektelen, 
elmúlt, tíz éve elmúlt. Higgyék el, a gazdasági adatokból vagy a szociális helyzetből ma 
is lehetne számtalan olyan adatot idehozni, amely azt mutatja, hogy nem tudták önök 
túlhaladni a Gyurcsány-kormányt. De nem azért, mert nem volt rá lehetőségük, hanem 
azért, mert vagy nem akarták vagy ügyetlenek voltak. Higgyék el, egy kormányzatban 
a szerénység nagyon jó tanácsadó, hiszen az emberek azt várják el, hogy ha valaki ígér 
valamit, azt teljesítse, ha valaki magát dicséri, az mások számára is legyen látható. 

Nagyon szépen kérem miniszter urat, hagyja abba legalább a mi szűk körünkben 
ezt a visszafele mutogatást, mert ezzel legfeljebb csak ellenszenvet vált ki és lehetséges, 
hogy még azt sem vesszük észre, amit jól csinál. Mert biztos, hogy csinál valamit jól. 
Mindenki csinál valamit jól. Most azonban ami látható folyamatosan, az a negatívum, 
a fellengzős öndicséret, a "mi vagyunk a legcsodálatosabb kormánya 
Magyarországnak" és ez a fajta, szerintem lassan beteges, visszamutogatás. Köszönöm 
szépen. 

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

Tisztelt Miniszter Úr! Nem tudom, mennyi értelme van ennek a meghallgatásnak így, 
ebben a formában. Nagyon nehéz vitába elegyedni önnel, mert inkább 
kinyilatkoztatásokat hallunk régmúlt időszakokba visszamenve. Számomra picit olyan 
ez - és ne sértődjön meg ezért -, mint a South Park egyik része, ez jut eszembe ezekről 
a kinyilatkoztatásokról, és a Chewbacca-védelem. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy 
ha szóba hoznak valamit, vagy rákérdeznek valami konkrétumra, akkor valami egészen 
más dologgal kell válaszolni, és akkor minden el van intézve. Ez is csak erősíti azt, hogy 
tényleg a propaganda az első számú célja az ön minisztériumának és az elmúlt ötéves 
tevékenységének. Nem érdemes tehát ezekben választ adni vagy véleményt mondani. 

Egy dolog azonban mégiscsak felháborított, amit hosszú ideje csinálnak, és 
egyébként teljesen méltatlan, ez az önkormányzatoknak a világa, az önkormányzatok 
kérdésköre. Még nem is hallhattunk a koronavírus-járványról, amikor a Nemzeti 
Versenyképességi Tanács, amely egyébként egy kormányszerv - tehát még mielőtt 
rugalmasan elszakadnának a véleményétől mondjuk ki, hogy ez egy kormányszerv! - 
már olyan javaslatokat tett le az asztalra, amelyek mondjuk egy Miskolc nagyságú 
megyei jogú városnak mintegy kétmilliárdos bevételkiesést jelentenének. Az önök 
időszakában, tehát az elmúlt tíz évben folyamatosan csökkentették az önkormányzatok 
bevételeit, nem feltétlenül úgy, hogy adókat engedtek el, hanem például amíg mondjuk 
korábban, 2010-ben és azelőtt a gépjárműadó száz százaléka helyben maradt, addig 
önök az első körben elvették annak a 60 százalékát, majd most, ha jól értem, akkor 
végérvényesen elveszik az önkormányzatoktól a gépjárműadó teljes körét. Ül itt olyan 
képviselőtársam, kormánypárti is, aki volt polgármester, normális dolog ez? 
Kifejezetten ez az adó nem volt úgy megcímkézve, hogy akkor ezt lehet útfelújításra, 
útkarbantartásra fordítani.  

De mehetnénk tovább, hiszen számtalan olyan bevételkiesést okoztak 
önkormányzatoknak, ami felháborító a járvány idején. Mondja, hogyha azt mondja a 
miniszterelnökük - nyilván önök készítették ezeket a propagandakreatívokat is -, hogy 
elrendelte a tömegközlekedés csúcsidőben való sűrítését, persze a hatáskört ebben nem 



25 

látom, de oké, természetesen minden helyi közösségi közlekedést fenntartó 
önkormányzat tett azért, hogy sűrűbb legyen, pont akkor kell elvenni az állami 
támogatást? Mondjuk egy Miskolc méretű város esetén pont akkor kell 500 milliós 
bevételkiesést okozni az MVK Zrt.-nek, amikor egyébként járatsűrítésre lenne szükség 
csúcsidőben? De mehetnénk tovább, hiszen számtalan olyan adónemet alakítanak át, 
amely egyébként nagyobb terhet ró tipikusan ellenzéki önkormányzatokra, és adott 
esetben a saját bázisuknak jelent előnyt.  

Azt is el kell hogy mondjam, hogy az iparűzési adónak az átalakításáról sem 
tettek le, erről is hallunk, és azt is látjuk, hogy semmiféle ellentételezéssel nem 
szolgálnak az önkormányzatoknak, ami azért egy őrült dolog koncepcionálisan, mert 
az önkormányzatok a járvány elleni küzdelem, a védekezés frontvonalában dolgoznak, 
önök pedig elvonják a frontvonalról a muníciót - hogy akkor próbáljak egy ilyen 
háborús retorikát használni, hátha így jobban értik, focihasonlat nem jutott erre most 
éppen eszembe. Az van tehát, hogy ez egy hiba, egy vétek, egy bűn, de leginkább egy 
politikai játszma, amit önök ellenzéki önkormányzatok ellen folytatnak.  

Most elmondhatnám, hogy fejezzék be, de azt látom, hogy nem nagyon fogják, 
tehát álláspontom szerint ezt a kérdést is a kormányváltás fogja helyrebillenteni, amitől 
önök egyre jobban félnek, én úgy látom. Nyilván hogyha kormányváltás van, akkor 
talán azokra a kérdésekre is jobban választ kapunk, amelyeket itt ellenzéki 
képviselőtársaim feltettek.  

Azt viszont megerősíteném, amit Varga-Damm Andrea is mondott, hogy ahogy 
most így körbenézek, én nem tudom, tehát nem látom sehol a CNN-t, meg nem lesz 
ebből breaking news, tehát simán lehetett volna itt, azt gondolom, egy olyan 
meghallgatás, ahol tényleg információt cserélünk, vagy ahol valójában nem a külvilág 
irányába címkézett válaszokat ad a miniszter úr, de úgy tűnik, hogy a magyar közéletből 
ez még fájóan hiányozni fog a következő két évben. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Bajkai István képviselőtársunké a szó. (Dr. Varga-Damm Andrea 

közbeszól.)  
 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): (Hangosítás nélkül:) Köszönöm szépen. 

Hallatszik? (Közbeszólások: Nem.) Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság… (Közbeszólások: Nem jó!) Most hallatszik? (Közbeszólások: Nem. - Dr. 
Bajkai István bekapcsolja a mikrofonját.) Most hallatszódnia kell. (Közbeszólások: 
Igen.) Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Miniszter Úr! Először is szeretném 
visszautasítani azt a Varga-Damm Andrea által elmondott kijelentést, azt a kijelentést, 
hogy a miniszter úr nem megfelelő hangnemben vagy nem megfelelő módon válaszolt 
volna a kérdésekre. Azt gondolom, hogy a tisztelt képviselőtársak minden felvetett 
kérdésre érdemi választ kaptak, részletesen és alaposan kifejtette a miniszter úr a 
válaszát. Az, hogy önök ezt nem fogadják el, vagy ha önöknek ez nem tetszik, az egy 
más kérdés, de az nem azt jelenti, hogy nem válaszolt részletesen, a tőle elvárható 
gondossággal és a tisztségéből fakadó alázattal.  

Másodsorban szeretnék részben arra is reagálni és észrevételt tenni, amit Gyüre 
Csaba képviselőtársam megfogalmazott, nevezetesen ezt részben meg is válaszolta a 
miniszter úr, vagy teljes egészében megválaszolta, de én azért úgy mondanám, hogy 
egyrészről azok a kérdések, amelyeket kérdésként a magyar állampolgárok megkaptak, 
és amelyre válaszadási lehetőséget kaptak, azok egytől egyig mind fontosak, fontosak, 
és fontosak abból a szempontból, hogy a kormányzat cselekvési irányait is kijelölik, de 
hozzáteszem, hogy a magyar emberek számára is fontos kérdések. A miniszter úr 
kifejtette azt, hogy önök olyan alapkérdést is vitattak, hogy egyáltalán a veszélyhelyzet, 
az veszélyhelyzet, hogy egyáltalán milyen veszélyekkel bír maga a vírushelyzet, ami 
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tényleg a fél világot veszélyeztette vagy éppen bedöntötte, vagy az egész világot. Önök 
ezt bagatellizálták, sorban lehetne hozni a nyilatkozatokat, nemcsak a parlamenti 
nemleges döntéseket, hanem a nyilatkozatokat, ahogy ehhez a helyzethez hozzáálltak. 
(Dr. Varga-Damm Andrea közbeszól.) 

Gyüre Csaba képviselőtársam úgy tette fel a kérdést, hogy ezekre az 
alapkérdésekre miért van szükség. Azért volt rájuk szükség, mert alapkérdések, fontos 
kérdések. Ilyen például az, hogy van-e veszélyhelyzet, vagy nincs veszélyhelyzet. 
Hasonlóképpen a hozzá fűződő védekezésnek a módjai is fontosak, azt gondolom, és 
azt is látjuk, hogy a világban a különböző országok különböző módon reagálnak és 
különböző védekezési stratégiát folytatnak, és ebben a körben nagyon nem mindegy - 
és ez valóban közvetlenül is érinti az állampolgárokat -, hogy milyen védekező 
eszközöket vesz igénybe a kormányzat, milyen irányokat határoz meg és milyen 
hangsúlyos pontokra helyezi a védekezésnek az irányát. Azt gondolom tehát, hogy ezek 
mind fontosak voltak, és hála istennek mind az emberek egészségét és a gazdaságot 
szolgálták.  

Pusztán csak megjegyezni szeretném, de ez nem is közvetlenül kapcsolódik 
ehhez, azt gondolom, de Gyüre Csaba kérdéséből fakadt, hogy a baloldalnak olyan 
kérdések, olyan alapkérdések is viszonylagossá váltak, mint például a család, a férfi, a 
nő vagy éppen a haza fogalma (Dr. Varga-Damm Andrea: Közöttetek több elvált 
van!), tehát ebben a körben nyugodtan lehetne úgy fogalmazni… 

 
ELNÖK: Bajkai István képviselőtársunké a szó. 
 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): …, hogy pont az önök politikája az, amely 

láthatólag felold alapkérdéseket, sőt úgy is fogalmazhatnánk, hogy alkotmányos 
alapkérdéseket is szeretnének feloldani, és ahogy az önök pártvezetője, Gyurcsány 
Ferenc mondja, hogy ha Magyarország feloldódik a népek tengerében, a migránsok 
özönében, abból sem lesz semmi baj, mert az önök számára ez sem egy probléma - 
számunkra viszont igen, és ebből is látszik, hogy mennyire másképpen állunk hozzá 
alapkérdésekhez (Sebián-Petrovszki László közbeszól.), még egyszer mondom, hogy 
mennyire másképp szólunk és másképpen fogalmazzuk meg az alapkérdéseinket, 
amelyek a magyarság megmaradása szempontjából fontosak. (Volner János távozik az 
ülésről.)  

Nem szerettem volna kitérni rá, mert egyfajta személyes érintettség, és a 
meghallgatásnak nem is ez a tárgya, csak miután most már másodszor hangzik el 
megalapozatlanul, csak azért mondom Sebián-Petrovszki László képviselőtársamnak, 
hogy annak a konzorciumnak, amelyre hivatkozik, és amely korábban uniós 
ellenőrzésekben vett részt, a munkájával, annak a minőségével kapcsolatban 
egyetlenegy negatív észrevétel sem érkezett, Magyarország emiatt egyetlenegy forintot 
sem kellett hogy visszafizessen, ez egy kifejezett tévedés, önök szeretnek erre 
hivatkozni, de ez egy kifejezett tévedés. Másodsorban szintén egyfajta személyes ügy 
kapcsán megjegyzem, hogy amikor ön 2009-ben elvégezte a jogi kart, akkor én már 
tizenhetedik éve foglalkoztam szerzői joggal, tíz évig egyébként a Szerzői Jogi Szakértő 
Testület tagja voltam. (Dr. Varga-Damm Andrea: A kor nem érdem, csak állapot!) 
Csak azért mondom, hogy érdemes ezen vitatkozni vagy érdemes ezeket a 
személyeskedéseket lefolytatni (Sebián-Petrovszki László: 1 milliárd euró! 1 milliárd 
euró!), de szívesen megmutatjuk, hogy egyébként milyen munkája van annak az 
ügyvédi irodának, amely 1969 óta foglalkozik egyébként szerzői joggal. (Sebián-
Petrovszki László: Akkor még rosszabb!) Köszönöm szépen.  

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

elnök úr. Én talán ott folytatnám, ahol a miniszter úr abbahagyta, és elmondta, hogy ő 
innen is megköszöni Győrfi Pál kommunikációs tevékenységét. Nekem sem ezzel van 
bajom, én is megköszönöm Győrfi Pálnak a kommunikációs tevékenységét. Nincs is 
ezzel baj. Azzal azonban már van baj, amikor az adófizetők pénzéből tízmilliárdokat és 
még többet költünk el olyanra, hogy „Stop Soros!”, „Állítsuk meg Brüsszelt!” és 
ilyenfajta ámokfutásokra.  

Ön azt mondta, miniszter úr, hogy az ellenzék nem ért egyet a nemzeti 
konzultáció intézményével. Hát, hogyne értenénk egyet! Mi is kíváncsiak vagyunk arra, 
hogy mi az emberek véleménye. Azzal nem értünk egyet, hogy ily módon, ilyen 
álságosan legyenek feltéve a kérdések. Valódi kérdések, valódi eldöntendő kérdések 
legyenek, ne pedig olyanok, amelyekre alapvetően mindenki tudja a választ és nem 
adna más választ. Ez az egész becsapása az embereknek, becsapása, hogy elmondjuk 
kommunikációban, hogy kíváncsiak vagyunk az emberek véleményére, közben 
abszolút nem kíváncsiak rá, hiszen az önök válasza benne van a kérdésekben, illetve 
burkolt politikai válaszok is vannak sorozatban a feltett kérdésekben és nem is mindig 
valódi kérdések. 

Lehet, arra is szükség lenne, hogy ne csak önök tegyék fel a kérdéseket, hanem 
lehet másoknak is kérdése. Például beszéltünk az ellenzéki pártok kérdéseiről. A Jobbik 
maga is csinált nemzeti konzultációt már az elmúlt években, csak mi a saját pénzünkön, 
nekünk nem állnak rendelkezésünkre közpénz milliárdok, hogy abból ilyeneket 
tegyünk, de kiszorítottuk a mi kis költségvetésünkből, hogy mi is tegyünk fel ilyen 
kérdéseket. Más kérdés, hogy önök elveszik a Jobbiknak gyakorlatilag szinte minden 
pénzét az Állami Számvevőszék által, azóta, persze, semmire nincs pénz.  

Akár a civileket is meg lehetne kérdezni, hogy ők is tegyenek fel kérdést, vagy 
akár kezdeményezzenek népszavazást, de minden népszavazási kezdeményezés 
Magyarországon teljesen véletlenül elbukik, illetve nem is lehet olyat feltenni, mert 
önök rögtön szigorították a szabályt, hogy ne lehessen valódi kérdéseket feltenni 
népszavazásra. Ebből is az látszik, hogy önök egyáltalán nem kíváncsiak a magyar 
emberek véleményére. 

Azt mondja miniszter úr, hogy a járványügyi védekezést nem szavaztuk meg. 
Hát, most szavaztuk meg nemrégen a járványügyi védekezést, a kormány 
felhatalmazását. Ha ön a tavaszi dolgokra gondol, nyilván arra gondol, egy dolgot nem 
szavaztunk meg, azt, hogy korlátlan idejű legyen a felhatalmazás. (Sebián-Petrovszki 
László: Így van!) A legtöbb javaslatot mi már két héttel korábban megtettük a 
parlamentben sorozatosan, hogy milyen intézkedéseket kellene hoznia a kormánynak 
a járvány megelőzésére, de önök sorban nem tették meg és azt mondták, hogy hülyeség, 
amit az ellenzék mond, majd két hét múlva mint saját véleményt behozták. Tehát 
látszik, hogy önök egyáltalán nem is akarnak együttműködni semmilyen formában az 
ellenzékkel, ez a nemzeti együttműködés rendszere, hogy rekesszünk ki magunkon 
kívül mindenkit és csak mi mondunk meg mindent. A járványügyben ez így történt, 
egyébként minden észszerű dolgot megszavaztunk, sőt a legtöbb dolgot mi magunk 
javasoltuk. 

Letelepedési kötvények. Ez 2015 után lett bevezetve, nem pedig 2012-ben, utána 
vált aktuálissá, amikor önök elkezdték a rendszer szintű betelepítést Magyarországra, 
amikor több tízezret hoztak be. Nem valósak azok a gazdasági indokok véleményem 
szerint, amelyekkel ön indokolta ennek a bevezetését. Nyilván már százszor elmondtuk 
és nem akarom újra elmondani, hogy milyen okokból hozták ezt be. 

Ön átfogóan azt mondja, hogy az ellenzék le akarta állítani a kerítés építését. Én 
megjegyezném, hogy éppen a Jobbik volt az, aki először javasolta Magyarországon, 
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hogy kerítést kell építeni a déli határra, meg kell védeni a migránsoktól. Mi voltunk 
azok, akik a legkeményebb fellépést akartunk, soha nem léptünk fel a kerítés ellen, a 
kerítésbontást is minden alkalommal elleneztük, sőt mi voltunk azok, akik először 
javasoltuk, hogy a honvédséget oda kell vezényelni a határra, mert önmagában egy 
kerítés anélkül, hogy élőerő védené, nem ér semmit, meg kell védeni, mert semmit nem 
ér élőerő nélkül a kerítés. Ez be is bizonyosodott egy-két hét alatt és mi voltunk azok, 
akik megszavaztuk a honvédség odavezénylését a határra és mi voltunk azok, akik azt 
mondtuk, hogy professzionális védekező szervezetet kell odavezényelni és fel kell 
állítani Magyarországon a határőrséget. Erre önök nem voltak hajlandók. 

Tehát ezek azok a pontok, amelyekben, azt gondolom, leginkább nem értünk 
egyet. A magam részéről azokat a válaszokat, amelyeket a miniszter úr a kérdésekre 
adott, nyilván ezek miatt sem tudom elfogadni. Köszönöm szépen. 

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

lezárom.  
Alelnök urat pedig arra kérem, hogy méltón nyilatkozzon Magyarországról. 

Magyarország jogállam, az Állami Számvevőszék a kormánytól függetlenül intézi… (Dr. 
Varga-Damm Andrea: Na persze! Hogyne, hogyne! - Sebián-Petrovszki László: Az!) 
Kérdezem miniszter urat, kíván-e válaszolni a véleménykörben elhangzottakra. Látom, 
nem tetszik önöknek, hogy Magyarország jogállam, ha pedig engem kritizálnak, ahhoz 
nincs joguk. Tessék parancsolni, miniszter úr! 

Rogán Antal reflexiója 

ROGÁN ANTAL, a miniszterelnök kabinetfőnöke: Nagyon röviden szeretnék 
csak reagálni.  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Először is szeretném elmondani, 
hogy az nem tavasszal volt, amikor önök nem szavazták meg a járványügyi 
készültségről szóló törvényt, az most volt, októberben. Ez volt az a törvény, amelyben 
többek között a maszkhasználat elmaradása esetén a büntetést bevezettük volna és 
önök miatt volt az, hogy a parlamentnek több mint két hétig kellett ülnie ezen a 
törvényen (Vigh László: Így van!) és nem lehetett, mondjuk, 48 óra alatt bevezetni 
egyébként, hogy a maszkhasználat elmaradását szigorúbban lehessen büntetni. 
(Sebián-Petrovszki László: Egész nyáron nem csináltatok semmit!) Ebben volt az, 
hogy egyébként meghatároztuk az egészségügy járványügyi felkészültségét. Önök ezt a 
törvényt most, októberben nem szavazták meg, ez a helyzet, ez a probléma. (Vigh 
László: Így van!) 

Ami a másikat illeti, valóban Gyüre képviselő úrnak abban kétségkívül igaza van, 
hogy 2018 előtt a Jobbik más álláspontot képviselt bevándorlásügyben. Elnézést is kell 
kérnem. Önök csak 2018 óta vannak a kerítésbontókkal koalícióban. (Dr. Varga-
Damm Andrea: Jaj, ne! Ne, ne!) Azóta viszont állandó jelleggel és folyamatosan. 

Még egy valamit szeretnék a jegyzőkönyv kedvéért elmondani, mégpedig azt, 
hogy az itt elhangzott kérdéseket nem én minősítettem, hanem Varga-Damm Andrea 
képviselőtársunk. Én az ő minősítésével nem értek egyet. Köszönöm szépen. (Zaj. - 
Közbeszólások.) 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen miniszter úr részvételét a bizottsági ülésünkön és a 

kérdésekre, a véleményekre adott válaszát. Munkájukhoz jó egészséget és további 
sikereket kívánunk önnek is és munkatársainak is. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom 
és egy perc technikai szünetet rendelek el.  

 
(Szünet: 9.25 - 9.26 óra) 
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A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény 
hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
T/13669. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

ELNÖK: Folytatjuk munkánkat. Soron következik a második napirendi 
pontunk, a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/13669. számú törvényjavaslat 
részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. Köszöntöm az 
előterjesztő kormány képviseletében Orbán Balázs miniszterhelyettes urat és 
munkatársát a Miniszterelnökség részéről. Megnyitom a részletes vita első szakaszát, 
vagyis a törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban 
meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. Kérdezem elsőként az előterjesztő 
kormányt, hogy álláspontja szerint a javaslat megfelel-e a házszabályi 
rendelkezéseknek. 

