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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 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. Megkezdjük munkánkat. Köszöntöm 
a bizottság valamennyi megjelent tagját és a meghívottakat. A bizottság ülését ezennel 
megnyitom. 

Ismertetem a helyettesítések rendjét. Kovács Zoltán alelnök úr helyettesíti 
Czunyiné Bertalan Judit alelnök asszonyt, Vitányi István alelnök úr helyettesíti Becsó 
Károly képviselőtársunkat és Vigh László képviselőtársunk helyettesíti Demeter Zoltán 
képviselőtársunkat. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

Most soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. A napirend 
módosítására irányuló további kezdeményezés nem érkezett. Mint látják, sok részletes 
vitánk van és dr. Varga Judit igazságügyi miniszter asszony meghallgatására 10 órai 
kezdettel kerül sor, így amennyiben a részletes viták tárgyalását 10 óráig nem fejeznénk 
be, azok lefolytatására a beszámolók tárgyalása között vagy azt követően kerül sor. 
Kérdezem most képviselőtársaimat, ki támogatja a napirendi javaslat elfogadását az 
általam tett kiegészítésekkel. Kérem, elektronikusan szavazzanak! (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 9 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül a napirendi javaslatot az általam tett kiegészítéssel 
elfogadta. 

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi 
LXXI törvény végrehajtásáról szóló T/17188. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik első napirendi pontunk, Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény végrehajtásáról szóló T/17188. számú 
törvényjavaslat részletes vitájának lefolytatása vitához kapcsolódó bizottságként. 
Köszöntöm az előterjesztő képviseletében Adorján Richárd helyettes államtitkár urat 
és munkatársait a Pénzügyminisztérium részéről. Mivel az előterjesztéshez képviselői 
módosító javaslat nem érkezett és a bizottság sem kíván saját módosítási szándékot 
megfogalmazni, ezért a részletes vita egy szakaszból áll, vagyis a törvényjavaslatnak a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok 
szerinti vizsgálatából.  

Kérdezem az államtitkár urat, hogy álláspontja szerint a javaslat megfelel-e a 
házszabályi rendelkezéseknek. 

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): 

Köszöntöm én is a tisztelt bizottságot. Igen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Felhívom képviselőtársaim szíves figyelmét, hogy 

amennyiben kisebbségi véleményt kívánnak megfogalmazni, ehhez véleményt az 
ülésünkön el kell hogy mondják, továbbá a jelentésről történő szavazáson is részt kell 
hogy vegyenek. 

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

Kérdezem a bizottság tagjait, megfelel-e a javaslat a házszabály 
rendelkezéseinek. Kérem, elektronikusan szavazzanak! (Szavazás. – A táblán 
megjelenő eredmény: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. - Dr. Fülöp Erik megérkezik.) 
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Valaki nem szavazott! (Dr. Vitányi István: Szavaztam!) Vitányi alelnök úr gépe nem 
jelzett. Hogy szavazott, alelnök úr? (Dr. Vitányi István: Pedig szavaztam!) Akkor 
igen? (Dr. Vitányi István: Igen.) Jó. És mivel helyettesít is, akkor 2 igen szavazat. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a házszabály 44. § (1) 
bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltaknak. 

Most a részletes vita lezárásáról kell döntenünk. Kérdezem a bizottságot, 
lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, amely a részletes vitáról szóló bizottsági 
jelentés benyújtásáról való döntés is egyben. Kérem, szavazzanak elektronikusan! 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a részletes vitát lezárta, a részletes 
vitáról szóló bizottsági jelentés benyújtásáról döntött. 

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy mivel a vitában érdemi hozzászólás nem 
hangzott el, ezért a törvényjavaslathoz kisebbségi vélemény nem fűzhető. Ezzel a 
napirendi pont tárgyalását lezárom. Köszönjük szépen helyettes államtitkár úrnak a 
részvételét. További szép napot kívánunk! 

Az adatváltozás-kezelési szolgáltatás bevezetésével, továbbá az 
állampolgárok adminisztratív terheinek csökkentésével összefüggő 
egyes törvények módosításáról szóló T/17277. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik 2. napirendi pontunk, az adatváltozás-kezelési szolgáltatás 
bevezetésével, továbbá az állampolgárok adminisztratív terheinek csökkentésével 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/17277. számú törvényjavaslat 
részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. Az előterjesztő kormányt 
György István államtitkár úr képviseli a Miniszterelnökség részéről. Tisztelettel 
köszönjük őt is és munkatársait.  

