
 

Ikt. sz.: IUB-41/23-3/2021. 

IUB-8/2021. sz. ülés 
(IUB-77/2018-2022. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Igazságügyi bizottságának 
2021. május 26-án, szerdán, 08 óra 32 perckor 

az Országház Delegációs termében (főemelet 40.) 
megtartott üléséről 



2 

Tartalomjegyzék  

 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 7 

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló T/16118. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 7 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
módosításáról szóló T/16200. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 9 

Magyarország Alaptörvényének tizedik módosítása a köztársasági 
elnök közvetlen választásának bevezetése érdekében címmel 
benyújtott T/16058. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 10 

Dr. Brenner Koloman szóbeli kiegészítése 10 

Hozzászólások 11 

Dr. Brenner Koloman válaszadása 13 

Határozathozatal 13 

a) Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 
tevékenységéről 2020 (B/15278. szám)  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján)  
b) Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2020. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló H/…. számú 
határozati javaslat  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) 
bekezdése alapján) 13 

Kozma Ákos expozéja 14 

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet szóbeli kiegészítése 20 

Dr. Bándi Gyula szóbeli kiegészítése 21 

Kérdések 22 

Válaszok 23 

Hozzászólások 25 

Reflexiók 27 

Határozathozatal 29 

Baja Város Önkormányzata Képviselőtestületének Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. §-
ának - az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatával 
kapcsolatos - módosítását kezdeményező beadványának 
megvitatása 29 

Nyirati Klára szóbeli kiegészítése 30 

A kormány álláspontjának ismertetése 30 

Hozzászólások 32 



3 

Nyirati Klára reflexiója 37 

Dr. Dukai Miklós reflexiója 38 

Határozathozatal 38 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvénynek a 
Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező, a szavazás napján 
külföldön tartózkodó választópolgárok levélben történő 
szavazását biztosító módosításáról szóló T/16044. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 38 

Dr. Keresztes László Lóránt szóbeli kiegészítése 39 

Bencsik János szóbeli kiegészítése 40 

Határozathozatal 41 

A képviselő-testületek „újranyitásáról” címmel benyújtott 
H/16182. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 41 

Bencsik János szóbeli kiegészítése 41 

Határozathozatal 42 

A kilakoltatási moratórium meghosszabbításáról szóló H/16091. 
számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 43 

Határozathozatal 43 

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 
rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról 
szóló T/16142. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 43 

Határozathozatal 43 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról 
szóló T/16242. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 43 

Burány Sándor szóbeli kiegészítése 44 

Hozzászólások 44 

Burány Sándor reflexiói 45 

Határozathozatal 46 

Egyebek 46 

Az ülés berekesztése 46 

 



4 

Napirendi javaslat 

 

1. Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/16118. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság)  
Uniós napirendi pont!  
 

2. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/16200. szám)  
(A Magyarországi nemzetiségek bizottsága önálló indítványa)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

3, Magyarország Alaptörvényének tizedik módosítása a köztársasági elnök 
közvetlen választásának bevezetése érdekében címmel benyújtott 
törvényjavaslat (T/16058. szám)  
(Dr. Brenner Koloman (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

4.a) Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2020 
(B/15278. szám)  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján)  
(Beszámolót tárgyaló bizottság) 

b) Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2020. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/… szám)  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) bekezdése 
alapján) 

5. Baja Város Önkormányzat Képviselőtestületének Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. §-ának - az 
önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatával kapcsolatos - módosítását 
kezdeményező beadványának megvitatása  
Előterjesztő: 
Nyirati Klára, Baja polgármestere 

6. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvénynek a Magyarországon 
állandó lakcímmel rendelkező, a szavazás napján külföldön tartózkodó 
választópolgárok levélben történő szavazását biztosító módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/16044. szám)  
(Dr. Keresztes László Lóránt (LMP) és Bencsik János (független) képviselők 
önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

7. A képviselő-testületek „újranyitásáról” címmel benyújtott határozati javaslat 
(H/16182. szám)  
(Bencsik János (független) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

  



5 

8. A kilakoltatási moratórium meghosszabbításáról szóló határozati javaslat 
(H/16091. szám)  
(Z. Kárpát Dániel (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

9. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény rendelkezéseinek 
veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló törvényjavaslat (T/16142. 
szám) 
(Tordai Bence (Párbeszéd), Csárdi Antal (LMP), Dr. Gurmai Zita (MSZP), Dr. 
Oláh Lajos (DK), Dr. Szél Bernadett (független) és Z. Kárpát Dániel (Jobbik) 
képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

10. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/16242. szám)  
(Szabó Timea, Burány Sándor (Párbeszéd) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

11. Egyebek 

 



6 

Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Dr. Vejkey Imre (KDNP), a bizottság elnöke  
 
Czunyiné dr. Bertalan Judit (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Kovács Zoltán (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Vitányi István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dr. Bajkai István (Fidesz)  
Dr. Becsó Károly (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz)  
Dr. Varga László (MSZP)  
Sebián-Petrovszki László (DK)  
Dr. Varga-Damm Andrea (független) 

Helyettesítési megbízást adott 

Czunyiné dr. Bertalan Judit (Fidesz) Vigh Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz) megérkezéséig dr. Bajkai Istvánnak (Fidesz) 
Dr. Becsó Károly (Fidesz) megérkezéséig Demeter Zoltánnak (Fidesz) 
Demeter Zoltán (Fidesz) távozásától dr. Becsó Károlynak (Fidesz)  

A bizottság titkársága részéről  

Gáborné dr. Túri Izabella bizottsági főmunkatárs  
Dr. Nagy Zoltán bizottsági munkatárs  
 

Meghívottak 

Hozzászólók 

Dr. Adorján Richárd helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium) 
Ritter Imre elnök (Magyarországi nemzetiségek bizottsága)  
Dr. Fürjes Zoltán helyettes államtitkár (Miniszterelnökség) 
Dr. Brenner Koloman (Jobbik) országgyűlési képviselő  
Dr. Kozma Ákos alapvető jogok biztosa   
Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet biztoshelyettes  
Dr. Bándi Gyula biztoshelyettes  
Dr. Salgó László Péter helyettes államtitkár (Igazságügyi Minisztérium) 
Nyirati Klára polgármester (Baja)  
Dr. Dukai Miklós helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
Dr. Keresztes László Lóránt (LMP) országgyűlési képviselő  
Bencsik János (független) országgyűlési képviselő  
Burány Sándor (Párbeszéd) országgyűlési képviselő  
 

Megjelent 
Dr. Papp Zoltán jegyző (Baja) 



7 

(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 32 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

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

Ismertetem a helyettesítések rendjét. Vitányi István alelnök urat Bajkai István 
képviselőtársunk helyettesíti, Czunyiné Bertalan Judit alelnök asszonyt pedig Vigh 
László képviselőtársunk helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

Ahogy azt az előző ülésen is jeleztem, a járványügyi helyzetben a félemeleti 
sajtóteremben van lehetőség a bizottsági ülést figyelemmel kísérni és zártláncú 
közvetítések jeléhez hozzáférni. 

Most soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. Mint az önök 
előtt is ismert, a plenáris ülésen körülbelül 10.15 órától szavazások lesznek, így annak 
időtartamára 10.10 órától szünetet fogok elrendelni. A bizottság a szavazások után 
azonnal folytatja munkáját. A napirend módosítására irányuló kezdeményezés nem 
érkezett. Most kérdezem képviselőtársaimat, ki támogatja a napirendi javaslat 
elfogadását. Kérem, szavazzanak! Aki egyetért ezzel! (Szavazás.) Tartózkodás? (Senki 
sem jelentkezik.) Ellenszavazat? (Senki sem jelentkezik.) Köszönöm. Megállapítom, 
hogy a bizottság egyhangúlag, 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
napirendet elfogadta. 

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló T/16118. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik az 1. napirendi pontunk, Magyarország 2022. évi központi 
költségvetéséről szóló T/16118. számú törvényjavaslat részletes vitájának vitához 
kapcsolódó bizottságként történő lefolytatása. Köszöntöm az ülésünkön az előterjesztő 
kormány képviseletében Adorján Richárd helyettes államtitkár urat és munkatársait a 
Pénzügyminisztérium 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 a kormányt, hogy 
álláspontja szerint a javaslat megfelel-e a házszabály rendelkezéseinek. 

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Én is 

köszöntöm a tisztelt bizottságot. Tisztelt Elnök Úr! Igen, véleményünk szerint megfelel. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A vitát megnyitom. Kérdezem, e vonatkozásban ki 

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

törvényjavaslat a házszabály rendelkezéseinek. A kormány szerint megfelel. Aki ezzel 
egyetért! (Szavazás.) Aki nem! (Szavazás.) Aki tartózkodik! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 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, amelyet a bizottság tagjainak kiosztottunk, és amely hét pontból és négy 
szavazásból áll. Elsőként a háttéranyag 13. pontja következik. A módosító indítványt 
Lukács László György és Gyüre Csaba (Jobbik) képviselők nyújtották be. A benyújtó 
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képviselők egyike sincs most jelen. Most a kormányt kérdezem, mi az álláspontja a 
háttéranyag ezen pontjáról. 

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): A 

háttéranyag pontjaihoz előzetes minisztériumi álláspontot tudok mondani. Az 
előterjesztő nevében nem támogatjuk. 

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

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

13. pontját, melyet a kormány nem támogat. Kérem, szavazzanak! Aki igen! (Szavazás.) 
Aki nem! (Szavazás.) Aki tartózkodik! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 1 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a háttéranyag 
hivatkozott pontját nem fogadta el. 

Most a háttéranyag egymással összefüggő 432. és 1371. pontja következik. A 
módosító indítványt Gyüre Csaba (Jobbik) képviselő nyújtotta be. A benyújtó képviselő 
úr még nincs jelen. Most kérdezem a kormányt, mi az álláspontja a háttéranyag ezen 
pontjáról. 

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem 

támogatom. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Senki 

sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom. 
Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag egymással összefüggő 

432. és 1371. pontját, amelyet a kormány nem támogat. Kérem, szavazzanak! Aki igen! 
(Szavazás.) Aki nem! (Szavazás.) Aki tartózkodott! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében, 
tartózkodás nélkül a háttéranyag hivatkozott pontjait nem fogadta el. 

A háttéranyag egymással összefüggő 570. és 1615. pontja következik. A módosító 
indítványt Szilágyi György (Jobbik) képviselő úr nyújtotta be. A benyújtó képviselő úr 
nincs jelen. Most a kormányt kérdezem, mi az álláspontja a háttéranyag ezen pontjáról. 

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Senki 

sem jelentkezik.) A vitát lezárom. 
Szavazás következik. Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag 

egymással összefüggő 570. és 1615. pontját, amelyet a kormány nem támogat. Aki igen! 
(Szavazás.) Aki nem! (Szavazás.) Aki tartózkodik! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal, 7 nem ellenében, tartózkodás nélkül 
a háttéranyag hivatkozott pontjait nem fogadta el. 

Végezetül rátérünk a háttéranyag egymással összefüggő 583. és 1627. pontjaira. 
(Dr. Becsó Károly megérkezik.) A módosító indítványt Dudás Róbert (Jobbik) és 
Gyüre Csaba (Jobbik) képviselők nyújtották be. A benyújtó képviselők nincsenek jelen. 
Most a kormányt kérdezem, mi az álláspontja a háttéranyag ezen pontjairól. 

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
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ELNÖK: Köszönöm. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Senki 
sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. 

Szavazás következik. Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag 
egymással összefüggő 583. és 1627. pontját, amelyet a kormány nem támogat. Kérem, 
szavazzanak! Aki egyetért ezzel! (Szavazás.) Aki nem! (Szavazás.) Aki tartózkodik! 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal, 7 nem 
ellenében, tartózkodás nélkül a háttéranyag hivatkozott pontjait nem fogadta el. 

Mivel a bizottság egyik módosító javaslatot sem támogatta, saját módosítási 
szándékot nem fogalmazott meg, ezért részletes vitát lezáró módosító javaslatot nem 
nyújtunk be. 

Így 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! Aki egyetért ezzel? 
(Hét.) Aki nem? (Egy.) S aki tartózkodott? (Nincs ilyen.) Köszönöm. Megállapítom, 
hogy a bizottság 7 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül a részletes vitát 
lezárta, a részletes vitáról szóló bizottsági jelentés benyújtásáról döntött. 

Mivel a vitában hozzászólás nem volt, így sem többségi, sem kisebbségi 
vélemény előterjesztésére nincs lehetőség.  

Ezzel a napirendi pont tárgyalását lezárom. Köszönjük helyettes államtitkár úr 
és munkatársai megjelenését. További szép napot kívánunk!  

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
módosításáról szóló T/16200. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik 2. napirendi pontunk: a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény módosításáról szóló T/16200. számú, a Magyarországi nemzetiségek 
bizottsága által benyújtott törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként 
történő lefolytatása. Köszöntöm az előterjesztő Magyarországi nemzetiségek bizottsága 
képviseletében megjelent Ritter Imre elnök urat, továbbá a kormány részéről Fürjes 
Zoltán helyettes államtitkár urat. 

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 Ritter Imre elnök urat, hogy 
álláspontja szerint a javaslat megfelel-e a házszabály rendelkezéseinek. 

 
RITTER IMRE, a Magyarországi nemzetiségek bizottságának elnöke, 

előterjesztő: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Igen, az előterjesztő szerint megfelel 
a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Most a kormány képviselőjét kérdezem. 
 
DR. FÜRJES ZOLTÁN helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! Igen, megfelel. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Megnyitom e vonatkozásban a vitát. 

Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok, a vitát e 
vonatkozásban lezárom, szavazás következik. 

Kérdezem a bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a törvényjavaslat a 
házszabály rendelkezéseinek; az előterjesztő és a kormány szerint megfelel. Aki ezzel 
egyetért? (Hét.) Aki nem? (Nincs ilyen.) És aki tartózkodik? (Egy.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás 
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mellett úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a házszabály 44. § (1) bekezdés a)-
d) pontjaiban foglaltaknak. 

Bár az előterjesztéshez képviselői módosító javaslat nem érkezett, a bizottság 
kormánypárti tagjai a megjelölt határidőben kétpontos módosítójavaslat-tervezetet 
juttattak el a bizottság titkárságára, melyet tegnap megküldtünk önöknek. Elsőként 
kérdezem az előterjesztő álláspontját a megküldött módosítójavaslat-tervezetről.  

 
RITTER IMRE, a Magyarországi nemzetiségek bizottságának elnöke, 

előterjesztő: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A Magyarországi nemzetiségek 
bizottsága a módosító javaslatot támogatja.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a kormány álláspontját kérdezem.  
 
DR. FÜRJES ZOLTÁN helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): A kormány 

szintén támogatja a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a javaslat vitáját. Kérdezem 

képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, a 
vitát lezárom, szavazás következik.  

Kérdezem a bizottságot, támogatja-e a megküldött módosítójavaslat-tervezetet, 
mely a bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslata is egyben. Kérem, 
szavazzanak! Aki egyetért ezzel? (Hét.) Aki nem? (Nincs ilyen.) És aki tartózkodik? 
(Egy.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 1 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! Aki egyetért ezzel? 
(Hét.) Aki nem? (Egy.) S aki tartózkodott? (Nincs ilyen.) Köszönöm. Megállapítom, 
hogy a bizottság 7 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül a részletes vitát 
lezárta, a részletes vitáról szóló bizottsági jelentés benyújtásáról döntött.  

Mivel a vitában hozzászólás nem volt, így sem többségi, sem kisebbségi előadó 
állítására nincs lehetőség.  

Ezzel a napirendi pont tárgyalását lezárom. Köszönjük elnök úrnak és 
államtitkár úrnak, valamint munkatársaiknak a megjelenést. További szép napot 
kívánunk!  

Magyarország Alaptörvényének tizedik módosítása a köztársasági 
elnök közvetlen választásának bevezetése érdekében címmel 
benyújtott T/16058. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik 3. napirendi pontunk - (Dr. Brenner Koloman felé:) alelnök 
úr, tessék parancsolni! -, a Magyarország Alaptörvényének tizedik módosítása a 
köztársasági elnök közvetlen választásának bevezetése érdekében címmel, Brenner 
Koloman, Jobbik, képviselő úr, alelnök úr által benyújtott T/16058. számú 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről való döntés.  

Köszöntöm az előterjesztő Brenner Koloman képviselő urat, alelnök urat, s 
egyúttal megadom a szót, hogy javaslatát szóban is indokolhassa. Tessék parancsolni! 

Dr. Brenner Koloman szóbeli kiegészítése 

DR. BRENNER KOLOMAN (Jobbik) előterjesztő: Nagyon köszönöm, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselőtársaim! Az előterjesztésem az államfő közvetlen 
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választásáról egy olyan nagyon pozitív előrelépést jelentene a hazánkban az utóbbi 
években sajnos a Fidesz egypárti túlhatalmat kiépítő rendszere miatt erős defektust 
kapott polgári demokrácia rendszerében, amely visszaállítaná bizonyos szempontból a 
köztársasági elnöki hivatal tekintélyét is.  

A javaslatom arra vonatkozik, hogy alapvetően az osztrák jogi szabályozás 
mintája szerint a közvetlenül megválasztott államfő jogosítványait részben majd 
kiterjesszük, és az Országgyűlés felé törvényjavaslatokat visszautalhasson továbbra is 
a köztársasági elnök, de azokat utána már csak kétharmaddal lehessen ismételten 
aláírásra továbbítani a köztársasági elnök felé, tehát csak akkor lenne kötelező az 
államfőnek ezt aláírnia. Ráadásul az általános politikai kultúra szempontjából is 
nagyon pozitív változást jelentene az, hogy egy nagy politikai legitimációval rendelkező 
személy jelenítené meg azt, amit a jelenleg érvényben lévő Alaptörvény is előír neki, 
mégpedig a nemzet egységét kellene megjelenítenie, és ez a jelenlegi rendszerben, 
mivel ugyanaz a parlamenti többség szavazza meg általában a köztársasági elnököt, aki 
egyben az éppen aktuális kormányt is képviseli, ez jelenleg nem adott, viszont ha a 
magyar polgárok közvetlenül fejezhetnék ki azt a véleményüket, hogy melyik jelölt 
alkalmas, akik egyébként ebben az esetben a jelölő szervezetek, pártok esetében is az 
eddigi tapasztalatok szerint is azért olyan jelöltek, akik a maguk múltjával, 
szakmaiságával valóban kicsit a nemzet egységét kívánják megjeleníteni, ez a 
megválasztott köztársasági elnök tehát egy nagyon pozitív előrelépést jelentene a 
politikai kultúra szempontjából is a mi megítélésünk szerint. 

A részletes szabályozást természetesen nem a tisztelt bizottság előtt fekvő 
alaptörvény-módosításban kell majd támogatás esetén kidolgozni. Én azért 
ismertettem a teljes rendszert ezúttal, hogy lássák, ez nem egy ilyen Alaptörvény 
módosítására bedobott ötlet, hanem e mögött egy teljes és koherens előterjesztés áll. 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket és kérem támogatásukat. (Dr. Vitányi István 
megérkezik az ülésre.)  

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

(Jelzésre:) Bajkai István képviselő úré a szó. Tessék parancsolni, képviselő úr! 

Hozzászólások 

DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Előterjesztő! Tisztelt Bizottság! Korábban már többször érintettük azt a kérdést 
más vitapontok kapcsán is, hogy egy előterjesztés kapcsán akkor lehet egyáltalán arról 
vitatkozni és az előterjesztésről érdemben vitát folytatni, ha az egyébként az 
előterjesztő által kitűzött cél megfogalmazására alkalmas, és minden megfelelő 
szabályozást, szabályozási igényt koherensen és úgy tartalmaz, hogy egyáltalán az 
szakmailag elfogadható legyen. 

Azon túlmenően, hogy szintén korábbi alkalmakkal kifejtettem magam is, hogy 
a köztársasági elnök úr megválasztásának módja most az Alaptörvényünk és a korábbi 
szabályozás szerint is, fogalmazhatunk úgy, hogy betöltötte és álláspontom szerint 
jelenleg is betölti az államjogi funkcióit, erre is több példát soroltunk föl korábbi viták 
alkalmával, hogy hogyan is alakult ennek az intézménynek a jelenlegi szabályozása, 
hogyan is működött ténylegesen a gyakorlatban. 

Azt kell mondanunk, ahogy maga a jogszabály is és az Alaptörvényünk is 
fogalmaz, hogy a köztársasági elnök személye és a hatásköre, jogi megítélése ki kell 
hogy fejezze a nemzet egységét. Erre álláspontunk szerint a korábbi szabályozás 
alkalmas volt és a tényleges gyakorlat, a működés is mind ezt bizonyította.  