 
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm a szót. Jó 

reggelt kívánok! Tisztelt Bizottság! Megítélésünk szerint a javaslat megfelel a 
házszabály vonatkozó pontjainak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki kíván e 

vonatkozásban hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a vita ezen 
szakaszát lezárom. 

Szavazás következik. Kérdezem a bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a 
törvényjavaslat a házszabály rendelkezéseinek. A kormány szerint megfelel. Kérem, 
szavazzanak! Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, nem 
szavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a 
házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltaknak. 

Mivel az előterjesztéshez módosító javaslatok érkeztek áttérünk a háttéranyag 
megvitatására, amely egy pontból áll, és amelyet a bizottság tagjainak kiosztottunk. 
Tehát a háttéranyag 1. és egyetlen pontjáról kell döntenünk, a módosító indítványt 
Keresztes László Lóránt, LMP, képviselő nyújtotta be. Képviselőtársunk az előbb itt 
volt, most nincs jelen. Most kérdezem a kormányt, mi az álláspontja a háttéranyag ezen 
pontjáról. 

 
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm a szót, elnök 

úr. A kormány nem támogatja ezt a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Senki sem 

jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. 
Szavazás következik. Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag 

1. pontját, melyet a kormány nem támogat. Kérem, szavazzon, aki támogatja! 
(Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen, 8 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a 
háttéranyag hivatkozott pontját nem fogadta el. 

Mivel a bizottság a képviselői módosító javaslatot nem fogadta el, és további 
saját szándékot sem fogalmazott meg, ezért részletes vitát lezáró módosító javaslatot 
nem nyújt be. 
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Most a részletes vita lezárásáról kell döntenünk. Kérdezem a bizottságot, 
lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, ami a részletes vitáról szóló bizottsági jelentés 
benyújtásáról való döntés is egyben. Kérem, szavazzon, aki támogatja. (Szavazás.) Ki 
nem? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 8 igen, 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a részletes vitát lezárta, a 
részletes vitáról szóló bizottsági jelentés benyújtásáról döntött.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kívánnak-e a plenáris ülésen többségi vagy 
kisebbségi előadót állítani. (Senki nem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, nem.  

Ezzel a napirendi pont tárgyalását lezárom.  

Az anyakönyvi eljárások egyszerűsítéséről és elektronizálásáról, 
valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/13670. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik a 3. napirendi pontunk, az anyakönyvi eljárások 
egyszerűsítéséről és elektronizálásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló T/13670. számú törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt 
bizottságként történő lefolytatása. Ismételten köszöntöm az előterjesztő kormány 
képviseletében Orbán Balázs miniszterhelyettes urat és munkatársait a 
Miniszterelnökség részéről.  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, vagyis a törvényjavaslatnak a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok 
szerinti vizsgálatát. Kérdezem elsőként az előterjesztő kormányt, hogy álláspontja 
szerint a javaslat megfelel-e a házszabályi rendelkezéseknek.  

 
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Ismét köszönöm a szót. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Megítélésünk szerint a javaslat megfelel a 
házszabály vonatkozó rendelkezéseinek. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki kíván e vonatkozásban 

hozzászólni. (Senki nem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. A vita e szakaszát lezárom.  
Szavazás következik. Kérdezem a bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a 

törvényjavaslat a házszabály rendelkezéseinek - a kormány szerint megfelel. Kérem, 
szavazzanak. Ki az, aki egyetért ezzel? (Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) És ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az 
előterjesztés megfelel a házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltaknak.  

Bár a törvényjavaslathoz képviselői módosító javaslat nem érkezett, a bizottság 
kormánypárti tagjai a megjelölt határidőben 9 pontos módosítójavaslat-tervezetet 
juttattak el a bizottság titkárságára, amelyet a tegnapi napon megküldtünk önöknek. 
Elsőként kérdezem az előterjesztő kormány álláspontját a megküldött 
módosítójavaslat-tervezetről.  

 
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Támogatjuk, köszönöm 

szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megnyitom a javaslat vitáját. Kérdezem 

képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Senki nem jelentkezik.) Jelentkezőt nem 
látok. A vitát lezárom.  

Szavazás következik. Kérdezem a tisztelt bizottságot, támogatja-e a megküldött 
módosítójavaslat-tervezetet, amely a bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslata 
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is egyben - a kormány támogatja. Kérem, szavazzanak. Ki az, aki egyetért vele? 
(Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) És ki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás 
mellett a részletes vitát lezáró módosító javaslatot elfogadta.  

Most a részletes vita lezárásáról kell döntenünk. Kérdezem a bizottságot, 
lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, amely a részletes vitáról szóló bizottsági 
jelentés benyújtásáról való döntés is egyben. Kérem, szavazzanak. Ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) És ki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás 
mellett a részletes vitát lezárta, a részletes vitáról szóló bizottsági jelentés benyújtásáról 
döntött.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kívánnak-e a plenáris ülésen többségi vagy 
kisebbségi előadót állítani. (Senki nem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, nem.  

Ezzel a napirendi pont tárgyalását lezárom. 

Az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes 
törvények módosításáról szóló T/13674. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik 4. napirendi pontunk, az ügyfelek számára adminisztratív 
terheket tartalmazó egyes törvények módosításáról szóló T/13674. számú 
törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. Ismét 
köszöntöm az előterjesztő kormány képviseletében Orbán Balázs miniszterhelyettes 
urat és munkatársát a Miniszterelnökség részéről.  

Mivel az előterjesztéshez képviselői módosító javaslat nem érkezett, és a 
bizottság sem kíván saját szándékot megfogalmazni, ezért a részletes vita egy 
szakaszból, vagyis a törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-
d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti vizsgálatából áll. Kérdezem elsőként 
az előterjesztő kormányt, hogy álláspontja szerint a javaslat megfelel-e a házszabályi 
rendelkezéseknek.  

 
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Megfelel, köszönöm 

szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. 

(Senki nem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. A vita e szakaszát lezárom.  
Szavazás következik. Kérdezem a tisztelt bizottságot, véleményük szerint 

megfelel-e a törvényjavaslat a házszabály rendelkezéseinek - a kormány szerint 
megfelel. Kérem, szavazzanak. Ki az, aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Ki nem? 
(Szavazás.) És ki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 
8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az 
előterjesztés megfelel a házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltaknak.  

Most a részletes vita lezárásáról kell döntenünk. Kérdezem a bizottságot, hogy 
lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, amely a részletes vitáról szóló bizottsági 
jelentés benyújtásáról való döntés is egyben. Kérem, szavazzanak. Ki az, aki egyetért 
ezzel? (Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) És ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás 
mellett a részletes vitát lezárta, a részletes vitáról szóló bizottsági jelentés benyújtásáról 
döntött. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kívánnak-e a plenáris ülésen többségi vagy 
kisebbségi előadót állítani. (Senki nem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, nem.  
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Ezzel a napirendi pont tárgyalását lezárom. Köszönjük szépen a 
miniszterhelyettes úrnak a részvételét; neki és kolléganőjének szép napot kívánunk! 
(Dr. Orbán Balázs és munkatársa távozik az ülésről.) 

Az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/13648. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik az 5. napirendi pontunk, egy perc technikai szünetet rendelek 
el, mindjárt itt lesz az államtitkár úr… (Közbeszólások: Menjünk a következő napirendi 
pontra!) Jó, akkor engedjék meg, hogy amíg az államtitkár úr… (Dr. Völner Pál 
megérkezik az ülésre.) Itt van már az államtitkár úr. (Bencsik János: A 6. napirendi 
pont, az alaptörvény-módosítás kapcsán jöttem.) Reméljük, hogy sorra kerül, mert 
10-re jön Darák Péter úr, és 10-től azzal fogjuk folytatni, aztán fél 2-kor el kell 
hagynunk a termet, lehet, hogy 2-kor, nem akarok prejudikálni, hogy mi lesz, ha nem 
tudjuk megtárgyalni. Jó. (Dr. Völner Pálnak:) Tisztelt államtitkár úr, örülünk, hogy itt 
van.  

Soron következik az 5. napirendi pontunk, az egyes igazságügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/13648. számú törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt 
bizottságként történő lefolytatása. Köszöntöm az előterjesztő kormány képviseletében 
Völner Pál államtitkár urat és Gyimesi Tamás helyettes államtitkár urat az Igazságügyi 
Minisztérium részéről.  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, vagyis a törvényjavaslatnak a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok 
szerinti vizsgálatát. Elsőként az előterjesztő kormányt kérdezem, hogy álláspontja 
szerint a javaslat megfelel-e a házszabály rendelkezéseinek.  

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

kíván e vonatkozásban hozzászólni. (Senki nem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. A 
vita e szakaszát lezárom. 

Szavazás következik. Kérdezem a bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a 
törvényjavaslat a házszabály rendelkezéseinek - a kormány szerint megfelel. Kérem, 
szavazzanak. Ki az, aki egyetért ezzel? (Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) És ki 
tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az 
előterjesztés megfelel a házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltaknak.  

Mivel az előterjesztéshez módosító javaslatok érkeztek, áttérünk a háttéranyag 
megvitatására, amely 13 pontból áll és amelyet a bizottság tagjainak kiosztottunk. 
Elsőként a háttéranyag egymással összefüggő 1-8. és 11. pontjairól kell döntenünk. A 
módosító indítványt Salacz László, Fidesz, képviselő úr nyújtotta be. A képviselő úr 
nincs jelen. Most a kormányt kérdezem, mi az álláspontja a háttéranyag ezen 
pontjairól. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. 

(Senki nem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. A vita ezen szakaszát lezárom.  
Szavazás következik. Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag 

egymással összefüggő 1-8. és 11. pontjait, amelyeket a kormány támogat. Kérem, 
szavazzanak. Ki az, aki egyetért ezzel? (Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) És ki 
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tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett a háttéranyag hivatkozott 
pontjait elfogadta. 

A háttéranyag egymással összefüggő 9., 12. és 13. pontjai következnek. A 
módosító indítványokat Keresztes László Lóránt, LMP, képviselőtársunk nyújtotta be. 
Képviselő úr itt volt, de most nem látom, hogy itt lenne. Most a kormányt kérdezem, 
mi az álláspontja a háttéranyag ezen pontjáról. 

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

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

Varga-Damm Andrea jelentkezik.) Varga-Damm Andrea képviselő asszonyé a szó. 
Tessék parancsolni! 

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

fontos kérdéseket érint ez a módosító javaslat, amelyet Keresztes László Lóránt 
nyújtott be. Tulajdonképpen tényleg elfogadhatatlan mindannyiunk számára, hogy 
egyedülálló személy ne tudna örökbe fogadni gyermeket. Azt szolgálják ezek a 
módosítások, hogy ne legyen háttérbe szorítva házaspárokhoz képest az egyedülálló 
szülő. Számtalan olyan élethelyzet van, bizonyára mindenkinek van a baráti, 
ismeretségi körben példa erre, hogy azért hagy el például férj feleséget vagy még 
házasság előtt a hölgyet az úr, mert kiderül, hogy nem lehet gyermeke. Nagyon sok 
asszony marad egyedül emiatt, és nem elég, hogy a természet megfosztja a gyermektől, 
még a lehetőségét is elvesszük tőle úgy, hogy bizony, nagyon sok gyermeket nem 
akarnak örökbe venni, hiába találnak alkalmas házaspárt, az adott nevelőintézetben 
vagy nevelőszülőknél nevelkedett gyermekeket nem akarják választani, az egyedülálló 
szülők pedig teljes mértékben háttérbe vannak szorítva ezen eredeti javaslat által.  

Értem én, hogy azt szeretnék elkerülni, hogy azonos nemű párok fogadjanak 
örökbe úgy, hogy a pár egyik tagja egyedül vesz örökbe gyermeket, ezt próbálják 
meghiúsítani, de higgyék el, nem kell semmilyen kreativitás különösebben ahhoz, hogy 
másfajta jogintézménnyel ezt ne lehessen kijátszani. Az egyedülállók egész 
társadalmát, különösen azokat az asszonyokat, akiknek gyermeke nem lehetett és a 
házassága is ezért romlott meg, kirekeszteni ebből a lehetőségből ilyen durván, nagyon 
kérem képviselőtársaimat, fontolják meg ezt, mert ez nagyon rossz üzenet a 
társadalomnak. Mindig azokat kell nekünk figyelembe vennünk, akikről tudjuk,hogy 
az adott jogintézményt, abszolút az egyenlő elbánás elvét sértve, ténylegesen nem 
tudják igénybe venni, holott az élethelyzetük abszolút mértékben indokolná, hogy ne 
így legyen. 

Úgyhogy nagyon kérem önöket, ritkán kérem ennyire fideszes, KDNP-s 
képviselőtársaimat, hogy forduljanak vissza ebben a témában erről az útról és tegyék 
magukévá Keresztes László Lóránt képviselőtársunk javaslatait, mert itt igazából csak 
a Ház elé terjesztésről van szó, tehát az még nem biztos, hogy megszavazza az 
Országgyűlés, de legalább az esélyét adják meg annak, hogy menjen át ez a 
javaslatcsomag. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Amennyiben nincs több hozzászóló, szavazás következik. (Senki sem 

jelentkezik.)  
Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag egymással összefüggő 

9., 12. és 13. pontjait, melyet a kormány nem támogat. Kérem, szavazzon, aki egyetért 
vele! (Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, 
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hogy a bizottság 4 igen, 8 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a háttéranyag hivatkozott 
pontjait nem fogadta el. 

Végül a háttéranyag 10. pontja következik, a módosító indítványt Kocsis-Cake 
Olivio, Párbeszéd, képviselő nyújtotta be. A képviselő úr nincs jelen. Most a kormányt 
kérdezem, mi az álláspontja a háttéranyag ezen pontjáról. 

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

elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A vitát megnyitom, kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Senki 

sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, szavazás következik. 
Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag 10. pontját, melyet a 

kormány nem támogat. Kérem, szavazzon, aki igen! (Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) 
Ki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen, 8 nem 
szavazattal, tartózkodás nélkül a háttéranyag hivatkozott pontját nem fogadta el.  

A bizottság kormánypárti tagjai a megjelölt határidőben 27 pontos 
módosítójavaslat-tervezetet juttattak el a bizottság titkárságára, melyet a tegnapi 
napon megküldtünk önöknek. Elsőként kérdezem az előterjesztő kormány álláspontját 
a megküldött módosítójavaslat-tervezetről. 

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

úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Megnyitom a javaslat vitáját. Kérdezem 

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

Szavazás következik. Kérdezem tehát a tisztelt bizottságot, támogatja-e a 
megküldött módosítójavaslat-tervezetet, amely a korábban elfogadott képviselői 
módosító javaslattal együtt a bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslata is 
egyben. A kormány támogatja. Kérem, szavazzon, aki egyetért vele! (Szavazás.) Ki 
nem? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 8 igen, 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a részletes vitát lezáró módosító 
javaslatot elfogadta. 

Most a részletes vita lezárásáról kell döntenünk. Kérdezem a bizottságot, 
lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, amely a részletes vitáról szóló bizottsági 
jelentés benyújtásáról való döntés is egyben. Kérem, szavazzon, aki egyetért ezzel! 
(Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság 8 igen, 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a részletes vitát lezárta, a 
részletes vitától szóló bizottsági jelentés benyújtásáról döntött. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kívánnak-e a plenáris ülésen többségi vagy 
kisebbségi előadót állítani. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Ezzel a 
napirendi pont tárgyalását lezárom. 

Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosítása címmel 
benyújtott T/13647. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik a hatodik napirendi pontunk, Magyarország Alaptörvényének 
kilencedik módosítása címmel T/13647. számon benyújtott törvényjavaslat részletes 
vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. Ismét köszöntöm az előterjesztő 
kormány képviseletében Völner Pál államtitkár urat és Salgó László - most már - 
helyettes államtitkár urat az Igazságügyi Minisztérium részéről. Megnyitom a részletes 
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vita első szakaszát, vagyis a törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § (1) 
bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. Kérdezem 
elsőként az előterjesztő kormányt, hogy álláspontja szerit a törvényjavaslat megfelel-e 
a házszabályi rendelkezéseknek. 

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

hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a vita e szakaszát lezárom.  
Szavazás következik. Kérdezem a bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a 

törvényjavaslat a házszabály rendelkezéseinek. A kormány szerint megfelel. Kérem, 
szavazzon, aki egyetért ezzel. (Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, 4 nem 
ellenében, tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a házszabály 
44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltaknak. 

Mivel az előterjesztéshez módosító javaslatok érkeztek, áttérünk a háttéranyag 
megvitatására, mely két pontból áll, és amelyet a bizottság tagjainak kiosztottunk. 
Elsőként a háttéranyag 1. pontjáról kell döntenünk. A módosító indítványt Bencsik 
János független képviselő nyújtotta be. A képviselő úr itt van. Tessék parancsolni, öné 
a szó! Tessék leülni és nyugodtan ülve mondja! 

 
BENCSIK JÁNOS (független): (A képviselő bekapcsolja a mikrofonját.) Lehet 

hallani? (Elnök: Igen.) 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Két módosító javaslatot nyújtottam be. Az 

egyik törölné a vagyonkezelő alapítványok kétharmados bebetonozását, a másik pedig 
a közpénzre vonatkozó részt törölné az alaptörvény-módosító javaslatból. Ennek oka, 
hogy nem nagyon látszik és nem olvasható ki sem a benyújtott anyagból, sem az 
indoklásából, hogy milyen közérdek fűződik ahhoz, hogy ezek az alapítványok 
alkotmányos védelmet élvezzenek. Ennek hiányában sajnos megalapozott a gyanú, 
hogy valójában arról van szó, hogy a kormányzat szeretné biztosítani, hogy ezek a 
jórészt kormányhoz közel álló személyek által létrehozott, vezetett alapítványok 
szervezeti struktúrája, jogosítványai most egy kétharmados törvénybe be legyenek 
bebetonozva úgy, hogy ha esetleg később kormányváltás lesz és annak nem lesz 
kétharmados többsége, akkor ezekhez ne lehessen hozzányúlni. 

Szintén nehezen indokolható a közpénz fogalmának egyre kreatívabb 
értelmezése. Jogosan, megalapozottan merül fel a gyanú, hogy valójában a kormány 
azt szeretné elérni, hogy minél kevesebb állami bevételi forrást és más potenciális 
forrást lehessen közpénznek tekinteni, és elég alapos a gyanú az iránt is vagy afelől is, 
hogy az ez ügyben született alkotmánybírósági határozatok, amelyek kimondták, hogy 
bizonyos, például tao-pénzek esetében ezt közpénznek kell tekinteni, ezek ne 
minősüljenek, ezért tehát én azt gondolom, hogy felelős képviselő ezt nem tudja 
támogatni.  

Hogy miért nyújtottam be ezeket a módosítókat, és miért nem csak simán 
nemmel szavaznék majd a törvényjavaslat szavazásakor, annak az az oka, hogy én 
szeretném megszavazni az Alaptörvényt. A módosító javaslatokat azért nyújtottam be, 
hogy megpróbáljam kivenni ezekből azt a részt, amely számomra elfogadhatatlan, mert 
itt azt gondolom, hogy az alaptörvény-módosításnak az egyéb részei, különös 
tekintettel gondolok itt a gyermekeknek a nemi identitásához fűződő jogához, illetve 
azon jogához, hogy minden gyermek a nemi identitásának megfelelő nevelésben 
részesüljön, ezt én alapvetően támogatandó és támogatható célkitűzésnek tekinteném, 
és ezt szívesen meg is szavaznám. Ezért azt szeretném kérni önöktől, hogy ne hozzanak 
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olyan helyzetbe se engem, se adott esetben más ellenzéki képviselőt, aki az alaptörvény-
módosítás egy részével egyetért, és szívesen igent mondana rá, hogy leszavazni vagy a 
szavazásban nem részt venni kényszerüljön pusztán amiatt, mert önök jó, hasznos és 
támogatható javaslatokat varrtak egy zsákba rendkívül aggályos és nehezen 
támogatható javaslatokkal.  

Végezetül arra szeretném felhívni az önök, kormánypárti képviselőtársaimnak a 
figyelmét, hogy amit most önök csinálnak, az nem példa nélküli. Az elmúlt tíz évben 
számos olyan javaslatot, amely burkolt vagy kevésbé burkolt formában közpénzeknek 
a kreatív kezelését segítette, egy törvénycsomagba, egy törvényjavaslat-csomagba 
tettek olyan dolgokkal, amelyeknek a leszavazása esetén önök elmondhatták, hogy 
kiálltak a keresztény-konzervatív értékek mellett, szemben az ellenzékkel, amely nem. 
Az e mögötti politikai szándékot és a politikai kommunikációs szándékot érteni vélem, 
hiszen sokkal könnyebb azt magyarázni, hogy az ellenzék vagy az ellenzék egyes része 
nemzetellenes vagy keresztényellenes, csak arra szeretném felhívni az önök figyelmét, 
hogy amit önök most eljátszanak, ugyanazt kritizálják és teszik kritika tárgyává az 
Európai Unió esetében. Miről is van szó? Jelenleg zajlik az Európai Unió költségvetési 
vitája, és jelenleg a magyar kormánynak és önöknek, tisztelt képviselőtársaim, az önök 
miniszterének, miniszterelnökének a legnagyobb kifogása az az Európai Unióval 
kapcsolatban, hogy az Európai Unió miért veszi egy közös szavazás alá vagy miért teszi 
egymástól függő javaslatokká tehát a költségvetési célú javaslatokat és… 

 
ELNÖK: Képviselőtársam, most a háttéranyag 1. pontjáról van szó, amelyben 

elhagyni javasolja azt a rendelkezést, hogy közérdekű alapítványokkal kapcsolatos 
szabályokat sarkalatos törvényekben kelljen szabályozni.  