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

 
DR. GYÖRGY ISTVÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! A törvényjavaslat a határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) 
pontjaiban meghatározott szempontok szerinti vizsgálatának megfelel. A bizottsági 
módosító javaslatot a tárca támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. (Dr. Varga László megérkezik.) A vitát megnyitom. 

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

Kérdezem a bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a törvényjavaslat a 
házszabály rendelkezéseinek. Kérem, elektronikusan szavazzanak! (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 10 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 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 hétpontos módosítójavaslat-tervezetet 
juttattak el a bizottság titkárságára, melyet a tegnapi nap során megküldtünk önöknek. 

Elsőként kérdezem az előterjesztő kormány álláspontját a megküldött 
módosítójavaslat-tervezetről.  
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DR. GYÖRGY ISTVÁN államtitkár (Miniszterelnökség): A tárca támogatja a 
módosító javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Kérdezem képviselőtársaimat, 

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

Kérdezem a bizottságot, támogatja-e a megküldött módosítójavaslat-tervezetet, 
amely a bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslata is egyben. Kérem, 
elektronikusan szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül, egyhangúlag a részletes vitát lezáró módosító javaslatot elfogadta.  

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem tehát a bizottságot, 
lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, amely a részletes vitáról szóló bizottsági 
jelentés benyújtásáról való döntés is egyben. Kérem, elektronikusan szavazzanak! 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül, egyhangúlag 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. 

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi 
XCIX. törvény hatálybalépéséről szóló T/17279. számú 
törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

De még nem búcsúzunk György István államtitkár úrtól és kollégáitól, mert 
Soron következik harmadik napirendi pontunk, a veszélyhelyzettel összefüggő 
átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépéséről szóló T/17279. 
számú törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. Az 
előterjesztő kormányt ismét György István államtitkár úr képviseli a Miniszterelnökség 
részéről. Ismét tisztelettel köszönjük önt és kollégáját.  

Mivel az előterjesztéshez képviselői módosító javaslat nem érkezett, és a 
bizottság sem kíván saját módosítási szándékot megfogalmazni, ezért a részletes vita 
egy szakaszból áll.  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, vagyis a törvényjavaslatnak a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok 
szerinti vizsgálatát.  

Elsőként kérdezem az előterjesztő kormányt, hogy álláspontja szerint a javaslat 
megfelel-e a házszabályi rendelkezéseknek.  

 
DR. GYÖRGY ISTVÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! A törvényjavaslat a határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) 
pontjaiban meghatározott szempontok szerinti vizsgálatnak megfelel. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Megnyitom a vitát. Kérdezem 

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

Kérdezem a bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a törvényjavaslat a 
házszabály rendelkezéseinek. Kérem, elektronikusan szavazzanak! (Szavazás.) 
Köszönöm. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében és 
tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a házszabály 44. § (1) 
bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltaknak.  

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem tehát a bizottságot, 
lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, amely a részletes vitáról szóló bizottsági 
jelentés benyújtásáról való döntés is egyben. Kérem, elektronikusan szavazzanak! 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében és 
tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy 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 
szépen részvételüket. További szép napot kívánunk! 

A tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, 
egyesüléséről, szétválásáról és egyéb jogharmonizációs célú 
törvénymódosításról szóló T/17280. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik negyedik napirendi pontunk, a tőkeegyesítő társaságok 
határokon átnyúló átalakításáról, egyesüléséről, szétválásáról és egyéb 
jogharmonizációs célú törvénymódosításról szóló T/17280. számú törvényjavaslat 
részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. Egy perc technikai 
szünetet rendelek el, mert Völner Pál államtitkár urat az Igazságügyi Minisztérium 
részéről várjuk. (Dr. Völner Pál belép a terembe, és elfoglalja helyét az előterjesztői 
székben.) Köszönjük szépen, államtitkár úr.  