Az is egy jogi alapelv, hogy változásokat általában akkor indokolt 
megfogalmazni, amikor a tapasztalati adatok és a társadalom fejlődése, a jogszabályi 
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környezet szerepe, adott esetben megváltozása a változásokat indokolja. Ezzel 
kapcsolatban valójában az előterjesztés hosszas kifejtéseket nem is tartalmaz, tehát 
tulajdonképpen úgy szeretné a szabályozást módosítani, hogy a jelenlegi szabályozás - 
úgymond - kritikáját nem is végzi el. Szeretném ugyanakkor azt is mondani, hogy maga 
a javaslat nem tartalmaz előterjesztést az Alaptörvényünk 1. cikkével kapcsolatban, 
márpedig az 1. cikk (2) bekezdése kifejezetten kimondja, hogy az Országgyűlés 
hatáskörébe tartozik a köztársasági elnök megválasztása. Úgy fogalmaz az 1. cikk (2) 
bekezdés e) pontja, hogy az Országgyűlés megválasztja a köztársasági elnököt és 
folytatódik a sor az Alkotmánybíróság tagjaival, a Kúria elnökével, az Országos Bírósági 
Hivatal elnökével, a legfőbb ügyésszel, az alapvető jogok biztosával és helyetteseivel, 
valamint az Állami Számvevőszék elnökével. Tehát amennyiben a javaslat ebben a 
formában maradna, akkor az Alaptörvényünk 1. cikkével önmagában diszharmóniába 
és ellentmondásba kerülne, szakmailag már csak ezért sem lehet támogatni.  

Még röviden szeretném érinteni azt, hogy úgy értékelem, maga a javaslat a 
XXIII. cikk (1) bekezdése kapcsán, és ezt most nem sorolom fel, a (3) bekezdése és a 
(2) bekezdése kapcsán szintén ellentmondásba kerülhet magával az 1. cikk (2) 
bekezdésével is. Itt egy kifejtés van a választásról, a választhatóságról, felsorolja, hogy 
mely pozíciókba és tisztségekbe lehet valaki választható, ugyanakkor nem teszi meg az 
elkülönítést a szavazati joggal kapcsolatban. Így számomra még nem egyértelmű ebből 
a szabályozási megoldásból, hogy a Magyarországon menekültként, bevándorlóként 
vagy letelepedettként élő személyeknek egyébként a köztársasági elnök megválasztása 
kapcsán milyen jogosítványai vannak. Tehát ez a kifejtés nem pontos, adott esetben 
ilyen személyek is rendelkezhetnek szavazati joggal egy megfelelő értelmezés 
kíséretében, de azt gondolom, hogy ez alapvetően ellentétes a magyar társadalom és a 
magyarság érdekeivel.  

Csak egy rövid kifejtés még, ha megengednék. A szabályozás azt a kifejezést 
használja, hogy azt lehet megválasztottnak tekinteni, ez a javaslatban úgy szerepel, 
hogy a köztársasági elnök megválasztásához a leadott összes érvényes szavazat több 
mint fele szükséges. Ez több jelölt esetében szerintem további szabályozási kérdést vet 
fel és ellentmondáshoz vezethet, adott esetben nem is lehet érvényes maga az eljárás. 

Összességében mégis az első gondolataimra helyezem a hangsúlyt, amikor azt 
mondom, hogy a köztársasági elnök intézménye a jelenlegi alaptörvényi szabályozás 
keretei között megfelelő és jól szolgálja a magyar nemzet érdekeit. Valóban a 
köztársasági elnök úr működése is azt bizonyítja és a korábbi köztársasági elnöki 
pozíciót betöltő személyek működése is azt mutatta, hogy betöltötték ezt a funkciót 
hiánytalanul, tehát nem indokolt a változtatás, és ahogy hozzátettem az előbb, tisztelt 
elnök úr, tisztelt bizottság, maga a szabályozás is hiányos és önellentmondásokkal 
terhelt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván még 

hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) További hozzászólni szándékozót nem látok. A 
vitát lezárom.  

Mielőtt megadnám alelnök úrnak a válaszolási lehetőséget a vitában, 
tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy most kaptam azt a tájékoztatást, hogy a 
helyettesítések rendjének ismertetéséből kimaradt az, hogy Becsó Károly képviselő 
urat Demeter Zoltán képviselő úr helyettesíti. Időközben Becsó Károly képviselő úr 
már meg is érkezett a bizottsági ülésre. Elnézést ezért a technikai hibáért. Alelnök úr, 
tessék parancsolni, öné a szó. 
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Dr. Brenner Koloman válaszadása 

DR. BRENNER KOLOMAN (Jobbik) előterjesztő: Nagyon szépen köszönöm, 
elnök úr. (Dr. Kovács Zoltán megérkezik.) A vitában elhangzottakra két pontban 
reagálnék. Egyrészt a képviselő úr által említett inkoherenciát az 1. cikk 
vonatkozásában természetesen értem és nyilvánvaló módon ezt pontosítani 
szükségeltetik a javaslat támogatása esetén. 

Ugyanez vonatkozik arra, amit szintén képviselő úr jelzett a bevándorlók 
szavazati jogára vonatkozóan. Teljes mértékben egyetértek, természetesen nem az a 
szándék, hogy ezek a személyek is ebben a közvetlen államfőválasztási szavazásban 
részt vegyenek. 

A második megjegyzésem pedig, és azt hiszem, ez az érdemi, azzal kapcsolatos, 
amikor a szóbeli kiegészítésemben nem kifejtő jelleggel, nem visszaélve a bizottság 
türelmével azt mondtam, hogy ezt a módosítást véleményünk szerint a fideszes 
egypárti túlhatalom kiépítése és a jelenlegi köztársasági elnök úr tétlensége indokolja 
bizonyos olyan, a szélesebb közvélemény számára nagyon vitás kérdésekben, mint 
például a rabszolgatörvény, hogy csak egyet említsek. Véleményünk szerint - és tényleg 
nem akarom ezt most hosszasan kifejteni értelemszerűen, tényleg nem visszaélve a 
tisztelt bizottság türelmével - igenis megvan az a társadalmi igény, amelyet képviselő 
úr úgy lát, hogy nincs meg. Ebben a politikai értékelésében a kialakult helyzetben van 
vita közöttünk és ezért gondolom, hogy erre megvan az a társadalmi igény, amire 
utaltam. Köszönöm szépen a figyelmüket. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük. Most kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a javaslat 
tárgysorozatba vételét. Kérem, szavazzanak! Aki egyetért ezzel! (Szavazás.) Aki nem! 
(Szavazás.) Aki tartózkodott! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 
1 igen szavazattal, 8 nem ellenében, tartózkodás nélkül az indítványt nem vette 
tárgysorozatba. 

A határozati házszabály értelmében a bizottság házelnök urat a tárgysorozatba 
vétel kérdésében meghozott valamennyi döntéséről írásban értesíti. Ezzel ezt a 
napirendi pontot lezárom, köszönjük előterjesztő alelnök úrnak a részvételét. További 
szép napot kívánunk! 

Soron következik 4. napirendi pontunk, előtte egy fél perc technikai szünetet 
rendelek el.  

 
(Szünet: 8.57-9.01) 

a) Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 
tevékenységéről 2020 (B/15278. szám)  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján)  
b) Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2020. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló H/…. számú 
határozati javaslat  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) 
bekezdése alapján) 

ELNÖK: Soron következik 4. napirendi pontunk: „Az alapvető jogok biztosának 
és helyetteseinek tevékenységéről 2020” címmel B/15278. számon benyújtott 
beszámoló megvitatása és az annak elfogadásáról szóló határozati javaslat 
benyújtásáról való döntés a határozati házszabály 83. § (1) bekezdése és 84. § (2) 
bekezdése alapján. 
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Mielőtt elkezdjük a napirendi pont megvitatását, a tárgyalás menetével 
kapcsolatban az alábbi javaslatot kívánom tenni. Azt javaslom, hogy a beszámoló 
tárgyalására a kialakult gyakorlatnak megfelelően kétolvasatos vita keretében kerüljön 
sor; biztos úr nyitóbeszédét követően kérdések feltételére, majd az előterjesztői válasz 
után vélemények megfogalmazására legyen lehetőség.  

Kérdezem a bizottságot, elfogadja-e a tárgyalás menetére tett javaslatomat. 
Kérem, szavazzunk! Aki egyetért ezzel? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 
javaslatot elfogadta. 

Nagy tisztelettel köszöntöm az ülésünkön Kozma Ákos elnök urat, az alapvető 
jogok biztosát; Szalayné Sándor Erzsébet asszonyt, a Magyarországon élő 
nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettest; Bándi Gyula urat, a jövő 
nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettest, s valamennyi 
munkatársukat. A fentieken túl tisztelettel köszöntöm ülésünkön Salgó László 
helyettes államtitkár urat, az Igazságügyi Minisztérium részéről. 

Most megadom a szót Kozma Ákos biztos úrnak, hogy expozéját megtarthassa. 
Parancsoljon, elnök úr! Öné a szó. 

Kozma Ákos expozéja 

KOZMA ÁKOS, az alapvető jogok biztosa: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Igazságügyi Bizottság! Nagy örömömre szolgál, hogy újra önök előtt 
adhatunk számot a hivatalunk tevékenységéről. Legutóbb egy esztendeje találkoztunk 
itt, s akkor a 2019. évről volt alkalmunk beszámolni. Hát, elrepült egy év, és most már 
a 2020. évről szeretném önöket röviden tájékoztatni.  

Engedjék meg, hogy mindenekelőtt köszönetemet fejezzem ki és megköszönjem 
a 2020. évben teljesített munkáját Szalayné dr. Sándor Erzsébet biztoshelyettes 
asszonynak, illetve Bándi Gyula biztoshelyettes úrnak. Azt gondolom, mindaz a 
beszámolóban összegzett anyag, amelyben a munkánkat igyekeztünk bemutatni, az ő 
szakmai segítségük, munkájuk nélkül nem lehetne most önök előtt. Szeretném ezen 
túlmenően megköszönni a hivatalunk valamennyi munkatársának azt a kiemelkedő 
minőségű és színvonalú szakmai munkát, amelyet az elmúlt esztendőben mindannyian 
teljesítettek. Azt gondolom, ebben a kihívásokkal teli esztendőben különösen nehéz 
feladat állt mindannyiunk előtt, de bízom abban, hogy önök is úgy fogják megítélni, 
hogy egy szakmailag sikeres esztendőt zárhattunk.  

Ezen túlmenően hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy innen is megköszönjem 
minden hozzánk forduló embernek, minden magyar állampolgárnak azt a bizalmat, 
amivel megtisztelnek minket nap mint nap, és ügyes-bajos dolgaikkal, sokszor életüket 
nagymértékben befolyásoló problémáikkal hozzánk fordulnak. Megtisztelő ez a 
bizalom, és igyekezni fogunk ezt megszolgálni ebben az esztendőben is. 

Végezetül engedjék meg, hogy megköszönjem önöknek is, az Országgyűlésnek, 
valamennyi képviselőnek, illetve a magyar közélet valamennyi szereplőjének azt a 
megkülönböztetett figyelmet, amelyet a 2020. esztendőben kaptunk. Igyekezni fogunk 
az elvárásoknak és a kihívásoknak megfelelni.  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Igazságügyi Bizottság! A 2020. esztendő, bár talán 
már elcsépeltnek tűnik újra és újra megemlíteni, de nem tudom megkerülni azt, hogy 
elmondjam: a 2020. esztendő a mi hivatalunk működése szempontjából is különösen 
sok kihívással volt teli. Az alapjogok korlátozása a veszélyhelyzet időszakában különös, 
és talán azt kell mondjam, eddig soha nem látott feladat elé állította a hivatal 
valamennyi munkatársát. Az alapjog-korlátozások, veszélyhelyzeti időszak alatti 
alapjog-korlátozások tekintetében semmilyen korábbi példa, semmilyen korábbi 
gyakorlat nem állt a hivatal rendelkezésére, semelyikünk rendelkezésére, nem volt 
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alkotmánybírósági gyakorlat, és nem volt olyan sorvezető, olyan mérce, olyan 
zsinórmérték, amely mentén tudtunk volna haladni. Úgyhogy minden egyes ügyben, 
minden egyes kérdésben, amely a veszélyhelyzettel összefüggésben került elénk, 
lényegében az alapoktól kezdve kellett feltárnunk a helyzetet, a tényállást, és ennek 
kapcsán kellett megfogalmaznunk az alapjogokkal kapcsolatos álláspontunkat.  

Engedjék meg, hogy bár a beszámolónk részletesen tartalmaz mindent, két 
statisztikai adatot említsek szóban a mondandóm elején. A 2019. esztendőben 57, míg 
a 2020. esztendőben 102 jelentést adott ki az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala. Azt 
gondolom, ha mérőszámok alapján kellene a munkánkat megítélni, akkor azt tudnám 
önöknek jelenteni, hogy ez egy igazán sikeres esztendő volt, lényegében megdupláztuk 
a korábbi évben kiadott jelentéseink számát, de nyilvánvalóan a mi munkánkat nem 
csupán a számok alapján kell megítélni, nem csupán a számok mentén dolgozunk. 
Azonban azt gondolom, hogy erre mindannyian, a hivatal valamennyi munkatársa 
büszke lehet, hogy az előző éveink jelentéseinek számát, amelyben alapjogi 
álláspontunkat fogalmazzuk meg, azt lényegében megdupláztuk ’19-ről ’20-ra.  

A másik szám, amit említeni szeretnék önöknek vagy kiemelni az írásos 
beszámolónkból, az az összügyszámunk mennyisége. Míg 2019-ben 5693 üggyel 
foglalkoztunk, addig ez a szám 2020-ban 7190 ügy volt. Ez is mutatja, hogy a hozzánk 
forduló polgárok száma, az előttünk lévő ügyek száma nagymértékben emelkedik. Ez, 
ahogy a mondandóm elején is említettem, a polgárok intézményünkbe vetett 
bizalmának is az egyik mutatószáma, mérőszáma, és igyekezni fogunk a 
megnövekedett ügyszámmal kapcsolatosan is megfelelően helytállni. 

Engedjék meg, hogy néhány pontot kiemeljek az írásos beszámolónkból, bár 
még egyszer említem, hogy a beszámolónk igen részletes, azonban azt gondolom, 
néhány pontot szeretnék e helyütt kiemelni. 

Történelmi jelentőségű és kihívásokkal teli, küzdelmes 2020. esztendőt 
hagytunk magunk mögött. Az emberi méltóság megőrzése és oltalmazása a jogvédelem 
legfőbb, leglényegesebb feladata, amelyet nem befolyásolhat a változó egészségügyi 
helyzet és az erre válaszul adott, esetenként korlátozó intézkedések bevezetése. A zárt 
és bentlakásos intézmények jelentette izolációban a megelőző-védekező intézkedések 
közepette a személyes figyelem és a tapasztalatszerzés, azt gondolom, alapvető 
jelentőséggel bír. 

Ezekből a tényekből kiindulva úgy döntöttem 2020 tavaszán, természetesen 
minden óvatossági és egészségügyi intézkedést maximálisan betartva, hogy 
látogatássorozatot indítok, amely során személyesen és munkatársaim 
közreműködésével minél több intézményt és helyszínt kerestem fel. Ennek kapcsán 
2020-ban a veszélyhelyzet tavaszi, illetve őszi és téli időszakában összességében több 
mint 80 intézményben tettem személyesen látogatást. Azt gondolom, hogy azok a 
tapasztalatok, amelyeket ezen látogatások során én és a hivatalom valamennyi 
munkatársa szerzett, meghatározóak lesznek a jövőbeni munkánk vonatkozásában is. 

A következő téma, amelyet szeretnék kiemelni, és azt kell mondanom, hogy ez 
már egy klasszikus témám, a jogszabályok véleményezésének kérdése. Az alapvető 
jogok biztosa, tekintettel az alkotmányos funkciójára és törvényi hatáskörére, kifejezett 
kodifikációs munkában csak kivételesen vesz részt, azonban a jogalkotási javaslatok 
megfogalmazásával, valamint jogszabálytervezetek alapjogi szempontú 
véleményezésével érdemben képes befolyásolni a jogszabályok előkészítését. Ennek 
fényében azonban 2020-ban az alapvető jogok biztosát mindösszesen 33 
jogszabálytervezet véleményezésére kérték fel. Itt egy picit - hogy is mondjam - 
szomorúságomnak kell hangot adnom, hiszen ez a szám 2019-ben még 108 volt, ami 
szintén jóval kevesebb volt a 2018-ashoz képest, a 33 jogszabálytervezet azonban 
nagyon kevés. Természetesen tudatában vagyunk annak és pontosan ismerjük ennek a 
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visszaesésnek az egyik alapvető okát, ami nem volt más, minthogy a 2020-as év a 
jogszabálytervezetek véleményezése szempontjából is egy rendkívüli esztendő volt, 
hiszen a különleges jogrend, a veszélyhelyzet időszakában nyilvánvalóan a jogalkotó 
gyors válaszokat kívánt adni a szabályozást igénylő jogviszonyokra és ennek 
megfelelően a jogszabályok egyeztetése sajnos háttérbe szorult.  

Szeretnék azonban egy pozitív példát is megemlíteni azért, mert e tekintetben 
sem csupán szomorúságunknak tudunk hangot adni. Például a büntetőeljárásról és 
más kapcsolódó törvények módosításáról szóló előterjesztés kapcsán nemcsak a 
véleményünket kérték ki, hanem szakértői szintű egyeztetéseken is részt vettünk. Ezt 
köszönjük és erre a jövőben is készen állunk. Arra pedig tisztelettel kérem a tisztelt 
képviselő hölgyeket és urakat, hogy a jogszabály-véleményezés tekintetében, 
amennyiben ráhatással bírnak a jogalkotóra, segítsék elő azt, hogy mi is kifejthessük 
alapjogi véleményünket.  

További probléma a jogszabály-véleményezés kapcsán, hogy jellemzően a 
korábbi esztendőkhöz képest is továbbra is szűk határidővel kapjuk meg 
véleményezésre a jogszabálytervezeteket. Nyilván a rövid véleményezési határidő 
megnehezíti az érdemi véleményalkotást az előterjesztésekről. 2020-ban egyébként a 
hozzánk megküldött előterjesztések 85 százalékában, tehát a 33-ból 28 tervezet 
kapcsán meg is fogalmaztunk érdemi alapjogi véleményt a tervezetekkel kapcsolatban. 

A következő téma, amit megemlítenék, a jogalkotási tevékenységünk. Az 
alapvető jogok biztosaként a jogalkotáshoz kapcsolódó tevékenységünk során 2020-
ban 26 ügyben kezdeményeztük valamely jogszabály módosítását vagy általánosságban 
a jogi környezet áttekintését. Két esetben az Alkotmánybírósághoz is fordultunk 2020-
ban, mindkét esetben az Alaptörvény egyes rendelkezéseinek értelmezését kértük a 
taláros testülettől.  

A következő pont, amelyet érinteni szeretnék, hogy az Országgyűlés 2020. ősz 
végén, tél elején elfogadott egy új jogszabályt, amely alapján 2021. január 1-jétől az 
Egyenlő Bánásmód Hatóság beolvadt az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalába. Maga 
a beolvadás már a 2021-es esztendő krónikájához fog tartozni, úgyhogy erről majd 
jövőre szeretném önöket részletesen tájékoztatni, azonban egy mondatot engedjenek 
meg erről. Mindösszesen annyit szeretnék megjegyezni, hogy mindez a beolvadás 
gördülékenyen és zökkenőmentesen zajlott le 2021 januárjában, a hatósági 
tevékenységet változatlan törvényi keretek között folyamatosan és nagy 
szakértelemmel végzik a hivatal munkatársai, úgyhogy e tekintetben a jogkereső 
polgárokat semmilyen hátrány nem érte, a részleteket pedig majd jövőre szeretném 
önök elé tárni. (Dr. Gyüre Csaba megérkezik.) 

Szeretnék néhány szót szólni a különleges jogvédelmi fókuszunkról, amely a 
gyermeki jogokat, a fogyatékossággal élő személyek jogait, illetve a leginkább 
veszélyeztetett társadalmi csoportok jogait érinti. E tekintetben is jelentős munkát 
végeztünk 2020-ban. A lezárt panaszok közel egynegyede, vagyis összesen közel 800 
körüli ügy ezt a területet érintette. Engedjék meg, hogy itt talán egy érdekes vagy fontos 
területet vagy döntésünket emeljem ki. A gyermekvédelem kapcsán szeretném 
megemlíteni, hogy egyedi panaszbeadványból kiindulva vizsgálatot tartottunk és 
feltártuk, hogy akadályokkal, problémákkal és bizonytalanságokkal terhelt a 
gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő testvérek közös örökbefogadása. A 
jelentésünkben pedig e tárgyban arra hívtuk fel a figyelmet, hogy olyan gyakorlatot kell 
kialakítani, amely a gyermek legjobb érdekét szolgálja, azaz amennyiben nincs 
elháríthatatlan akadálya, akkor a testvéreket ne válasszák szét, hanem együttes 
örökbefogadásukra kerüljön sor. Öröm, hogy a szaktárca a jelentésünkkel egyetértett, 
a testvérek együttes örökbefogadásának elősegítése érdekében a végrehajtási 
rendeletek előkészítése megkezdődött és a tárca ígérete szerint a gyakorlatot is 
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folyamatosan elemezni fogják. Természetesen mi is fókuszban tartjuk ennek a 
területnek a monitorozását. 