 
BENCSIK JÁNOS (független): (Hangosítás nélkül:) Így van. Mind a két 

módosító javaslatomnak az indoka és a háttere ugyanaz, ezért ezt egyben mondanám 
most el. 

 
ELNÖK: Ja, értem!  
 
BENCSIK JÁNOS (független): (Hangosítás nélkül:) Arra szeretnék rávilágítani, 

hogy ha kormánypárti képviselőtársaim azt mondják, hogy az Európai Unió igenis ne 
kezeljen közös ügyként ideológiai természetű ügyeket és költségvetési, pénzügyi 
természetű ügyeket, amely igénynek a jogosságát az önök részéről én nem vitatom, és 
azt mondja a magyar kormány, hogy azért fogja megvétózni az uniós költségvetést, 
mert nem lehet a költségvetést homályos jogállami feltételekkel együtt kezelni, ezért 
folytassunk külön vitát, akkor miért van az, hogy a Magyar Országgyűlésben az 
alaptörvény-módosításnál költségvetési vonzatú indítványokat együtt tárgyalunk 
ideológiai természetű ügyekkel, és ezekről együtt kell szavaznunk? Hát ha önök ezt 
kritizálják, hogy az elfogadhatatlan és példátlan, amit Brüsszel csinál, akkor miért 
csinálják ugyanezt a magyar törvényhozásban? Ennek semmiféle… Tehát vagy az egyik, 
vagy a másik. Vagy az van, hogy salátatörvénybe lehet tenni egymással össze nem függő 
dolgokat, rendben, teljes joguk ezt tenni, csak akkor ezt ne kritizálják az Európai 
Unióval kapcsolatban! Hogyha azt mondják, hogy ez álságos és képmutató és 
elfogadhatatlan az európai színtéren, akkor nagyon kérem, hogy ne csinálják ezt a 
magyar törvényhozásban.  

Önök ideológiai természetű, ideológiai töltetű, alapvető kulturális identitást 
meghatározó javaslatokat tesznek egy törvényjavaslatba költségvetési vonzatú 
javaslatokkal. Ha önök erre nemet mondanak Brüsszelben, akkor mondjanak nemet 
Budapesten is, és kérem, hogy tegyék lehetővé azt, hogy az országgyűlési képviselők 
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külön szavazhassanak erről, ha pedig ezt nem teszik lehetővé, akkor kérem, hogy 
viseljék el annak az ódiumát, hogy én azt fogom mondani - és nagyon sok 
képviselőtársam joggal fogja azt mondani -, hogy önöknek valójában nem a nemzeti 
érdekek, nem a konzervatív érdekek, nem a kereszténydemokrácia alapértékei 
fontosak, hanem valójában a közpénzek kreatív értelmezése és kreatív kezelése az, ami 
igazán fontos, és minden más ideológiai természetű ügy valójában csak egy nemzeti 
színű pántlika. Úgyhogy kérem, hogy legyenek következetesek, és válasszák külön ezt 
a két ügyet. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Most a kormányt kérdezem, hogy mi az álláspontja a háttéranyag ezen 

pontjáról, bár a benyújtó képviselő a háttéranyag 1. és 2. pontjáról is nyilatkozott, a 
kormányt csak az 1. pontról kérdezem egyelőre.  

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

elnök úr, de egyben a 2. pontról is nyilatkoznék, azt sem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Jó, köszönöm. Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. 

(Jelzésre:) Varga-Damm Andrea képviselő asszonyé a szó. 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (független): Köszönöm a szót. Az Alaptörvény 

nem egy raktár, amelybe bedobálunk mindenféléket, aztán ott egy katyvasz jön belőle 
létre, az Alaptörvény az alapvető jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. 
Alaptörvénybe illeszteni azt, hogy egy bizonyos jogintézmény sorsát illetően sarkalatos 
törvényben lehessen meghatározni a változást, ez nem az Alaptörvényre tartozó dolog. 
A jogalkotási törvény például teljes mértékben alkalmas jogszabály arra, hogy ha 
valamely jogintézményeket ki akar emelni az egyszerű többséges szavazásból a sorsát 
illetően, akkor abban kellett volna ezt előterjeszteni. Az nem alaptörvényi kérdés, amit 
képviselőtársam kér elhagyni, nem alaptörvényi kérdés. Önök most kijelölték egy 
típusú intézmény sorsát illető jövőbeni jogszabályi javaslat megszavazásának a 
kétharmados feltételét, de ezt egyáltalán nem szükséges az Alaptörvényben rögzíteni. 
Mondta itt most az államtitkár úr azt, hogy számtalan ilyen van az Alaptörvényben, 
amely adott jogintézmény vonatkozásában ezt határozza meg, hát az is felesleges bele. 
Maguk 2011 óta ebbe a gránitszilárdságú Alaptörvénybe olyan dolgokat dobálnak, 
amelyek egyáltalán nem alaptörvényi szintű rendelkezést érintenek.  

A másik pedig a közpénz, az állam bevétele, kiadása, követelése. Ezt is értem, 
ugyanis ennek az a célja, hogy ha így leszűkíti a közpénzt, abban a pillanatban, hogy 
támogatásként az állam azt kifizeti, vagy az állam vásárol a közpénzen valamit, abban 
a pillanatban az a pénz, amit fizetett érte vagy amit támogatásnak odaadott, ezen 
alaptörvényi rendelkezés szerint már nem számít közpénznek, pedig a közpénz 
felhasználása egy alapvető jogállami feltételrendszer, az ÁSZ-nak is ez a dolga, és 
miután az akár adásvétellel vagy más visszterhes jogügylettel átszállott közpénz vagy 
támogatásként szervezeteknek odaadott közpénz a tulajdonába kerül annak, akinek 
odaadják, és miután tulajdonába kerül, abban a pillanatban már nem az állam 
követelése, és újra vélhetően nem lesz bevétele. Az tehát itt a cél, hogy teljes mértékben 
kizárják az ellenőrzés lehetőségét az állam által elköltött vagy támogatásként odaadott 
összegekre. Értem én, de ennek tényleg megint nagyon rossz üzenete van, arról nem 
beszélve, és tudom, hogy számtalan ellenérv van velünk szemben, akik azt mondjuk, 
hogy az önkormányzat forrásai majd nem fognak ebbe beletartozni, mondják, de nem, 
nem fog beletartozni, mert az önkormányzatnak adott normatíva, illetőleg az 
önkormányzat által beszedett közpénz nem az állam bevétele, követelése, mert az 
önkormányzat az Alaptörvény szerint önálló önkormányzatisággal bír, azért hozzák 
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létre, önálló személy, teljesen függetlenül működik az állam szervezetétől, ily módon 
az önkormányzatok pénze nem lesz közpénz.  

Az álláspontom az, hogy a közpénz mindaddig egy összeg, amíg annak a 
végfelhasználása meg nem történik, tehát gyakorlatilag az adófizetők által és az állam 
saját bevételei által realizált állami bevétel, bárhova költik el, bármilyen folyamaton 
megy végig, ahol aztán vásárolnak belőle vagy felhasználják, az mindvégig-mindvégig 
közpénz. Ha valakinek nem ez az álláspontja, az alapvetően tagadja a jogállami 
normákat és tagadja, hogy egy demokráciában a közpénzek elköltésének ellenőrzése a 
lehető legszélesebb körű formában valósuljon meg. Egyébként többek között ezért van 
az Állami Számvevőszék, ezért van a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és még 
számtalan közpénzek elköltésének ellenőrzésére és felügyeletére hivatott szervezet. 

Úgyhogy köszönöm képviselőtársamnak mindkét benyújtott javaslatot. 
Természetesen osztom azt az álláspontját, hogy megint elérik azt, hogy nem 
szavazhatjuk meg az alaptörvény-módosítást, mert azon túl, hogy vannak benne 
teljesen indokolt új javaslatok, vannak benne olyanok is, amelyeket egy demokratikus 
jogállamban országgyűlési képviselő soha nem fog megszavazni. Én végtelenül 
sajnálom ezt, természetesen erre a javaslatra a képviselőtársaim… bizottságban 
szavazni. 

 
ELNÖK: Több hozzászóló nincs. Szavazás következik.  
Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag 1. pontját, amelyet a 

kormány nem támogat. Kérem, szavazzon, aki támogatja! (Szavazás.) Ki nem? 
(Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 4 
igen, 8 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a háttéranyag hivatkozott pontját nem 
fogadta el. 

A háttéranyag 2. pontja következik. A módosító indítványt szintén Bencsik 
János független képviselő nyújtotta be. A képviselő úr már az imént elmondta az 
indokát e vonatkozásban, a kormány is kifejtette álláspontját a háttéranyag ezen 
pontjáról. Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) 
Jelentkezőt nem látok, lezárom a vitát. 

Szavazás következik. Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag 
2. pontját, melyet a kormány nem támogat. Kérem, szavazzon, aki ezzel egyetért! 
(Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen, 8 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a 
háttéranyag hivatkozott pontját nem fogadta el. 

Mivel a bizottság a képviselői módosító javaslatokat nem fogadta el és további 
saját szándékot sem fogalmazott meg, ezért a részletes vitát lezáró módosító javaslatot 
nem nyújt be.  

Most a részletes vita lezárásáról kell döntenünk. Kérdezem a bizottságot, 
lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, amely a részletes vitáról szóló bizottsági 
jelentés benyújtásáról való döntés is egyben. Kérem, szavazzon, aki ezzel egyetért! 
(Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen, 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a részletes 
vitát lezárta, a részletes vitáról szóló bizottsági jelentés benyújtásáról döntött. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kívánnak-e a plenáris ülésen többségi vagy 
kisebbségi előadót állítani. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Ezzel ezt a 
napirendi pontot is lezárom. 
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Egyes választási tárgyú törvények módosításáról szóló T/13679. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik hetedik napirendi pontunk, az egyes választási tárgyú 
törvények módosításáról szóló T/13679. számú törvényjavaslat részletes vitájának 
kijelölt bizottságként történő lefolytatása. Az előterjesztő kormányt ismét Völner Pál 
államtitkár úr és Salgó László helyettes államtitkár úr képviseli, de látom, hogy Hajas 
Barnabás államtitkár úr is itt van, őt is tisztelettel köszöntjük e napirendi pont 
vonatkozásában. Megnyitom a részletes vita első szakaszát, vagyis a törvényjavaslatnak 
a határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok 
szerinti vizsgálatát. Kérdezem elsőként az előterjesztő kormányt, hogy álláspontja 
szerint a javaslat megfelel-e a házszabály rendelkezéseinek. 

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

vonatkozásban hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a vita e 
szakaszát lezárom.  

Szavazás következik. Kérdezem a bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a 
törvényjavaslat a házszabály rendelkezéseinek. A kormány szerint megfelel. Kérem, 
szavazzon, aki egyetért ezzel! (Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, 4 nem 
szavazat ellenében, tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a 
házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltaknak. 

Mivel az előterjesztéshez módosító javaslatok érkeztek, áttérünk a háttéranyag 
megvitatására, mely 12 pontból áll, és amelyet a bizottság tagjainak kiosztottunk. 
Elsőként a háttéranyag 1. pontjáról kell döntenünk. A módosító indítványt Volner 
János független képviselő nyújtotta be. A képviselő úr itt volt, de most nem látom a 
teremben. Most a kormányt kérdezem, mi az álláspontja a háttéranyag ezen pontjáról. 

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

elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Senki 

sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. 
Szavazás következik. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy elfogadják-e a 

háttéranyag 1. pontját, melyet a kormány nem támogat. Kérem, szavazzon, aki 
támogatja. (Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság igen szavazat nélkül, 8 nem szavazattal és 4 
tartózkodással a háttéranyag hivatkozott pontját nem fogadta el. 

A háttéranyag egymással összefüggő 2. és 11. pontjai következnek. A módosító 
indítványt Keresztes László Lóránt, LMP, képviselő nyújtotta be. A képviselő úr itt volt, 
de nem látom a teremben. Most kérdezem a kormányt, mi a álláspontja a háttéranyag 
ezen pontjairól.  

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Senki 

sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom.  
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Szavazás következik. Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag 
egymással összefüggő 2. és 11. pontjait, melyet a kormány nem támogat. Kérem, 
szavazzon, aki támogatja! (Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen, 8 nem szavazattal, tartózkodás 
nélkül a háttéranyag hivatkozott pontjait nem fogadta el. 

A háttéranyag egymással összefüggő 3. és 12. pontjai következnek. A módosító 
indítványt Volner János független képviselő nyújtotta be. A benyújtó képviselő 
továbbra sincs jelen. Most kérdezem a kormányt, mi az álláspontja a háttéranyag ezen 
pontjairól.  

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): A 3.-ast támogatjuk, 

a 12-est nem. (Dr. Varga László: Hoppá! - Dr. Varga-Damm Andrea: Hurrá!) 
 
ELNÖK: A 3-ast támogatja, a 12-est nem. A probléma az, hogy egymással 

összefüggő pontokról van szó és vagy mind a kettőt támogatja a kormány, vagy egyiket 
sem támogatja. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Mivel összefügg, 

akkor támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki kíván 

hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. 
Szavazás következik. Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag 

egymással összefüggő 3. és 12. pontjait, melyet a kormány támogat. Kérem, szavazzon, 
aki igen. (Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen, 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a 
háttéranyag hivatkozott pontjait elfogadta. 

A háttéranyag egymással összefüggő 4., 6. és 10. pontja következik. A módosító 
indítványt Szabó Timea, Párbeszéd, képviselő nyújtotta be. A képviselő asszony nincs 
jelen. Most a kormányt kérdezem, mi az álláspontja a háttéranyag ezen pontjairól. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Senki 

sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. 
Szavazás következik. Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag 

egymással összefüggő 4., 6. és 10. pontjait, melyet a kormány nem támogat. Kérem, 
szavazzon, aki igen! (Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen, 8 nem szavazattal, tartózkodás 
nélkül a háttéranyag hivatkozott pontjait nem fogadta el. 

A háttéranyag 5. pontja következik. A módosító indítványt Kósa Lajos, Fidesz, 
képviselő nyújtotta be. Felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy a módosító javaslat 
olyan elemeket tartalmaz, amelyek a határozati házszabály 42. § b) pontja alapján a 
házszabály 44. § (1) bekezdés szerinti vizsgálatot indokolják. A módosító javaslatról 
való döntés keretében a bizottság egyben annak megfelelőségéről is állást foglal. A 
képviselő úr nincs a teremben. Most a kormányt kérdezem, mi az álláspontja a 
háttéranyag ezen pontjáról. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
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ELNÖK: Köszönöm. Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Senki 
sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. 

Szavazás következik. Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag 
5. pontját, melyet a kormány támogat. Kérem, szavazzon, aki igen! (Szavazás.) Ki nem? 
(Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 
igen, 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a háttéranyag hivatkozott pontját elfogadta. 

A háttéranyag egymással összefüggő 7., 8. és 9. pontjai következnek. A módosító 
indítványt Zsigmond Barna Pál, Fidesz, képviselő nyújtotta be. Felhívom 
képviselőtársaim figyelmét, hogy a módosító javaslat olyan elemeket tartalmaz, 
amelyek a határozati házszabály 42. § b) pontja alapján a házszabály 44. § 
(1) bekezdése szerinti vizsgálatát indokolják. A módosító javaslatról való döntés 
keretében a bizottság egyben annak megfelelőségéről is állást foglal. A benyújtó 
képviselő úr nincs jelen. A kormányt kérdezem, mi az álláspontja a háttéranyag ezen 
pontjairól. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki felszólalni. (Senki 

nem jelentkezik.) Nem. Köszönöm. Szavazás következik. Kérdezem 
képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag egymással összefüggő 7-8-9. pontjait, 
amelyeket a kormány támogat. Kérem, szavazzanak. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 
Ki nem? (Szavazás.) És ki tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 8 
igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a háttéranyag 
hivatkozott pontjait elfogadta. 

A bizottság kormánypárti tagjai megjelölt határidőben 24 pontos 
módosítójavaslat-tervezetet juttattak el a bizottság titkárságára, amelyet a tegnapi 
napon megküldtünk önöknek. Elsőként az előterjesztő kormány álláspontját kérdezem 
a megküldött módosítójavaslat-tervezetről. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Megnyitom a javaslat vitáját. Kérdezem 

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

Szavazás következik. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e a megküldött 
módosítójavaslat-tervezetet, amely a korábban elfogadott képviselői módosító 
javaslatokkal együtt a bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslata is egyben. A 
kormány támogatja. Kérem, szavazzanak. Ki támogatja? (Szavazás.) Ki nem? 
(Szavazás.) És ki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 
8 igen szavazattal, 4 nem ellenében, tartózkodás nélkül a részletes vitát lezáró módosító 
javaslatot elfogadta.  

Most a részletes vita lezárásáról kell döntenünk. Kérdezem a bizottságot, 
lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, amely a részletes vitáról szóló bizottsági 
jelentés benyújtásáról való döntés is egyben. Kérem, szavazzanak. Ki támogatja? 
(Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) És ki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, 4 nem ellenében, tartózkodás nélkül 
a részletes vitát lezárta, a részletes vitáról szóló bizottsági jelentés benyújtásáról 
döntött.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kívánnak-e a plenáris ülésen többségi vagy 
kisebbségi előadót állítani. (Senki nem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, nem. 
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Ezzel ezt a napirendi pontot is lezárom. Köszönjük szépen az államtitkár urak 
részvételét, további szép napot kívánunk! (Dr. Völner Pál és munkatársai távoznak az 
ülésről.)  

Tisztelt Képviselőtársaim! Ahogy a napirendi javaslat elfogadásakor már 
jeleztem, 10 óráig volt időnk a részletes viták lefolytatására, Darák Péter Kúria-elnök 
úr hozzájárult ahhoz, hogy az igazságügyi tárgyú törvényeket, amelyeken az 
Igazságügyi Minisztérium részéről az államtitkároknak jelen kellett lenniük, végig 
tudjuk tárgyalni, így ami a részletes vitákból maradt, az az egyes törvényeknek az 
egyenlő bánásmód követelménye hatékonyabb érvényesítését biztosító módosításról 
szóló T/13631. számú törvényjavaslat részletes vitája. Azt javaslom, hogy ezt a 
napirendi pontot akkor a beszámolók után tárgyaljuk meg, amelyre még, reméljük, lesz 
időnk.  

A Kúria elnökének B/11035. számú országgyűlési beszámolója a 
Kúria 2019. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az 
önkormányzati normakontroll körében  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján) 
A Kúria elnökének a Kúria 2019. évi tevékenységéről a jogegység 
biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében benyújtott 
beszámolója elfogadásáról szóló H/… számú határozati javaslat 
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § 
(2) bekezdése alapján) 

Tisztelettel köszöntjük Darák Péter Kúria-elnök urat, kérjük, foglalja el a helyét. 
(Megtörténik. - Az elnök dr. Darák Péterhez lép, köszönti őt, majd elfoglalja helyét.)  

Soron következik a 9.a) és 9.b) napirendi pontunk, a Kúria elnökének 
országgyűlési beszámolója a Kúria 2019. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és 
az önkormányzati normakontroll körében címmel, a B/11035. számon benyújtott 
beszámoló kijelölt bizottságként történő megvitatása a határozati házszabály 83. § 
(1) bekezdése alapján, valamint a beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat 
benyújtásáról való döntés a 84. § (2) bekezdése alapján. Nagy tisztelettel köszöntöm 
ülésünkön Darák Péter urat, a Kúria elnökét, Böszörményiné Kovács Katalin asszonyt 
és Székely Ákos urat, a Kúria elnökhelyetteseit! Úgy látom, hogy Bánáti János, az 
országos Ügyvédi Kamara elnöke is itt van, őt is tisztelettel köszöntjük, sőt talán a 
következő napirendi pontunk kapcsán is vannak már itt meghívottak, olyan nehéz itt 
kivenni… (Az elnök Gáborné dr. Túri Izabellával egyeztet.) Ő már kiment, jó.  

Mielőtt elkezdjük a napirendi pont megvitatását, a tárgyalás menetével 
kapcsolatban az alábbi javaslatot kívánom tenni. Azt javaslom, hogy a bizottságban 
korábban kialakult gyakorlatnak megfelelően a beszámolót kétolvasatos vita keretében 
tárgyalja meg a bizottság, vagyis az elnök úr nyitóbeszédét követően kérdések 
feltételére, majd az elnöki válasz után a vélemények megfogalmazására legyen 
lehetőség. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja az általam előterjesztett tárgyalási 
menetrendre tett javaslatot. Ki az, aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) 
És ki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tárgyalási rendet elfogadta. Ismét 
köszöntöm Darák Péter elnök urat, egyben megadom neki a szót, hogy beszámolóját 
megtegye. Tessék parancsolni, elnök úr, öné a szó. 

Dr. Darák Péter expozéja 

Dr. DARÁK PÉTER, a Kúria elnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Amikor 2011-ben a köztársasági elnök úr a Kúria elnökének jelölt, 
arra gondoltam, hogy talán szakmai célok megvalósítása érdekében tudok tenni egy 
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igazgatási vezetői székben is; tulajdonképpen ez volt a vezetői filozófiám, a Kúria 
elnökeként szakmai vezetőnek tartottam magam, aki szakmai célkitűzéseket fogalmaz 
meg, és ezek megvalósításához biztosítja a szervezeti és a költségvetési feltételeket.  

Az elmúlt kilenc évben alapvetően négy komoly problémakörrel szembesültem. 
Az első a valódi alkotmányjogi panasz bevezetése és az alkotmánnyal való kapcsolat 
átértékelése, a második az igazságtétel folyamatának lendületbe hozása, a harmadik a 
közigazgatási bíráskodás szervezetrendszerének és személyi feltételeinek végleges 
rendezése, a negyedik pedig, amely az egész országot érintette, a járványhelyzet.  