Tehát a negyedik napirendi pontunk a T/17280. számú törvényjavaslat részletes 
vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. Tisztelettel köszöntöm az 
előterjesztő kormány képviseletében Völner Pál államtitkár urat az Igazságügyi 
Minisztérium részéről.  

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

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Megfelel, elnök úr.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Kérdezem, ki kíván e vonatkozásban 

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

házszabály rendelkezéseinek. Kérem, elektronikusan szavazzanak! (Szavazás.) 
Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 
tartózkodás nélkül 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 58 pontos módosítójavaslat-tervezetet 
juttattak el a bizottság titkárságára, amelyet tegnap megküldtünk önöknek. Elsőként 
kérdezem az előterjesztő kormány álláspontját a megküldött módosítójavaslat-
tervezetről.  
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DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk, azzal a 
kiegészítéssel, hogy beérkezett észrevételek alapján a 40. módosító pontnál a 
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 
törvény - a továbbiakban cégtörvény - új 9/G. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjára 
tekintettel az indokolás kiegészítése, ez az OBH javaslatára kerülne bele, illetve a 47-es 
módosító pont. A cégtörvény 48. (1) a) bekezdése helyesen szabályozza a kérdést a 
jelenlegi szövegezés mellett is. Ennek ellenére pontosítanánk a cégtörvény 48. (1) a) 
bekezdésének szövegezését, hogy abból kitűnjön, hogy jogi képviselő nyilatkozatának 
minősüljön a cégbejegyzési nyomtatványon feltüntetetett egy jogilag releváns tény, és 
a rendelkezés tartalmazó indoklást is kiegészítettük. Erről az OBH elnökét írásban is 
értesítettük.  

 
ELNÖK: Államtitkár Úr! Ezt át tudja nekünk adni írásban?  
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Természetesen. De 

a módosítót támogatjuk a jelenlegi formában. 
 
ELNÖK: Igen. Akkor ezzel a két kiegészítéssel együtt támogatja a kormány, és 

ezt a két kiegészítést a kormány…? 
 
DR. VÖLNER PÁL igazságügyi minisztériumi államtitkár: A módosítót ebben a 

formában támogatjuk, ahogy benyújtották.  
 
ELNÖK: És akkor ez az OBH-kiegészítés?  
 
DR. VÖLNER PÁL igazságügyi minisztériumi államtitkár: Ez csak kiegészítés a 

meglévő pontokhoz. Tehát a 40-es és a 47-es ponthoz kiegészítés. 
 
ELNÖK: Jó. Megnyitom a javaslat vitáját. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy 

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

Kérdezem tehát a bizottságot, hogy támogatja-e a megküldött módosítójavaslat-
tervezetet, Völner Pál államtitkár úr által imént mondott kiegészítésével együtt, amely 
a bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslata is egyben. Kérem, elektronikusan 
szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 9 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 1 
tartózkodás mellett a részletes vitát lezáró módosító javaslatot elfogadta.  

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem tehát a bizottságot, 
lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, amely a részletes vitáról szóló bizottsági 
jelentés benyújtásáról való döntés is egyben. Kérem, elektronikusan szavazzanak! 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 9 igen szavazattal, 1 nem 
szavazat ellenében, 1 tartózkodással a részletes vitát lezárta, a részletes vitáról szóló 
bizottsági jelentés benyújtásáról döntött. 

Mivel a vitában képviselői hozzászólás nem volt, így sem többségi, sem 
kisebbségi előadó állítására nincs lehetőség. Ezzel a napirendi pont tárgyalását 
lezárom, azonban államtitkár úrtól még nem köszönünk el, mert a további napirendi 
pontoknál is velünk marad. 
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Egyes igazságügyi tárgyú, valamint kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló T/17282. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik 5. napirendi pontunk, az egyes igazságügyi tárgyú, valamint 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/17282. számú törvényjavaslat részletes 
vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. Ismét köszöntöm az előterjesztő 
kormány képviseletében megjelent Völner Pál államtitkár urat az Igazságügyi 
Minisztérium részéről.  

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

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Megfelel, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A vitát e vonatkozásban megnyitom. Kérdezem, 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. Kérem, elektronikusan szavazzanak! (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 
tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a házszabály 44. § (1) 
bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltaknak.  