A következő pont, amit említeni szeretnék, hogy az előző évi beszámolómban 
arról tájékoztattam az Országgyűlést, hogy 2019 decemberében törvénymódosítás 
kapcsán elfogadásra került, hogy 2020. február 27-ével a Független Rendészeti 
Panasztestület megszűnik, feladatait pedig az alapvető jogok biztosa veszi át. Ez a 
tavalyi esztendőben érdemben meg is történt, 2020. február 27-étől az alapvető jogok 
biztosához kerültek a rendőri intézkedéssel, annak elmulasztásával kapcsolatos 
panaszok intézése. Az új rendszerben a rendőrség hatósági eljárásban hozott végleges 
döntését megelőzően is mód nyílik vizsgálat lefolytatására.  

E tekintetben engedjék meg, hogy néhány, a polgárok szempontjából pozitív 
változást soroljak fel, csak a legfontosabbakat szeretném kiemelni. A rendőri 
intézkedéstől számított korábbi 30 nap helyett jelenleg egy esztendő áll a panaszosok 
rendelkezésére a panaszaik benyújtására. Azt gondolom, hogy ez egy rendkívüli 
könnyítés, egy rendkívül pozitív intézkedés a jogkereső polgárok számára, hiszen az 
intézkedést követő egy éven belül még jogosultak hozzánk fordulni a rendőri 
intézkedéssel kapcsolatos panaszuk vonatkozásában. A második ilyen pozitív tartalmi 
változás ezen a téren, hogy nem pusztán súlyos alapjogsérelem, hanem bármilyen 
szintű alapjogsérelem, illetve annak közvetlen veszélye esetén is lehetősége van az 
alapvető jogok biztosának fellépni akár a legmagasabb szintű rendőri vezetőknél a 
probléma orvoslására. Szintén előrelépés, hogy a rendőri intézkedések ombudsmani 
vizsgálata során egy markánsabb együttműködési és közreműködési kötelezettség 
terhel minden olyan, akár a vizsgálattal közvetlenül nem érintett hatóságot is, akinek 
bármilyen releváns információja van a vizsgálat eredményes lefolytatása tekintetében. 
Ebben az új rendszerben immár lehetőség van a rendészeti és a büntető államhatalom 
hatósági tevékenységét egységesen szemlélni, integrált ombudsmani kontrollt tudunk 
biztosítani a rendőri intézkedések tekintetében. Illetve végül, de nem utolsósorban: a 
szakmai és intézményi tekintély révén, amelyet az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 
képvisel, nem utolsósorban említve itt, hogy az ENSZ nemzeti emberi jogi intézménye 
státus is erősíti a hivatalt, nos e tekintély révén várhatóan jelentősebb hatást tudunk 
gyakorolni a rendőri szervek tevékenységére az alapvető jogok még hatékonyabb 
érvényesítése érdekében.  

A rendőri vezetők az új rendszerben immáron 30 napon belül kötelesek 
érdemben válaszolni a felvetéseinkre, álláspontjukat, illetve a javaslataink, a 
jelentésünkben foglaltak alapján megtett vagy tervezett intézkedéseiket 30 napon belül 
tudomásunkra kell hogy hozzák. A rendészeti jellegű panaszok hozzánk kerülése 
nyilván a 2020. év vonatkozásában szintén komoly kihívások elé állított 
mindannyiunkat. 

A járvány adta körülmények között kellett létrehozni a hivatal új, elkülönült 
szervezeti egységét, a rendészeti igazgatóságot, amelyet a rendészeti igazgató vezet. Az 
új szervezeti egységnek ki kellett alakítani a munkarendjét, valamint biztosítani a 
korábbi panasztestületi gyakorlatnak is az integrálását az ombudsmani gyakorlatba. 
(Dr. Varga László megérkezik az ülésre.)  

Ezen a területen szintén egy jelentős változás, hogy tavaly nyáron hatályba lépett 
az iskolaőrség felállításáról szóló rendelkezés, amely, úgy ítéltük meg még a nyár 
folyamán, hogy nagyon lényeges, akár az alapjogokat is befolyásolni képes és 
gyermekeket érintő intézkedésről van szó, ezért az iskolaőrség működését már 
szeptemberben elkezdtük folyamatosan figyelemmel kísérni. Egészen a digitális 
oktatás elrendeléséig folyamatos ellenőrzéseket, vizsgálatokat tartottunk az ország 
különböző pontjain az iskolákban, az iskolaőrök tevékenységét monitorozva, és ezt a 
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munkánkat a 2021. évben is szeretnénk folytatni. Kiemelt figyelmet kívánunk szentelni 
ennek a kérdésnek. (Czunyiné dr. Bertalan Judit megérkezik az ülésre.)  

A rendőrséggel és a büntetés-végrehajtási szervezettel való együttműködésről 
azt tudom önöknek jelenteni, hogy kiemelt figyelmet igyekeztünk rá fordítani, és 
zökkenőmentes, problémamentes együttműködés alakult ki a hivatalunk és a rendőri, 
illetve a büntetés-végrehajtási szervezet vezetői között. A járványhelyzettel kapcsolatos 
intézkedések ellenőrzése végett 26 alkalommal személyesen tettem látogatást a 2020. 
esztendőben büntetés-végrehajtási és rendőrségi, illetve menekültügyi és 
idegenrendészeti intézményekben. Az ezekről szóló jelentéseink lényegében 
szerepelnek a 2020-as beszámolóban. A rendészeti igazgató társaságában pedig 
igyekeztem jó néhány olyan, gyermekekkel, gyermeki jogok érvényesülésével 
kapcsolatos intézményt is meglátogatni, ahol a nemzeti megelőző mechanizmus 
keretében a gyermekek körülményeit, a gyermekekkel való bánásmódot igyekeztünk 
ellenőrizni.  

2020-ban 19 érdemi ügyben folytattunk vizsgálatot rendészeti ügyekben, 19 
esetben lényegében a következő kiemelt területekkel foglalkoztunk: rendőri 
intézkedési kötelezettséghez, annak elmulasztásához kapcsolódó kérdések; az 
intézkedő rendőrök hangneméhez kapcsolódó ügyek; és a, sajnos, azt kell mondjam, 
klasszikus témák e területen: az előállítás, a bilincselés, a testi kényszer, valamint a 
rendőr azonosítási kötelezettségének esetleges elmulasztása.  

A következőkben igen röviden szeretnék két helyettesem területéről csak egy-
egy mondatot szólni, és majd ha elnök úr és a bizottság is megengedi, az én 
beszámolóm végén egészen röviden át is adnám nekik a szót… 

 
ELNÖK: Természetesen. 
 
KOZMA ÁKOS, az alapvető jogok biztosa: ...köszönöm szépen, hogy néhány 

gondolatot a saját szakterületükről is mondjanak. (Dr. Kovács Zoltán kimegy az 
ülésteremből.)  

A nemzetiségi jogi szakterület tekintetében először is szeretném az Országgyűlés 
Magyarországi nemzetiségek bizottsága, az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 
Szövetsége, az egyes országos önkormányzatok, illetve a helyi szinten működő 
nemzetiségi önkormányzatok tekintetében is köszönetünket és elismerésünket 
kifejezni, hiszen a veszélyhelyzet kihívásaira és a rendkívüli helyzetre is tekintettel 
megfelelő válaszokat adtak a felmerült problémákra, és azt gondolom, köszönet illeti 
mindannyiuk munkáját, hiszen ők is egy egészen megváltozott környezetben kellett 
hogy helytálljanak a saját területükön.  

A nemzetiségi jogi terület tekintetében 2020-ban a panaszok jellege picit 
átalakult, és azt láttuk, hogy picit alacsonyabb számú, de sokkal nagyobb elvi 
jelentőségű panaszokkal fordultak a hivatalunkhoz nemzetiségi ügyekben, ami azt 
mutatta, hogy az alapjog-korlátozások sokkal szélesebb körű és sokkal átfogóbb jellegű 
nemzetiségi jogi vizsgálatokat igényeltek. A kiemelt témák közül csak néhányat hadd 
mondjak: a digitális oktatás nemzetiségi vonatkozású kérdései; temetkezési, kegyeleti 
jogok; a tervezett népszámlálással kapcsolatos problémák; gyűlöletbeszéd, gyűlölet-
bűncselekmények elleni fellépés, rendőrségi előállítás gyakorlata.  

A jövő nemzedékek érdekeinek védelme tekintetében szintén majd 
biztoshelyettes úr néhány szót fog szólni. Én összefoglalóan azt szeretném még egyszer 
leszögezni, hogy a jövő nemzedékek érdekeinek védelméért felelős biztoshelyettesi 
mandátum lényegében, azt kell mondjuk, nemzetközi szinten is egyedülálló 
mandátum. Az ilyen típusú, a jövő generációk számára az értékek megőrzését, a 
biológiai sokféleséget, vízválságot, fenntartható fejlődési célokat középpontba helyező 
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ombudsmani jogvédelem ezért nagyon jelentős nemzetközi figyelmet is kap. Úgyhogy 
biztoshelyettes úrék munkája, szakmai tevékenysége komoly nemzetközi elismerést is 
kivált folyamatosan, és ennek tudatában és erre büszkén, és azt gondolom, szakmailag 
nagyon magas színvonalon folytatták 2020-ban is ezt a munkát. 2020-ban 
biztoshelyettes úrral 11 közös jelentést adtunk ki, a kiemelt témák pedig, hogy csak 
néhány említsek: zajpanaszok, környezetvédelem, közösségi közlekedés, 
természetvédelem, vízvédelem, kármentesítés, településrendezés, és még jó néhány 
témát tudnánk nyilván említeni. 

Engedjék meg, hogy néhány szót szóljak a tavalyi beszámolómban is különleges 
hangsúlyt kapott nemzetközi együttműködésünkről. Az alapvető jogok biztosa 
tevékenysége során mindig is szoros kapcsolatot tartott fenn a hazai és nemzetközi 
emberi jogi jogvédelem területén működő intézményekkel, melyek munkáját 
állásfoglalásaival, szakmai anyagaival, továbbá szükség szerint konzultációk tartásával 
segítette. Szerteágazó mandátum- és feladatkörének megfelelően jómagam és 
hivatalom munkatársai folyamatosan részt vettek és vesznek a különböző ombudsmani 
jogvédelemmel foglalkozó ernyőszervezetek munkájában is. Hivatalba lépésem óta 
pedig az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala egy olyan nemzetközi stratégiát követ - és 
ez nem volt máshogy 2020-ban sem -, melynek középpontjában aktív nemzetközi 
jelenlét kialakítása, valamint az emberi jogi jogvédelem nemzetközi szereplőivel való 
intenzív kommunikáció és szakmai együttműködés kiépítése áll. Természetesen e 
tevékenységek ellátásában a koronavírus-járvány jelentős változásokat hozott a 2020. 
esztendőben. Március közepétől a nemzetközi partnereinkkel való interakcióink szinte 
teljes egészében az online térbe helyeződtek át, de sok olyan tervezett esemény is volt, 
amelyet sajnos a járvány utáni időszakra kellett, kell halasztanunk.  

A következő téma, amelyről tényleg csak néhány gondolatot szólnék, a 
közérdekűbejelentő-védelmi tevékenységünk. Ugye, a közérdekű bejelentők jogainak 
védelme két pilléren áll: az egyik a hivatal által üzemeltetett közérdekű bejelentések 
megtételére és nyilvántartására szolgáló elektronikus rendszer; a másik pedig az 
eljárásra jogosult szervek közérdekűbejelentés-intézésének felülvizsgálata. A 
közérdekű bejelentő számára a rendszer által biztosított, kiemelten fontos lehetőség, 
hogy a bejelentést kivizsgáló szerv felé névtelen, tehát anonim maradhat a bejelentő, 
és azt látjuk, hogy a bejelentők közel 80 százaléka 2020-ban is élt ezzel a lehetőséggel, 
és kérte, hogy személyes adatai kizárólag a mi hivatalunk részére legyenek 
hozzáférhetők. 2020-ban a közérdekűbejelentő-védelmi rendszerben 316 beadvánnyal 
foglalkozott a hivatal, ami lényegében megfelel az elmúlt öt esztendő e téren érkezett 
panaszai átlagának.  

S végezetül engedjék meg, hogy két örömteli hírről is számot adjak a tisztelt 
bizottságnak. Egyrészt szeretném tájékoztatni önöket, hogy tavaly hatályba lépett a 
különleges jogállású szervekről és az ott foglalkoztatottak jogállásáról szóló törvény, 
amely alapján a hivatal valamennyi dolgozója a tavalyi esztendő során új besorolást 
kapott, és ennek megfelelően új illetményre lett jogosult. Arról tudom önöket örömmel 
tájékoztatni, hogy a hivatalom valamennyi dolgozója átlagosan 30 százalékos 
illetményemelést kaphatott a 2020. esztendőben, amire a hivatal elmúlt 25 éves 
működése során még soha nem került sor. Úgyhogy köszönet érte, valamennyi 
kollégám nevében szeretném megköszönni. Ez egy nagyon komoly dolog, és azt 
gondolom, hogy ez a mi munkánk megbecsülésének is az egyik alapvető pillére. 

A másik örömteli hír, amiről szeretnék beszámolni, hogy hivatalunk tavaly nyár 
végén egy modern, új székházba költözött, amely szintén, azt gondolom, a 
munkavégzésünk feltételeit nagymértékben javítja. Az elmúlt időszak hányattatott 
elhelyezései után végül hála istennek egy komoly, a XXI. század valamennyi 
kihívásának megfelelő irodaházba költözhettünk, ahol a kézikönyvtártól kezdve a 
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konferenciateremig minden a rendelkezésére áll valamennyi munkatársamnak. 
Úgyhogy e tekintetben is örömünket és köszönetünket szeretnénk kifejezni valamennyi 
munkatársam nevében. 

Összefoglalva azt szeretném mondani, hogy egy mozgalmas, színes esztendő áll 
mögöttünk. Sajnos az egészre az árnyékát borítja a koronavírus-járvány, amely a 
mindennapjainkat is befolyásolta, de bízom benne, hogy elolvasva a 2020-as 
beszámolónkat, egy részletes képet fog kapni a tisztelt bizottság és valamennyi 
képviselő a munkánkról. Azt gondolom, hogy igyekeztünk megfelelően helytállni ebben 
a különleges, furcsa, soha korábban nem tapasztalt időszakban is és természetesen ezt 
a tevékenységünket ugyanilyen kitartással, ugyanilyen szakmai színvonalon 
szeretnénk a 2021-es esztendőben is folytatni. 

Ha elnök úr és a tisztelt bizottság megengedi, átadnám a szót röviden a két 
helyettesemnek, hogy a saját szakterületükről néhány gondolatot mondjanak. 
Összegzésül, befejezésül pedig azt szeretném kérni a tisztelt bizottságtól, hogy a 2020-
as beszámolónkat fogadja el. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és ha elnök úr 
megengedi, biztoshelyettes asszony mondana néhány szót. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az expozéját, ombudsman úr. Megadom a szót 

biztoshelyettes asszonynak és biztoshelyettes úrnak, hogy amennyiben kívánják, 
egészítsék a biztos úr által elmondottakat. Tessék parancsolni! 

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet szóbeli kiegészítése 

DR. SZALAYNÉ DR. SÁNDOR ERZSÉBET biztoshelyettes: Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselők! Tisztelt Biztos Úr, Biztoshelyettes Úr! Röviden 
csak néhány kiegészítő gondolat.  

Egyrészt talán azzal érdemes kezdenem, hogy nemzetiségi biztoshelyettesként a 
klasszikus nemzetiségi jogok mellett, amelyeket a nemzetiségi jogi törvény biztosít a 
nemzetiségi közösségeink számára, ugyanolyan hangsúllyal figyelmet kell fordítanom 
az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség együttes használatára, értelmezésére és 
megvalósulására. Kiegészítve, amit ombudsman úr mondott, engedjék meg, hogy 
pusztán néhány szempontot és néhány témát említsek, amelyekkel nagyobb számban 
foglalkoztunk 2020-ban. Egyrészt nemzetiségi nevelés-oktatás ügyben 30 ügy volt. A 
nemzetiségi önkormányzatok az ismert körülmények miatt szintén olyan problémákkal 
szembesültek, amelyek a jogaik gyakorlását, természetesen hasonlóképpen más 
önkormányzatokhoz, nagymértékben korlátozták. Huszonöt olyan megkeresés 
érkezett, amellyel foglalkoznunk kellett. Ötvenkilenc ügyben a kulturális jogok, egyéni 
és közösségi névviselés és névhasználat témakörében kellett megnyilvánulnunk. 
Szociális életkörülmények, lakhatás, szegregált telepek ügye és kérdése 53 ügyben 
foglalkoztatott bennünket, ezeknek a jó része áthúzódó, előző évben keletkezett és 
további olyan fejlemények okán, amelyek ismertek, ebben az évben, 2021-ben is 
foglalkoztatnak bennünket. Rendőrség, szabálysértés, büntetőeljárás, büntetés-
végrehajtás körében nyilván minden esetben nemzetiségi vonatkozású témakörökről, 
konkrét ügyekről van szó. Negyvenkét ügyben foglalkoztunk ilyen panaszokkal, 
beadványokkal. Közfoglalkoztatás, foglalkoztatás, szolgáltatások nemzetiségi 
személyek általi igénybevétele kapcsán 24 esetben foglalkoztunk ilyen üggyel. Egy 
sajátos ügycsomagot jelentett 2020-ban áthúzódóan 2021-re az úgynevezett 
hadigondozotti ellátás kérdése, ilyen ügyben több mint 70 panasz és beadvány érkezett 
hozzánk, amelyeket most rövidesen ebben az évben le is fogunk zárni. Gyűlöletbeszéd 
és gyűlölet motiválta cselekményekkel kapcsolatban 13 ügy talált meg bennünket, ha 
megengedik, a kiemelt és nagyobb anyagok közül is párat említenék. A gyűlöletbeszéd 
által a német nemzetiségi közösségünket érintő nagyobb ügyről van szó az elmúlt 
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évben. 2020 decemberében két elvi állásfoglalás született, amelyek részleteiben 
igyekeztek egyfajta helyzetképet adni arról, hogy milyen fellépési lehetőségek vannak, 
illetve gyűlölet-bűncselekmény elleni fellépések kapcsán milyen nemzetközi gyakorlat 
van és itthon milyen jogszabályi és intézményi környezet van, illetve mik azok a 
körülmények, amelyek befolyásolják ebben a két tárgykörben a közbeszédet. (Dr. 
Kovács Zoltán visszajön a terembe.) 

Ombudsman úr említette, hogy milyen kiemelt témákkal foglalkoztunk. Talán 
egyet még megemlítek, ami a nemzetiségi közösségek számára nagyon lényeges, 
mégpedig az egyetértési jog gyakorlása. Az általuk fenntartott intézményekkel 
kapcsolatban ez a tavalyi évben problémába ütközött. Amit talán itt is érdemes említeni 
- ezzel be is fejezem és köszönöm a lehetőséget, hogy kiegészíthettem ombudsman úr 
mondanivalóját -, az az, hogy az állami intézmények, a hatóságok együttműködésre 
kötelezettek az ombudsmannal és minden megkeresésre reagálniuk kell észszerű időn 
belül. Az elmúlt évben egy pár olyan konkrét esettel találkoztunk, ahol még külön 
jeleznünk is kellett, fel kellett hívnunk a megszólított, a címzett hatóságok figyelmét 
arra, hogy bizony válaszolni kötelesek.  

Úgyhogy köszönöm szépen és bízom abban, hogy 2021-ben a 2020-ban 
elmaradt személyes találkozások lehetővé válnak és a nemzetiségi közösségek 
képviselőivel és intézményeivel való találkozásra több módunk nyílik, ha más nem, 
legalább az év második felében. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Biztoshelyettes úr, tessék parancsolni! 

Dr. Bándi Gyula szóbeli kiegészítése 

DR. BÁNDI GYULA biztoshelyettes: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Kedves Kollégák! Nem akarom nagyon húzni az időt, ezért csak egy-
két kérdésről szeretnék beszélni.  