Az Alkotmánybírósággal való kapcsolattal összefüggésben azt a 
végkövetkeztetést vonhatjuk le, hogy az elmúlt évek folyamán kialakult egy szakmai 
párbeszéd a két fórum között, amely lehetővé tette az Alkotmánybíróság által elbírált 
konkrét bírósági ítéletek alkotmányosságának közös szakmai megítélését. Az 
igazságtétel folyamata lendületet kapott az elmúlt kilenc évben, a semmisségi 
igazolások kiadásával a Kúria rendezte a magyar igazságszolgáltatás hátralékát az ’56-
os forradalmat követő elítéléseket illetően. A közigazgatási bíráskodás kérdésköre 
pedig az elmúlt néhány évben rendeződött, akkor, amikor a jogalkotó úgy döntött, hogy 
nem teremti meg a Kúriával párhuzamos közigazgatási felsőbírósági rendszert, hanem 
a Kúriára bízza a közjogi jogviták elbírálását a továbbiakban is, és ehhez járult az a 
megoldás, hogy a Kúria kétfokúvá vált a közigazgatási ügyek vonatkozásában, tehát 
rendes jogorvoslati fórumként is eljár. Ennek a személyi következményei jelenleg úgy 
alakultak, hogy három, illetve négy felrendelt tanács végzi ezeket a közjogi fellebbezési 
ügyeket a Kúrián, amelyeknek a véglegesítése a következő elnökre vár.  

Meg kell említenem azt is, hogy 2019-ben jeles évfordulót ünnepeltünk, 
mégpedig a bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. törvény 150 évvel ezelőtti 
elfogadását, amelyet az Országház Felsőházi üléstermében tartott kúriai ünnepi teljes 
ülés és tudományos konferencia tárgyalt újra egy jogtörténészek, egyetemi oktatók, 
bírák és közigazgatási szakemberek részvételével szervezett kerekasztal-beszélgetés 
keretében. Ezen az ünnepi megemlékezésen fejtettem ki, hogy a rendszerváltást 
követően a magyar bírák feladata nem csupán a magyar bírói tradíciók újrateremtése 
volt, hanem harminc éve tartó folyamatos megújulás jellemzi a tevékenységüket egy 
olyan környezetben, amely a jogállam megteremtését és megújítását elsősorban a 
jogalkotástól és nem pedig a bírói megítéléstől várta.  

A negyedik jelentős kérdés, amelyben a Kúria jelentős kihívással szembesült az 
elmúlt időszakban, az a járványhelyzet. A járványhelyzetet illetően el kell mondanom, 
hogy köszönhetően az Országos Bírósági Hivatal elmúlt évtizedben végzett 
munkájának is, a bírói szervezet jól felkészülve szembesült a járványhelyzet okozta 
kihívásokkal, jól vizsgázott, képes volt arra, hogy az elnehezült feltételek között, 
amelyek a bírói eljárások egyik alapelvét, a közvetlenségének az érvényesítését nehézzé 
teszik, fokozza a tevékenységét, és például a Kúriát illetően 2020. I-III. negyedévében 
négyszázzal több ügy került befejezésre, mint 2019-ben, amely az előző évekhez képest 
szintén jó eredményeket mutatott.  

Tisztelt Igazságügyi Bizottság! A 2019. évről szóló beszámolómban azt a 
megoldást választottam, hogy néhány olyan konkrét döntésünket szeretném kiemelni, 
amelyek jól jellemzik a törekvéseinket, amelyek jól jelzik, hogy a Kúria alkotmányos 
feladatát betölti, a joggyakorlat egységesítése tekintetében a ráruházott feladatot 
elvégzi. Az egyik első ügy, amelyet kiemelnék, egy atlétikai stadionról szóló 
népszavazás kérdése, amelyben a Kúria elvszerű megállapításként rögzítette, hogy az, 
hogy egy engedélyezett népszavazás esetében elmarad az aláírásgyűjtés, nem valósít 
meg rendeltetésellenes joggyakorlást akkor, amikor ugyanezen kérdésre vonatkozóan 
újabb aláírásgyűjtés kezdeményezése történik. Egy másik ügyben a Facebookon történt 
rasszista és szélsőségeket valló bejegyzés rendkívüli felmentés alapjául szolgáló 



44 

elbírálását értékelte a Kúria, és kimondta, hogy egy tanító munkakörben foglalkoztatott 
közalkalmazottal szemben alapelvárás, hogy hivatalához méltóan viselkedjen az iskola 
falain kívül is.  

Jelentős tevékenységet fejtett ki a Kúria az új polgári eljárásjogi kódex 
gyakorlatba való átültetése terén. Ezzel összefüggésben joggyakorlat-elemzést is 
végzett, de jelentős az 1/2019. számú jogegységi határozatunk is, amely a formai 
megközelítéssel szemben - amely az alsóbb fokú bíróságokon teret nyert - azt mondta 
ki, hogy ha a keresetlevél perfelvételre alkalmas, akkor azt befogadásra alkalmassá kell 
tenni, visszautasításának nincs helye.  

Ugyancsak folytatta munkáját a Kúria érvénytelenségi perek joggyakorlatát 
vizsgáló Konzultációs Testülete, amelyet 2016-ban állítottam fel, és amely a 2019. 
évben is jelentős ajánlásokat fogalmazott meg például az érvénytelenség lehetséges 
jogkövetkezményei vonatkozásában, amelyből szeretném kiemelni azt a megállapítást, 
hogy a jogkövetkezmények alkalmazása során a fogyasztó semmiképp nem kerülhet 
hátrányosabb helyzetbe, és a rendezés során nem keletkeztethet az ítélet a pénzügyi 
intézet által érvényesíthető további követelést. Ugyancsak fontos a tartozásátvállaló 
árfolyamkockázatról való tájékoztatásának kérdése, amely megerősítette azt a korábbi 
ítélkezési vonalat, hogy ha a szükséges tájékoztatást az adós nem kapja meg, annak a 
következménye semmisség.  

A Kúria büntető jogegységi határozatot hozott az emberölési szándék 
értelmezése körében. A 3/2019. számú határozat rögzíti, hogy bűncselekmény 
elkövetésére irányuló szándék felhívás nélküli kinyilvánítása is alkalmas lehet 
bűncselekmény-megállapításra. A jogegységi határozat egy komoly lépés abba az 
irányba, amely a jogrend és a közrend fenntartása érdekében határozott bírói 
gyakorlatot vár el. Ugyancsak fontos eseti döntés született a bűnügyi felügyelet és az 
óvadék feltételeinek összevetése vonatkozásában egy, a sajtó részéről nagy 
közérdeklődésre számot tartó ügyben.  

Nem hagyhatom szó nélkül azt az ügyet sem, amelyben a Kúria a legfőbb ügyész 
törvényesség érdekében benyújtott jogorvoslati kérelme alapján járt el, és amelyben 
megállapította, hogy az ügy tárgyával össze nem függő kérdésre vonatkozó 
büntetőeljárás felfüggesztése, akkor is, ha az előzetes döntéshozatal kezdeményezése 
érdekében történik, törvénysértő. Hangsúlyoznom kell, hogy ez a döntés a jogorvoslat 
formája miatt csak elvi jellegű megállapítást tartalmaz, az adott bírót nem akadályozta 
abban, hogy az előzetes döntéshozatal érdekében az Európai Unió Bíróságához 
forduljon, az Európai Unió Bíróságának eljárása pedig ez ügyben jelenleg is 
folyamatban van.  

Hangsúlyos döntést hozott a Kúria egy kerületi önkormányzat testületi 
felelőssége vonatkozásában, amikor kimondta, hogy az esetleges hűtlen vagy hanyag 
kezelés megvalósulása szempontjából a szavazat leadása már az elkövetési magatartás 
megkezdését jelenti. Ugyancsak határozott állást foglalt a Kúria a tekintetben, hogy az 
óriásplakát-rongálók bűncselekményt követnek el, és ez alól a bűncselekmény-
elkövetés alól nem mentesít adott esetben a véleménynyilvánítás szabadságára való 
hivatkozás.  

A 2019. évben a Kúria vizsgálta a versenytilalmi megállapodások és a 
tanulmányi szerződések joggyakorlatát. Ezzel összefüggésben jogalkotási javaslatot 
tett, amelynek alapján az Országgyűlés módosította a vonatkozó jogszabályt, és előírta 
a versenytilalmi megállapodások írásba foglalásának kötelezettségét.  

Ugyancsak fontosnak tartom az úgynevezett azbesztügyben hozott kúriai 
határozatot, amely egy gazdálkodó szervezet megszűnése ellenére az államot mint 
ingatlantulajdonost helytállásra kötelezett személynek tekintette az azbeszt által 
okozott egészségkárosodások vonatkozásában. 
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Tisztelt Igazságügyi Bizottság! Néhány szót szólnék a Kúria önkormányzati 
tanácsának 2019. évi tevékenységéről. A 2019. évben a Kúriára negyven ügy érkezett, 
az előző évből visszamaradt ügyekkel együtt összesen 45 ügyet bírált el az 
önkormányzati tanács, amelynek jelentős része, 26 bírói kezdeményezés volt, további 
nagyszámú kezdeményezés érkezett kormányhivatalokból, és az alapvető jogok biztosa 
is kezdeményezett egy eljárást. A korábbi évekhez hasonlóan a bírói kezdeményezések 
aránya volt a legmagasabb, és ebben az évben értük el a legmagasabb értéket a 
tekintetben, hogy a benyújtott indítványok 91 százalékát a Kúria érdemben bírálta el; 
látszik tehát egyfajta érési folyamata ennek a jogintézménynek, egyre eredményesebb, 
egyre sikeresebb kérelmeket terjesztenek elő a Kúria önkormányzati tanácsához. Az 
érdemi elbírálás azonban nem mindig járt a kifogásolt önkormányzati rendelet 
megsemmisítésével, körülbelül 50 százalékban vezetett megsemmisítésre és 
50 százalékban kérelemelutasításra.  

Ahogy az előző években, ebben az évben is elsősorban helyiadó-rendeletekkel 
szemben fordultak a Kúriához, illetve megnőtt a helyi építési szabályzatok 
törvényességi vizsgálatára irányuló kérelmek száma, és ez volt az első év, amikor 
viszonylag nagy számban, öt ügyben került szóba a településkép védelmének 
szabályozása és az ennek érdekében hozott önkormányzati döntések. A telekadó-, 
építményadó-indítványok jelentős részét a Kúria elutasította, három esetben talált 
rendeletet törvénysértőnek. Meg kell említeni, hogy ebben az évben a Kúria 
megerősítette a vagyoni típusú adók arányosságára vonatkozó, 2018-ban 
jogszabályváltozás miatt újraalkotott gyakorlatát, kimondva, hogy az arányosság 
kérdése az adóalanyok szélesebb köréhez igazodik, és csupán a normativitás 
szempontjait sértheti. Továbbra is kérdésként merült azonban fel, és a vizsgálat tárgya 
ezekben az ügyekben, hogy nem irányul-e az önkormányzati rendelet kifejezetten 
meghatározott adóalanyok adóztatására, valóban normatív jellegű-e az önkormányzati 
szabályozás. A települési adókat illetően a Kúria egy döntésében a normavilágosság 
sérelmét állapította meg, és újfent állást kellett foglalnia a közterület-használati 
engedélyek és az azzal összefüggő díjak vonatkozásában, kimondva, hogy ha a törvényi 
szabályozás a használati jogviszonyt polgári jogi viszonyként rendezi, akkor az 
önkormányzat felhatalmazás hiányában ugyanezt a viszonyt külön meghatározott 
részletezettség nélkül, differenciálatlanul, közjogi jellegű jogviszonyként nem 
szabályozhatja újra.  

Az alapvető jogok biztosa kezdeményezett eljárást az egyik helyi építési 
szabályzattal összefüggésben, amely a Balaton-part természetvédelmét érinti. Az 
alapvető jogok biztosa azt állította, hogy egy úgynevezett alövezet rendszeresítése mint 
új területfelhasználási egység bevezetése a vízparti környezeti állapot jelentős 
változását eredményezheti, és az alaprendeltetéstől eltérő rendeltetést tesz lehetővé. A 
Kúria megsemmisítette az adott döntést, kimondva, hogy az igazgatási terület 
területfelhasználási egysége jogszerűen csakis beépítésre szánt vagy beépítésre nem 
szánt kategóriába tartozhat, nem létezik e két átfogó területi kategóriának olyan közös 
metszete, amelyet az önkormányzat ebben az alövezetben kívánt szabályozni.  

Ugyancsak egy esetben kényszerült a Kúria arra, hogy közjogi érvénytelenséget 
állapítson meg egy helyi önkormányzat vonatkozásában, amikor a helyi jogalkotási 
szabályok megsértésével került sor egy önkormányzati rendelet módosítására, amelyet 
kormányhivatali indítvány kifogásolt.  

Tisztelt Igazságügyi Bizottság! Ha össze kellene foglalnom azt, hogy az elmúlt 
kilenc évben a Kúria tevékenységének milyen irányú továbbfejlesztése történt, 
amelynek a leképezésével találkozhatunk a 2019-es vonatkozásban, akkor azt kell 
mondanom, hogy két szempontnak kívántunk eleget tenni: az egyik az ítélkezés 
társadalmi dimenziója, nevezetesen hogy mindennapi ügyeinket szakszerűen és 



46 

naprakészen intézzük, a másik pedig egy olyan belső szakmai szereppel függ össze, 
hogy időben érzékelje a Kúria a felmerülő problémákat, és azokra mintaadó módon 
próbáljon meg iránymutatást adni, de oly módon, hogy az alsó fokú bíróknak engedjen 
alternatívákat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.  

 
ELNÖK: Elnök úr, nagyon szépen köszönjük, hogy szóban is ismertette 

beszámolóját.  
Az elfogadott tárgyalási rendnek megfelelően most a képviselői kérdések 

következnek. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván felszólalni ebben a körben. 
(Jelzésre:) Varga-Damm Andrea képviselő asszonyé a szó, tessék parancsolni! 

Kérdések, vélemények 

DR. VARGA-DAMM ANDREA (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Nagy 
tisztelettel kérem engedélyét arra, hogy a mostani kérdéskörben nagyon röviden 
véleményt is megfogalmazhassak, ha ez nem sérti a rendet, tekintve, hogy kénytelen 
vagyok elmenni.  

 
ELNÖK: Tessék parancsolni, képviselő asszony! 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (független): Köszönöm szépen. Mindenekelőtt 

szeretném megköszönni a kúriai elnök úr kilencéves tevékenységét, tekintettel arra, 
hogy nemrég választott a parlament másik kúriai elnököt, és nem az elnök urat jelölte 
az illetékes.  

Valóban iszonyatos nagy teher hárult a bíróságokra ebben az évtizedben, 
tekintve, hogy az összes alapvető jogszabály, amely az eljárásokat szabályozza, mind a 
közigazgatási, mind a Pp., a Be., éppenhogy csak a bírák már magukévá tették az 
egyiket, jött a másik, nem irigylem tehát azokat a bírákat, akiknek ezzel a heroikus 
munkával meg kellett küzdeniük. 

Az is tény, hogy elképesztően bonyolulttá válik az életünk, ahogy az elektronikus 
rendszerek által adott információáramlás rendkívül gyors és követhetetlen, úgy az 
egyszerű társadalmi viszonyok is egyre bonyolultabbá válnak, és egyre kevésbé látható, 
hogy az emberek a megegyezésre vagy az egymás közötti vitarendezésre 
szorítkoznának, hanem rengeteg ügy kerül a bíróságra, amelyeket aztán rövidebb-
hosszabb idő alatt tud a bíróság elbírálni. De az is tény, hogy bár a statisztikai adatok 
általában elég kedvező képet mutatnak, azokban az ügyekben, ahol komoly, bonyolult 
kérdésekről van szó, bizony nagyon hosszú ideig tart még most is, pedig az ügyhátralék 
ledolgozása nagyon erőteljes szándéka volt mind a Kúriának, mind az alsóbb fokú 
bíróságoknak.  

Azt szeretném tisztelettel megkérdezni Kúria-elnök úrtól, hogy a polgári 
perrendtartás bevezetésekor, amikor feltettük azt a kérdést vagy azokat a kérdéseket, 
hogy egy ilyen óriási változásra miért van szükség, akkor az alkotóknak és a leendő, 
magasabb szinten dolgozó bíráknak általában az volt az álláspontja, hogy ezzel 
jelentősen gyorsulni fog az ügyek elbírálása, és a perfelvételi szakasz nagyon sok olyan 
ügyet akár le is tud zárni, amelyeket nem kell hosszabb pereskedés után elbírálni, 
illetőleg a perelőkészítő szakasz oly mértékben tudja a bizonyítást előkészíteni, amivel 
a bizonyítás maga is sokkal gyorsabb lehet, és ez még az eddigi kedvező statisztikai 
adatokat is fogja tudni javítani. Akkor nagy tisztelettel azt kérdezném meg az elnök 
úrtól, hogy tekintve, hogy az új Pp. 110. §-a, amely az ügyintézési határidőt szabályozza, 
és 30 napban jelöli meg, vajon hogy lehetséges, ami személyes tapasztalatom, hogy 
több bíróságon van, hogy három hónap után küldenek ki egy keresetet, három hónap 
után küldenek ki egy ellenkérelmet az ellenérdekű félnek. Azt gondolom, hogy bár az 
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ügyteher bizonyára most sem kevés, de ezeket az intervallumokat tényleg azokban az 
időkben éltük meg vagy élték meg a joggyakorlók, amikor irdatlan mennyiségű ügy 
érkezett, és nem volt hozzá elegendő bíró. Ma már sokkal kevesebb ügy érkezik, 
szerencsére a bírók létszáma optimalizált, tehát elbírálható ügymennyiségük van - 
akkor ilyenekre vajon hogy kerülhet sor? Természetes, hogy általában senki nem szeret 
panaszkodni, viszont ez egy rendszerszintű problémát generálhat, ami azt fogja 
nemcsak a társadalommal, hanem a joggyakorlókkal is éreztetni, hogy akkor miért volt 
szükség ilyen óriási változásra, ha sem az eljárás menetében, sem az érdemi elbírálás 
minőségében nem sikerült javítani a helyzetet.  

Arról szeretnék még egy pár szót szólni, hogy bár a nagyobb horderejű 
büntetőügyekben látható, hogy gyorsít a bíróság, hogy ne kilenc évig tartson egy ügy 
jogerős elbírálása, különösen amelyek a társadalomban komoly érdeklődést váltanak 
ki, ez rendkívüli módon dicséretes, de az egyszerűbb ügyekben, például a magánvádas 
ügyekben még mindig irdatlan hosszú az idő. Csak példát mondok: egy beadott 
magánvád esetén 18 hónap után tart előkészítő ülést egy budapesti székhelyű bíróság 
bírája, hogy eldöntse, hogy megszünteti-e az eljárást, vagy megy tovább a bizonyítás. 
Ezzel én csak azt akarom érzékeltetni, elnök úr, hogy a Kúria igyekszik egy, a 
társadalomnak rendkívül megfelelő munkát végezni, tényleg olyan ügyeket vesz górcső 
alá a testületeivel, amelyek nagyon sok honfitársunkat érintik, és nagyon vegyes 
ezeknek a megítélése az alsóbb fokú bíróságokon, de rendkívüli módon rontja ezt a 
munkaminőséget az, hogyha az alsóbb szintű bíróságokon úgy érzik, hogy lazábban 
kezelhetik azokat a szabályokat, amelyek pont arra irányulnak, hogy a bíróságok 
hitelessége és gyorsasága meg tudjon maradni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő asszony. (Jelzésre:) Kovács Zoltán 

alelnök úré a szó. Tessék parancsolni, alelnök úr! 
 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök Urak! 

Tisztelt Bizottság! A beszámoló 8. oldala, 23., 24. oldala - hogy az elnök úrnak is 
segítsek, de nyilván ismeri a saját beszámolóját - arról szól, hogy az új jogegységi 
eszközökben rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében van egy joggyakorlat-elemző 
csoport. A polgári ügyek annyira nem vernek fel nagy port, mint a büntetőügyek, és a 
büntetőügyek esetében azért időnként a közvélemény számára egészen eltérő ítéletek 
születnek. Én az iránt érdeklődnék, hogy ebben történt-e az elemzéseket követően 
előrelépés. Illetve az elnök úr arról is ír a 24. oldalon, hogy komoly előrelépést jelentene 
egy, a bírók számára hozzáférhető adatbázis fokozatos kiépítése, amely tartalmazza, 
hogy egy adott bűncselekmény-kategóriára nézve milyen büntetés a tipikus, ezzel 
orientálhatna. Ez az adatbázis miként, hogy áll a jövőt illetően, illetve az elmúlt 
esztendőre vonatkozóan? 

Az önkormányzati tanácsnál egy egészen részletes beszámoló van a 37-38. 
oldalon. Lát-e változást? Mindig az adóügyek, amelyek leginkább oda kerülnek, illetve 
a helyi építési szabályzattal kapcsolatos ügyek. Ezek a legtipikusabbak. Van-e változás 
tehát a ’19-es esztendőben a korábbiakhoz képest ezekben az ügyekben? Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Dr. Varga-Damm Andrea távozik.) Több felszólalni 

szándékozót nem látok, a kérdések körét lezárom és megadom a szót elnök úrnak, hogy 
válaszoljon az elhangzottakra. Tessék parancsolni, elnök úr, öné a szó! 
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Dr. Darák Péter válaszadása 

DR. DARÁK PÉTER, a Kúria elnöke: Köszönöm szépen. A képviselő asszony 
rossz tapasztalatait az elsőfokú eljárások időtartamát illetően nem tudom 
alátámasztani. Én csak a statisztikákat látom, az alsó fokú bíróságoknál ezek 
folyamatosan javulnak. De szívesen továbbítom az észrevételét Senyei elnök úrnak, aki 
nyilván erre tárgyszerűen tud majd reagálni. 