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem tehát a bizottságot, 
lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, amely a részletes vitáról szóló bizottsági 
jelentés benyújtásáról való döntés is egyen. Kérem, szavazzanak elektronikusan most! 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 9 igen szavazattal, 1 nem 
szavazat ellenében, 1 tartózkodással a részletes vitát lezárta, a részletes vitáról szóló 
bizottsági jelentés benyújtásáról döntött.  

Mivel a vitában képviselői hozzászólás nem volt, így sem többségi, sem 
kisebbségi előadó állítására nincs lehetőség. Ezzel a napirendi pont tárgyalását 
lezárom. Köszönjük szépen államtitkár úrnak és kollégáinak a részvételét. 

Az országos népszavazási eljárás módosításáról szóló T/17004. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Most soron következik 6. napirendi pontunk, az országos népszavazási eljárás 
módosításáról szóló, Szabó Timea (Párbeszéd) képviselő által T/17004. számon 
benyújtott törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő 
lefolytatása. A képviselő asszony nincs jelen, de ez a tárgyalást nem akadályozza. Mivel 
az előterjesztéshez képviselői módosító javaslat… (Tordai Bence: Elnök úr, 
csatlakoztam az indítványhoz és van egy iromány is ezzel kapcsolatban!) Egy 
pillanat, mindjárt megnézi a kolléganőm! (Rövid szünet.) Továbbra is csak Szabó 
Timea van feltüntetve, elnézést képviselő úr. Mivel az előterjesztéshez képviselői 
módosító javaslat nem érkezett és a bizottság sem kíván saját módosítási szándékot 
megfogalmazni, ezért a részletes vita csak egy szakaszból áll. 

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, vagyis a törvényjavaslatnak a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok 
szerinti vizsgálatát. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Dr. Varga-



13 

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

 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (független): Köszönöm a szót. Tekintve, hogy a 

Párbeszéd frakciójából Tordai Bence képviselő úr nem tudott hozzászólni, ezért 
gondoltam, hogy én hozzászólok helyette ellenzéki szolidaritásból. 

Azt gondolom egyébként, hogy a javaslat nagyon kedvező az adófizetők számára 
és kedvező a vonatkozásban is, hogy minden választás során rendkívül sok pénzt 
költenek el a pártok állami támogatás keretében is a kampányokra. Tehát 
tulajdonképpen nagyon sok olyan kérdés van Magyarországon, amelyet tényleg jó 
lenne, ha népszavazás útján döntenének el a jogalkotók, javaslattevők, illetve az 
Országgyűlés. Tényleg csak azon csodálkozom, hogy az elmúlt harminc évben nem 
igazán voltka hasonló javaslatok.  

Tény, hogy a népszavazás kiírásának lehetőséget az elmúlt 12 évben olyan 
mértékben korlátozta a kormánytöbbség a törvényalkotásaival, hogy néha már a 
csodával egyenlő, ha egy komoly társadalmi kérdésben népszavazást lehet 
eredményesen lefolytatni. De a remény hal meg utoljára. Ezért nagy tisztelettel azt 
kérem képviselőtársaimtól, támogassák azt, hogy a plenáris ülésen erről 
beszélhessünk, az Országgyűlés képviselői vitázhassanak ezekről a kérdésekről, mert 
szerintem az az igazi demokrácia, ha olyan témákról beszélünk, amely valóban a 
demokrácia gyakorlásának fejlődését, fejlesztését és a polgárok tudatosságát is erősíti. 

Nagyon lagymataggá vált a közélet e miatt a kétharmados többség miatt, hiszen 
az emberek úgy érzik, hogy ha nem kormánypárti érdeket képvisel egy probléma vagy 
egy téma, akkor annak nincs pozitív fogadtatása. Ez is egy olyan intézmény lehetne, a 
kötelező együtt tartása a népszavazás és a választások akkor, ha egy választáshoz közeli 
időpontra lehetne népszavazást kiírni, hogy gyakorlatilag ebben mindenki nyertes 
lenne, de leginkább, a legnagyobb nyertese a magyar nép. Úgyhogy köszönöm, hogy 
szólhattam és kérem, biztatom képviselőtársaimat, hogy legalább tárgysorozatba 
vegyük az ilyenfajta javaslatokat, mert ez mindannyiunk elégedettségére szolgálna. 
Köszönöm szépen a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) 

Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. Szavazás következik. 
Kérdezem a bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a törvényjavaslat a 

házszabály rendelkezéseinek. Kérem, elektronikusan szavazzanak most! (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 11 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a házszabály 
44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltaknak.  