Biztos úr említette, hogy 11 közös jelentésünk volt, de ez csak a jéghegy csúcsa. 
Ez örömmel tölt el minket olyan szempontból, hogy általában a biztosi jelentéseknek 
körülbelül a 10 százaléka a mi területünkről szokott kikerülni, ez most is így volt. 
Nagyon nagy az érdeklődés és a pandémia különleges fényt vetett rá. Bocsánatot kérek, 
hogy fényt mondok, mert inkább sötét dolog ez a pandémiás helyzet, de az egész 
fenntartható fejlődésre, a környezet és természet értékeire egy sokkal nagyobb - és 
most így igaz - fényt vetett. Sokkal inkább látványossá válik, hogy mennyire ki vagyunk 
szolgáltatva sok mindennek, és hogy mennyire szükségünk van arra az erőre, amelyet 
a környezet világából, a teremtett világból kaphatunk. Ezért nagyon fontos az, hogy 
ezeket a kérdéseket hosszú távon is megőrizzük. 

Ez mindig egy nagyon fontos probléma, én inkább egy-két elvi kérdésről 
szeretnék beszélni. Nyilván például rendkívül fontos, hogy beruházások legyenek, 
szállodák épüljenek, ugyanakkor azoknak nyilvánvalóan olyan módon kell 
megtörténniük, hogy az egyensúlyt megtaláljuk az épített és természetes környezet 
védelmével. Ez egy nagyon kényes kérdés. Ebben sokszor hajlamosak vagyunk a másik 
oldalra is elmenni és többször azt is kénytelenek voltunk elmondani, hogy például az 
igazgatás könnyítése, az igazgatási feltételek, a közigazgatási terhek könnyítése nem 
biztos, hogy a közigazgatás terheinek könnyítését kell hogy jelentse, hanem elsősorban 
az érdekeltek és az ügyfelek terhének könnyítését. Sokszor úgy tűnik, mintha bizonyos 
vizsgálati módszerek, stratégiai vizsgálat, környezeti hatásvizsgálat, engedélyezési 
kötelezettségek alól a közigazgatás mentesülne, de ugyanakkor ne feledkezzünk meg 
arról, hogy az Alaptörvényünk egy olyan gyönyörű struktúrát állított fel pont ezekre a 
kérdésekre, amelyekben az állam felelősségét kiemelten kezeli és az állam nem 
mondhat le azoknak a kérdéseknek a védelméről, amelyek itt szóba kerülhetnek. 
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E tekintetben tavaly volt egy általunk kezdeményezett sikeres 
alkotmánybírósági ügy, ez az erdőtörvénnyel kapcsolatos, elég nagy vihart kavart 
egyébként. (Dr. Varga László visszajön.) Azóta is folynak azok a beszélgetések és 
próbáljuk folyamatosan az erdőgazdasági igazgatást, illetve az erdőgazdaságok 
figyelmét felhívni arra, hogy mi következik ebből, hogy milyen feladataik vannak ebből. 
Vagy egy másik kérdés a kútfúrás, amely végül elég jó együttműködésben az 
agrárminiszter úrral újra napirendre került, és ott is voltak olyan tendenciák, amelyek 
ezt a bizonyos, a „közigazgatás terhe csökkenjen” vonalat képviselték volna. 
Szerencsére ebben sok mindent sikerült visszafordítani.  

Itt szeretném elmondani, hogy nagyon fontos az, hogy tényleg vannak ilyen 
irányú együttműködések. Biztos úr is említette, hogy az a jó, amikor megkérnek 
minket, hogy szakértőként is részt vegyünk a jogalkotásban. Például az innovációs és 
technológiai miniszter a hulladékkezeléssel kapcsolatos szabályozásban komolyan 
igénybe vette a segítségünket, ami nagyon megtisztelő és nagy öröm is, hiszen ez az 
egyik olyan kérdés, amely az úgynevezett körforgásos gazdaság mostani legelső és 
legjobban figyelemben lévő területe.  

Még két dolgot szeretnék csak elmondani, mert tudom, hogy az idő korlátozott. 
Az egyik az, hogy nagyon fontosnak tartom azt az együttműködést, amely folyamatos 
együttműködésünk van a környezetvédelmi társadalmi szervezetekkel és a szakmai 
szervezetekkel, az Akadémiától kezdve a különböző szervezetekig - ilyen a 
Kéményjobbítók Szövetsége, hogy csak mondjak egy kellemesen hangzó együttműködő 
szervezetet -, akikkel mi nagyon szoros együttműködést alakítunk ki, mert nekünk 
szükségünk van arra a szakmai segítségre, amire nekünk sajnos nincs apparátusunk. 
Ugye, mi alapjogvédelemmel foglalkozunk, viszont pont a mi területünkön ezt anélkül, 
hogy meg ne értenénk a háttérben zajló folyamatok lényegét, nagyon nehéz megtenni, 
és ezért most innen is szeretnék köszönetet mondani. 

A másik, amit biztos úr is említett, az a nemzetközi figyelem, ami tényleg 
folyamatosan a mi speciális működési területünk felé fordul. Tehát amikor ezt 2007-
ben először elfogadta az Országgyűlés akkor még önálló biztosi intézményként, azután 
2012 óta biztoshelyettesi intézményként, ez még ebben a formájában is 
különlegességnek számít a nemzetközi porondon. Folyamatosan kapjuk a 
megkereséseket, hogy erről beszélgessünk, számoljunk be. Gondolkodnak a külföldi 
országok is azon, hogy ezt a mintát lehetne követni mint egy nagyon hasznos 
jogvédelmi formát. Bízom benne, hogy ez továbbra is így lesz. Köszönöm szépen a 
figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, biztoshelyettes úr. Megnyitom a kérdések körét. 

Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Jelzésre:) Igen, Sebián-Petrovszki László 
képviselő úré a szó. Tessék parancsolni! 

Kérdések 

SEBIÁN-PETROVSZKI LÁSZLÓ (DK): Köszönöm szépen, elnök úr. Az idő 
előrehaladtára tekintettel egy kérdést engedjen meg, biztos úr. Említette, hogy a Covid 
új helyzeteket teremtett, és ezért aztán kellett olyan helyzeteket vizsgálniuk, ami 
korábban akár még gondolatban sem merült föl. Vizsgálták-e vagy szándékukban áll-e 
vizsgálni, hogy a gyülekezési tilalom, illetve a gyülekezések, tüntetések korlátozása az 
elmúlt időszakban nem ment-e túl azon a határon, ami elfogadható? Nem történt-e itt 
alapjogsértés? Gondolok itt arra, hogy amikor már rengeteg társas eseményen részt 
lehetett venni, focimeccstől kezdve ezer minden dologban, akkor a kormányrendelet 
alapján tüntetni továbbra sem lehetett, illetve tudjuk, hogy most is bizonyos 
korlátozások élnek még ezen a területen. Kérdezem, hogy vizsgálták-e ezt, tervezik-e 
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vizsgálni, illetve esetleg tudható-e, hogy a hivatal mit gondol erről a témáról. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Bajkai István képviselőtársunké a szót. 
 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. 

Tisztelt Biztos Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Biztos úr többször kitért az előadásában 
és a beszámolójában arra, hogy 2020-ban egy országos látogatássorozatot tervezett a 
koronavírus-járvánnyal összefüggésben, pontosabban a koronavírus-járvány alatt az 
alapvető jogok érvényesüléséről, azok végrehajtásáról és az arra vonatkozó beszámolók 
összesítésével és azok értékelésével kapcsolatban. Ezért is és a beszámoló kapcsán is 
szeretném megköszönni biztos úrnak, biztoshelyetteseknek, a hivatal valamennyi 
munkatársának, kollégájának azt az erőfeszítést és munkát, amelyet elvégeztek. S azt 
különösen szeretném kiemelni, hogy a vírusveszélyes időszakban is - tisztában vagyunk 
ezzel - külön erőfeszítést jelentett ez a hivatal részéről, hiszen szó szerint farkasszemet 
néztek a vírussal, és azt gondolom, ezért külön köszönetet is érdemelnek.  

Ugyanakkor a kérdésemből következően szeretnék arról egy rövid tájékoztatást 
kapni biztos úrtól, hogy hogyan látta az alapvető jogok érvényesülését, figyelemmel a 
különleges jogrendre, illetve a vírushelyzet által kiváltott rendkívül nehéz helyzetekre, 
és milyen tapasztalatokat szerzett a látogatásai során. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kovács Zoltán alelnök úr, tessék parancsolni! 
 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Biztos úr elmondta, 

örökzöld dallamokként már, hogy ritka az egyeztetés, meg rövid a határidő. Ugye, ez az 
Országgyűlés Igazságügyi bizottsága. Volt-e ezek között egyéni képviselői indítvány, és 
ott sem volt-e megfelelő a határidő? Mert a jogalkotás jelentős része a kormány által a 
parlament elé kerülő jogszabályok, tehát szerintem nem ez a bizottság és nem a 
képviselők a címzettjei ennek a dolognak, azt nem itt kellene elmondani az én 
véleményem szerint, hanem ahol az előkészítés zajlik. Mi a törvényeket alkotjuk meg, 
az már egy előzetes előkészítés után érkezik az Országgyűlés elé. Ezért kérdeztem, hogy 
ha volt benne egyéni képviselői indítvány, az vonatkozik erre, a Fidesz-frakcióban én 
vállalom, hogy szólok annak a képviselőnek, hogy jóval előbb küldje el az 
ombudsmannak az egyéni képviselői indítványát. 

 
ELNÖK: További jelentkezőt nem látok. A kérdések körét lezárom. Válaszadásra 

megadom a szót ombudsman úrnak és helyetteseinek. Tessék parancsolni! 

Válaszok 

KOZMA ÁKOS, az alapvető jogok biztosa: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Megpróbálok érdemben és gyorsan válaszolni a kérdésekre.  

Sebián-Petrovszki képviselő úr kérdésére vonatkozóan: a gyülekezési joggal 
kapcsolatos alapjog-korlátozások, amelyek nyilván a veszélyhelyzet időszakában léptek 
életbe, ahogy említettem, ezeknek a kérdéseknek a vizsgálata nyilván nagyon alapos 
alapjogi szempontú áttekintést igényel. S tekintettel arra, hogy itt most a 2020-as 
esztendőről szóló beszámolót tárgyaljuk, arról tudom képviselő urat tájékoztatni, hogy 
2020-ban e tekintetben nem fejtettünk ki véleményt, tehát 2020-ban e tekintetben 
nem adtunk ki jelentést. Ez azonban nem zárja ki azt, sőt el kell mondjam önnek, hogy 
valószínűleg ebben az esztendőben e kérdéskörben meg fogjuk fogalmazni az 
álláspontunkat, de a 2020. évben ilyen tekintetben jelentést nem adtunk ki. Egyébként 
zárójelben megjegyzem, hogy vizsgáljuk ezeket a kérdéseket, bár nyilván egy bizonyos 
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utókövetés van a mi munkánkban, hiszen mire odajutunk, hogy az álláspontunk kezd 
kikristályosodni megfelelő áttekintést követően, addigra az is előfordul, hogy a 
szabályok változnak, mint ahogy éppen most is ebben a cipőben járunk. De ez 
természetesen nem jelenti azt, hogy ne fogalmaznánk meg alapvető jelentőségű 
kérdésekben panasz vagy többeket érintő jogkorlátozás esetében akár hivatalból 
folytatott eljárás végén az alapjogi álláspontunkat. 2020-ban ezt a kérdést nem zártuk 
le, ezért nem szerepel a beszámolónkban. 

Bajkai képviselő úrnak köszönöm az elismerő szavait valamennyi munkatársam 
nevében. Nehéz döntés volt, azt kell mondjam, amikor tavaly tavasszal úgy határoztam, 
hogy legyünk ott személyesen a végeken, hiszen bár most sem tudunk sokat, de akkor 
még semmi ismeretünk nem volt a vírussal, a járvánnyal kapcsolatosan. Mégis azt 
gondoltam, és azt is el kell önöknek áruljam, hogy lényegében ellentétben a nemzetközi 
ombudsmani gyakorlattal, amely abban a pillanatban áthelyezte a tevékenységét online 
térbe, én ezzel szemben azt gondoltam, hogy most jött el az az idő, amikor nekünk ott 
kell lenni személyesen azokon a pontokon, ahol a tényleges harc zajlik a vírussal, ezzel 
a láthatatlan ellenséggel szemben. S akkor döntöttünk úgy, hogy elmegyünk 
gyermekvédelmi intézményekbe, szociális intézményekbe, büntetés-végrehajtási 
intézetekbe, elmegyünk rendőrségi fogdákba, megnézzük a határon folyó rendőrségi 
tevékenységet. 

Azt gondolom, ahogy említettem az expozémban is, ez egy jelentős tapasztalati 
tőkét adott mindannyiunknak, a hivatal valamennyi munkatársának.  

Képviselő úr konkrét kérdésére válaszolva azt kell mondanom, hogy egy példás 
és minden szempontból, azt gondolom, nemzetközi szinten is helytálló példamutatást 
tapasztaltunk mindenhol, a vírussal felvett harc és küzdelem minden egyes általunk 
meglátogatott intézményben megfelelő szinten lett kezelve. Azt gondolom, hogy 
mindenhol a fenntartó, az állam, amit az adott körülmények között rendelkezésre 
tudott bocsátani, azt megtette, de ehhez szükség volt azokra a rendőrökre, azokra a 
büntetés-végrehajtási dolgozókra, azokra a szociális és gyermekvédelemben 
dolgozókra - elnézést, ha bárkit kihagyok a felsorolásból -, szóval ehhez szükség volt 
arra az emberi tőkére, arra az emberi hozzáállásra is, amit az általam meglátogatott 
intézmények dolgozói fejtettek ki. Úgyhogy erről a helyről is elismerésünket szeretnénk 
kifejezni, ahogy azt igyekeztünk az év során többször is megtenni, ezekkel a 
látogatásokkal kapcsolatban kiadott jelentéseinkben is igyekeztünk megfogalmazni. 
Hála és köszönet, hogy mindannyiunk érdekében ilyen módon álltak helyt a 
meglátogatott intézményben dolgozók.  

Úgyhogy a tapasztalataink minden szempontból pozitívak voltak és igyekeztünk 
egyébként ezekről a tapasztalatokról nemzetközi téren is beszámolni. Igyekeztem 
folyamatosan nemzetközi partnereinket is tájékoztatni arról a jó gyakorlatról, amit 
Magyarországon ezekben az állami szervekben tapasztaltunk és igyekeztünk 
továbbadni azt a tudást és alapjogvédelmi tapasztalatot, amit ezekben a nehéz időkben 
az általunk meglátogatott intézményekben szereztünk. Azt gondolom, hogy ez egy 
kölcsönösen pozitív dolog volt, hiszen úgy éreztem legalábbis, hogy minden általunk 
meglátogatott intézmény vezetése, dolgozói, illetve az ott ellátottak vagy fogvatartottak 
is jó szemmel nézték, hogy van valaki, aki ezekben a nehéz időkben is elmegy hozzájuk, 
ott van, legyen az az intézmény az ország egyik felében vagy a másik felében, távolságot 
szem előtt nem tartva elmentünk és személyesen igyekeztünk tájékozódni, kicsit 
beszélgetni velük, és ahol szükség volt arra, hogy valamilyen módon a saját 
eszközeinkkel segítsünk, ott igyekeztünk ezt is megtenni. Úgyhogy a tapasztalataink 
pozitívak, és miután a 2021-es esztendőben is sajnos a harmadik hullám folytatódott, 
ezt a tevékenységünket még idén is folytattuk. Erről majd a ’21-es beszámolómban is 
részletesen szeretnék szólni. 
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Végül, de nem utolsósorban Kovács képviselő úrnak, alelnök úrnak köszönöm a 
kérdést és igen, ezekkel a kérdésekkel már nagyon régóta foglalkozom és nemcsak 
ombudsmanként, hanem egyetemen is foglalkoztam ezekkel a kérdésekkel, úgyhogy 
pontosan tudom, hogy a jogalkotás hogyan és milyen folyamatok mentén zajlik. Én 
azonban annak vagyok a híve, hogy minden lehetőséget kihasználunk. Amikor egy 
mikrofont tartanak elém, akkor én ezeket, ha nem is segélykiáltásokat, de kritikus 
mondatokat szeretném megfogalmazni. Engedje meg, képviselő úr, elnök úr és a 
tisztelt bizottság is, hogy ha nem is ide címezem ezeket a mondatokat, de hadd 
fogalmazzam meg itt is, önök előtt is azokat a nyilván nagyobb részt a jogalkotásban 
oroszlánrészt vállaló kormányzati jogalkotással szembeni kritikus mondatokat is, 
amelyeket az Országgyűlésnek felelős kormány tekintetében fogalmazunk meg.  

Azt gondolom, ez nem orvosolhatatlan probléma, és ahogy említettem és a 
beszámolómban is igyekeztem erre hangsúlyt fektetni, hogy pontosan tudjuk és értjük, 
hogy a 2020-as év ebből a szempontból is különleges volt. Mindazonáltal azt 
gondolom, hogy előbb-utóbb, ha visszatér az élet a normális mederbe és kerékvágásba, 
akkor számítok arra az együttműködésre az Országgyűlés és a kormány, különösen a 
kormány jogalkotó tevékenysége vonatkozásában, amely kihasználja azt a szakmai 
tőkét, tapasztalatot és alapjogi tudást, amely a mi hivatalunkban felhalmozódott. 
Vegyük úgy, képviselő úr, hogy ez egy felajánlás a részünkről, amit önökön keresztül 
küldünk azoknak, akikre tartozik. Még egyszer mondom: igazából a lehetőséget 
kihasználva szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy mi készen állunk arra, hogy egy 
jogszabály megalkotása során már az elfogadása előtti időszakban is hozzátegyük 
mindazt a tudást, amivel a hivatalunk rendelkezik és így el tudjuk kerülni azt, hogy 
később adott esetben polgárok vagy egyéb jogalkalmazó szerveknek problémájuk 
legyen ezekkel a jogszabályokkal. Egyébként egyéni képviselői indítvánnyal ilyen 
problémánk különösebben nem volt, bár azért az egyéni képviselői indítványoknak sem 
mindegyike talált meg bennünket. Tehát ha finoman szabad fogalmaznom, akkor ezt a 
mondatot szeretném erről mondani. Innen is, onnan is tapasztaltunk hiányosságokat, 
de én pozitívan nézek a jövő elé. Azt gondolom, hogy ez 2021-ben nyilvánvalóan 
máshogy lesz, mi pedig örömmel állunk a jogalkotók rendelkezésére. 

Azt hiszem, ennyi kérdés volt, elnök úr. Köszönöm szépen a szót. Még egyszer 
kérem, hogy a beszámolónkat támogassák, fogadják el. Köszönöm szépen. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen a kérdésekre adott válaszait. Megnyitom a 
vélemények körét. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Sebián-Petrovszki László 
jelentkezik.) Igen, Sebián-Petrovszki László képviselőtársunké a szó. Tessék 
parancsolni! 

 
SEBIÁN-PETROVSZKI LÁSZLÓ (DK): Köszönöm szépen, elnök úr. (Dr. Gyüre 

Csaba kimegy a teremből.) Először is szeretném megköszönni, hogy ilyen hamar ide 
került elénk az előző évről szóló beszámoló. Emlékeznek rá, emlékszünk mindannyian, 
hogy tavaly majdnem egy évet vitt el az előző évről szóló beszámoló tárgyalása, és most 
csak öt hónapot. Én ezt feltétlenül jónak tartom és minden irónia nélkül mondom ezt. 
Akkor nagyon kritizáltam, úgyhogy ezt be tudom annak, hogy hátha komolyan vette a 
hivatal azt, hogy az előző évről szóló beszámolót lehetőleg hamar terjesszék elénk.  

Számos pozitív dolgot láttam és olvastam a beszámolóban. Például megint csak 
azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon részletesen, sok-sok területre kitér a jelentés, 
ezért is ilyen vastag. Ezt akkor is, korábban is és most is pozitívumnak tartom, 
bármennyire valójában az derül ki, hogy rengeteg borzasztó körülmények közé kerülő 
embertársunk van ebben az országban, tehát rengeteg olyan üggyel kell önöknek 
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foglalkozni, amely a társadalmi viszonyok fonákságára mutat rá, hogy nagyon finoman 
fogalmazzak. Tehát nem élvezet olvasni ezt a jelentést ilyen szempontból, de közben az 
jó, hogy mindezek a problémák és gondok valahol egy hivatal jelentésében 
megjelennek. Ez a korábbi jelentésnek is előnye volt és ez most is így van. 