Kovács Zoltán alelnök úr kérdésére azt tudom elmondani, hogy ez az adatbázis, 
amelyre rákérdezett, egy joggyakorlat-elemzés következménye, annak az adatait 
használja két bűncselekményi tényállás vonatkozásában és tulajdonképpen egy 
kísérleti projekt, amely, ha valóban segít a bíróknak az egységesebb büntetéskiszabási 
gyakorlat kialakításában, akkor kiterjeszthető további tényállásokra, illetve akár 
büntetőjogon kívüli területekre is. Az adatbázis elkészült, működik. Épp tegnap 
kérdeztem Székely Ákos elnökhelyettes urat, hogy áll ez az adatbázis. Azt mondta, hogy 
éppen most ellenőrzött egy adott tényállással kapcsolatban hasonló ügyeket és talált 
büntetéskiszabási gyakorlatot az adatbázis segítségével. Tehát az adatbázis már 
működik és heteken belül országosan is elérhetővé fog válni minden bíró számára. 
Jelenleg a Kúria szakértői tesztelik ezt az adatbázist. 

A másik kérdés, hogy van-e változás az önkormányzati normakontroll 
vonatkozásában. Ahogy talán kissé elnagyoltan utaltam rá, egy újdonság van, a 
településképi szabályozást illetően vannak újabb ügyek. Egyebekben a korábbi években 
megszokott helyiadó-ügyek képezik a teljes ügykör nagy részét, ezekben azonban új 
konklúziók kimondására nem volt szükség, a korábban már ismert problémák 
merülnek fel és jönnek elő újra. Egy olyan eset volt, a közjogi érvénytelenség esete, ahol 
pedig jogalkotási formai probléma merült fel az önkormányzatnál. Köszönöm szépen 
az észrevételeket. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr. Megnyitom a vélemények körét. 

Kérdezem, ki kíván felszólalni. (Dr. Kovács Zoltán jelentkezik.) Kovács Zoltán alelnök 
úré a szó. Tessék parancsolni, alelnök úr! 

 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Bocsánat, ezzel kellett 

volna kezdenem az előző kérdéskört. Köszönöm szépen az elnök úr munkáját. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Kérdezem, hogy ki kíván még felszólalni a vélemények körben. (Senki 
sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Elnök úr, nyilván reagálni nem kíván a 
vélemények körben elhangzottakra. (Dr. Darák Péter: Nem, köszönöm szépen.)  

Most határozathozatal következik. Kérdezem képviselőtársaimat, támogatják-e 
a Kúria elnöke által benyújtott beszámoló elfogadását. Kérem, szavazzon, aki egyetért 
ezzel! (Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 10 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a beszámoló elfogadását támogatja. 

Most a határozati javaslat benyújtásáról kell döntenünk. A bizottság önálló 
indítványának tervezetét munkatársaim kiosztották önöknek. Megnyitom a javaslat 
vitáját. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, 
a vitát lezárom.  

Határozathozatal következik. Kérdezem, ki támogatja a határozati javaslat 
benyújtását, annak kiosztott szövege szerint. Aki egyetért vele, kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 10 igen szavazattal, nem szavazat és 
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tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a határozati javaslatot az ülésen kiosztott 
tartalommal terjeszti a tisztelt Ház elé.  

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottságot előterjesztőként a 
határozati javaslat plenáris tárgyalásán személyesen kívánom képviselni. Van-e ezzel 
kapcsolatban észrevételük, kifogásuk? (Senki sem jelentkezik.) Nincs, köszönöm.  

Ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönöm elnök úrnak és kollégáinak a 
részvételét az ülésünkön és köszönjük szépen elnök úrnak a munkáját is. További jó 
egészséget és további sikereket kívánunk pályafutásán! (Dr. Darák Péter: Köszönöm a 
bizottság támogatását. Viszontlátásra!) Egy perc technikai szünetet rendelek el. 

 
(Szünet: 10.46 - 10.50 óra - 

A szünetben távozott dr. Becsó Károly.) 

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2019. I. félévi beszámolója 
(A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI 
törvény 76. § (8) bekezdés c) pontja alapján)  
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2019. évi B/13547. számú 
beszámolója 
(A beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján)  
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2019. évi beszámolója 
elfogadásáról szóló határozati javaslat  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) 
bekezdése alapján) 

ELNÖK: Folytatjuk munkánkat. Sajnálom, hogy ez a fűtés ilyen problémát 
jelent. Én sem gondoltam, hogy ennyire nem fűtünk a teremben, ezért ilyen hideg lesz. 
(Dr. Kovács Zoltán: De most már melegebb van!) Köszönjük szépen alelnök úrnak a 
segítséget, ő intézkedett, hogy legyen fűtés és most már talán a hölgyek kezdik érezni. 

Soron következik 10/a., 10/b. és 10/c. napirendi pontunk megvitatása, vagyis az 
Országos Bírósági Hivatal elnöke 2019. I. félévi beszámolójának megtárgyalása a 
bíróságok szervezetéről és igazgatóságáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (8) 
bekezdés c) pontja alapján, "Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2019. évi 
beszámolója" címmel B/13547. számon benyújtott beszámoló kijelölt bizottságként 
történő megvitatása a határozati házszabály 83. § (1) bekezdése alapján, valamint a 
2019. évi beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat benyújtásáról való döntés 
a HHSZ 84. § (2) bekezdése alapján. Az első félévi beszámolót képviselőtársaim 
megkapták és a két beszámoló példányait munkatársaim kiosztották. Nagy tisztelettel 
köszöntöm ülésünkön dr. Senyei György Barna urat, az Országos Bírósági Hivatal 
elnökét és munkatársait.  

Mielőtt elkezdjük a napirendi pont megvitatását, a tárgyalás menetével 
kapcsolatban az előző napirendi pontban megfogalmazottakhoz hasonló javaslatot 
kívánok tenni. Azt javaslom, hogy a bizottságban korábban kialakult gyakorlatnak 
megfelelően a két beszámolót együttes kétolvasatos vita keretében tárgyalja meg a 
tisztelt bizottság, vagyis elnök úr nyitóbeszédét követően kérdések feltételére, majd az 
elnöki válasz után a vélemények megfogalmazására legyen lehetőség.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja az általam előterjesztett tárgyalási 
menetrendre tett javaslatot. Ki az, aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy egyhangúlag, 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a tárgyalási rendet a bizottság elfogadta. 

Be kell jelentenem, hogy Becsó Károly képviselőtársunkat innentől Kovács 
Zoltán alelnök úr helyettesíti. 
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Ismét köszöntöm Senyei György Barna elnök urat, és megadom a szót, hogy a 
beszámolót szóban is kiegészíthesse. Tessék parancsolni, elnök úr, öné a szó! 

Dr. Senyei György Barna expozéja 

DR. SENYEI GYÖRGY BARNA, az Országos Bírósági Hivatal elnöke: 
Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Igazságügyi bizottság! Maszkban kell beszélni vagy maszk 
nélkül, hogyan? (Elnök: Maszk nélkül, nyugodtan!) Ahogy szeretnék, akkor röviden. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Asszonyok és Urak! Az 
Országos Bírósági Hivatal elnökévé most szűk egy éve, 2019. december 10. napján 
választott meg az Országgyűlés. A 2019. évről kell beszámolnom, ennek 
tulajdonképpen annyi a lényege, hogy az általam is ismert tényekről, amelyeket már 
írásban a tisztelt képviselők részére bocsátottam, tudok beszámolni. 

Bármely bíróság működésében a lényeg mindenkor az ügyérkezés, az 
ügybefejezés és az ügyhátralék. Az országos ügyérkezés 2019. I. félévben 603 688 volt, 
ennyi ügy érkezett a bíróságokra, 8,6 százalékkal kevesebb, mint az előző év ugyanezen 
időszakában. Ha a teljes 2019-es évet nézzük, úgy 1 166 220 darab ügy érkezett 
mindösszesen, így 6,6 százalékkal kevesebb az országos ügyérkezés az előző bázisévhez 
képest. Az ügyérkezés csökkenése minden bírósági szinten megfigyelhető. A 
legnagyobb arányú csökkenés az ítélőtáblákon volt, mínusz 13,1 százalék, illetve a 
Kúrián 11,6 százalék tapasztalható. Ez már egy figyelemre méltó jelenség, amely 
egyébként tendenciát is jelez, ha az előző éveket vizsgáljuk. Ha az országos 
befejezéseket nézzük, 2019. I. félévében 635 974 ügy, míg 2019-ben összesen 1 191 587 
ügy fejeződött be. Tehát a befejezések száma minden ítélkezési szinten meghaladta az 
érkezést mind az összes ügy, mind pedig a peres ügyek tekintetében. A jogkereső 
közönség mindenkor teljes joggal az ügyhátralékot kéri számon a bíróságokon és ennek 
a számadatai szerint 2019. I. félévének végén 199 769 darab ügy maradt folyamatban, 
ami 15,6 százalékkal kevesebb, mint az előző év ugyanezen időszakában. 2019 végén a 
folyamatban maradt ügyek száma az előző év végi adatokhoz képest 24 380 darab 
üggyel 206 688-ra csökkent, ami 10,6 százalékkal kevesebb ügyet jelent, mint 2018 
végén.  

A központi régió, mint ismert az Igazságügyi bizottság valamennyi tagja előtt, 
mindenkor a legjelentősebb az ügymennyiség érkezése és feldolgozása tekintetében 
egyaránt. Ez jelenti, bár feleslegesen mondom, hiszen tökéletesen ismerik önök, a 
Fővárosi Törvényszék, a Budapest Környéki Törvényszék és a Fővárosi Ítélőtábla 
együttesét. Az ideérkező ügymennyiség ugyanis az országos érkezés 40 százalékát teszi 
ki. Ez 2019. I. félévében 241 716 ügyet, míg 2019. évet tekintve 463 304 ügyet jelentett.  

Az időszerűség nyilvánvalóan központi exponált érdeklődésre tarthat számot és 
az időszerűség mindenkor az egyik leglényegesebb pont a bíróságok tevékenységével 
összefüggésben, és ez a másik, ami a jogkereső közönséget legjelentősebben érinti és 
érdekli. Az időszerűség nyilvánvalóan az ügyérkezés alapvető függvénye. Az előző évhez 
hasonlóan a törvényszékeken a perek 86,5 százaléka, a járásbíróságokon pedig a perek 
86,3 százaléka egy éven belül befejeződött, az ítélőtáblákon az ügyek 97,6 százaléka egy 
éven belül, míg 81,9 százaléka hat hónapon belül befejeződött. Összességében 
megállapítható, hogy az elsőfokú bíróságokon a két éven túl, a törvényszéki 
másodfokon az egy éven túl, az ítélőtáblákon a hat hónapon túl folyamatban levő peres 
ügyek száma 6,3 százalékkal csökkent. Az öt éven túli ügyek esetében elmondható, hogy 
a 2018. évi adatokhoz képest, amikor 1001 ügy volt, 13,7 százalékos mérséklődés 
figyelhető meg, azaz 2019 végén az öt éven túli ügyek száma 864-re csökkent.  

A megalapozottság, amely szintén mindenkor az érdeklődés fókuszában áll, a 
bírósági ítéletek társadalmi elfogadottságát jelzi, vagyis ha minél kevesebb ügyet 
fellebbeznek meg, azaz minél több ügy emelkedik első fokon jogerőre és az ítéletek 



51 

döntő többsége járásbírósági szinten civilisztikai ügyszakban születik. Ez 2019. évben 
a peres befejezések 55 százaléka volt, ezen ügyszak tekintetében elmondható, ez 
egyébként hasonló adat, mint az előző évekből önök előtt ismert, hogy a peres ügyek 
92,7 százaléka első fokon jogerőre emelkedik. A hatályon kívül helyezési arányt 
tekintve e mutató a hatályon kívül helyező és az új eljárás lefolytatására utasító 
határozatok másodfokú határozatokon belüli arányát tükrözi. A hatályon kívül 
helyezési arány 2019-ben javult az előző évhez képest, a büntető ügyszakban a 
járásbíróságok és a törvényszékek viszonylatában az előző évi 3,8 százalékról 2,7 
százalékra, míg a törvényszékek és az ítélőtáblák viszonylatában 3,9 százalékról 1,8 
százalékra mérséklődött.  

A jogegység és az ítélkezés minősége. Az Alkotmánybírósághoz 2019-ben 37 
egyedi normakontroll iránti bírói kezdeményezés érkezett, 32 bírósági ügyben 
hivatkoztak alaptörvény-ellenes jogszabály alkalmazására alkotmányjogi panasz 
keretében és összesen 460 ügyben támadták az alaptörvény-ellenesnek tartott bírói 
döntést az Alkotmánybíróság előtt, ennek során 26 döntés került megsemmisítésre.  

Az emberi erőforrások körében is tartozom azzal, hogy önöknek részletes 
tájékoztatást adjak. Így 2019 végén ténylegesen 11 745 fő dolgozott az 
igazságszolgáltatásban, ebből 2926 fő a bírói létszám, 911 fő bírósági titkár, 233 fő 
bírósági fogalmazó és 7675 fő igazságügyi alkalmazott munkatársunk dolgozott az 
igazságszolgáltatás rendszerében. 2019-ben 97 bíró szolgálati viszonya szűnt meg. 
2019-ben 134 bíróiállás-pályázat került elbírálásra, melyre egyébként 565 pályázat 
érkezett és az Országos Bírósági Hivatal elnöke 73 bíró kinevezésére tett előterjesztést, 
57 esetben döntött áthelyezésről és 4 esetben került sor a pályázat eredménytelenné 
nyilvánítására. Az OBH elnöke a 130 eredményes álláspályázat mindegyikében a Bírói 
Tanács rangsorának megfelelően hozta meg a döntését. 2019 év végén a bírósági 
szervezetrendszerben 767 bírósági vezető volt.  

A bírósági szervezet gazdálkodásáról. Ha a lényeges számokra koncentrálunk, 
akkor a költségvetési törvény által biztosított keret 127,97 milliárd forintra növekedett 
és a korábbi évektől nem eltérően a kiadási előirányzat legmagasabb összegű tételét, 
64 százalékát a személyi juttatások adták. A tárgyi feltételek körében az épületek 
állapotáról és felsorolásáról szóló beszámolót az írásban benyújtott anyag részleteiben 
tartalmazza, ezt ehelyütt, engedelmükkel, megismételni nem kívánom. 

Lényeges kérdés a bíróságok működése körében - különösen, ha a 2020. évet 
ebben a körben egy gondolat erejéig bekapcsoljuk a pandémiás helyzet okán - az 
informatikai helyzet. 2019-ben a dolgozók munkáját 8000 új monitor, 521 új 
munkaállomás és 50 új tablet segítette, ezen túl 1323 új nyomtatóval és 94 új szerverrel 
bővült az eszközállomány.  

Az integritás kérdésköre jelentős. 2019-ben a bíróságok ellen 309 peres eljárás 
indult, az év végén összesen 516 ügy volt folyamatban a bíróságok ellen. A leggyakoribb 
ügytípus nyilván a kártérítési perek, egyébként 32 munkaügyi per és 15 közérdekű adat 
kiadása iránti per került folyamatba tételre. 442 ügy fejeződött be jogerősen, ebből 6 
per zárult a bíróságok marasztalásával, pervesztességével, vagyis a keresetek 99 
százaléka alaptalannak minősült, annak bizonyult. A beszámolási időszakban a lezárult 
perekben 9 213 355 forint megfizetésére kötelezték az alperesként perbe fogott 
bíróságokat a bíróságok.  

A bírák fegyelmi helyzete 2019-ben. Tizenegy bíró részesült írásbeli 
figyelmeztetésben, a munkáltatói jogkör gyakorlója 17 bíró ellen 22 esetben 
kezdeményezett fegyelmi eljárást, 5 bíró mentelmi jogát függesztette fel a köztársasági 
elnök 4 esetben büntetőeljárás lefolytatása, 1 esetben a bíró házastársa elleni 
büntetőeljárásban nyomozati cselekmény foganatosítása miatt, 3 bíróval szemben 
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indult szabálysértési eljárás, ez valamennyi közúti közlekedési szabályok megszegése 
miatt.  

A bíróságokhoz való hozzáférés, amely az állampolgárok jogos érdekeit egyik 
legfontosabban érintő kérdéskör, és az elektronikus kapcsolattartás a képviselő 
asszonyok és urak előtt tökéletesen ismerten szintén felértékelődött a vírushelyzet 
során. Az OBH és a bíróságok mint elektronikus ügyintézést biztosító szervek feladat- 
és hatáskörükbe tartozó valamennyi eljárásban kötelesek biztosítani az elektronikus 
ügyintézést. 2019-ben 1 241 519 elektronikus beadvány érkezett, ebből civilisztikai 
ügyszakban 588 209, büntetőügyekben 363 235 elektronikus irat, szabálysértési 
ügyekben 256 054, civil szervezetek nyilvántartási eljárásában pedig 34 021 
elektronikus irat érkezett. Létezik és működik az e-panaszügyintézés, a pertartam-
kalkulátor, a bírósági elektronikus tájékoztató és figyelmeztető rendszer, valamint az 
elektronikus befizetések is a jogkereső közönség rendelkezésére állnak. Az OBH 
fejlesztette ki a bírósági fizetési portált, amelyre a vizsgált időszakban 19 117 darab 
sikeres tranzakció született 1 milliárd 200 millió forintot meghaladó mértékben. Az 
egyik legfontosabb és bizonyosan önök előtt is ismert projekt a VIA Video projekt volt. 
2019-ben 112 tárgyalóteremmel növekedett a távmeghallgatásra felszerelt 
tárgyalótermek száma, így a célkitűzés megvalósult, hogy minden bíróságon legyen 
legalább egy telekommunikációs eszköz. 2019-ben 6426 távmeghallgatásra került sor. 
Nyilván ez a tendencia felerősödött a vírushelyzettel és azt hiszem, a távmeghallgatás 
mint intézmény örökre a bíróságok működésének alapvetésévé válik.  

A bíróságok figyelmet fordítottak az Országos Bírósági Hivatal koordinálásával 
a központi képzésekre. 2019-ben központi képzésen 531 rendezvényen 18 361 fő vett 
részt, ebből 351 központi képzés valósult meg, 10 065 fő részvételével. Egyik lényeges 
a büntető és polgári eljárási kódexekkel kapcsolatos képzők képzése volt, amelynek a 
lényege, hogy az ismeretanyag továbbadásra kerülhessen a helyi törvényszékek 
szervezésében tartott képzéseken. A képzési célú kiutazások szintén jelentős számúak 
voltak, 2019-ben 370 kiutazás történt, ennek keretében 158 bíró, 54 bírósági titkár és 
20 igazságügyi alkalmazott vett részt külföldi tanulmányúton. Az 
ösztöndíjprogramokat 2019-ben a hivatal fenntartotta. 2019. I. félévben 2 bíró 
dolgozott az Európai Unió Bíróságán, valamint 1 bírósági titkár és 1 bírósági fogalmazó 
működött az Európai Jogakadémián. 2019. II. félévében 2 bíró dolgozott az Unió 
bíróságán, 1 bíró az Emberi Jogok Európai Bíróságán, valamint 1 bírósági fogalmazó és 
1 bírósági titkár az Európai Jogakadémián. Jogi karokkal történt előzetes egyeztetések 
után pedig belső pályázat keretében 8 egyetemen 27 szakjogászképzésre lehetett 
jelentkezni, 153 pályázat közül 100 fő számára nyílt meg a lehetőség, hogy pályázat 
keretében szakjogászi végzettséget szerezzen. 

Fontos a bírósági szakmai utánpótlás kérdése, ennek alapvetése a fogalmazói 
pályázatok helyzete. 2019. I. félévében 31 fogalmazói álláshely került kiírásra, erre 64 
pályázat érkezett, 53 sikeres pályázó közül országosan 28 fő bírósági fogalmazó 
kinevezésére került sor, míg 2019. II. félévében kiírásra került 21 fogalmazói álláshely, 
amelyre 71 pályázat érkezett, itt 19 bírósági fogalmazó kinevezésére került sor.  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Asszonyok és Urak! Én ennyit szerettem 
volna szóbeli kiegészítésként elmondani. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.  

 
ELNÖK: Tisztelt elnök úr, köszönjük, hogy írásbeli beszámolóját szóban 

kiegészítette.  
Az elfogadott tárgyalási rendünknek megfelelően most a képviselői kérdések 

következnek. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván felszólalni ebben a körben. (Senki 
nem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, úgy tűnik, hogy az elnök úrnak a… (Dr. Gyüre 
Csaba jelentkezik.) Igen? (Dr. Gyüre Csaba bólint.) Akkor még jó, hogy nem zártam 
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le. Gyüre Csaba alelnök úré a szó, tessék parancsolni! De hogy befejezzem a 
gondolatomat, az elnök úrnak a beszámolója, a szóbeli is és az írásbeli is olyan teljes 
értékű, hogy kérdések igazán nem fogalmazódtak meg. De tessék parancsolni, alelnök 
úr! 

Kérdések  

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 
elnök úr, és elnézést kérek, hogy elég későn jelentkeztem. Nagy tisztelettel köszöntöm 
az elnök urat! Lenne néhány kérdésem. Az elnök úr kicsit kitért már az ön 
tevékenységére is, tehát az ön korszakára is - nyilván ez egy pár napot-hetet ölel fel, 
vagy annyit sem. (Dr. Senyei György Barna: 20 napot.) Igen tehát három hetet. (Dr. 
Senyei György Barna: A kinevezésemtől számítva. Meg kell nézni, mikor neveztek ki.) 
Előzetesen mondom, hogy a szavazat nem önnek fog szólni, hanem a 2019. évnek, 
amelynek nagyon nagy részében nem ön volt a felelőse ennek, de néhány kérdésem 
azért lenne ezzel kapcsolatban.  