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem tehát a bizottságot, 
lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, amely a részletes vitáról szóló bizottsági 
jelentés benyújtásáról való döntés is egyben. Kérem, elektronikusan szavazzanak most! 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 11 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a részletes vitát lezárta, a részletes 
vitáról szóló bizottsági jelentés benyújtásáról döntött.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, kíván-e a plenáris ülésen előadót állítani. (Senki 
sem jelentkezik.) Jelentkező nincs. Köszönöm. Ezzel a napirendi pont tárgyalását 
lezárom.  
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Egyes választási tárgyú törvények módosításáról szóló T/17265. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik 7. napirendi pontunk, egyes választási tárgyú törvények 
módosításáról szóló, Volner János független képviselő által T/17265. számon 
benyújtott törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő 
lefolytatása. Az előterjesztő Volner János képviselő úr nincs jelen. Az előterjesztéshez 
képviselői módosító javaslat nem érkezett, és a bizottság sem kíván saját módosítási 
szándékot megfogalmazni, ezért a részletes vita egy szakaszból áll.  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, vagyis a törvényjavaslatnak a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok 
szerinti vizsgálatát.  

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

Kérdezem a bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a törvényjavaslat a 
házszabály rendelkezéseinek. Kérem, elektronikusan szavazzanak! (Szavazás.) 
Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú 10 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a házszabály 44. § (1) 
bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltaknak.  

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem tehát a bizottságot, 
lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, amely a részletes vitáról szóló bizottsági 
jelentés benyújtásáról való döntés is egyben. Kérem, elektronikusan szavazzanak! 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú 9 igen szavazattal, nem szavazat és 
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. Egy perc 
technikai szünetet rendelek el a nyolcadik napirendi pontunk előtt.  

 
(Szünet: 10.02 - 10.03-ig) 

 

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

Soron következik nyolcadik napirendi pontunk, dr. Varga Judit igazságügyi 
miniszter éves meghallgatása az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-
a alapján. Nagy tisztelettel köszöntöm ülésünkön Varga Judit igazságügyi miniszter 
asszonyt, Völner Pál államtitkár urat, Raisz Anikó közigazgatási államtitkár asszonyt, 
Salgó László helyettes államtitkár urat és munkatársait, és tisztelettel köszöntöm 
ülésünkön Bánáti János urat, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét is.  

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

Kérdezem a bizottságot, ki támogatja az általam előterjesztett tárgyalási 
menetrendre tett javaslatot. Kérem, elektronikusan szavazzanak! (Szavazás.) 
Köszönöm 
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Megállapítom, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 
tartózkodás mellett a tárgyalási rendet elfogadta. 

Ismét tisztelettel köszöntöm Varga Judit miniszter asszonyt, és egyben 
megadom a szót, hogy expozéját megtartsa. Parancsoljon, miniszter asszony!  

Dr. Varga Judit expozéja 

DR. VARGA JUDIT igazságügyi miniszter: Köszönöm szépen, elnök úr. Jó 
reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Igazságügyi bizottság tagjait. Tisztelt 
Képviselő Asszonyok! Tisztelt Képviselő Urak! Nemrég, ez már 17 hónapja volt, hogy 
utoljára láttuk egymást, tehát elég sok minden történt azóta az Igazságügyi 
Minisztériumban. Ha csak a minisztérium által jegyzett törvények számát nézem, 
akkor 22-t jegyeztünk az elmúlt időszakban, de természetesen, mint az általános 
jogalkotásban egyfajta kodifikációs és törvényességi felügyeletet is ellátó minisztérium, 
szinte minden pontján a magyar életnek jelen vagyunk, hiszen egy jogállamban életünk 
minden percét jogszabályok szabályozzák. 

Tudjuk, hogy 2019 júliusa óta egy portfólióváltásnak köszönhetően az 
Igazságügyi Minisztériumhoz tartoznak az európai uniós ügyek is. Itt kifejezetten uniós 
szakpolitikák koordinációjáról van szó. Ezzel kapcsolatban tegnap az Európai ügyek 
bizottsága előtt tartottam meg éves beszámolómat. 