Állandó kritikámat azért fogalmazom meg, mert azt gondolnám és az lenne az 
ildomos, ha még gyorsabban történne reakció azokra a társadalmi jelenségekre, 
amelyek foglalkoztatják az embereket. Az előbb a kérdések során a gyülekezési 
tilalomra is azért kérdeztem rá, és most mondok más példákat is, mert azt gondolom, 
hogy amikor felmerül annak gyanúja, hogy alapjogsértés történik bármilyen oknál 
fogva vagy sérelem történik, akkor az, hogy hosszú idő, egy-két év múlva jön arra 
valamilyen válasz, az szerintem sok. Azt gondolnám, hogy afelé kellene haladni, hogy 
rövidítsük ezt az időszakot. Mondok erre pozitív és negatív példát is. Nem 2020-as, 
hanem idei történet, hogy a kalocsai nevelőotthon ügyében, azt hiszem, a 24.hu cikkére 
reagálva kezdett el vizsgálódni a hivatal és tett bizonyos megállapításokat. Tehát 
felmerült az ügy, gyakorlatilag azonnal léptek, ráadásul, ha jól értem, a hivatal magától, 
nem külön bejelentésre, amit én külön üdvözlök, és lett is valamilyen eredménye. Most 
lehet, hogy nem zárult le teljesen a vizsgálat, de megjelent már az, hogy bizonyos 
problémákat találtak abban az ügyben. Vagy ugyanilyen pozitív volt, hogy a védettségi 
igazolványok kapcsán is megnyilatkozott a hivatal már, ami egy egészen új történet, 
néhány hónapja vannak nálunk ezek az igazolványok és már foglalkozott vele a hivatal. 
Ezt pozitívnak tartom. 

De ez nem mindenre igaz. A múltkor is rákérdeztem, most is rákérdezek, mert 
továbbra sem találom, a Mátrai Erőművel kapcsolatban indított vizsgálat eredményét, 
de lehet, hogy én voltam figyelmetlen. Most már másfél éve zajlik, ha jól tudom, 2019 
decembere óta és még mindig nem olvasható a jelentés, miközben a Mátrai Erőművet 
már régen eladták és minden olyan visszásság, ami akkor felmerült, az azóta eltelt 
másfél év alatt még súlyosabb lenne. 

Ugyanígy a gyöngyöspatai roma gyerekek szegregációja, illetve megítélt 
kártérítése kapcsán, én úgy tudom, biztoshelyettes asszony vizsgálatot indított. Ennek 
az eredményét sem tudjuk, ez is már lassan másfél éve történik.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, tíz perc múlva szünetet kell elrendelnem! 
 
SEBIÁN-PETROVSZKI LÁSZLÓ (DK): Igen, egy mondat még a kritikáimhoz, 

egy másik kritika, hogy civil szervezeti oldalról mi sokszor kapunk jelzést, hogy a 
hivatal a megkeresésekre nem válaszol, vagy nem kapnak információt arról, hogy a 
korábban indított ügyeik hol tartanak. Hozzám rengeteg LMBTQ-, illetve hátrányos 
csoportokkal foglalkozó civil szervezettől jött ilyen típusú jelzés; ha egy lenne, akkor 
azt mondanám, lehet, hogy az egyedi eset, ugyanakkor itt sok ilyen helyzetről hallunk. 
Engem érdekelne az, hogy ez valóban így van-e, illetve mi lehet ennek az oka. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, a vélemények körében kíván-e még 

valaki felszólalni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A vélemények körét 
lezárom és a vita egészét is lezárom. 

Megadom a szót ombudsman úrnak és helyetteseinek, hogy válaszoljanak az 
elhangzottakra. Tessék parancsolni! 
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Reflexiók 

KOZMA ÁKOS, az alapvető jogok biztosa: Köszönöm szépen, és ígérem, gyors 
leszek. Képviselő úr jó néhány dolgot felsorolt, én igyekszem csak egy-egy mondatban 
reagálni. 

Az a pozitív kritika, hogy most hamarabb van itt a beszámolónk, az engem is 
nagy örömmel tölt el, azonban azt kell mondjam - itt most kicsit Kovács képviselő úrra 
is nézek és utalok -, hogy ez pedig nem a mi asztalunk. Minket a törvény arra kötelez 
minden évben, hogy március 31-éig nyújtsuk be az Országgyűlésnek az előző évi 
tevékenységünkről szóló beszámolót. Ezt az elmúlt 25 évben minden évben meg is 
tettük. Ha visszakeresik, tavaly, tavalyelőtt, minden esetben legkésőbb március 30-án, 
van, amikor 31-én, de mi minden évben ennek természetesen hivatalból eleget teszünk. 
Az pedig, hogy mikor kerül a bizottságok elé, illetve mikor kerül a plenáris ülés elé, az 
a mi hatáskörünkön teljesen kívül álló kérdés. De én is örülök neki, ha ezt minél 
hamarabb tárgyaljuk, hiszen nyilván az eseményekhez minél közelebbi időben történő 
tárgyalás lehetőséget ad arra, hogy akár még aktuális témákkal is tudjunk foglalkozni.  

Gyorsabb reakció - igen, erről már sokszor beszéltem. Azért az alapjogi kérdések 
nem gyorsan megítélhető kérdések. Azt gondolom, amiben lehet, abban igyekszünk mi 
is gyorsan állást foglalni; ahol azonban szükségét tartjuk annak, hogy egy kiterjedt 
alapjogi vizsgálatot tartsunk, ott ezt nem tudjuk nélkülözni. De én is minden erőmmel 
azon vagyok, hogy minél hamarabb válaszokat adjunk a feltett kérdésekre, és 
köszönöm képviselő úrnak a pozitív említést Kalocsa és a védettségi igazolvány 
kapcsán, bár mind a két téma már 2021-re datálódik. Azt gondolom, ha a védettségi 
igazolványok kapcsán szabad itt erről egy mondatot szólnom, ott is igyekeztünk úttörő 
jelleggel részletes iránymutatást adni, és nemcsak egy közleményben fejtettük ki az 
álláspontunkat, hanem részletesen, hét oldalon keresztül leírtuk az ezzel kapcsolatos 
alapjogi véleményünket.  

A kalocsai otthonban történt sajnálatos üggyel, hozzánk érkezett panasszal 
kapcsolatosan pedig arról tudom tájékoztatni képviselő urat, hogy már ezt a jelentést 
is kiadtuk, tehát Kalocsa ügyében is egy nagyon részletes, előre be nem jelentett 
helyszíni vizsgálattal kiegészített eljárást folytattunk, és a jelentésünk már több hete 
olvasható a hivatal honlapján. Úgyhogy itt is igyekeztünk gyorsan állást foglalni. 

Gyöngyöspata ügyében a vizsgálat jelenleg is zajlik, biztoshelyettes asszony e 
tekintetben éppen jelenleg folytat eljárást egy utóvizsgálat keretében. S nem tudom, 
van-e arra mód, elnök úr, hogy egy mondatban biztoshelyettes asszony is szóljon 
erről… 

 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 
KOZMA ÁKOS, az alapvető jogok biztosa: …majd akkor neki is átadnám a szót; 

illetve a Mátrai Erőmű kapcsán egy mondatban esetleg biztoshelyettes úrnak. 
A civilekkel kapcsolatosan volt még egy felvetés. Erre pedig én azt tudom 

mondani, jó lelkiismerettel mondhatjuk mindannyian, hogy a civilekkel való 
együttműködés tekintetében igyekszünk mindent megtenni. Civil konzultációs 
testületet működtetünk a nemzeti megelőző mechanizmus mellett, ahol az összes, ezen 
a területen működő civil szervezetet bevonjuk a munkába, tőlük kapunk megfelelő 
információkat, hogy hol, milyen tekintetben érdemes vizsgálatot folytatni. Az pedig, azt 
gondolom, nem helytálló, hogy nem tájékoztatjuk vagy nem mindenkit tájékoztatunk 
megfelelően a hozzánk beérkező panaszokról. Mindenki a panasz beérkezését követően 
is tájékoztatást kap, illetve az ügyéről folyamatosan, bármikor az ügyfélszolgálatunkon 
keresztül, illetve egyéb módokon is tájékoztatást kap. Az lehet, hogy valakinek az ügye 
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nem kerül nagyon rövid időn belül elbírálásra, de hogy e tekintetben ne kapnának 
tájékoztatást, azzal nem értek egyet. Azt gondolom, a civilekkel való együttműködés 
mindig is elsődleges volt számunkra, és ezen a jövőben sem kívánunk változtatni.  

Most zajlott le - és ezzel be is fejezem - az új civil konzultációs testületbe való 
pályáztatás időszaka, itt is jó néhány pályázat érkezett, úgyhogy nemsokára fel fog állni 
az új civil konzultációs testületünk is. Úgyhogy e tekintetben is, azt gondolom, a 
nemzetközi sztenderdekkel mindenben megegyező módon igyekszünk együttműködni 
a civil szférával. Köszönöm. 

S akkor egy-egy mondatra átadnám a szót, ha elnök úr megengedi. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Természetesen. 
 
DR. SZALAYNÉ DR. SÁNDOR ERZSÉBET biztoshelyettes: Köszönöm szépen. 

Néhány kulcsgondolat. Tavaly januárban egy közleményben jeleztem azt, hogy milyen 
álláspontot képviselünk az oktatási szegregációval kapcsolatban, ugye, az előző 
ombudsmani gyakorlatot és értelmezést elfogadva és azt követve. S akkor, amikor 
nekiálltunk volna a konkrét vizsgálatnak márciusban, akkor beütött a krach, és 
tulajdonképpen átállt az oktatás online térbe. Ez gyakorlatilag visszatartott bennünket 
attól, hogy azt a szokásos módszert alkalmazva, ahogyan ilyen esetekben el szoktunk 
járni, hogy tudniillik helyszínre menjünk, diákokkal beszéljünk, tanárokkal beszéljünk, 
és a jogszabályi és intézményi környezetet föltárjuk, erre nem volt módunk. Kitört a 
nyár; amikor éppen lehetett volna folytatni, megint nem volt oktatás. Tehát arra, hogy 
konkrétan, helyben lássuk, hogyan zajlik a képzés, nem volt módunk, és amikor ősszel 
megint nekiálltunk volna, akkor a nyakunkba került a második hullám. Tehát ezek a 
hullámok tartottak vissza bennünket attól, hogy érdemben a helyszínen azt a fajta 
vizsgálati módszert alkalmazzuk, amit egyébként szoktunk. 

Ezzel együtt azonban szeretném fölhívni a figyelmet, hogy a 4/2020. elvi 
állásfoglalásunk, ami a világjárványnak a nemzetiségi közösségekre gyakorolt hatását 
részletesen elemzi, annak van egy fejezete, amelyik a nemzetiségi oktatással összefügg. 
Tehát ennyit tudtunk akkor már tenni. Most pedig állunk neki, és éppen - talán nem 
árulok el titkot vele - a jövő héten megyünk helyszínre, és bízom benne, hogy a 
következő néhány hónapon belül le tudjuk zárni ezt az egyébként utóvizsgálatnak 
minősített vizsgálatot. Köszönöm a lehetőséget. 

 
DR. BÁNDI GYULA biztoshelyettes: Köszönöm szépen. Sajnos ezek a kérdések, 

mint a Mátrai Erőmű, ez egy nagyon komoly szakkérdés, és mint említettem, a mi 
apparátusunk nem ezzel foglalkozik; jogászok vagyunk főleg, ezért tehát mindig 
kérdeznünk kell, információkat kell szereznünk. Így a hatóságoknak ki vagyunk 
szolgáltatva a tekintetben, hogy mit válaszolnak, és azok a válaszok esetleg mennyire 
ellentmondóak; ez sajnos előfordul, akkor vissza kell kérdezni. Nem tudjuk 
befolyásolni azt az időt, mi hiába mondjuk azt, hogy kérek 15 napon belül választ, 
nekem nincs eszközöm, azon felül, hogy még egyszer megkérdezem. Tehát sajnos 
ezekben az esetekben erre kell gondolni. A vizsgálat alapjogi kérdésekkel foglalkozik, 
annak a hátterét kell feltárja. Sajnos ez nem igazodhat, nem minden esetben igazodhat 
ahhoz, hogy közben eladták esetleg a létesítményt. 

Egyetlen mondat még: a lőrinci azbesztcementtel kapcsolatosan volt egy 
jelentésünk, amely két évig készült, 110 oldal lett. Annak az a következménye menet 
közben, hogy most már a különböző kormányzati szervek azt a javaslatot, amelyik a 
környezeti felelősség átalakítására vonatkozik, most tárgyalják, tehát tulajdonképpen 
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ez azt jelenti, hogy ez egy nagyobb folyamat, amelyeknek több következménye is van, 
és erre igyekszünk gondot fordítani. Sajnáljuk, hogy így van. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Egy percen belül szünetet kell elrendelnem. 
Kérdezem képviselőtársaimat, támogatják-e a „Beszámoló az alapvető jogok 
biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2020” címmel B/15278. számon 
benyújtott beszámoló elfogadását. Kérem, szavazzanak! Aki egyetért vele? (Nyolc.) Aki 
nem? (Nincs ilyen.) S aki tartózkodott? (Kettő.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett úgy döntött, 
hogy a beszámoló elfogadását támogatja. 

Most a határozati javaslat benyújtásáról kell döntenünk. Tájékoztatom 
képviselőtársaimat, hogy a bizottság önálló indítványának tervezetét munkatársaink 
kiosztották. 

Megnyitom a javaslat vitáját. Kérdezem, valakinek van-e hozzászólása. (Senki 
sem jelentkezik.) Nincs. Köszönöm, jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom.  

Kérdezem tehát a tisztelt bizottságot, ki támogatja az alapvető jogok biztosának 
és helyetteseinek 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló 
határozati javaslat benyújtását annak kiosztott szövege szerint. Kérem, szavazzanak! 
Aki egyetért ezzel! (Szavazás.) Aki nem! (Szavazás.) Aki tartózkodik! (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 
tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a határozati javaslatot a kiosztott tartalommal 
terjeszti a Ház elé. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönöm biztos úr és 
helyettesei megjelenését és részvételét az ülésünkön. 

Ahogyan azt a napirend elfogadásakor már jeleztem, a plenáris ülésen 
szavazásra kerül sor, ezért most a szavazás befejezéséig szünetet rendelek el. 

 
(Szünet: 10.11-10.44; 

A szünetben megérkezik a bizottság ülésére dr. Varga-Damm Andrea, távozik az 
ülésről Czunyiné dr. Bertalan Judit, Sebián-Petrovszki László, 

dr. Varga László, dr. Gyüre Csaba) 
 

Baja Város Önkormányzata Képviselőtestületének Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. §-
ának - az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatával 
kapcsolatos - módosítását kezdeményező beadványának megvitatása 

ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Folytatjuk a munkánkat. Soron következik 
az 5. napirendi pontunk, Baja város önkormányzata képviselő-testületének a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. §-ának, 
az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatával kapcsolatos módosítását 
kezdeményező beadványának megvitatása. Nagy tisztelettel köszöntöm a 
kezdeményező Baja város önkormányzata képviseletében Nyirati Klára polgármester 
asszonyt és Papp Zoltán jegyző urat. Tisztelettel köszöntöm a kormány képviseletében 
megjelent Dukai Miklós urat, a Belügyminisztérium helyettes államtitkárát. 

Baja város önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés j) pontja alapján 2020. január 31-én született határozatával kezdeményezte 
az Országgyűlésnél a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 39. §-ának módosítását. Kövér László házelnök úr a beadványt, annak érdemi 
megtárgyalása érdekében megküldte a feladat- és hatáskörrel rendelkező Igazságügyi 
bizottság részére. A bizottság a beadványt a Magyarország helyi önkormányzatairól 
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szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 7. § (1) bekezdése alapján érdemben köteles 
megtárgyalni és arra válaszolni. A képviselő-testület határozatát a meghívó 
kiküldésével együtt a bizottság tagjai részére megküldtük, illetve munkatársaim azt 
kiosztották. Elsőként megadom a szót Nyirati Klára polgármester asszonynak, hogy a 
törvénymódosítás kezdeményezésének indokáról nyilatkozzon. Parancsoljon, 
polgármester asszony, öné a szó. 

Nyirati Klára szóbeli kiegészítése 

NYIRATI KLÁRA polgármester (Baja): Köszönöm szépen. Nagy tisztelettel 
köszöntöm önöket és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetünk, hogy a felterjesztés 
megtárgyalását végigkövethetjük. 

Bizonyára tudják, megkapták az anyagot arról, hogy mi is a felterjesztés témája 
és célja. Az Mötv. 39. §-áról van szó, a vagyonnyilatkozatokról. Nem fogom a szót 
szaporítani, hiszen mindannyian pontosan és részletesen ismerik ezt az előterjesztést, 
csak egy-két gondolatot engedjenek meg nekem arról, hogy miért tartjuk ezt fontosnak. 

Magyarország önkormányzatait tekintve kicsit vegyes volt a kép, amikor ezt a 
felterjesztést elkészítettük. Azt néztük, azt láttuk, hogy nagyon sok önkormányzat 
fennhagyja az előző éves vagyonbevallásokat, mások pedig csak az évi aktuális 
vagyonnyilatkozatot tartják meg. Tehát nem egyértelmű az önkormányzatok 
hozzáállása ehhez a kérdéshez. Mi is az előző éves vagyonnyilatkozatot fennhagytuk, 
majd amikor kaptunk egy jelzést arra vonatkozóan, hogy ezt nem tehetjük, akkor 
levettük. Viszont arra gondoltunk, hogy ennek a vagyonnyilatkozatnak a célja a 
korrupció nyomon követése, így az egyértelműség és az átláthatóság tekintetében 
fontos, hogy az, aki a nyilvánosságból, tehát a polgárok közül ránéz az önkormányzat 
honlapjára és ott arra kíváncsi, hogy egy bizonyos időtartam alatt, egy ciklus alatt egy 
adott képviselő az anyagiak, a vagyona tekintetében gyarapodott, stagnál avagy esetleg 
visszaesést mutat, akkor ezt minden kutakodás, minden kutatómunka nélkül 
megtehesse. Tehát ne kelljen visszamenőleg évekre kikérni anyagokat, nem is tehetné 
meg egyébként, hanem a rendelkezésére álljon egy folyamat minden egyes szegmense, 
minden egyes lépése abban a tekintetben, hogy biztos lehessen afelől, hogy az a 
képviselő, akit ő megválasztott, vagy akit a polgártársai megválasztottak, az 
tisztességesen és becsületesen végzi a munkáját és ez a vagyonnyilatkozatából is látszik. 

Tehát a célunk az volt, hogy ennek az egyértelműen megfogalmazott elvárásnak 
eleget tegyünk, és arra gondoltunk, hogy ha ez egyértelművé válik, tehát jogi lehetőség 
áll rendelkezésre arra, hogy egy cikluson keresztül nyomon lehessen követni az adott 
képviselő vagyonnyilatkozatát, akkor ez párhuzamos az országgyűlési képviselők 
bevallásával és vagyonnyilatkozatával, hiszen az országgyűlési képviselők 
vagyonnyilatkozata rendelkezésre áll. Tehát egy egységesítés volt a cél, amikor ezt a 
felterjesztést elkészítettük. 

Úgyhogy arra kérem önöket, fontolják meg ezt a kérdést, és hozzák meg a 
döntésüket. Köszönöm, hogy szót kaptam. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, polgármester asszony. Most pedig megadom a szót 

Dukai Miklós helyettes államtitkár úrnak, hogy a felterjesztésben foglaltakkal 
kapcsolatban a kormány álláspontjáról nyilatkozzon. 

A kormány álláspontjának ismertetése 

DR. DUKAI MIKLÓS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm a 
szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nagy tisztelettel köszöntöm önöket 
dr. Pintér Sándor miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter úr nevében, és nagy 
tisztelettel köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetünk a bizottságban, és elmondhatom 
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a kormány képviseletében a felterjesztés, illetve az előterjesztés kapcsán a kormányzati 
álláspontot. 

Onnan szeretném kezdeni a kormányzati álláspont ismertetését, hogy 1990 óta, 
amióta újra van önkormányzatiság Magyarországon, azóta kötelező a 
polgármestereknek, képviselőknek a vagyonnyilatkozat-tétel, s azután folyamatosan az 
elmúlt években, úgy mondom, hogy a történetiséget illetően 2001-ben pontosodtak a 
szabályok, majd legutoljára a 2011-ben elfogadott új önkormányzati törvénnyel került 
a mostani szabályozás a helyére. Ennek az a lényege, hogy minden polgármester és 
minden megválasztott képviselő minden év január 1-jével 30 napon belül tesz 
vagyonnyilatkozatot. A polgármesteré és a képviselőké nyilvános; a házastársaké, 
hozzátartozóké, családtagoké pedig nem nyilvános, csak és kizárólag a 
vagyonnyilatkozattal foglalkozó bizottság tagjai nézhetnek, tekinthetnek be ebbe a 
vagyonnyilatkozatba. Mindig fűzött hozzá a törvény szankciót, hogy abban az esetben, 
ha a képviselő vagy a polgármester nem teljesítette a vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettséget, akkor ahhoz az a szankció fűződött, hogy nem gyakorolhatta a 
tisztséget. Korábban, még 2002-ig keresettel is élhettek a bíróságon, hogy megszűnjön 
a tisztség, és az ellenőrzést lefolytató bizottságnál pedig bárki kezdeményezhette a 
vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos eljárást. S még egy fontos szempontot ki kell 
emelni, hogy a polgármesterek és az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozata 
közérdekből nyilvános adat az információszabadságról szóló törvény szerint is.  