Például ön említette az integritás kérdését. Amikor az ön meghallgatása volt 
közel egy évvel ezelőtt, akkor beszélgettünk a bírósági integritási szabályzatról is. Csak 
kérdezném - mert nagyon sok kritika érte annak idején, amikor Handó Tünde ezt 
meghozta -, hogy lett-e ehhez hozzányúlva, vagy nem lett hozzányúlva, vagy 
szándékozik-e esetleg valamilyen szinten ehhez az integritási szabályzathoz 
hozzányúlni.  

Aztán azt is szeretném megkérdezni - és talán már tettem fel korábban is kérdést 
ezzel kapcsolatban - a bírák nyugdíjazásával kapcsolatban és elsősorban a már hét-
nyolc évvel ezelőtt, illetve az azt megelőző időszakban elment bírák, nyugdíjba vonult 
bírák nyugdíjával kapcsolatosan, bár igaz, hogy elsősorban nem az ön feladatkörébe 
tartozik ez a kérdés, viszont javaslattételi szinten nyilván jó lenne, hogyha akár a 
kormány felé, ha van ilyen véleménye, illetve ezzel megegyező véleménye, akkor jó 
lenne, hogyha lenne, ez pedig az, hogy Európai Tanácsnak van egy 2012. évi 12. számú 
ajánlása, és annak az 54. pontja kimondja, hogy a bírák nyugdíjának észszerű módon 
arányban kell állnia a munkavégzés során kapott illetménnyel. Nem gondolja-e tehát 
az elnök úr azt, hogy esetlegesen, mivel a bíróság esetében nem vitásan egy önálló, 
teljesen önálló hatalmi ágról beszélünk, és talán akkor az általános nyugdíjrendszer 
szabályaitól is el lehetne vonatkoztatni ez esetben, hogy nem lenne-e célszerűbb az, 
hogyha a jogállási törvényben, a bírák jogállásáról szóló törvényben lenne szabályozva 
a bírák nyugdíjazásának a kérdése. Itt elsősorban abból merülnek fel problémák a 
régmúlttal kapcsolatban, hogy a hét-nyolc évvel korábban, illetve az azt megelőzően 
elment bírák nyugdíja radikálisan sokkal kevesebb, mint a ma nyugdíjba vonulóké, 
akár többszörös is lehet a szorzó, és azt gondolom, hogy ez messzemenőkig 
igazságtalan, illetve azt gondolom, hogy ebbe az európai tanácsi ajánlásba is ütközik. 
Erre vonatkozóan a jövőre nézve esetleg lenne-e valamilyen javaslat?  

Aztán feltették nekem azt a kérdést, hogy kérdezzem meg öntől, hogy tervez-e 
olyat, hogy például ítélőtáblán szaktanácsok felállítása, mert munkaügyi részlegen… 
Tehát van, ahol nincsenek munkaügyi bírók, akik korábban azzal foglalkoztak, vagy egy 
van, és jó lenne, hogyha a tanácsban legalább három fő lenne, tehát mindenki 
rendelkezne korábbi munkaügyi tapasztalatokkal. Nem tervez-e a jövőre nézve ilyen 
szaktanácsot, amely ebben bíráskodott korábban, és van ítélkezési javaslata ezen a 
területen?  

Aztán tervezi-e esetleg Handó Tünde azon korábbi kinevezéseinek a 
felülvizsgálatát, amelyek botrányosra sikerültek, és a sajtóban és a médiában igencsak 
elhíresültek? Köszönöm szépen, egyelőre kérdésként ennyit akartam feltenni…, illetve 
még egy van, elnézést, ez pedig az, hogy a két éven túli ügyek esetében mentorok 
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kerülnek most kinevezésre azon bírák mellé, akiknek két éven túli ügye van. Annak 
idején, egy évvel ezelőtt, amikor önt a bizottság előtt meghallgattuk, úgy emlékszem, 
kifejezetten kitért a kétéves ügyek joggyakorlatára, illetve arra, hogy nem tartja jónak, 
amit korábban a bíróságok rendszerében, az igazgatási rendszerben gyakorlatként 
Handó Tünde megvalósított. Ez a mentorálás adott esetben a bírói függetlenséget nem 
sérti-e az ön véleménye szerint? Bírák fogalmaztak meg ilyenfajta problematikát. 
Hogyha esetleg egy… A mentorbírók nagyon sokszor igazgatási vezetői feladatot is 
elláthatnak, nem tudom, ezzel kapcsolatban lennék kíváncsi a véleményére. Köszönöm 
szépen és, elnök úr, köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Több felszólalót nem látok. A kérdések körét lezárom, és megadom a 

szót az elnök úrnak, hogy válaszoljon az elhangzottakra.  

Dr. Senyei György Barna válaszadása 

DR. SENYEI GYÖRGY BARNA elnök (Országos Bírósági Hivatal): (Hangosítás 
nélkül:) Tisztelettel köszöntöm a képviselő urat, köszönöm, hogy a kérdéseivel 
megtisztel. Az integritáskérdésekben… 

 
ELNÖK: Elnök úr, ha szabadna kérni…! Köszönöm.  
 
DR. SENYEI GYÖRGY BARNA elnök (Országos Bírósági Hivatal): (Hangosítás 

nélkül folytatja.) Jó, igen, bocsánat, leveszem a maszkot… (Nem érteni.) A bírósági 
tárgyalásokon a nyilatkozatot tevőnek is maszkot kell viselnie… 

 
ELNÖK: Igen? 
 
DR. SENYEI GYÖRGY BARNA elnök (Országos Bírósági Hivatal): Igen. 
 
ELNÖK: És a gombot is tessék megnyomni! (Megtörténik.)  
 
DR. SENYEI GYÖRGY BARNA elnök (Országos Bírósági Hivatal): 

Megnyomtam. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen.  
 
DR. SENYEI GYÖRGY BARNA elnök (Országos Bírósági Hivatal): Köszönöm. 

Tehát az integritás volt az első kérdés. Voltaképpen miután a 2019. évre húsz nap jutott, 
nehéz a kérdésekre - amennyiben a tárgykörhöz tartjuk magunkat - az általam tisztelt 
képviselő úrnak válaszolni, kivonatosan azonban, hogy legyen teljes, valamelyest 
választ adok. Kezdem a végén, a vége előtt, a munkaügyi szaktanácsokkal 
kapcsolatosan. A munkaügyi kollégiumok az ítélőtáblákon a 2020. évben alakultak 
meg, erre 2021-ben térünk vissza, hiszen az ügyérkezés és egyéb tényezők elemzését 
követően akkor tudjuk megadni a megfelelő választ a képviselő úr ezen kérdésére. Ez a 
munkaügy.  

A kinevezések felülvizsgálata. Az Országos Bírósági Hivatal elnökének a 
kinevezések felülvizsgálatára, azokra, amelyekben megbízások történtek, azokra 
megtörtént, megtörténik, hiszen pályázatok kerültek kiírásra a 2020. évben - volt, 
amely már 2019-ben kiírásra került -, de szintén a 2020. évi tevékenység tükrében 
válaszolható meg a képviselő úrnak ez a kérdése.  

A két éven túli ügyekkel kapcsolatos felvetés szintén a 2020. évre vonatkozik. 
Hogyha az elnök úr megengedi, erre egy rövid választ adok. A mentorbíró igénybevétele 
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a bírák részéről mindenkor önkéntes, ez egy szakmai segítséget jelent. 
Jogásztársamként tökéletesen tudja, milyen az, amikor egy elhúzódó ügy úgymond 
„kátyúba kerül”, és ebben ez csak egy önkéntes segítség, amely kizárt, hogy a bírói 
függetlenséget bármiben is sértse. Szakmai megbeszélés, amelyet a bírótársunk 
igénybe vesz, avagy sem. Ez ennyi. Ettől tehát ne tartson, képviselő úr, az elnök úr 
engedelmével erről megnyugtattam a képviselő urat… 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
 
DR. SENYEI GYÖRGY BARNA elnök (Országos Bírósági Hivatal): …, mert a 

kérdés jelentős.  
A szabályozókról: integritási szabályzat van, folyamatos egyeztetésekre került 

sor és 2020-ban az integritási szabályzat módosításaira sor került, és amikor nem a 
pandémiával foglalkozom, meg azzal, hogy működjenek a bíróságok, megígérem 
önnek, hogy nyugodtabb időszakban a szabályozókat részleteiben felül fogjuk vizsgálni. 
De ön előtt tökéletesen ismert, hogy ez a kérdés fontos, de pillanatnyilag nem ennek 
van a prioritása. 

A bírák nyugdíjazásához kapcsolódik két kérdés, amelyet felvetett az Európa 
Tanáccsal összefüggésben is. A bírák nyugdíjazása véleményem szerint egy komplex 
kérdés, társadalombiztosítási kérdés. Nyilvánvalóan nemcsak a bíráknak, hanem 
véleményem szerint mindenkinek az lenne a legcélszerűbb, illetve nem célszerűbb, 
hanem kívánatos, elérendő, hogy a nyugdíj közelítsen és idős korban a nyugdíj az előző 
életszínvonalat megfelelően fenntarthassa. Ez a kérdéskör nem az Országos Bírósági 
Hivatal elnökét érinti, ez tág értelemben, vagy ha úgy vesszük, szűk értelemben is egy 
társadalombiztosítási kérdés és ebben véleményem szerint az Országos Bírósági 
Hivatal elnökének hatásköre nincs. Hangzatos mondatokat mondhatnék, hogy de majd 
azt fogjuk mondani, meg azt mondom, hogy, de ez egy globális, társadalombiztosítási 
kérdés, amely jogalkotási kérdéskörbe tartozik és meghaladja az én hatáskörömet. De 
több kérdésre majd térjünk vissza, képviselő úr, 2020. év kapcsán. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr, a kérdésekre adott válaszait. Megnyitom a 
vélemények körét. Kérdezem, ki kíván felszólalni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt 
nem látok, a véleménykört és a vita egészét lezárom. Mivel vélemény nem merült fel, 
ezért arra reagálnia sem kell elnök úrnak. 

Most a határozathozatal következik. Felhívom szíves figyelmüket, hogy a 
bizottságnak két beszámolóról külön-külön kell határoznia. Kérdezem tehát a tisztelt 
bizottságot, hogy elfogadja-e az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2019. I. félévi 
beszámolóját. Kérem, szavazzon, aki egyetért ezzel! (Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) 
Ki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen, 1 nem 
szavazattal és 1 tartózkodás mellett a beszámolót elfogadta. 

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a határozat az Igazságügyi bizottság 
honlapján meg fog jelenni, a bizottság döntésével a beszámoló tárgyalása lezárul. 

Rátérünk a 2019. évi beszámolóról történő szavazásra. Kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy támogatják-e az Országos Bírósági Hivatal elnöke 2019. évi 
beszámolójának elfogadását. Kérem, szavazzon, aki igen! (Szavazás.) Ki nem? 
(Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 
igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással úgy döntött, hogy a beszámoló elfogadását 
támogatja. 

Végezetül a 2019. évi beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat 
benyújtásáról kell döntenünk. Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság 
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önálló indítványának tervezetét munkatársaim kiosztották önöknek. Megnyitom a 
javaslat vitáját. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) 
Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. 

Határozathozatal következik. Kérdezem, ki támogatja a határozati javaslat 
benyújtását annak kiosztott szövege szerint. Kérem, szavazzon, aki egyetért ezzel! 
(Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással úgy 
döntött, hogy a határozati javaslatot az ülésen kiosztott szöveggel terjeszti a tisztelt Ház 
elé. 

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottságot előterjesztőként a 
határozati javaslat plenáris ülésén személyesen kívánom képviselni. Kérdezem, hogy 
van-e ezzel kapcsolatban kifogásuk, észrevételük. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. 
Köszönöm szépen. Köszönöm az elnök úrnak és munkatársainak a részvételét az 
ülésünkön. További jó egészséget, jó munkát kívánunk! Egy perc technikai szünetet 
rendelek el. (Dr. Senyei György Barnabás: Szót kérhetek, elnök úr?) Tessék 
parancsolni! 

 
DR. SENYEI GYÖRGY BARNA elnök (Országos Bírósági Hivatal): Köszönöm a 

kérdéseket, köszönöm a megtisztelő figyelmüket, köszönöm, hogy elfogadták a 
beszámolómat és annyit engedjenek meg, hogy valamennyiüknek jó munkát és 
mindenekelőtt jó egészséget kívánjak. Minden jót kívánok! Köszönöm még egyszer, 
majd találkozunk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, elnök úr.  
 

(Szünet: 11.25-11.26 óra) 
 
ELNÖK: Hölgyeim és Uraim! Folytatjuk a bizottsági ülésünket. 

Az ügyészség 2019. évi tevékenységéről szóló B/12207. számú 
beszámoló 
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján)  
Az ügyészség 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) 
bekezdése alapján) 

Soron következik a 11/a. és 11/b. szerinti napirendi pontunk, az ügyészség 2019. 
évi tevékenységéről szóló, B/12207. számon benyújtott beszámoló kijelölt 
bizottságként történő megvitatása a határozati házszabály 83. § (1) bekezdése alapján, 
valamint a beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat benyújtásáról való döntés 
a 84. § (2) bekezdése alapján. 

Nagy tisztelettel köszöntöm ülésünkön Polt Péter legfőbb ügyész urat és 
kollégáit, munkatársait. Mielőtt elkezdjük a napirendi pont megvitatását, a tárgyalás 
menetével kapcsolatban a korábban elmondottakhoz hasonló javaslatot kívánok tenni. 
Javaslom, hogy a bizottságban kialakult gyakorlatnak megfelelően a beszámolót 
kétolvasatos vitában tárgyalja meg a bizottság, vagyis a legfőbb ügyész úr nyitóbeszédét 
követően kérdések feltételére, majd a legfőbb ügyész úr válasza után vélemények 
megfogalmazására legyen lehetőség. 

Kérdezem a bizottságot, ki támogatja az általam előterjesztett tárgyalási 
menetrendre tett javaslatot. Ki az, aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) 
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Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 9 igen 
szavazattal, egyhangúlag a tárgyalási rendet elfogadta. 

Ismét tisztelettel köszöntöm legfőbb ügyész urat, és egyben megadom a szót, 
hogy beszámolóját szóban is ismertethesse. Tessék parancsolni, legfőbb ügyész úr, öné 
a szó! 

Polt Péter expozéja 

DR. POLT PÉTER legfőbb ügyész: (A mikrofon nincs bekapcsolva.) Köszönöm 
szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Képviselő Hölgyek és Urak! 

 
ELNÖK: Legfőbb ügyész úr, a gombot tessék megnyomni! 
 
DR. POLT PÉTER legfőbb ügyész: Akkor ez nem automatikus. Újra kezdem. 

Tisztelt Elnök Úr! Igen Tisztelt Bizottság! Képviselő Hölgyek, Urak! Köszönöm a 
lehetőséget, hogy idén is beszámolhatok a magyar ügyészség 2019. évi tevékenységéről. 
Önök is tisztában vannak azzal, hogy írásban benyújtottam az erről szóló beszámolót 
és ez a beszámoló fenn van több honlapon is, többek között a magyar ügyészség 
honlapján, tehát bárki, aki érdeklődik ez iránt, el tudja olvasni. Erre tekintettel 
engedjék meg, hogy most a szóbeli kiegészítésben csupán néhány momentumra hívjam 
fel a figyelmet, és természetesen állok rendelkezésre minden egyéb kérdést illetően.  

2019 egy rendkívül fontos év volt Magyarország Ügyészségének az életében, 
mert ez volt az első teljes év, amikor a 2018. július 1-jén hatályba lépett új 
büntetőeljárási törvényt egy teljes éven keresztül, egy teljes beszámolási éven keresztül 
alkalmazhattuk. Ismert, hogy ez az új törvény igen sok változást léptetett életbe, ezért 
az eljárások időszerű befejezése, a hagyományos vádemeléstől elterelő, illetve a sértetti 
jóvátételt eredményező intézmények alkalmazása új feladatot és új kihívásokat 
jelentett az ügyészi szervezet részére is, ezzel kellett megküzdenünk elsősorban. 

Az új eljárási szabályokról általában elmondható, hogy a büntetőpolitikai 
hangsúlyok a hagyományos vádemelésről fokozatosan áttevődtek az elterelő, illetve a 
sértetti reparációt eredményező intézmények alkalmazására, az új törvény határozott 
lépéseket tett ebbe az irányba. Ugyanakkor a koncepcionális újítások között szerepel a 
büntetőeljárások időszerű befejezésének elősegítése és a tervgazdaságosság 
érvényesítése is. Ki kell azonban emelni azt, hogy az új eljárás, az új eljárásrend kiemelt 
jelentőséget tulajdonít a terhelti együttműködésnek, amelyre az önkéntes beismerés ad 
lehetőséget. Mindez meghatározza a vádemelés formáját, a vádirat tartalmát is. Ennek 
tudatában kell vizsgálnunk azokat a számokat, amelyek a vádemeléssel érintett 
személyek tekintetében keletkeztek 2019-ben.  

A nagyközönség előtt is ismert már, a szakemberek pedig jól tudják, hogy a 
törvény a korábbi egységes nyomozást két eltérő szakaszra bontotta fel, mind a két 
szakasz eltérő funkciót szolgál - ez a két szakasz a felderítés és a vizsgálat -, és ennek 
megfelelően ez az osztott nyomozási rendszer megváltoztatta a nyomozó hatóság és az 
ügyészség eljárási kapcsolatát is, mivel más feladatokra kell koncentrálnia az 
ügyészségnek, mint a korábbi törvény hatálya alatt, a felderítés ugyanis a nyomozó 
hatóság teljes önállóságával és emellett egy törvényességi ügyészségi kontrollal 
jellemezhető, a vizsgálat pedig ugyanakkor az ügyészségi irányítást jelenti. A két 
szakaszt a gyanúsítotti kihallgatás választja el egymástól, ez az a vonal, amelytől a 
vizsgálat megkezdődik.  

Milyen körülmények között kellett teljesíteni a feladatainkat? A korábbi évek 
tendenciájához hasonlóan - és ezt örömmel jelenthetem ki - a regisztrált 
bűncselekmények száma 2019-ben is tovább csökkent, 2019-ben 165 648 volt, 2018-
ban 199 830, tehát ismételten egy jelentős csökkenésről beszélhetünk, és ez már 
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valóban egy trendet jelent, hiszen a korábbi években is hasonló jelenségnek lehettünk 
tanúi. Ezzel szemben - és ez betudható az új eljárási törvénynek is - érdekes módon 
alakult a büntetőjogi szakág, az ügyészségen található büntetőjogi szakág 
ügyiratforgalma: annak ellenére, hogy ahogy említettem, az összbűncselekményszám 
jelentősen csökkent, az ügyiratforgalom ellenkező irányt vett, jelentősen növekedett, 
2019-ben ez elérte a 1 032 720-as számot, 2018-ban ez mindössze 744 603 volt, amikor 
tehát az mondtam, hogy jelentős mérték, akkor egyáltalán nem túloztam, több 
százezres nagyságrendű a növekedés. Ennek az oka megint csak az új büntetőeljárás, 
amely egyébként a tartalmi változások mellett az ügyviteli rendszer részletszabályaira 
is kihatással volt, de mégis a tartalmi változások azok, amelyek ezt a nagymértékű 
növekedést okozták, ami egyébként az ügyészség számára többletterhelést is jelentett.  

Annak ellenére, hogy a felderítési szak a nyomozó hatóságok önálló 
tevékenysége mellett folytatódik, az ügyészségnek mégis vannak itt is feladatai, 
kötelezettségei, tudniillik a nyomozó hatóság az elrendelt nyomozásról, a feljelentés 
elutasításáról, illetve az eljárás felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről, ha erre 
jogosult, tájékoztatja az ügyészséget, amely megvizsgálja ezeket a határozatokat. Az 
ügyészséghez 2019-ben 324 651 ilyen határozat érkezett. Ezekből a korábbi évekhez 
képest kevesebb érdemi felülvizsgálatra került sor, éppen azért, mert az új 
büntetőeljárás szűkítette az ügyészség lehetőségeit e tekintetben, hiszen - ahogy 
említettem - csak a törvényességi kérdésekben rendelkezik az ügyészség itt olyan 
jogkörrel, amely tartalmi határozat meghozatalát segíti elő.  

Hogyha a nyomozásról beszélünk, meg kell említeni azt, hogy az új 
büntetőeljárási törvény szükségessé tette az ügyészségi nyomozás 
szervezetrendszerének az átalakítását is. Ez 2019-ben megtörtént, az ügyészségi 
nyomozást 2019-ben a Központi Nyomozó Főügyészség, illetve az alárendelt regionális 
osztályai folytatták le. Ezen kívül egyetlenegy szervezeti egység van még az ügyészségen 
belül, amely nyomozati feladatokat lát el, ez pedig a fővárosban a Fővárosi Nyomozó 
Ügyészség.  

A Központi Nyomozó Főügyészség egyik kiemelt feladata 2019-ben is a 
korrupciós bűncselekmények nyomozása és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása volt. 
Ez hangsúlyosabbá vált 2019-ben, hiszen a hivatali korrupciós bűncselekmények 
nyomozása teljeskörűen ügyészségi hatáskörbe került. A statisztikai adatok egyébként 
azt mutatják - nyilván ettől nem függetlenül -, hogy az elmúlt évben is növekedett a 
hivatali korrupciós bűncselekmények miatt az ügyészségen folyamatban lévő, iktatott 
eljárások száma.  

A nyomozást követő legjelentősebb intézkedés az ügyészségen a vádemelés, 
amelyről közvádlóként az ügyészség dönt. A váddal szemben továbbra is, az új törvény 
alapján is alapvető követelmény, hogy az törvényes és megalapozott legyen. 2019-ben 
az ügyészség 83 446 esetben döntött a vádemelésről, ez is emelkedő tendenciát mutat, 
ez 2018-ban 78 588 volt csak. Az ügyészség a vizsgált ügyeknek az 56,5 százalékában 
vádat emelt, a 22,8 százalékában az eljárást megszüntette, 9,7 százalékban feltételes 
ügyészi felfüggesztést alkalmazott, 3,8 százalékban az ügyet közvetítői eljárásra utalta.  