Van itt egy technikai dolog, amit érdemes e felterjesztés kapcsán megfontolni és 
figyelembe venni - ha már itt egy ilyen összehasonlítás történt az országgyűlési 
képviselőkkel kapcsolatosan -, hogy az országgyűlési képviselőkből csak 199 van, és úgy 
látjuk, hogy technikai értelemben is egyszerűbben megvalósítható az Országgyűlés 
Hivatalán belül a képviselői, illetve a hozzátartozói vagyonnyilatkozatok 
nyilvántartása, elkülönítése, vizsgálata, míg az önkormányzatok esetében - most a 
nagyságrendet mondom és kerekítetten a számot - 25 ezer önkormányzati képviselő és 
polgármester tevékenykedik Magyarországon. Az technikai értelemben is sokkal 
nehezebb, akár ha azt vesszük, hogy közös hivatalokról is beszélhetünk, ahol 11-14 
önkormányzat is alkothat egy közös hivatalt, ott technikai értelemben nehezebben 
valósítható meg az, hogy több évre visszamenőleg, minden egyes adatkezelési 
szabálynak megfelelően tartsák a hivatalok a leadott és beadott vagyonnyilatkozatokat. 
Ugye, a mostani szabályozás úgy szól, hogy mindig az adott évet tartja nyilván a hivatal, 
illetve az ezzel foglalkozó bizottság, az előző éveket visszaadja, viszont a visszaadással, 
itt hangsúlyozni kell, hogy a közérdekből nyilvános adat minősége nem vész el; tehát 
úgy, mint ahogy az adóbevallásoknál, köteles a vagyonnyilatkozatot tevő a 
vagyonnyilatkozatát is megőrizni. S abban az esetben, ha bárki kezdeményezne 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos vizsgálatot, akkor ezeket a korábban visszaadott 
vagyonnyilatkozatokat is ennek a vizsgálatnak a rendelkezésére kell bocsátani. 

Úgyhogy összességében a kormányzati álláspontunk az, hogy jelen körülmények 
között szerintünk nem időszerű, nem aktuális egy ilyen kezdeményezésnek a 
megfontolása és jogszabályba iktatása. Azt esetlegesen megfontolásra tudjuk majd 
ajánlani a képviselőknek - ebben a későbbiekben lehet döntést hozni -, hogy a 
következő önkormányzati választás előtt kell-e egy ilyen egységesítési szabályt tenni. 
(Dr. Becsó Károly visszatér a terembe.) Mi úgy látjuk és úgy gondoljuk, hogy ’90 óta 
jogfolytonos ez a mostani állapot, és a most, 2019-ben megválasztott polgármesterek 
és képviselők ennek a törvényi szabályozásnak az ismeretében kapták a 
mandátumukat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 
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ELNÖK: Mi köszönjük, államtitkár úr. Megnyitom a vitát. Kérdezem 
képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Jelzésre:) Varga-Damm Andrea képviselő 
asszonyé a szó. Tessék parancsolni! 

Hozzászólások 

DR. VARGA-DAMM ANDREA (független): Köszönöm a szót. Nagy tisztelettel 
köszöntöm Baja város polgármester asszonyát és jegyző urát.  

A kormány képviselőjének annyit mondanék, hogy korrigálni, hibát kijavítani 
soha nem késő és soha nem időszerűtlen.  

Azok a javaslatok, amelyek annak idején a vagyonnyilatkozat-tételre születtek, 
hangsúlyosan azt emelték ki, hogy azokról az emberekről beszélünk, akik a közjavakról 
döntenek, a közjavak felett rendelkeznek, a közpénzek vagy átfolynak a kezükön, vagy 
a döntési kompetenciájukba tartozik, hogy az elköltésükről határozatokat hozzanak; ne 
kerüljenek olyan helyzetbe, hogy esetleg jogellenes tevékenységük eredményeként a 
hivatalos és adózott jövedelmük mellett valamifajta anyagi előnyre tegyenek szert úgy, 
hogy azt a választópolgárok ne lássák. Én már azt sem értem egyébként, miután ez az 
Országgyűlés tizenegy éve egy törvénygyár, és az önök tárcájától is igen sok 
jogszabályjavaslat jött be és igen nagy terjedelemben foglalkozunk vele, hogy egy ilyen 
alapvető és egyszerű, és azt gondolom, a polgárok számára is egyértelmű szabályozás 
miért nem egységes az egész országban, miért van így az országgyűlési törvényben, 
miért van úgy az önkormányzati törvényben. Azért, kérem szépen, mert azoknak az 
embereknek, akik ezeknek a javaslatoknak az elkészítésében annak idején dolgoztak, 
eszükbe sem jutott, hogy miután ezek a pozíciók, akár önkormányzatban, akár 
Országgyűlésben végzi ezt valaki, ugyanolyan felelősséggel jár, és a közpénzek 
vonatkozásában ugyanolyan követelményrendszer van, miért nincs egy külön 
jogszabály e vonatkozásban. Arról nem beszélve, hogy én úgy ítélem meg eleve, hogy 
ez a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség, még ha a családtagokra is terhet ró, 
igazából nem követi a valós viszonyokat, nincs valós ellenőrzés, nincs egy olyan 
grémium mindegyik szervezetben, amelyik megvizsgálja, megnézi ezeket a 
vagyonváltozásokat. Arról nem beszélve, hogy nincs is összehasonlító adat, akár az 
ingatlan-nyilvántartás, akár a gépjármű-nyilvántartás, akár a bankrendszer adataival. 
Hát, sajnos formalitás. De ha már formalitás, akkor legalább legyen egységes!  

Baja város polgármester asszonya és jegyzője idejött az Országgyűlésbe, idejött 
a bizottság elé, és én nagy tisztelettel azt kérem a kormánypárti képviselőktől - mert 
ahogy látom, ellenzéki csak én vagyok itt -, hogy ezt a kérést legyenek szívesek 
akceptálni, és ne a Belügyminisztérium döntse el azt, hogy egy ilyen félreérthető, 
félreértelmezhető és nem egységes gyakorlatra kényszeríti a 3100 önkormányzat 
tisztviselőit, és attól függ, hogy valakit megfeddnek, hogy jobban látható-e a GDPR-
szabályokat ellenőrzők számára, vagy sem.  

Komoly intézmény az Országgyűlés, komoly intézmény a kormány. Legyenek 
szívesek minden egyes kérdésben, különösen, ha ilyen félreértelmezhető vagy hibás, és 
arra felhívják a figyelmünket, azt szépen korrigáljuk! Mi nagyon nagy megbecsüléssel 
vagyunk minden egyes település vezetői felé. Nagyon félve és nagyon ritkán szoktak 
bármit is javasolni, pont azért, mert nem szeretnének olyanfajta konfliktusokat, ami 
hosszú távon a munkájukat nehezítené vagy ellehetetlenítené. Ha már egy város vezetői 
ilyen bátran idejöttek az Országgyűlés elé, akkor azt gondolom, nem egy 
kormánynyilatkozat alapján kell abban dönteni, hogy ez így megtörténhessen vagy 
sem, mert egyelőre az Országgyűlés ellenőrzi a kormányt, és nem fordítva. (Demeter 
Zoltán távozik az ülésről.)  

Úgyhogy köszönöm, hogy javaslatot tettek, köszönöm, hogy felhívták a 
figyelmet; köszönöm, hogy próbálnak ezekhez az összevissza szabályokhoz 
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alkalmazkodni. Én kérek elnézést az összes korábbi országgyűlési képviselő nevében, 
hogy önöknek ilyenekkel kell foglalkozni, és nem azzal, hogy éppen egy óvoda jól 
működik-e vagy sem. S nagyon remélem azt, hogy belátják társaim, hogy a tekintélyünk 
megóvása érdekében az ilyen hangokat meg kell hallani, és minél előbb egységesíteni a 
szabályokat. Köszönöm szépen. 

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

(Jelzésre:) Igen, az LMP frakcióvezetőjének megadom a szót. Tessék parancsolni, 
frakcióvezető úr! 

 
DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP): Köszönöm szépen a szót, tisztelt 

elnök úr, és köszöntöm a bizottságot, köszöntöm polgármester asszonyt, jegyző urat, 
államtitkár urat, helyettes államtitkár urat.  

Csak egy kis kiegészítés: én nem vagyok a bizottság tagja, én egy másik napirendi 
ponthoz vendégként vagyok itt, de én is szeretném megköszönni polgármester 
asszonynak és jegyző úrnak, hogy eljöttek ide, és ezt a javaslatot megtették, amellyel 
egyébként tökéletesen egyet lehet érteni, tehát maximálisan egyetértek a szándékkal.  

Külön aláhúzva azt, amit Varga-Damm Andrea képviselő asszony mondott, én 
nagyon nagyra becsülöm, ha egy városvezető eljön az Országgyűlés szakbizottságába, 
él egy testület, a polgármester asszony a felterjesztés lehetőségével és ezeket a 
problémákat behozza az Országgyűlés elé. Azt gondolom, hogy akkor lenne, hogy úgy 
mondjam, minden szempontból egészséges a magyar demokrácia és a magyar 
parlamentarizmus, ha naponta találkoznánk ilyen esetekkel, hogy polgármesterek itt 
ülnek és megteszik a jobbító javaslataikat, a kormány képviselője pedig ezt nyitott füllel 
hallaná, nyitott füllel hallanák a kormánypárti képviselők, ellenzéki képviselők és ilyen 
módon lehetne ezeket a szabályozásokat, az alulról jövő, úgymond, a gyakorlatban 
megfogalmazódott tapasztalatok szerint úgy alakítani, hogy az valóban a nemzet, a 
magyar emberek érdekeit sokkal jobban tudja szolgálni. Úgyhogy nagyon szépen 
köszönöm. Nyilván a lehetőségeink most egy ilyen rendszerben korlátozottak, de ezt 
mindenképpen szerettem volna támogató hozzászólásként elmondani még akkor is, ha 
nem vagyok a szakbizottság tagja. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e még valaki hozzászólni. (Dr. 

Kovács Zoltán jelentkezik.) Igen, Kovács Zoltán alelnök úr. Tessék parancsolni! 
 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Vendégek! Mint régi polgármester is mondhatom, hogy az 
önkormányzati önállóságról mindig vita van. Egyik oldalról az jön elő, hogy szeretnék, 
hogy minél nagyobb és szélesebb körű legyen a szabályozási lehetősége, hatásköre, 
feladatköre egy önkormányzatnak, a másik oldalról meg húzzuk rá az egyenruhát, 
egységesen szabályozzunk bizonyos kérdéseket. Ez mindig is vita volt az 
önkormányzati világban és most például az egységesítés révén került a parlament elé a 
felterjesztés. 

Szeretném jelezni azoknak a képviselőtársaknak, akik még, azt lehet mondani, 
friss képviselők, hogy nem ez az első felterjesztés, amit megtárgyaltunk, volt már 
egyébként önkormányzat feloszlatása is a parlament előtt, tehát voltak bátor 
polgármesterek máshonnan is az országból, akik felterjesztéssel éltek a különböző 
minisztériumokhoz, kormányhoz és magához az Országgyűléshez is. Egy fontos 
kérdésről beszélünk, de az első és feltétlen vizsgálati szempont az kell hogy legyen, hogy 
elveszíti-e a közérdekű adat jellegét azzal, hogy nincs fenn az előző évek 
vagyonnyilatkozata egy rendszerben. Nem veszíti el. Az a kérdés, hogy ki őrzi meg ezt, 
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maga a „delikvens” - idézőjelbe téve - vagy maga az önkormányzat. Mind a két helyen 
ezeknek meg kell lenni. Ha bármilyen vizsgálat indul, mert alapos gyanú van a 
tekintetben, hogy esetleg nem megfelelő vagyongyarapodás történt vagy valami 
kimaradt a vagyonnyilatkozatokból, akkor elindul egy vizsgálati eljárás, ahol egyébként 
minden adat bekérhető. A banki adatok öt évre visszamenőleg kikérhetők, a földhivatal 
nyilvános, közhiteles. Fel kell tüntetni az ingatlanok esetében a szerzés időpontját, 
arról a földhivatalnál lehet bármilyen adatot kikérni egy ilyen vizsgálati eljárás során. 
Ráadásul, ha már valamilyen vagyontárgy nem szerepel a vagyonnyilatkozatban, a 
földhivatali nyilvántartási rendszerből a korábbi ingatlanok is kikérhetők. Tehát azt 
gondolom, hogy e vonatkozásban nem csorbul a vizsgálók lehetősége. 

Mindig van ingerencia, amikor van egy polgármesterváltás az 
önkormányzatokban, hogy nézzük meg, az előzők - idézőjelbe téve - „mit loptak el”, 
hogyan gyarapodtak és legyen, habitustól függően, kis boszorkányüldözés vagy 
megbékélünk ezzel a világgal. Ekkor mindig fellángolnak az ilyen viták. Én emlékszem 
arra is, mégiscsak húsz évig voltam polgármester, hogy 1990-től ’99-ig vagy 2000-ig 
négyévente kellett vagyonnyilatkozatot kitölteni. Nem évente, négyévente. Arra is 
emlékszem egyébként, és időnként ez nekem nehézséget okozott, hogy amikor a 
Nemzetbiztonsági bizottság tagja voltam, vége volt egy ciklusnak, nyitó-zárót kellett 
csinálni, úgyhogy volt, amikor 12 vagyonnyilatkozatot kellett kitölteni egy évben, mert 
mondjuk, a Nemzetbiztonsági bizottságban a C-típusú vizsgálathoz kapcsolódó 
vagyonnyilatkozat tízszer részletesebb volt egyébként, mint mondjuk, a jelenlegi 
nyilvános vagyonnyilatkozatok. 

Arról nem is beszélve, hogy korábban, mikor erről szó volt - idegen szóval, mert 
ön angoltanár -, a benchmarkokat megnézték, hogy milyenek a környező vagy az 
európai uniós országokban a vagyonnyilatkozatok. Akár az országgyűlésit, akár az 
önkormányzatit nézzük, az egyik legszigorúbb a magyar szabályozás e tekintetben. 
Úgyhogy az Országgyűlés ezt a kérdést, amikor erről döntés született, már egyszer 
megvitatta. Ebben az ügyben már eldőlt a kérdés, hogy így mondjam. Ez nem jelenti 
azt, hogy ez örökre bebetonozott történet, lehet ezen vitatkozni, lehet erről új vitát is 
nyitni, de a közelmúltban történt ennek a vitának a lefolytatása, úgyhogy a magam 
részéről különösebben nem javaslom, hogy most újra kinyissuk ezt a vitát. Nyilván ez 
alapvetően egy politikai vita. 

Baja emlékeim szerint egy 34-35 ezres város, benn van az ország első harminc 
városában lélekszámot illetően, történelmi város, nem csinált város, vannak ilyenek is 
Magyarországon. Én is egy 35 ezres városnak voltam a polgármestere, ahol mindenki 
mindenkiről mindent tud, nem is kell különösebben oknyomozást végezni egy ekkora 
városban, ami európai szinten egy kisvárosnak minősül, hogy tudjunk a másikról 
valamit. Tehát ha a gyanú felmerül ilyen esetekben, nyugodtan bárki a bizottságnál 
bármikor ilyen vizsgálatot kezdeményezhet. Nincs korlátja, korlátlanul, nincs 
határideje. Tehát azt gondolom, hogy e tekintetben a lehetőségek ugyanúgy fennállnak, 
mintha egy egységes szabályozást hoznánk létre. Ebben vita van közöttünk. Önöknek 
más az álláspontja, az én álláspontom nagyjából ez.  

Ahol egyébként ezt politikai ütésváltásra akarják felhasználni, ott mindig 
elindítják a vagyonnyilatkozati eljárásokat, abból aztán sajtó- és politikai polémia 
keletkezik. Senkinek sem jó, mert a mi életünkben kicsit talán a múltbéli gyökereinkből 
is adódik, hogy az SI-faktor időnként jelen van és erre lehet politikát alapozni, 
szerintem helytelenül egyébként. Én maradnék a jelenlegi szabályozásnál, hiszen nem 
régi a szabályozás, nézzük meg a gyakorlatot, hogy miként kerül sor az ilyen jellegű 
vizsgálatokra, lesz-e akadálya adott esetben a teljes tényfeltárásnak, ha ilyen vizsgálat 
elindul, és ha ennek lesznek akadályai, lesznek eltitkolások adott esetben a hatósági 
nyilvántartások miatt vagy ha netán a közérdekű adat megőrzésére kijelölt személy, a 
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polgármester és az önkormányzati képviselő esetében nem megfelelően történik 
ezeknek az adatoknak a tárolása és nyilvántartása, akkor meg lehet fontolni, ahogy ön 
is mondta, fontoljuk meg ennek a szabályozásnak az újragondolását. Ha lesz erre 
gyakorlat és lesz ilyen, akkor majd megfontoljuk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Mielőtt Bajkai István képviselőtársunknak megadnám a 

szót, tájékoztatnom kell a tisztelt bizottságot, hogy Demeter Zoltán tagunk távozott és 
az ülésnek ezen szakaszától Becsó Károly helyettesíti. Köszönöm szépen. Bajkai István 
képviselőtársunké a szó. 

 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. (A hangosítás nem 

működik.) Nem hallatszik? (Közbeszólások: Nem.) Megpróbálom még egyszer 
bekapcsolni. (A hangosítás továbbra sem működik.) 

Köszönöm szépen a szót. Hallható ez vagy nem? Köszönöm szépen, elnök úr. 
Köszöntöm a polgármester asszonyt. Tisztelt Képviselőtársaim! Valóban, ahogy Kovács 
képviselőtársam kifejtette, részben a jogszabály életének elemzése, részben 
hatáskörelemzés is szükséges ahhoz, hogy egy ilyen szabályozás módosítását tervezzük. 
Zárójelben szeretném megjegyezni… 

 
ELNÖK: Elnézést kérek, pár másodperc technikai szünetet kell elrendelnem, 

mert fontos, hogy a kihangosítás működjön. (Rövid technikai szünet. - Helyreáll a 
hangosítás.) Tessék, képviselő úr! 

 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselőtársaim! Valóban, ahogy ezt Kovács Zoltán 
képviselőtársam is elmondta, egy jogszabály megváltoztatásához szükséges a korábbi 
jogszabály életének, a jogszabály hatóterületének az elemzése, és módosításokra - ezt 
többször elmondtuk ezen a bizottsági ülésen és más alkalmakkor is - akkor van szükség, 
amikor annak a jogszabálynak, még egyszer mondom, a működését, hatáskörét 
elemezzük. Ha jól hallottam az előterjesztésből, illetve az előzetesen megküldött 
anyagban is láttam, valójában ilyen nem készült, hanem az előterjesztő úgy tünteti föl, 
mintha egy jogszabályi hiányosságról vagy jogszabályi űrről lenne szó. Ezt Varga-
Damm Andrea képviselőtársam is aláhúzta. 

Valójában ezzel ellentétes a helyzet, tehát nincs szó jogszabályi hiányosságról; 
egyébként maga az írásban előterjesztett anyag sem tartalmaz tulajdonképpen ilyen 
kifejezést vagy ilyen részletes elemzést. Hanem arról van szó, hogy valamifajta, részben 
ahogy Kovács Zoltán képviselőtársam elmondta, egyfajta országos egységesítésre 
törekszik, másodsorban az anyag úgy tünteti föl, minthogyha a vagyonnyilatkozatok 
elhelyezési helye vagy éppen a közzétételének az időtartama jogokat sértene. (Dr. 
Varga-Damm Andrea kimegy a teremből.) A kormány képviselője azt is kifejtette ma 
itt, hogy erről nincs szó. Az iratmegőrzés, különösen a vagyonnyilatkozatok megőrzési 
ideje változatlan kötelezettsége az arra kötelezett személyeknek, mint ahogy a 
megismerésre rendelkezésre álló időtartam is van, tehát az egyes évekre vonatkozó 
vagyonnyilatkozatok megismerése nincs korlátozva, hiszen az adott jogszabály által 
megkövetelt időszakra vonatkozóan közzé kell tenni. Tehát itt valószínűleg alapvető 
félreértésről is lehet szó szerintem az előterjesztő részéről, amikor jogsérelemről vagy 
a megismerhetőségről beszél. Hasonlóképpen szerintem alapvető jogi tévedésben 
Varga-Damm Andrea kolléganő, amikor jogszabályi hiányosságról beszél. Nem 
szeretnék hosszasabban belemenni, mert ez a napirendi pont és szerintem magának a 
kérdésnek a megvitatása tulajdonképpen nem ad arra lehetőséget, hogy nemzetközi 
példákkal éljünk, de azt kell hogy mondjam, hogy a magyar önkormányzati 
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rendszerben érvényesülő vagyonnyilatkozatra és vagyonbevallásra vonatkozó 
szabályok az egyik legerősebbek egész Európában. Tehát amire érdemes figyelemmel 
lenni, az az, hogy a jelenlegi szabályozás szerintem lehetőséget ad mindenki számára, 
a választópolgárok számára is, hogy megismerjék az érintett képviselők vagyoni 
helyzetét, és ennek a nyilvántartására, illetve ennek a számonkérhetőségére is van 
jogszabályi biztosíték és jogszabályi eljárásrend.  

Talán elszólás volt vagy félreértés, esetleg téves szóhasználat, amikor az igen 
tisztelt polgármester asszony a vagyonbevallások kapcsán azt a kifejezést használta a 
felvezetésében, hogy alkalmas egy vagyonnyilatkozat a korrupció követésére. A 
vagyonnövekmény, illetve vagyoncsökkenés követésére alkalmas a vagyonnyilatkozat 
megismerése. Tehát egy picit politikai felhangnak éreztem, amit elmondott. De ezzel 
együtt azt kell hogy mondjam, hogy a vagyon megismerésére vagy a vagyon elemzésére 
most is elégséges adat áll rendelkezésre. Hozzáteszem, ott, ahol egyébként az én 
ismereteim szerint a magyar politikatörténetben vagy adójog történetében ez 
megismerhető, adott esetben a visszaélésekre, korrupcióra vonatkozó adatok nem a 
vagyonnyilvántartásból vagy vagyonnyilatkozatból derültek ki, hanem például ezek 
jellemzően eltitkolt és közzé nem tett adatokon szoktak nyugodni, ami viszont más 
hatóságoknak az egyik feladata, hogy az ilyeneket felderítsék.  

Tehát én azt gondolom, hogy a polgármester asszony által kezdeményezett 
módosítás és előterjesztés valójában megoldott, tehát a most hatályos 
jogszabályrendszerben erre van eljárásrend és megoldás. Nincs szó jogszabályi űrről, 
és főleg nincs arról szó, hogy ebből bármifajta konfliktushelyzet vagy eljárási hiányok 
vagy eljárási fellépési lehetőségeknek a hiánya alakult volna ki a joggyakorlatban és a 
jogalkalmazás során; azt gondolom, erre az előterjesztő maga sem hivatkozott. S 
bocsánat, nem szeretném minősíteni az előterjesztést, de azt gondolom, ennek 
magának a szakmai alapjait sokkal inkább átszövi valamifajta politikai szándék, 
mintsem valós jogszabályi tétel vagy jogalkalmazási területen megmutatkozó 
hiányosság. Ennyit szerettem volna, köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Vitányi István alelnök úré a szó. Tessék parancsolni, 

alelnök úr! 
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Csak 

néhány gondolatot szeretnék a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos 
előterjesztéshez fűzni. Magam elé nézek itt, képviselőtársaim, Burány Sándor, Kovács 
Zoltán az, akikkel már huszon-egynéhány éve itt ülünk a parlamentben, és ismerjük a 
vagyonnyilatkozati eljárás változásait. Én magam jó néhány évig a Mentelmi bizottság 
tagja voltam, és amikor külföldön parlamentek hasonló bizottságaiban lévő 
képviselőkkel találkoztunk, mindenütt elmondtuk, és itt is elhangzott már, hogy ez a 
vagyonnyilatkozati eljárás az egyik legszigorúbb Európában. Tehát szerintem sincs 
meg ennek a változtatásnak az alapja, nem érett meg rá, mint ahogy Bajkai 
képviselőtársam is mondta.  

Emlékszem rá, amikor még önkormányzati képviselő is lehetett ember, oda is 
leadtuk a vagyonnyilatkozatot, sőt a választás évében két vagyonnyilatkozatot adunk 
le. Valóban, ahogy Kovács Zoltán mondta, négyévenként adtuk le a 
vagyonnyilatkozatot. Mi, idősebbek emlékszünk rá, hogy ez akkor változott meg, 
amikor Torgyán József a Tállya utcai lakását elkezdte építeni, és akkor kutakodtak, 
hogy miből vagy honnan van a pénz, s akkor kezdődött az, hogy évenként adjuk le a 
vagyonnyilatkozatot. Hát, aki évente meg négyévente leadta, az tudja, hogy 
tulajdonképpen semmifajta változás nem történt ebben a kérdésben. Úgyhogy úgy 
gondolom, azok az érvek, amelyeket a képviselőtársaim, Kovács Zoltán és Bajkai István 
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elmondtak, alátámasztják azt, hogy jogszabályváltozásra a jelen körülmények között a 
helyzet sem alkalmas, magyarul, a társadalmi viszonyok változása nem kényszeríti azt 
ki, hogy jelen pillanatban ezt a változtatást végrehajtsuk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük, alelnök úr. (Jelzésre:) Kovács Zoltán alelnök úré a szó. 

Tessék parancsolni! 
 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Bocsánat, magamat 

javítanám. Visszafelé memorizálva, szerintem közérdekű adatot mondtam egyszer vagy 
kétszer a nyilvános adat helyett. Úgyhogy bocsánatot kérek, ez szótévesztés volt; csak 
a jegyzőkönyv kedvéért ezt tegyük tisztába! 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a pontosítást. További jelentkezőt nem látok, a vitát 

lezárom. 
Kérdezem először polgármester asszonyt, kíván-e válaszolni a vitában 

elhangzottakra. (Jelzésre:) Igen, tessék parancsolni! Öné a szó. 

Nyirati Klára reflexiója 

NYIRATI KLÁRA polgármester (Baja): Igen, köszönöm szépen. Köszönöm 
szépen, hogy véleményt fogalmaztak. Nagyon sajnálom, hogy politikai felhangot véltek 
felfedezni a felterjesztés mögött. Nincs politikai felhang. Egy nagyon egyszerű 
szempontot vettünk figyelembe. Van egy mondat, amely úgy hangzik, hogy „attól, hogy 
így van, nem biztos, hogy így van jól”. Tehát minden egyes törvényt lehet módosítani, 
lehet jobbítani. Az egységesítés ebben a tekintetben fontos, és ha az egyszerű honpolgár 
szemszögéből indulunk ki, aki nem boszorkányt akar üldözni, mindösszesen kíváncsi, 
akkor megkeresi a város vagy a település honlapját, rákeres a vagyonnyilatkozatokra, 
saját képviselője vagyonnyilatkozatát megnézi, és megnyugodva tudomásul veszi, hogy 
lám, lám, három év is eltelt már, de az első és az utolsó vagyonnyilatkozat között nincs 
hatalmas különbség, tehát hátradől és megnyugszik. 

Nem arról szólt ez a felterjesztés, hogy bárki visszafelé a múltba vért akarna inni 
vagy boszorkányt akarna üldözni, egyáltalán nem erről szólt. A tisztaság és az 
átláthatóság igénye hozta létre ezt az előterjesztést. Természetesen, ha nem szavazzák 
meg, nem fog Baja képviselő-testülete a kardjába dőlni, elnézést, hogy ilyen kifejezést 
használok, nyilván sokkal fontosabb problémáink is vannak ennél, mindössze arról volt 
szó, hogy megszületett egy igény, a tisztaság, az átláthatóság igénye a képviselő-testület 
részéről és ennek kívántunk hangot adni. Természetesen elfogadom a válaszokat és 
természetesen elfogadom azt is, ha ez a jogszabály-módosítás technikai bonyodalmakat 
okozna és nincs arra kapacitása most az Országgyűlésnek, hogy ilyen dolgokkal 
foglalkozzon a pandémia végén, remélem, és nagyon remélem, hogy egyszer majd lesz 
olyan Országgyűlés, amely ezzel is foglalkozik és magát az egységesítés igényét 
fontosnak tartja.  

De köszönöm az építő kritikát, köszönöm a hozzászólásokat és természetesen el 
is fogadok mindenféle hozzászólást. Köszönöm, hogy szót kaptam. 

 
ELNÖK: Köszönjük, polgármester asszony, hogy kifejtette álláspontját. 

Kérdezem Dukai Miklós helyettes államtitkár urat, hogy kíván-e reagálni. (Dr. Dukai 
Miklós: Igen.) Igen, úgy látom, hogy kíván reagálni az elhangzottakra. Tessék 
parancsolni! 
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Dr. Dukai Miklós reflexiója 

DR. DUKAI MIKLÓS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Én is köszönöm szépen a hozzászólásokat és a 
vitában elhangzottakat. 

Varga-Damm Andrea képviselő asszony ugyan kiment a teremből, de azt 
gondolom, hogy az a különbségtétel, ami megvan az önkormányzati képviselői 
vagyonnyilatkozatok és az országgyűlési képviselői vagyonnyilatkozatok kapcsán, az 
szerintem pontosan tükröződik abban, ami a törvényalkotó szándéka volt a kezdetek 
óta. A legeklatánsabb különbség talán a kettő között az, hogy míg az önkormányzati 
vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatban a vizsgálatot bármilyen kérdés felmerülésénél 
bárki időbeli korlát nélkül, bármilyen egyéb indoklás nélkül kezdeményezheti, addig az 
országgyűlési képviselői vagyonnyilatkozatok kapcsán a konkrét tényállás 
megjelölésével kell kezdeményezni a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást. Azt gondolom, 
hogy ez egy jelentős különbség az önkormányzati vagyonnyilatkozatok vizsgálatával 
kapcsolatban. 

Még egyszer hangsúlyozom: azzal, hogy visszaadja évente az önkormányzati 
képviselőknek, polgármestereknek a vagyonnyilatkozatát az adott képviselő-testület, a 
közérdekből nyilvános adat minőségét ez a korábban leadott vagyonnyilatkozat nem 
veszíti el, és azt egy vagyonnyilatkozati eljárásban ugyanúgy biztosítania kell annak, aki 
tette a vagyonnyilatkozatot, és egyéb más tényekre is persze választ kell adnia, ha 
felmerül. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Tisztelt Bizottság! Most 
határozathozatal következik. Ahogy azt a vita elején is jeleztem, a bizottságnak a 
beadványban foglaltakról érdemben kell döntenie. Kérdezem tehát a tisztelt 
képviselőtársaimat, támogatják-e Baja város önkormányzata képviselő-testületének a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. §-ának 
módosítására irányuló kezdeményezését. Kérem, kézfelemeléssel szavazzon, aki 
egyetért ezzel! (Szavazás.) Aki nem! (Szavazás.) Aki tartózkodott! (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 8 nem szavazattal, igen 
szavazat és tartózkodás nélkül a törvénymódosításra irányuló kezdeményezést nem 
támogatta. 

A bizottság döntéséről polgármester asszonyt és házelnök urat írásban 
értesítjük. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönjük polgármester asszony, 
jegyző úr és államtitkár úr részvételét a bizottsági ülésünkön, és egy fél perc technikai 
szünetet rendelek el. 

 
(Szünet: 11.25-11.26) 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvénynek a 
Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező, a szavazás napján 
külföldön tartózkodó választópolgárok levélben történő szavazását 
biztosító módosításáról szóló T/16044. számú törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

ELNÖK: Folytatjuk munkánkat. Soron következik a 6. napirendi pontunk, a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvénynek a Magyarországon állandó 
lakcímmel rendelkező, a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgárok 
levélben történő szavazását biztosító módosításáról szóló, Keresztes László Lóránt 
(LMP) és Bencsik János (független) képviselő által benyújtott T/16044. számú 
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törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről való döntés. Tisztelettel köszöntjük bizottsági 
ülésünkön mindkét előterjesztőt. Előzetesen mondták, hogy mindketten szeretnének 
felszólalni ebben a kérdésben, így először megadom a szót Keresztes László Lóránt 
frakcióvezető úrnak. Tessék parancsolni! 

Dr. Keresztes László Lóránt szóbeli kiegészítése 

DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen a 
szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Mondhatjuk, hogy gyakorlatilag ismét egy 
felterjesztés érkezett az Országgyűlés elé, még ha ez informálisan történt is. 

A jelen törvényjavaslat célja, ami ki is derül a szövegéből, illetve az indoklásból, 
az, hogy a szavazás napján külföldön tartózkodó, magyarországi lakcímmel rendelkező 
választópolgárok számára levélben történő szavazás lehetőségét biztosítsa az 
országgyűlési képviselők választásán. Pontosan tudjuk, hogy az elmúlt bő évtizedben, 
de mondhatjuk, az elmúlt évtizedekben is az egyik legkomolyabb, legsúlyosabb kihívás 
a nemzet számára, hogy nagyon sokan, több százezren megélhetési okokból 
elvándoroltak vagy kényszerűségből huzamosabb ideig külföldön, a lakóhelyüktől távol 
élnek. Tudjuk, hogy nagyon sokan vannak, akik formálisan még hazai lakcímmel 
rendelkeznek, de tartósan külföldön dolgoznak, hogy el tudják tartani a családjukat. 
Nagyon-nagyon fontos, hogy nekik megadjuk a lehetőséget, hogy ők is, mondhatjuk, 
könnyített módon, tehát levélszavazás útján, ne külképviseleteken tudják leadni a 
szavazatukat, sokkal könnyebben részt tudjanak venni az őket is érintő döntésekben. 

Elhangzott az elmúlt néhány hónap, néhány hét vitájában, hogy miért nem 
mond le a lakcíméről. Volt egy kormánypárti képviselő, aki azt mondta, hogy miért nem 
mond le a lakcíméről az, aki huzamosabb ideig külföldön dolgozik. Mi ezt nagyon rossz 
gondolatnak, nagyon rossz iránynak tartjuk, hiszen az a feladatunk, hogy megadjuk a 
lehetőséget mindenkinek a visszatérésre, tehát minél előbb olyan helyzetbe kerüljenek, 
hogy vissza tudjanak térni és ismét Magyarországon tudjanak élni. (Dr. Vitányi István 
távozik.) Tehát ez a törvényjavaslat célja és ez most jelen eljárásban a Második 
Reformkor Alapítvány felvetése és javaslata volt.  

A Második Reformkor Alapítvány egy úgynevezett online népszavazást tartott, 
természetesen informális, jogi erővel nem bíró formula, de nagyon pozitív lehetőség a 
részvétel biztosítására. El tudom mondani, hogy a körülbelül két hét alatt, amíg ezt az 
online népszavazást - mondhatjuk így - lefolytatták, több mint 22 ezren vettek részt. 
Tehát 22 ezer ember két hét alatt fontosnak tartotta, hogy ebben a kérdésben 
véleményt nyilvánítson és több mint 95 százalékuk támogatta ezt a kezdeményezést. 
Nagyon pozitívnak tartom, hogy ehhez a javaslathoz csatlakozott, mondhatjuk úgy, a 
pártpolitikán felülemelkedő nagyon sok jelentős közéleti szereplő. Csak néhány példát 
említve: Karácsony Gergely főpolgármester, Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely 
polgármestere, Fekete-Győr András, a Momentum Mozgalom elnöke, csatlakozott 
hozzá Pintér Tamás, Dunaújváros jobbikkos polgármestere, Szabó Zoltán, Szentes 
polgármestere, Lengyel Róbert, Siklós polgármestere, Schiffer András ügyvéd, az LMP 
volt frakcióvezetője, Puzsér Róbert publicista, kritikus, Cseh Katalin, a Momentum 
európai parlamenti képviselője, Tordai Bence képviselőtársunk a Párbeszédtől, Szél 
Bernadett, az LMP volt társelnöke, független képviselő, Kálló Gergely jobbikos 
képviselő, Baranyi Krisztina polgármester asszony, Magyar György ügyvéd és még 
sorolhatnám. Nem kívánom most ezt a sort folytatni.  

Nagyon fontos információ még, hogy a kormányzat által kidolgozott választási 
törvény szövegében eredetileg a 2013. évig hatályos változatban ez a lehetőség megvolt. 
Tehát ez a lehetőség, hogy a hazai lakcímmel rendelkező, külföldön tartózkodók a 
szavazás napján levélben szavazhassanak, ez megvolt, és 2013. június 21-én lépett 
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hatályba az a változás, amelyik ezt a lehetőséget végül is elvette. Tehát 2013-ban vették 
ki ezt a lehetőséget.  

A javaslatunk azt célozza, hogy ismét lehetősége legyen mindenkinek, aki távol 
tartózkodik, ilyen módon levélben szavazni. Én köszönöm szépen, és át is adnám a szót, 
Bencsik képviselő úr folytatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bencsik János független képviselő úré a szó. Az 

imént kaptam egy tájékoztatást, hogy 12 óra 15-kor el kell hagynunk a termet. Ha tehát 
valamilyen napirendi pont megmarad, akkor azt holnap vagy holnapután kell 
megtárgyalnunk, ha kicsúszunk az időből. Tessék parancsolni, képviselő úr! 

Bencsik János szóbeli kiegészítése 

BENCSIK JÁNOS (független) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Tisztelt Képviselőtársaim! Nagyon-nagyon fontos beadvány fekszik 
előttünk. A Polgári Válasz alapvetése, hogy nincs és nem lehet különbség magyar és 
magyar állampolgár között, nem lehet elsőrendű magyar állampolgár és nem lehetnek 
másodrendű magyar állampolgárok, minden egyes magyart megillet a magyar 
közügyekbe való beleszólás joga, éljen bármelyik pontján is a világnak. 

Határozott alapvetésünk az, hogy nem büntethetjük azokat, akiknek 
magyarországi lakcímük van, és azt is gondoljuk, hogy a mindenkori magyar állam nem 
mérlegelheti azt, hogy akinek szavazati jogot biztosít, az adott esetben a szavazatával 
őt támogatja-e vagy szavazna-e rá, ennek nem lenne szabad szempontnak lennie. 

Azt is szögezzük le, hogy a jelenleg több százezer külföldön dolgozó magyar 
jelentős többsége nem kalandvágyból, nem saját elhatározásából hagyta el a hazáját, 
hanem a legtöbbször gazdasági kényszer, devizahitel, lakáshitel vagy pedig más 
kényszerítő körülmény miatt.  

A Polgári Válasz úgy tekint a külföldön élő magyarokra, mint a nemzet 
aranytartalékára, és azt gondoljuk, hogy a helyes nemzetstratégia az, ha a mindenkori 
magyar állam megpróbál olyan politikát folytatni, ami elősegíti ezeknek az embereknek 
a hazatérését. Mindaddig pedig, amíg ez nem történik meg, biztosítja azt, hogy minél 
szorosabb szálak kötődjenek az elszakított magyarság, a külföldre vándorolt magyarság 
és a magyarországiak között, és segítő kezet nyújt abban, hogy ezek a magyar 
közösségek meg tudják őrizni az identitásukat. Ennek az identitásmegőrzésnek 
egyébként számos formája van, a hétvégi iskoláktól kezdve a kulturális rendezvényeken 
át. A szavazati jog is egy nagyon fontos és erős kapocs, és ezt a kapcsot nem gyengíteni 
kell a mi elképzelésünk szerint, hanem éppen hogy erősíteni. 

A mostani szabályozás pontosan ez ellen hat. Hadd mondjak el önöknek egy 
szemléletes példát. Képzeljenek el egy albérletet a nem túl távoli Birminghamben, 
Nagy-Britanniában, ahol egy albérletben él egymás mellett egy békéscsabai és egy aradi 
születésű magyar ember. A választási kampányban az aradi születésű magyar megkap 
egy szavazási levélcsomagot, és a szavazatát könnyített módon le tudja adni postai 
úton. Míg a mellette lévő ágyon fekvő, adott esetben vele egy munkahelyre járó dolgozó, 
vele együtt lakó békéscsabai magyar ezt nem tudja megtenni, neki fel kell keresni a 
legközelebbi konzulátust vagy a külképviseletet, szabadságot kell kérni aznap a 
munkájából, benzinköltséget kell fizetnie, a családjával el kell menni, mert mondjuk, 
nem egyedül van, vagy többen vannak, akkor ezt meg kell szerveznie. Aránytalanul 
több pénz, idő, energia, amit arra kell fordítania, ha élni kíván a szavazati jogával. Azt 
gondoljuk, hogy ez a fajta hátrányos megkülönböztetés indokolhatatlan, és azt a 
nagyon fontos alapjogot, a választáshoz fűződő alapjogot sem politikai hovatartozástól, 
sem pedig lakcímtől nem szabad függővé tenni.  
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Úgyhogy én arra kérem önöket, hogy a Második Reformkor Alapítványnak ezt a 
hiánypótló kezdeményezését támogassák, vagy legalább adják meg a lehetőséget arra, 
hogy ez a javaslat a plenáris ülésen az Országgyűlés elé kerülhessen. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az előterjesztőknek. Kérdezem a bizottság tagjait, ki 

kíván hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom. Mivel 
vita nem volt, a vitában elhangzottakra nem tudom megadni a szót az előterjesztőknek. 