Nem mindegy az eljárás hossza és az eljárásban szereplő személyek jogai 
szempontjából sem, hogy milyen típusú vádemelést alkalmazott 2019-ben az 
ügyészség. 8300 ügyben az általános szabályok szerinti vádiratot nyújtotta be, 
6920 ügyben bíróság elé állította a terheltet, és egy egészen meghökkentő számot 
tudok most mondani: 27 633 ügyben büntetővégzés meghozatalára tett indítványt. Ez 
százalékosan kifejezve egyébként annyit jelent, hogy 56,5 százalékban az ügyészség 
vádat emelt, 22,8 százalékban megszüntette az eljárást, 9,7 százalékban feltételes 
ügyészi felfüggesztést, míg 3,8 százalékban közvetítői eljárást alkalmazott. Az 
ügyészség tehát 2019-ben is a számokból kitűnően kiemelt figyelmet fordított az 
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eljárások gyors és hatékony befejezésére, hiszen összességében a vádemelések több 
mint 73 százalékában élt eljárásgyorsító intézkedésekkel. Ezek alapvetően a büntető 
végzésben, illetve a bíróság elé állításban fejeződtek ki. A büntetővégzések számának 
jelentős emelkedése, úgy gondolom, még a szakembereket is meglepte, de 
mindenesetre a bíróságok leterheltségét jelentős mértékben sikerült csökkenteni. 

Szólni kell a beismerésen alapuló terhelti együttműködés jelentőségéről, hiszen 
ez meghatározza a vádemelés formáját és a vádirat tartalmát is. Az ügyészség előkészítő 
ülésen úgynevezett "mértékes" indítványt tehet az elkövető beismerése esetén és akkor 
a bíróság az összes szempontot figyelembe véve már az előkészítő ülésen lezárhatja az 
ügyet. A beismerésnek nemcsak ekkor van jelentősége, hanem a nyomozás során is, 
hiszen egyezséget lehet kötni. Ebben az esetben ugyancsak gyors és hatékony 
befejezésről beszélhetünk. Egyezséget 91 ügyben sikerült kötni, de ezek jelentős ügyek 
volt és "mértékes" indítványt pedig az előkészítő ülésre 3984 esetben tettek az 
ügyészek. Összességében még talán annyit, hogy a büntető végzés, más néven büntető 
parancs újdonsült szabályozása sikeresnek bizonyult és ez az intézmény gyakorlatilag 
a bíróság elé állításos ügyek egy jelentős részét is elvitte a bíróságtól. Tehát a gyorsaság 
megmaradt, hiszen mindkét intézmény az eljárást gyorsítja, viszont a bíróság terhei 
ezzel is csökkentek. 

Szólni kell még a közvetítői eljárásról. Erre is nagyobb figyelmet fordított a 
törvény és ennek megfelelően az ügyészség is. Ez gyakorlatilag egy konfliktuskezelő 
eljárást is jelent és a sértettek érdekei azok, amelyek elsősorban indokolhatják ezt az 
eljárást.  

Az ügyészi szervezet a vádképviselet során az állam büntető igényét érvényesíti, 
ez továbbra is így volt 2019-ben és azt figyelhetjük meg, hogy a bíróság által jogerősen 
elbírált ügyek, bár csekély mértékben, de nőttek 2019-ben a korábbi évekhez képest és 
ugyanígy nőtt az érintett vádlottak száma is. Ez ellentétes tendenciát mutat megint csak 
a regisztrált bűncselekmények számának csökkenésével. Ez elsősorban azzal 
magyarázható, hogy az új hatékony eljárási lehetőségekkel élve a bíróságok több 
ügyben tudnak immár ügydöntő határozatot hozni és az is megfigyelhető, hogy ezek az 
ügydöntő határozatok jelentős részben első fokon születnek. Ehhez szükséges az 
ügyészség megfelelő hozzájárulása és egyébként több munkája is, ami megtörtént 
2019-ben. 

Az előkészítő ülésen nagyon sok ügyet lezártunk, ezt említettem az előbb, 
azonban van egy másik feladat is az előkészítő ülésen, ez a perkoncentráció. Ez is 
sikeresnek bizonyult, ehhez is hozzájárult az ügyészség, tehát a bizonyítási 
indítványokat itt lehetett előterjeszteni és ezáltal is gyorsítani és szakszerűbbé tenni az 
ügymenetet. Esetenként továbbra is érzékelhető volt az ítélkezési gyakorlat enyhesége. 
Ezt a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan az ügyészség súlyosításra irányuló 
fellebbezésekkel próbálta befolyásolni. Örömmel számolhatok be arról, hogy ez sikeres 
volt, a korábbi évekhez képest 2019-ben 53,6 százalékra nőtt a fellebbezési 
eredményesség. Ha már eredményességről beszélünk, ezt minden évben megemlítem, 
most is meg kell hogy említsem, hogy a váderedményesség az elmúlt tíz év legmagasabb 
értékét hozta, 98,3 százalékot és ezen belül a terheltek 85,1 százalékát érintve a bíróság 
a váddal és a végindítvánnyal minden tekintetben egyezően állapította meg a 
büntetőjogi felelősséget. Azt gondolom, hogy ez önmagáért beszélő adat. 

Nagyon röviden a közérdekvédelmi ügyészi tevékenységről. A közérdekvédelmi 
szakterületen iktatott ügyek száma 2019-ben ugyancsak növekedett, mintegy 4,4 
százalékos növekedésről számolhatok be. A törvényességi ellenőrzés ezen belül 2,1 
százalékkal, a magánjogi ügyek pedig nagyon jelentősen, 21 százalékkal növekedtek. A 
törvényességi ellenőrzési ügyek meghatározó hányada változatlanul a szabálysértési 
ügyek törvényességi kontrollja. Az ezzel kapcsolatos törvényességi ellenőrzésre 
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irányuló kérelmek száma lényegesen nem változott. Néhány területet ki kell emelni, 
ahol az ügyészség beavatkozása fontosnak jelentkezett. Ilyenek a környezetvédelmi, 
természetvédelmi ügyek, a fogyasztói jogok érvényesülése, a fogyasztói érdekek 
védelme. Külön kell beszélni a megbízhatósági vizsgálatokról, amely a korrupció ellen 
az egyik nagyon jelentős eszköz lehet, az ügyészség nagy figyelmet fordított a 
megbízhatósági vizsgálatokra. Ilyenből 1146 volt 2019-ben.  

Az ügyészség közreműködött az egyes peres és nemperes eljárásokban. Így a 
magánjogi területen alapvetően a cégjogi és fogyasztóvédelmi ügyekben lépett fel. A 
cégtörvényességi ügyekben ugyanakkor a felügyeleti eljárás lefolytatására irányuló 
kezdeményezések száma csökkent. A fogyasztói érdekek védelmében a korábbit 5 
százalékkal meghaladó számban nyújtott be keresetet az ügyészség az általános 
szerződési feltételek tisztességtelenségének megállapítására. 

Egy mondat a büntetés-végrehajtási ügyekről. Azt gondolom, hogy ez emberi 
jogi szempontból is rendkívül fontos. Kiemelt feladatot jelentett 2019-ben is a 
fogvatartottakkal való bánásmód törvényességének ellenőrzése. Nagy átfogó országos 
vizsgálat is volt erről, amelynek eredményeként azt lehetett mondani, hogy hazánkban 
összességében törvényes és a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő a 
fogvatartottakkal való bánásmód.  

A legfőbb ügyészi jogosítványokból egyet emelnék ki, ez a törvényesség 
érdekében benyújtott jogorvoslat. Ez kizárólag legfőbb ügyészi hatáskör, amikor más 
jogorvoslattal a törvénysértések már nem orvosolhatók. Erre 2019-ben 18 esetben 
került sor, a Kúria 13 esetben osztotta a legfőbb ügyészi indítványban foglaltakat, 3 
esetben nem, 2 kezdeményezés áthúzódott a következő évre.  

A nemzetközi tevékenységről azt az egy momentumot emelném ki, hogy 
rendkívül intenzívek a kapcsolatok az OLAF-fal, az Unió pénzügyi érdekeit védelmező 
adminisztratív testülettel, állandóak a konzultációk konkrét ügyekben és 
általánosságban is. Én magam is találkoztam az OLAF főigazgatójával, és 
megállapítottuk, hogy eredményes az együttműködésünk. Ugyanez a helyzet a 
Eurojusttal, az Unió ügyészi érdekegyeztető, koordináló testületével, itt évről évre nő a 
magyar ügyészség aktivitása és részvétele a Eurojust munkájában ugyanúgy, mint 
ahogy a közös nyomozó csoportokban is, amelyeket más országok ügyészeivel, 
nyomozóival alkotunk, és a Eurojust koordinálja ezek munkáját.  

A személyügyi és pénzügyi feltételekről annyit tudok mondani, hogy ezek 2019-
ben is megfelelőek voltak, rendelkezésre álltak és biztosították az ügyészség megfelelő 
szakmai szintű munkáját.  

Én a magam részéről azt gondolom, hogy mindazok a statisztikai adatok, 
amelyek megtalálhatók az írásbeli beszámolóban, alátámasztják azt a véleményemet, 
hogy az ügyészség 2019-ben törvényesen és eredményesen dolgozott. Köszönöm 
szépen a figyelmüket.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, legfőbb ügyész úr, hogy írásbeli beszámolóját 

szóban is ismertette, kiegészítette.  
Az elfogadott tárgyalási rendünknek megfelelően most a képviselői kérdések 

következnek. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván felszólalni ebben a körben. 
(Jelzésre:) Sebián-Petrovszki László képviselő úré a szó, tessék parancsolni! 

Kérdések 

SEBIÁN-PETROVSZKI LÁSZLÓ (DK): Köszönöm szépen, elnök úr. Legfőbb 
ügyész úr, számos kérdésem lenne, de úgy csoportosítottam, hogy öt témát érintenék a 
könnyebb megjegyezhetőség érdekében.  



61 

Az egyik, hogy a beszámolónak is és most ennek a szóbeli kiegészítésének is az 
egyik hangsúlyos pontja volt a váderedményesség, és hogy ez - talán azt mondta - tíz 
éve nem volt ilyen nagy vagy nem volt ekkora nagy. Engem az érdekelne, hogy hogyan 
számolják ezt ki. Akkor számít-e sikeresnek egy ilyen a maguk statisztikájában, hogyha 
pontosan ugyanaz lesz a vége, mint amit önök kezdeményeztek, tehát hogyha a 
megemelt vád szerinti, azzal egyező jogi minősítésű a jogerős elítélés, vagy minden más 
dolog, tehát hogyha bármilyen módon, de elítélik az illetőt, az már sikeresnek minősül-
e? Beszámít-e a statisztikába - ugyanez a kérdéskör -, hogyha az eljárás közben egy 
súlyos bűntettel fenyegetett vagy kiemelt tárgyi súlyú bűncselekményben ugyan vádat 
emelnek, de aztán ezt átminősítik a bizonyítási eljárás eredményeképpen, akár maga 
az ügyészség, vagy a bíróság csak egy jóval kisebb büntetéssel fenyegetett 
bűncselekményben mondja ki bűnösnek? Hogyan kezeli szintén ez a 
váderedményesség - nyilván érzékeli, hogy én erősen vitatom, hogy ez ennyire pozitív 
és ennyire magas lenne -, hogyan kezelik a részfelmentések kérdését, hogyha az adott 
terhelttel szemben több bűncselekmény miatt emeltek vádat, valami megmarad, 
valami nem, akkor ez sikeresnek minősül, vagy nem minősül sikeresnek? Ez az egyik, 
a váderedményesség, amelynek kapcsán kérdéseim lennének.  

Aztán szintén szerepel a beszámolóban, hogy az ügyészségi határozatok ellen 
csökkent a jogorvoslatok száma, és hogy ez milyen nagy siker, sőt a szakmai színvonal 
emelkedése az ügyészségen okozza ezt. Itt nem gondolja-e, legfőbb ügyész úr, hogy azt 
is meg kellett volna említeni, hogy annak, hogy ez csökkent, van azért egy olyan 
praktikus oka, hogy a büntetőeljárási törvény módosult, és egész konkrétan szűkült 
azoknak a lehetősége, akik ilyen panasszal vagy jogorvoslattal élhetnek. Ugye a régi 
szabályozás szerint még akkor bárki élhetett ezzel, akinek az adott intézkedés vagy 
annak elmulasztása az érdekeit közvetlenül sértette, most már az új törvény konkrétan 
felsorolja, hogy ki az az öt személy, tehát taxatíve fel van sorolva, hogy kik élhetnek 
panasszal. Szóval ezeknek az ügyeknek a csökkenésére, hogy úgy mondjam, rásegített 
a törvény és a parlament is, már hogy a fideszes többség ennek megfelelően.  

Aztán a külön eljárásokról is beszél, arról szól a beszámoló, hogy ha jól értem, 
az elsőfokú büntetőeljárások majdnem háromnegyedében nem bírósági tárgyaláson, 
hanem külön eljárásban, vagyis ilyen gyorsított, egyszerűsített eljárásban sikerült 
elítéltetni a vádlottakat, és ez is a munka eredményességét mutatja. Biztos így van-e, 
vagy - hogy mondjam? - az a szempont is figyelembe vetődik-e, ilyen passzívban 
fogalmazva, hogy rendben, de ugye ezek miatt az egyszerűsített, gyorsított eljárások 
miatt ezek az illetők, már hogy a vádlottak, hogy úgy mondjam, nem annyira 
szembesülnek azzal, hogy mit követtek el, nem állnak bíróság előtt, nem kell szóban 
reagálniuk a felvetésekre, nem érzékelik a tárgyalást magát, tehát egy csomó olyan 
dolog, ami hozzásegítené őket ahhoz, hogy megértsék a bűncselekményük súlyát, 
kimarad ebből a dologból. Bennem az is felvetődik, hogy vajon az a szempont 
érvényesül-e, hogy azért az ítéletnek, tehát a valamiféle retorziónak van egyfajta 
visszatartó ereje, van-e ilyenkor visszatartó ereje, vagy tud-e érvényesülni, hogyha az 
illető tulajdonképpen semmilyen módon nem is érzékel semmit? Kérdezem.  

A negyedik témaköröm az előkészítő ülés, amit megint csak említett, hogy ennek 
a fontossága milyen meghatározó. Az előkészítő ülésnek a lényege az, hogy ha ott 
beismeri a vádlott a bűnösségét, akkor érdemi ítéletet lehet hozni, tehát nem megy 
tovább az eljárás, és itt az szerepel, hogyha jól értem, hogy a büntetőügyek 88 százaléka 
már itt jogerősen befejeződik - és ez pozitív a beszámoló szerint. Biztos-e, hogy pozitív 
ez a része a dolognak, tehát hogy az előkészítő ülésen a büntetőügyek nagyon nagy része 
befejeződik, ha tudjuk azt, hogy mire az első pillanattól a jogerős ítéletig megszületik 
egy büntetőügyben az ítélet, akár hat-nyolc év is eltelhet - most beleszámoltam az első, 
másodfokon is történő eljárásokat -, közben a vádlottnak ezt nyilván bírnia kell 
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szellemileg, anyagilag, minden egyéb módon. Nem arról szól-e az előkészítő ülés és 
annak az elharapózása valójában, hogy egyfelől menekülni akar a vádlott, és hogy úgy 
mondjam, vádalkut kötni, vagy legalábbis valamiféle módon egyszerűsíteni az életét, 
nem azért, mert ő elkövette azt, amivel vádolják, hanem mert a hat-nyolcéves vagy 
tízéves időszakot szeretné lerövidíteni? Magyarán az, hogy ekkora nagy arányú, az 
biztosan jó-e, biztos, hogy az igazsághoz vezető út-e, vagy valójában itt egy nagyon 
érthető emberi szituáció van, hogy a meghurcoltatás meg a hosszú bírósági procedúra 
elől próbál menekülni, és inkább beismeri az előkészítő ülésen azt a bűncselekményt, 
amit esetleg elkövetett vagy nem követett el vagy amit ott felajánlanak neki, hogy így 
mondjam; arról nem beszélve, hogy vannak információk arról, hogy pont ez a helyzet 
az el sem követett bűncselekmények beismerésének a kizsarolására is lehetőséget 
teremt. Meglepődnék, ha a legfőbb ügyész úr ezt elismerné, de azért tudunk arról, hogy 
ez gyakorlatilag ennek az eljárásnak a része tud lenni.  

Az utolsó ügykör, hogy így mondjam, amelyről szólni szeretnék vagy kérdésem 
lenne, a korrupciós ügyek. Az elején beszéltünk arról, hogy a váderedményesség milyen 
szuper jó önök szerint. Kérdezem, hogy ha csak a korrupciós vagy korrupciógyanús 
ügyeket néznénk ebből, ott mi lenne ez a százalék, tehát hány ügyben és milyen 
ügyekben került sor vádemelésre korrupciógyanús ügyekben, korrupciós 
bűncselekményekben, és hány ügyben utasították ezt vissza, milyen arányok vannak, 
ha már az egész statisztikát felmondta itt az ügyész úr. Különös tekintettel kérdezem 
azt, hogy a sajtó évek óta foglalkozik azzal - és szerintem emellett nem lehet elmenni 
szó nélkül -, hogy számos olyan ügyben, amelyek fokozottan társadalomra veszélyes, 
sokakat felháborító, kiemelt tárgyi súlyú ügyek voltak, sok esetben nem indult 
semmilyen érdemi vizsgálat, semmilyen nyomozás, semmilyen számonkérés, hosszan 
tudnám sorolni, hogy a DK milyen ügyeket indított legutóbb a lélegeztető gépek 
beszerzése kapcsán, és azt kaptuk például, hogy derítsük ki mi a részleteket, merthogy 
ha annál többet nem tudunk mondani, ami az újságban megjelent, hát akkor önök ezzel 
nem tudnak mit kezdeni. És akkor itt mondok egy pluszadalékot, nyilván ezt is ön 
ismeri, hogy az Európai Bizottságnak a szeptember végi jogállamisági jelentésében is 
van számos utalás arra, hogy a korrupciót üldöző hatóságok mintha nem jól látnák el a 
feladatukat, nincs megfelelő civil kontroll, olyan kritika is van, és van olyan is, hogy 
egészen konkrétan akadályozva vannak azok a folyamatok, amelyek a korrupciós ügyek 
feltárását eredményeznék. Mit szól ehhez, legfőbb ügyész úr? Köszönöm szépen a 
figyelmet. 

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

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr! Mind a részletes és rendkívül alapos beszámolóban 
olvashattuk, mind a szóbeli kiegészítésben hallhattuk, hogy az ügyészség nemzetközi 
tevékenységében jelentős részt tett ki 2019-ben a nemzetközi konferenciákon való 
részvétel akár tapasztalatcsere, akár képzési céllal, nemcsak előadói, hanem szakértői 
részvételre is sor került. Hasonlóképpen az ügyészség nemzetközi tevékenységében 
szintén jelentős részt tett ki, ahogy ezt legfőbb ügyész úr is említette, a különböző 
igazságügyi hatóságokkal való együttműködés, szakmai egyeztetés és ilyen ügyek 
érdekében tett külföldi kiküldetés. Azt szeretném megkérdezni a tisztelt legfőbb ügyész 
úrtól, hogy milyen eredményeket értek el a magyar ügyészek a nemzetközi színtéren, 
illetve a nemzetközi kapcsolatokat hogyan ítéli meg akár az OLAF-fal, akár más 
igazságügyi szervekkel, akivel kapcsolatot tartott az ügyészség 2019-ben. 

Szeretnék egy második kérdést is feltenni a legfőbb ügyész úr számára. Tudna-e 
példákat mondani, illetve mely esetekben látta indokoltnak, hogy akár 
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jogszabályalkotás okán módosítási javaslatot nyújtson be a jogalkotó számára és 
milyen eredményekhez vezettek ezek az eljárásai a legfőbb ügyész úrnak? Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még valaki felszólalni ebben a 

körben. (Dr. Gyüre Csaba jelentkezik.) Igen, Gyüre Csaba alelnök úré a szó. Tessék 
parancsolni! 

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

elnök úr. Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr! Tulajdonképpen két kérdésem lenne. Az egyik 
már félig-meddig elhangzott korábban képviselőtársamtól, ez pedig a magyarországi 
elharapódzó korrupció. Nyilván más a megítélése, ön is el szokta mondani, mert ez 
mindig vita kérdése a parlamentben is közöttünk, hogy nemzetközi megítélés szerint 
Magyarországon a korrupció hihetetlen mértékben elharapódzott és az európai uniós 
ranglistán is nagyon előkelő helyen vagyunk, már csak egyetlenegy ország van, amely 
korruptabbnak van minősítve. Persze, lehet szempont, hogy ki minősíti, stb, de 
mindenesetre ez figyelemre méltó adat Magyarországon, ezért kérdezem, hogy 
terveznek-e ebben valamiféle szigorítást vagy nagyobb odafigyelést a jövőben.  

A másik kérdésem pedig arra vonatkozna, hogy Darák elnök úr néhány órával 
ezelőtt beszélt arról, hogy a Legfelsőbb Bíróság örökébe lépő Kúriának volt egy olyan 
döntése, hogy a plakátrongálások igenis megvalósítják a rongálás bűncselekményét és 
nem férnek bele a szabad véleménynyilvánításba. Ezzel kapcsolatban már tudom, hogy 
az ügyészségnek van egy módosult álláspontja, mert éppen jobbikos képviselőtársam 
ellen kezdeményeztek büntetőeljárást. A kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy terveznek-
e vádemelést abban a sok száz plakátrongálásos ügyben, amit korábban 
bűncselekmény hiányában elutasítottak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: További felszólalók jelentkezését nem látom, a kérdések körét lezárom. 