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a javaslat tárgysorozatba vételét. 
Kérem, szavazzanak! Aki igen? (Nincs ilyen.) Aki nem? (Nyolc.) S aki tartózkodott? 
(Nincs ilyen.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 nem szavazattal, igen 
szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az indítványt nem vette tárgysorozatba. 
Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönjük szépen. 

A képviselő-testületek „újranyitásáról” címmel benyújtott H/16182. 
számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik 7. napirendi pontunk: a képviselő-testületek „újranyitásáról” 
címmel, Bencsik János független országgyűlési képviselő úr által benyújtott, H/16182. 
számú határozati javaslat tárgysorozatba vételéről való döntés. Ismét tisztelettel 
köszöntjük Bencsik János előterjesztőt. Tessék parancsolni! Öné a szó. 

Bencsik János szóbeli kiegészítése 

BENCSIK JÁNOS (független) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. A 
képviselő-testületek újranyitásáról szóló országgyűlési határozati javaslat, azt 
gondolom, aktuálisabb, mint valaha. Amikor benyújtottam ezt a határozati javaslatot, 
akkor éppen még hogy csak kilátásba helyezte egy április végi kormányrendelet az 
ország fokozatos nyitásához kapcsolódó különböző korlátozások feloldását az élet 
minden területén. Ennek része volt a szállodák újranyitása, a különböző állatkertek, 
vadasparkok, múzeumok, színházak, mozik és könyvtárak újranyitása, megfelelő 
védettségi igazolvány esetén, sportrendezvények, kulturális események látogatása, 
valamint a legkülönbözőbb szórakozási formák elérhetővé tétele.  

Az elmúlt napokban, a hét végén, köszönhetően az egészségügyi dolgozók 
áldozatos munkájának és az oltásra jelentkezőknek, átléptük az ötmilliomodik beoltott 
magyar állampolgárt, amihez kapcsolódóan újabb könnyítések léptek életbe.  

Képviselőtársaim gyakorlatilag nem tudnak olyan részét mondani a hétköznapi 
életnek, ahol jelenleg olyan aránytalan, súlyos korlátozások lennének, mint az 
önkormányzatok, képviselő-testületek működésében. Jelenleg ezek a képviselő-
testületek fel vannak függesztve, és a polgármesterek, a Fővárosi Közgyűlés és a megyei 
közgyűlés vezetője dönthet egy személyben minden egyes, helyi lakosságot érintő 
ügyben. Ez a mostani helyzetben, amikor a kocsmától kezdve a szórakozóhelyekig, 
éttermekig, uszodákig mindenhova lehet menni, egész egyszerűen fenntarthatatlan és 
indokolhatatlan. Szerintem nem tudnak önök nekem mondani egyetlenegy olyan 
észérvet - de ha tudnak, nagyon kérem, tegyék meg, mert tényleg, őszintén kíváncsi 
vagyok rá -, hogy a mostani helyzetben mi indokolja még a képviselő-testületek zárva 
tartását egészen az őszi ciklusig. Szerintem ez szembemegy a józan ésszel és a 
jóhiszemű joggyakorlással. (Dr. Varga-Damm Andrea visszatér a terembe.)  

Ennek a tarthatatlan, igazságtalan és méltatlan helyzetnek a feloldásának az 
egyedüli módja az, ha lehetővé tesszük, hogy a képviselő-testületek megfelelő módon, 
ugyanazon szabályozások szerint, mint bármilyen zárt térben tartott rendezvény 
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esetén, újra tudjanak működni. Kérem önöket, hogy támogassák ezt a javaslatot. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen előterjesztő úrnak. Kérdezem a bizottság tagjait, ki 

kíván hozzászólni. (Jelzésre:) Varga-Damm Andrea képviselő asszonyé a szó. 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (független): Köszönöm. Nagy tisztelettel 

köszönöm képviselőtársunknak a javaslat előterjesztését. Én magam sem értem 
egyébként, hogy ha az Országgyűlés végig tudott ülésezni, a vírus következményeinek 
visszaszorítása érdekében a szakmai protokoll alapján egy védekező rendszert ki tudtak 
alakítani minden egyes képviselő, szakértő és dolgozó számára, akkor egy 
önkormányzat a saját helyén ezt miért ne tudta volna és miért ne tudná megcsinálni. 
Sőt, jóval nagyobb termekben vannak, a különböző városok képviselő-testületi 
üléseinek helyén sokkal kevesebb ember van és kevésbé vannak érintve esetleg a 
járvány következményeivel, mint például az Országgyűlés.  

Mi magunk, az országgyűlési képviselők, a 199 ember az igazolás arra, hogy be 
lehetett tartani zárt térben is a szabályokat úgy, hogy hála a teremtő istennek igazi 
súlyos állapotot két képviselőtársunk ért el hosszan tartó kórházi ápolás 
végeredményével. Szerencsére egyikük már itt van közöttünk, és remélem, a másikuk 
is nagyon hamar. De az a lényeg, hogy 199 ember tudott együtt ülve védekezni és 
szerencsére arányában nem nagy számú súlyos betegséget okozva. Nem tudom 
elképzelni, hogy miért kellene az önkormányzatoknak már nem ülniük. Az más kérdés, 
meg kell mondanom, és eléggé faramuci helyzet, amit most mondok, hogy például 
Veszprémben a fideszes képviselők nagyon örültek, hogy nem volt ülés, nagyon örültek, 
hogy a polgármester egyedül tudta eldönteni azt, amiért, a város eladósításáért majd 
pár év múlva személyesen kellene felelősséget vállalniuk. A közösségi közlekedés 
rendszerének buta, évekkel ezelőtti átalakítása kudarcba fulladt ugyanis és új 
megoldásokat kerestek, ami természetesen még rosszabb eredményt hoz, még nagyobb 
pénzt kényszerít elkölteni a városnak és még nagyobb kárt fog okozni. Ott például 
kifejezetten örültek a kormánypárti képviselők, hogy nem kell ott ülniük egy ülésen és 
szavazniuk, hanem a polgármester úr egyszemélyben eldöntötte és felelősséget is 
vállalt. De hangsúlyozom, azért alapvetően az országban nem ilyen a helyzet.  

Nagyon sok döntés, amely önkormányzatok testületére tartozik, húzódik, 
mindenhonnan kapom a leveleket, üzeneteket arról, hogy egyszerűen megállt, 
megbénult az önkormányzatiság, szükségtelenül. Én pontosan tudom, hogy 
kormánypárti képviselőtársaim nem fogják ezt a javaslatot támogatni, mert nem a 
kormánypártok javaslata, de azért azt gondolom, hogy amikor összeülnek és 
megbeszélik a jövő irányát, tegyék már meg, hogy elmesélik azoknak, akiknek döntési 
kompetenciája, hogy ezt a rendszert visszaállítsák a normális kerékvágásba, hogy nem 
érdemes a társadalmat ezzel hergelni, mert ez hergelés. Minden egyes településen, ahol 
a polgármesterek egyedül hoztak olyan döntéseket, amelyek hátrányosak a település 
számára, bizony, ha tetszik, ha nem, a következő választáson meg fog mutatkozni 
ennek eredménye. 

Úgyhogy azt kérem a kormánypárti képviselőtársaimtól, hogy támogassák ezt, a 
kormány legyen olyan kedves és ezt a veszélyhelyzetet hagyja most már abba, 
legalábbis ezeknek a teljesen abnormális és szakmailag megalapozatlan, szükségtelen 
intézkedéseknek a fenntartását. Köszönöm, hogy meghallgattak. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Több felszólalni szándékozót nem látok, a vitát lezárom. Kérdezem az 
előterjesztőt, kíván-e a vitában elhangzottakra válaszolni. (Bencsik János: Nem.) Nem. 
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Kérdezem a tisztelt bizottságot, támogatja-e a javaslat tárgysorozatba vételét. Kérem, 
szavazzanak! Aki igen! (Szavazás.) Aki nem! (Szavazás.) Aki tartózkodott! (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal, 8 nem ellenében és 
tartózkodás nélkül az indítványt nem vette tárgysorozatba. Ezzel ezt a napirendi pontot 
lezárom. Köszönjük szépen Bencsik János előterjesztő úrnak, hogy itt volt. További 
szép napot kívánunk. 

A kilakoltatási moratórium meghosszabbításáról szóló H/16091. 
számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik 8. napirendi pontunk, a kilakoltatási moratórium 
meghosszabbításáról szóló, Z. Kárpát Dániel (Jobbik) által benyújtott H/16091. számú 
határozati javaslat tárgysorozatba vételéről való döntés. Az előterjesztő nincs jelen. 
Mivel az előterjesztő előzetesen nem kérte, hogy a mai napon indítványa 
tárgysorozatba vételéről a bizottság ne döntsön, ezért távolléte a bizottság eljárását 
nem akadályozza. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Senki sem 
jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. 

Határozathozatal 

Szavazás következik. Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a javaslat 
tárgysorozatba vételét. Kérem, szavazzanak! Aki igen! (Szavazás.) Aki nem! 
(Szavazás.) És aki tartózkodott! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 1 igen szavazattal, 8 nem ellenében, tartózkodás nélkül az indítványt nem 
vette tárgysorozatba. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. 

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 
rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról 
szóló T/16142. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik 9. napirendi pontunk, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi 
LIII. törvény rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt eltérő alkalmazásáról szóló, 
Tordai Bence (Párbeszéd) és képviselőtársai által benyújtott T/16142. számú 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről való döntés. Az előterjesztők közül senki nincs 
jelen. Mivel az előterjesztők előzetesen nem kérték, hogy a mai napon indítványuk 
tárgysorozatba vételéről a bizottság ne döntsön, ezért távollétük a bizottság eljárását 
nem akadályozza. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Senki sem 
jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. 

Határozathozatal 

Szavazás következik. Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a javaslat 
tárgysorozatba vételét. Kérem, szavazzanak! Aki igen! (Szavazás.) Aki nem! 
(Szavazás.) Aki tartózkodik! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 1 
igen szavazattal, 8 nem ellenében, tartózkodás nélkül az indítványt nem vette 
tárgysorozatba. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról 
szóló T/16242. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik 10. napirendi pontunk, az Országgyűlésről szóló 2012. évi 
XXXVI. törvény módosításáról szóló, Szabó Timea és Burány Sándor (Párbeszéd) 
képviselők által benyújtott T/16242. számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről 
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való döntés. Köszöntöm az előterjesztők képviseletében Burány Sándor képviselő urat, 
és egyúttal megadom a szót, hogy javaslatukat szóban is indokolhassa. Tessék 
parancsolni, képviselő úr! 

Burány Sándor szóbeli kiegészítése 

BURÁNY SÁNDOR (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Kedves Képviselőtársaim! Ismeretes, hogy az Országgyűlés 
működése a járvány alatt folyamatos volt, és ahogy az előbb egy hozzászólásban 
elhangzott, szerencsére képviselőtársaink közül nagyon kevesen fertőződtek meg. 
Ezúton is jobbulást kívánok mindenkinek, aki még szenved ebben a betegségben. 
Viszont az is ismeretes, hogy volt olyan képviselőtársunk, aki egy kétharmados 
szavazáson úgy vett részt, hogy koronavírusos tünetei voltak és utóbb kiderült, hogy 
magát a betegséget is elkapta.  

Tekintettel arra, hogy igen fontosnak tartjuk, hogy az Országgyűlés a jövőben is 
folyamatosan tudjon üzemelni és a lehető legnagyobb biztonságban, nem tudhatjuk 
még, hogy a járványnak milyen további hullámai lesznek, ezért azt javasoljuk, hogy az 
Országgyűlés elnöke gondoskodjon róla, hogy az Országgyűlés épületébe, illetve az 
Országgyűlés ülésein csak olyan személy vehessen részt, aki ezt megelőzően egy Covid-
gyorsteszten esett át és az a teszt negatív. Úgy gondoljuk, hogy ez a közbeiktatott, 
számos intézményben, számos munkahelyen szokásos eljárás növelné az Országgyűlés 
működésének biztonságát, csökkentené azt a fertőzésveszélyt, amelynek ennek híján 
egyébként valamennyien ki vagyunk téve. Ezért tisztelettel kérem a bizottságot, hogy 
indítványunkat támogassák. Köszönöm szépen a figyelmet. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki kíván 
hozzászólni. (Dr. Varga-Damm Andrea jelentkezik.) Varga-Damm Andrea képviselő 
asszonyé a szó. Tessék parancsolni! 

 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (független): Köszönöm a szót. Ritka lesz, hogy én 

egy ellenzéki javaslatnak ellentmondjak, de ellentmondok. 
Amikor a legnagyobb tombolása volt a járványnak, mi akkor is itt voltunk a 

Házban és megfelelően távolságot tartottunk egymástól, és amint az előbb elmondtam, 
igen jó eredményt produkált az Országgyűlés ebben. Ha valaki hajlandó a valódi 
szakmai álláspontot megismerni a PCR-tesztek sajátosságairól és adottságairól, azt is 
tudhatja, hogy ez minden, csak nem százszázalékos biztonság, még 70 százalékot sem 
mondanak a valódi szakértők. Én nem akarom a járvány jelentőségét csökkenteni, de 
azért azt meg kell mondanom a döntéshozóknak az ehhez a járványhoz való viszonyát 
látva, hogy néha olyan érzésem volt, mintha lepra vagy ebola tört volna ránk. 

Ez azért, ha tetszik, ha nem, mégiscsak egy influenza. Tehát erről soha ne 
felejtkezzünk el, hogy ez egy influenzavírus, amelynek a tulajdonságai erőteljesebben 
támadtak meg olyan életfontosságú szerveket, amelynek következtében ebben a 
betegségben bizonyos olyan embereknél, akiknek a genetikai adottságai vagy az 
életmódja még inkább segítette a hátrányos következményt, történnek a tragédiák és 
történtek a súlyosabb megbetegedések. (Közbeszólások.) 

Most, amikor már végre nyílik az ország - bár én még szélmalomharcot vívok 
azért, hogy a nem oltottak milyen alapon nem mehetnek be az éttermekbe, és mondjuk, 
az állatkertbe, amelynek 95 százaléka szabad levegőn van -, egy ilyenfajta szabályozás 
akkor lenne indokolt, ha egy: az Országgyűlés biztosítaná ezt a tesztet; kettő: a szakma 
alátámasztaná azt, hogy ez a teszt valós eredményt mutat minden időben, és leveszi a 
felelősséget az adott személy és a környezete válláról. Ugyanis egyet ne felejtsünk el: 
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ha ilyet bevezetünk, akkor lehet, hogy a védelmi intézkedéseket is kevésbé tartják be az 
emberek, mert azt mondják, hogy látjátok, mielőtt belépek, mindig megmutatjuk 
magunkat, hogy nem vagyunk fertőzöttek. Egyébként az én legutolsó PCR-tesztem 
tegnapi, úgyhogy jelentem, negatív vagyok; tehát lehet, hogy most én vagyok az, meg 
elnök úr, akinek szegénynek nehézségei voltak, akik a legkevésbé vagyunk ártalmasak 
a többiekre. Tehát én úgy ítélem meg, hogy ez olyanfajta szabályozási igény, pont ebben 
az időszakban, amikor már, reméljük, hogy lassan túl vagyunk ezen, ami teljesen 
indokolatlan, túl sok feladatot hárít. Én nem gondolom, hogy a képviselőknek minden 
egyes nap, amikor bejönnek az ülésterembe, tízezer forintot ki kéne fizetni azért, hogy 
legyen egy éppen friss PCR-tesztjük. Különben szerintem, mondjuk, ősszel ennek 
esetleg lett is volna indoka, mert amikor már tényleg napi 6-7 ezer új fertőzöttet 
regisztráltak, hát, lehet, hogy akkor ennek itt lett volna az ideje. Most pár száznál 
tartunk, és mindig elmondom, minden alkalommal, mert úgy tűnik, nagyon sokan nem 
hajlandók meghallani, hogy a fertőzött az nem beteg. Tehát felejtsük már el azt, hogy 
aki fertőzött a vírussal, az beteg lenne! Nem beteg! Tele vagyunk vírusokkal, 
baktériumokkal, a szervezetünk így működik; valakibe belemegy ez a vírus, aztán 
kimegy, mindenféle tünet nélkül. A fertőzöttség nem betegség. És egyáltalán nem 
biztos, hogy a fertőzött beteg lesz, és az sem biztos, hogy a fertőzött bárki mást 
megfertőz, tehát ezt se tessenek elfelejteni! Úgyhogy úgy gondolom, hogy ebben az a 
szakmai személyi állomány, akikre bízták mind a társadalommal való kommunikációt, 
mind pedig a felvilágosítást, annyira rosszul szerepeltek az elmúlt időszakban, olyan 
bizonytalanságot okoztak a társadalom széles rétegeiben, hogy azt kell mondjam, 
ennek a járványkezelésnek szerintem a legkomolyabb felelősei pont a szakemberek, és 
nem a politikai döntéshozók, mert ők rá vannak kényszerítve a szakemberek 
álláspontjára, véleményére, javaslataira, és bizony nem voltak a helyzet magaslatán.  

Úgyhogy látja, képviselőtársam, én az égvilágon minden ellenzéki javaslatot 
támogatok, mert ellenzéki képviselő vagyok, és nagyon indokoltak is. Természetesen 
nem fogok nemmel szavazni, mert nem venném azt a bátorságot, de támogatni sem 
fogom, és bocsánatát kérem. 

 
ELNÖK: Köszönjük. További felszólalni szándékozót nem látok. A vitát lezárom. 

Kérdezem az előterjesztőt, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Jelzésre:) 
Igen, tessék parancsolni, képviselő úr! 

Burány Sándor reflexiói 

BURÁNY SÁNDOR (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm szépen. Nem szükséges 
képviselő asszonynak bocsánatot kérni. Természetesen időnként eltér még ellenzéki 
képviselők álláspontja is egymásétól.  

Annyit szeretnék csak a vitában elhangzottakhoz hozzáfűzni, hogy számos 
vizsgálat számos országban, laboratóriumokban különböző eredményeket hozott a 
tekintetben is, hogy melyik vakcina hány százalékos védettséget jelent. Abban viszont 
egyetértenek a kutatók, hogy bármelyik vakcinát is használjuk vagy kapjuk meg 
oltásként, az egészen biztosan segít a járvány elleni küzdelemben, még a legvitatottabb 
vakcina is, mármint a hatásossága tekintetében legvitatottabb vakcina.  

A tesztek tekintetében is vannak különböző országok beutazásában is olyan 
gyakorlatok, amelyek megkövetelik, hogy vagy karantén, vagy teszt esetén lehet 
valamelyik országba beutazni. A tesztek esetében is lehet azon vitatkozni, hogy hány 
százalékban mutatja ki a fertőzöttséget, az azonban biztos, hogy a tesztek sűrű 
alkalmazásával csökkenthető a fertőzés kockázata és így a betegség terjedése is. Úgy 
gondoljuk, változatlanul ez az álláspontom a vita észrevételeit hallgatva is, hogy az 
Országgyűlés egy olyan hely, egy olyan különleges munkahely, ahol a munka 



46 

folyamatosságát biztosítani kell, tehát ez nem egyszerűen az egészségvédelemről szól, 
hanem az ország biztonságos jogállami működtetéséről is. Köszönöm szépen a 
figyelmet. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen az előterjesztő úr álláspontját. Kérdezem a bizottság 
tagjait, támogatják-e a javaslat tárgysorozatba vételét. Aki igen? (Nincs ilyen.) Aki 
nem? (Nyolc.) S aki tartózkodott? (Egy.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 8 nem 
szavazat és 1 tartózkodás mellett, igen szavazat nélkül a bizottság az indítványt nem 
vette tárgysorozatba. Ezzel ezt a napirendi pontot is lezárom. Köszönjük szépen 
képviselő úrnak a részvételét bizottsági ülésünkön. 

Egyebek 

Rátérünk utolsó napirendi pontunk, az egyebek megtárgyalására. Tájékoztatom 
képviselőtársaimat, hogy a bizottság következő ülését részletes viták lefolytatása 
érdekében június 1-jén, kedden tartja. 

Kérdezem a bizottság tagjaitól, van-e az egyebek között bármilyen javaslatuk, 
észrevételük. (Nincs ilyen jelzés.) Nincs. 

Az ülés berekesztése 

A bizottság ülését berekesztem. Köszönöm mindenkinek a megjelenését. 
További szép napot kívánok! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 56 perc)  

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: dr. Lestár Éva és Prin Andrea 
 