Mielőtt megadnám a szót a legfőbb ügyész úrnak, tájékoztatom legfőbb ügyész urat 
arról, hogy most a 2019. évi beszámolóról van szó, az ezzel kapcsolatban feltett 
kérdésekre köteles választ adni, illetve aktuális kérdésekre, nyilván folyamatban levő 
ügyekre nem. Tessék parancsolni, legfőbb ügyész úr, öné a szó! 

Dr. Polt Péter válaszadása 

DR. POLT PÉTER legfőbb ügyész: Köszönöm szépen, elnök úr. Sorrendben 
igyekszem válaszolni, elnök úr, a felvetődő kérdésekre, amire esetleg hirtelen nem 
tudnék, azt majd írásban szokás szerint, ahogy szoktuk évről évre, meg fogjuk tenni. 

Sebián-Petrovszki képviselő úr öt kérdésével kapcsolatban. Az első a 
váderedményességre vonatkozott. A váderedményességet több évtizede ugyanúgy 
számolják ki, tehát ez egy tradíció már. Ennek nyilvánvalóan van egy olyan oka is, hogy 
összehasonlíthatók legyenek évről évre ezek az adatok. Lehetne másként is kiszámolni. 
A váderedményesség alapvetően arról szól, hogy ha megvádolnak valakit, akkor őt a 
bíróság végül is bűnösnek mondja ki vagy nem mondja ki bűnösnek. Tehát 
természetesen abban igaza van képviselő úrnak, hogy ilyen módon az is eredményes 
vád, ha valakit három bűncselekménnyel vádolnak meg, de csak egyben találja 
bűnösnek a bíróság. De valószínűleg nem keltette fel a figyelmét, pedig a szóbeli 
kiegészítésben is elhangzott, hogy egy másik adatot is közöltem. Tudniillik azt az 
adatot, hogy a bíróság több mint 81 százalékban a váddal teljesen egyezően állapította 
meg az ügyekben a terheltek büntetőjogi felelősségét. Ez tehát annyit jelent, hogy 
nemcsak egy vagy két, több bűncselekményből nemcsak átminősítve az eredeti ügyészi 
vádat találta az ügyészség teljesítményét értékelhetőnek, hanem mindenben a-tól z-ig, 
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minősítésben, indítványokban, bűncselekmény-számokban, tehát mindenben. Nem 
véletlen, hogy ezt hozzátettem, azért, mert ez is lehet egy mérőszám. Tehát úgy 
gondolom, hogy a váderedményesség hagyományos mérőszámként továbbra is 
szerepelhet és mellé tudunk tenni még más mérőszámokat is, például mint ahogy mellé 
is tesszük és mindenki elolvashatja. A mostani váderedményességnél is az volt a lényeg, 
hogy nőtt, az elmúlt tíz évben folyamatosan nőtt és egyre magasabb, már körülbelül öt 
éve mondom, hogy most már biztos nem nőhet tovább, de valamilyen oknál fogva 
mégis nőtt, és ezt az összehasonlítási alapot nem mi találtuk ki. 

A jogorvoslatokkal kapcsolatban az a szám, amit képviselő úr mondott, minden 
bizonnyal az ügyészségek határozatai elleni jogorvoslatokra vonatkozott. Tehát itt 
nincs arról szó, hogy például az új Be.-ben a nyomozás kapcsán bizonyos önállóságot 
élvez, sőt nagyon nagy fokú önállóságot élvez a nyomozó hatóság és ezért nem nő vagy 
éppenséggel csökken a határozatok elleni jogorvoslat. Úgy gondolom, hogy ez megint 
összehasonlítás kérdése, az ügyészségi határozatokkal szemben ugyanúgy lehet 
jogorvoslattal élni, mint korábban és ez a csökkenés valóban többféleképpen 
magyarázható, de mégis az egy logikus magyarázat, hogy elégedettek a határozatokkal 
az érintettek és ezért nem élnek vele szemben jogorvoslattal.  

Konkrétumot is mondott a képviselő úr. Egy olyan konkrétumot, hogy vajon a 
nem érintett feljelentő, aki nem sértett az ügyben és ezért nem jogosult jogorvoslattal 
élni az ügyben, az nem arra sarkallja-e az embereket, hogy kevesebb jogorvoslatot 
nyújtsanak be. Szerintem ez nem így van, egyébként ez egy régóta meglévő döntés. 
Hozzáteszem, hogy az ügyészség minden esetben, hogyha - és ezt talán a sajtóban is le 
lehet követni - nem jogosulttól érkezik valamilyen jogorvoslati kérelem, akkor 
tájékoztatja a nem jogosultat arról, hogy formai okokból nem élhet jogorvoslattal, 
azonban hivatalból az esetek nagy százalékában az ügy jelentőségét is felmérve 
vizsgálatot végez, különösen akkor, hogyha ténylegesen fontos érveket sorakoztat fel az 
egyébként nem jogosult panaszos. Én tehát azt gondolom, hogy a jogorvoslatok száma 
és jelentősége ilyen kontextusban vizsgálandó. 

A harmadik kérdés, hogy vajon milyen hatással bír a terheltekre nézve, hogy 
nem bíróság ítéli el őket, ahogy a képviselő úr említette. Szeretném azt mondani, hogy 
minden esetben bíróság ítéli el őket, csak az a kérdés, hogy vajon milyen hosszan folyik 
az eljárás, és annak melyik szakaszában történik ez. Egy olyan intézmény van - 
pontosabban talán kettő, hogyha az ügyészi megrovást is ideszámoljuk -, amikor a 
bíróságnak nincs itt szerepe, lehet, de nem feltétlenül kell hogy szerepe legyen, az a 
feltételes ügyészi felfüggesztés, a régi vádhalasztás, amikor az ügyész egy bizonyos 
büntetéssel fenyegetettségi szint alatt dönthet úgy, hogy nem fogja megvádolni a 
terheltet, hanem elhalasztja a vádemelést egy meghatározott időre, és a terhelt további 
magatartásától teszi függővé azt, hogy a vádat végül benyújtja, vagy nem; hogyha ez a 
meghatározott idő sikeresen eltelik, akkor a vádelhalasztás azzal jár, hogy megszűnik a 
terheltnek a büntethetősége - de ez, bár egy fontos eszköz, százalékosan azonban 
mégsem jelentős, az ügyészség azért él vele, de nem ez a legjelentősebb eszköz. Én azt 
gondolom, hogy önmagában az, hogy valaki fölött ott lebeg Damoklész kardja, amely, 
hogyha nem jól viselkedik, akkor - ha profánul akarom kifejezni magam - lecsap rá, ez 
megfelelő visszatartó erő, egyébként ez egy sikeres intézmény. Minden egyéb esetben, 
beleértve az egyezséget, a "mértékes" indítványt, bíróság dönt, csak - ahogy mondtam 
- nem mindegy, hogy mikor dönt, az előkészítő ülésen, első fokon, másodfokon, 
harmadfokon vagy felülvizsgálati eljárásban. A cél az, és ez mindenkinek az érdeke, 
elsősorban egyébként, hadd mondjam, mert mi alapvetően, én azt gondolom, a 
szabályozásból is adódóan a sértettek oldalán állunk, egyébként itt sértett a magyar 
állam, sértettek a személyek, a magyar állam, a személyek érdekei, és lehet sorolni, és 
nekik alapvetően az az érdekük, hogy az eljárás minél gyorsabban fejeződjön be az 
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anyagi igazságnak megfelelően. De én azt mondom, mert nekünk biztosítanunk kell a 
terheltek emberi jogait is, és ezt minden esetben meg is tesszük, hogy ez nekik is 
érdekük, nem érdeke a terheltnek, ezt talán még a képviselő úr is mondta, persze más 
összefüggésben azzal, hogy inkább bevall valamit, csak legyen vége az eljárásnak, ezt 
nem tapasztaljuk, tehát ilyen azért nincsen, senki nem ellensége saját magának, én azt 
gondolom; ráadásul a szabályozás olyan, hogy például a "mértékes" indítvány esetében 
hogyha a bíró azt látja, hogy nem őszinte a beismerés, és annak ellentmondanak az 
eljárás egyéb adatai, akkor azt nem fogadja el, nem fogadja el, nem dönt, nem ítéli el, 
nem hoz határozatot az előkészítő ülésen, hanem tárgyalásra utalja, és megy tovább. 
Én tehát azt gondolom, hogy ez mindenkinek jó, mert törvényes az eljárást gyorsító 
intézkedések szabályozása, és nemcsak hatékony, hanem jótékony is.  

A negyedik kérdés kapcsolódik ehhez az előkészítő ülés kapcsán. Azt említette 
egyebek iránt a képviselő úr, hogy az ügyek 88 százaléka az előkészítő ülésen fejeződik 
be. Nem, ha jól emlékszem, az van a beszámolóban, hogy első fokon, tehát az ügyek 
88 százaléka első fokon fejeződik be, ami nem ugyanaz, mint hogy az előkészítő ülésen 
fejeződik be; egyébként az nagyon nagy eredmény lenne, hogyha az előkészítő ülésen 
fejeződne be, de azért az sem rossz, hogy első fokon fejeződik be. Egyébként 9125 olyan 
vádlott volt 2019-ben, akinél a beismerő vallomást követően az előkészítő ülésen 
lehetett ítéletet hozni, ez 24,5 százalékos arány, tehát messze vagyunk még a 
88 százaléktól. És hogy jó-e ez nekik, erre válaszoltam az előző kérdés kapcsán. 

A korrupciós ügyek váderedményessége. Ezt vizsgáltuk a korábbiakban, és azt 
láttuk, hogy bár a korrupciós ügyek váderedményessége nem éri el az átlagot, de nincs 
azon ügycsoportok között sem, amelyek szignifikánsan kisebb váderedményességgel 
rendelkeznek. Ilyen ügyek leginkább - és ezt azért érdemes megemlíteni, mert ezekkel 
az ügyekkel tévesztik össze akár nemzetközi színtéren is a korrupciós ügyeket - a hűtlen 
kezeléses ügyek. Ott igen, ott a váderedményesség kisebb, tehát nem 98 százalék, 
hanem ennél jelentősen kisebb, bár szerintem itt is 80 százalék körül van, de azért 
szignifikánsan kisebb váderedményesség van. Én azt gondolom, hogy ez egyébként 
egyes ügyeknél feltételezhető, és ennek megvan a magyarázata is, tehát hogy 
nehezebben bizonyítható az ügy, az a magyarázata, hogy a korrupciós ügyek mind a 
vesztegető, mind a vesztegetett részéről nagyfokú titokban történnek, ezért ahhoz, hogy 
ezt valóban jól lehessen bizonyítani, két dolog kell: vagy az, hogy az egyik vagy a másik 
fél beismerő vallomást tegyen, vagy pedig az, hogy olyan bizonyítékok álljanak 
rendelkezésre, amelyeket általában csak titkosszolgálati eszközökkel lehet 
megszerezni. Nem is véletlen az, hogy ezeknek a kiterjesztését szorgalmazzuk minden 
korrupciós ügyben. 

Hogy nem is indulnak ügyek. Én azt gondolom, hogy indulnak ügyek, de 
pontosan azon nehézségek miatt, amelyeket az előbb említettem, tehát hogy 
nehezebben bizonyíthatók, mint más büntető ügyek, ezekben hosszabb eljárás 
szükséges, a megszüntetésre is nagyobb esély van, mint más ügyekben, de én úgy 
gondolom, hogy ez csak a természetük miatt van, nem pedig más ok áll a háttérben.  

Bajkai István képviselő úr az ügyészség nemzetközi tevékenységéről kérdezett. 
Erről igen keveset mondtam a szóbeli kiegészítésben, azért az írásbeli anyagban több 
minden található. Én azt látom, hogy a magyar ügyészség széles körű nemzetközi 
tevékenységet végez mind szakmai ügyekben, mind az oktatással kapcsolatban, mind 
pedig tudományos tevékenységgel kapcsolatban. Itt említettem az OLAF-fal, 
Eurojusttal kapcsolatos tevékenységünket. Egyébként elismeréseket kapunk a két 
nemzetközi szervezettől az ügyészség munkáját illetően. De sok minden mást is lehet 
mondani. Ügyészeket például rendszeresen felkérnek a különböző Unión kívüli 
országok általában Európa tanácsi jogi értékelésének elkészítésére, ugyanígy jelen 
vagyunk például Koszovóban a békefenntartásoknál, tehát ott is van egy respektje az 
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ügyészségnek. De olyan eredményekről is be lehet számolni, hogy van egy világméretű 
jogi verseny fiatalok részére, ez a THEMIS-verseny, amiben Magyarország ügyészsége 
rendkívül jó eredményeket szokott elérni, a világ krémjét megelőzzük ezeken a 
versenyeken. Tehát azt gondolom, hogy ezt nem lehet eléggé értékelni. Egy magyar 
ügyész a világban nagy megbecsülést élvez és rajtuk, a tevékenységükön keresztül a 
magyar ügyészség is. 

Ami a jogszabályokat illeti, széles körű jogszabály-előkészítés van. 2019-ben 
alapvetően a Be. tapasztalatait figyelembe véve igyekeztünk a jogalkotónak 
javaslatokat tenni és a Be. novellában számos javaslatunk meghallgatásra is talált. 
Figyelembe veszi a gyakorlati tapasztalatokat a jogalkotó, ennek örülünk egyébként, jól 
együtt tudunk velük működni. De ugyanígy a nemzeti korrupcióellenes stratégia 
kidolgozásában is részt vett az ügyészség, itt is a véleményünk meghallgatásra talált. 
Egy konkrét dolgot hadd mondjak, ami elhangzott a szóbeli kiegészítésben is és 
fontosnak tartom most is megemlíteni, állandóan vissza-visszatérünk a korrupcióra és 
az volt a véleményünk, az előbb többször is említettem a bizonyítási nehézségeket, hogy 
a gazdasági vesztegetés jobb felderítése érdekében ki kell terjeszteni a megbízhatósági 
vizsgálatokat erre a területre, tehát a különböző gazdasági szervezetekre. A jogalkotó 
ezt is akceptálta, úgyhogy a megbízhatósági vizsgálatokkal újabb korrupciós 
cselekmények lesznek felderíthetők.  

Gyüre Csaba képviselő úr mondta, hogy a korrupciós rangsorban utolsó előttiek 
vagyunk. Azt gondolom, hogy attól függ, miről szól ez a korrupciós rangsor, ki és milyen 
szempontok szerint állítja össze. Számtalanszor próbáltunk erre rámutatni, hogy a 
korrupciós büntetőügyek és a korrupciós cselekmények felderítése, elbírálása és az 
ebből levonható következtetések és statisztikai adatok nem korrelálnak a percepciós 
érzetekkel, tehát a korrupció érzetével. Egyébként egy dolgot csak illusztrációként hadd 
mondjak erre: most jött ki egy kutatás, amely azt vizsgálta, hogy Magyarországon mivel 
kötik össze alapvetően a korrupciót az emberek. Ebből az jött ki, hogy alapvetően a 
legnagyobb számban, de ez nagyon nagy százalékos számot jelentett, az egészségüggyel 
kapcsolatban és természetesen mindenki a hálapénzre utal. Viszont a hálapénz a 
magyar szabályozás szerint nem bűncselekmény. Van egy vékony szelete - most már 
nem is lesz hálapénz, de én az elmúlt időszakról beszélek -, amikor ha előre adják, kérik 
bizonyos tevékenységért, akkor lehet bűncselekmény, de ez egy nagyon vékony szelet. 
De egyébként a nagy többsége nem az. Tehát itt látszik, hogyan válik el a percepciós 
érzet a valódi korrupciós történéstől. Az egyik egy nagyon magas számot fog adni, a 
másik pedig egy nagyon alacsony számot fog adni. Ha ezt a percepciós részt vesszük fel 
az indexbe, akkor, bizony, nyugodtan mondhatjuk, hogy ja, hát itt nagyon rossz a 
korrupciós helyzet. De én ezzel így nem értek egyet.  

Ami pedig a plakátrongálást illeti, az ügyészi szervezet mindig a hatályos 
jogszabályok és a hatályos kúriai jogegységet szolgáló döntések szerint jár el. Ez a 
múltban is így volt és a jövőben is így lesz. Konkrét ügyekben, hogy mi fog történni, azt 
nem tudom megmondani. Köszönöm szépen, elnök úr. Igyekeztem mindenre 
válaszolni, azt hiszem. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, legfőbb ügyész úr, a kérdésekre adott válaszait. 

Megnyitom a vélemények körét. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Senki sem 
jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a véleménykört és a vita egészét lezárom. Mivel 
véleménykörben senki nem fogalmazott meg semmit, nem kell reagálnia a legfőbb 
ügyész úrnak. Kérdezem, hogy kíván-e még valamit előadni. (Dr. Polt Péter: Nem, 
köszönöm.) Köszönöm szépen, legfőbb ügyész úr. 
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Határozathozatalok 

Most határozathozatal következik. Kérdezem képviselőtársaimat, támogatják-e 
az ügyészség 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását. Kérem, szavazzon, 
aki támogatja! (Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen, 3 nem szavazattal, tartózkodás 
nélkül úgy döntött, hogy a beszámoló elfogadását támogatja. 

Most a határozati javaslat benyújtásáról kell döntenünk. A bizottság önálló 
indítványának tervezetét munkatársaim kiosztották önöknek. Megnyitom a javaslat 
vitáját. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem 
látok, a vitát lezárom.  

Határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a 
határozati javaslat benyújtását annak kiosztott szövege szerint. Kérem, szavazzon, aki 
támogatja! (Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen, 3 nem szavazattal és tartózkodás nélkül úgy 
döntött, hogy a határozati javaslatot az ülésen kiosztott tartalommal terjeszti a tisztelt 
Ház elé. (Dr. Varga László távozik.) 

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság előterjesztőjeként a 
határozati javaslat plenáris tárgyalásán személyesen kívánom a bizottságot képviselni. 
Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy van-e ezzel kapcsolatban kifogásuk, észrevételük. 
(Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok.  

Köszönöm legfőbb ügyész úrnak és munkatársainak a részvételét az ülésünkön. 
Egy perc technikai szünetet rendelek el.  

 
(Szünet: 12.28-12.29 óra 

- Sebián-Petrovszki László távozik.) 

Egyes törvényeknek az egyenlő bánásmód követelménye 
hatékonyabb érvényesítését biztosító módosításáról szóló T/13631. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Bizottság! Folytatjuk munkánkat. 
A részletes viták közül - emlékeznek - egy kimaradt, az eredetileg nyolcadik napirendi 
pontunk, most ennek a tárgyalása következik. Tehát soron következik az eredetileg 
nyolcadik napirendi pontunk, egyes törvényeknek az egyenlő bánásmód követelménye 
hatékonyabb érvényesítését biztosító módosításáról szóló, bizottságunk által 
benyújtott T/13631. számú törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként 
történő lefolytatása. 

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, vagyis a törvényjavaslatnak a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok 
szerinti vizsgálatát. Mivel a törvényjavaslat előterjesztője maga a bizottság, ezért a 
bizottság a részletes vita valamennyi részében a szavazással nyilvánítja ki az 
előterjesztői álláspontját. Megnyitom tehát a vitát. Kérdezem, ki kíván e vonatkozásban 
hozzászólni. (Senki nem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. A vita e szakaszát lezárom, 
szavazás következik. 

Kérdezem a bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a törvényjavaslat a 
házszabály rendelkezéseinek - ahogy azt a tárgyalás elején jeleztem, ezzel a szavazással 
a bizottság az előterjesztői álláspontját is kifejezi. Kérem, szavazzanak. Ki az, aki 
egyetért ezzel? (Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) És ki tartózkodik? (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül egyhangúlag úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a 
házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltaknak.  
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Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat érkezett, áttérünk a háttéranyag 
megvitatására, amely két pontból áll, és amelyet a bizottság tagjainak kiosztottunk. A 
háttéranyag egymással összefüggő 1. és 2. pontjairól kell döntenünk. A módosító 
indítványt Gurmai Zita, MSZP, és Varga-Damm Andrea, független, képviselők 
nyújtották be. A benyújtó képviselők nincsenek jelen. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki 
kíván hozzászólni. (Senki nem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok.  

Szavazás következik. Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag 
egymással összefüggő 1. és 2. pontjait, amellyel a bizottság az előterjesztői véleményét 
is kialakítja. Kérem, szavazzanak. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki nem? 
(Szavazás.) És ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 
1 igen szavazattal, 8 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a háttéranyag 
hivatkozott pontjait nem fogadta el, véleményét kialakította.  

Mivel az előterjesztéshez benyújtott képviselői módosító javaslatot a bizottság 
nem fogadott el, és további saját szándékot sem fogalmazott meg, ezért részletes vitát 
lezáró módosító javaslatot nem nyújt be. 

Most a részletes vita lezárásáról kell döntenünk. Kérdezem a tisztelt bizottságot, 
lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, amely a részletes vitáról szóló bizottsági 
jelentés benyújtásáról való döntés is egyben. Kérem, szavazzanak. Ki az, aki egyetért 
ezzel? (Szavazás.) Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás 
mellett a részletes vitát lezárta, a részletes vitáról szóló bizottsági jelentés benyújtásáról 
döntött.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kívánnak-e a plenáris ülésen többségi vagy 
kisebbségi előadót állítani. (Senki nem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, nem. 

Ezzel ezt a napirendi pontot is lezárom. 

Egyebek 

Rátérünk az utolsó napirendi pontunk, az egyebek megtárgyalására. Kérdezem 
a bizottság tagjaitól, hogy van-e az egyebek között bármilyen javaslatuk, észrevételük. 
(Senki nem jelentkezik.) Nincs. Köszönöm szépen.  

Az ülés berekesztése 

A bizottsági ülést berekesztem. Köszönöm mindenkinek a megjelenését. 
További szép napot kívánok! Vigyázzanak magukra és az egészségükre! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 34 perc)  

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: dr. Lestár Éva és Molnár Emese  