Az expozémban szeretnék első körben a szervezetről néhány szót ejteni, aztán a 
veszélyhelyzeti Covid-jogalkotásról, hiszen markánsan meghatározza életünket 2020 
márciusa óta. Aztán a rendes jogalkotás területén magánjogi, büntetőjogi, közjogi 
tárgyú törvényalkotásról szeretnék beszámolni, emellett pedig azon fontos 
eredményekről szólni néhány szót, amelyek a minisztériumhoz tartoznak, de nem 
kifejezetten a jogalkotási területhez, mint például az áldozatsegítés, illetve a 
hivatásrendi kapcsolattartás. Itt is nagy tisztelettel köszöntöm Bánáti elnök urat, 
köszönöm, hogy eljött a meghallgatásra. (Dr. Gyüre Csaba megérkezik.) 

Amit a szervezetről fontos elmondani, hogy idén év eleje óta a minisztérium 
három államtitkárral működik, egy parlamenti államtitkár, egy közigazgatási 
államtitkár, illetve az uniós ügyek különlegessége miatt egy uniós ügyi államtitkár, dr. 
Ökrös Oszkár személyében, aki ma nincs itt, mert a tegnapi tematikához tartozott. 
Fontos, hogy a három miniszteri biztosi pozíció, amely jelenleg aktív a 
minisztériumban, kifejezi azokat a fókuszpontokat, amelyekre az általános 
jogalkotáson túl kiemelten figyelünk. Így van a büntetőjog-alkotás hatályosulásáért 
felelős miniszteri biztosunk, Kónya István személyében; Wopera biztos asszony a 
családjogi jogalkalmazásért, illetve jogalkotás hatályosulásáért felelős miniszteri 
biztos, illetve a modern világnak, a XXI. századi digitális kihívásoknak megfelelve an 
egy jogi informatikai fejlesztésekért felelős miniszteri biztosunk, Németh Balázs 
személyében. Hiszen azzal a kihívással szembesültünk, hogy ma már nem elég 
jogásznak lenni, hanem egyben informatikusnak sem ártana, hiszen, ha csak az 
integrált jogalkotási rendszert nézzük vagy bármit a Cégközlönytől elkezdve, nem lehet 
megkerülni azokat a nem jogi, de technikai kihívásokat, amelyekkel a klasszikus jogászi 
hivatásnak szembesülnie kell. Erre próbáltunk választ adni azáltal, hogy egyrészt a 
Közlönyt egy modern kiadóvá szeretnénk tenni. Magyarországnak az egyik legrégebbi 
cégéről van szó, hiszen 1848 óta adja ki Magyarország hivatalos lapját, és a tradíciók 
megőrzése mellett szeretnénk a modern kor kihívásainak is megfeleltetni a 
Közlönykiadót, és ez a jövőbeli terveink között szerepel.  

Hosszú évek munkája, ami még előttünk áll, de az a tervünk, hogy egy nagyon 
modern informatikai hub céggé szervezzük, amely kihasználja a digitalizációban rejlő 
lehetőségeket, és olyan szolgáltatásokat nyújt Magyarország állampolgárai számára, 
ami meghaladja a Közlöny úgynevezett PDF-gyár jellegét. Tehát nemcsak egy sokkal 
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dinamikusabb, m-governmentre épülő, tehát nem e-government, ami egy statikus 
honlap, hanem egy úgynevezett mobilapplikációkra épülő, döntést támogató, 
szolgáltatásokat és programokat nyújtó céggé szeretnénk szervezni. Erre nézve meg is 
tettük a kezdeti lépéseket, és egy nagyon erős informatikai tudásbázist építettünk fel a 
Magyar Közlönykiadónál, hiszen minden a szakértőknél és az embereknél kezdődik 
első körben. 

Ami még kiemelésre érdemes, hogy a minisztériumban az államtitkári 
átalakításoknak köszönhetően egy sokkal racionalizáltabb szervezeti formában 
működünk. Visszatértünk ahhoz a korábbi elvhez, hogy egy közigazgatási és egy 
parlamenti államtitkárság alkotja a klasszikus államtitkárságokat és helyettes 
államtitkári szinteken a közigazgatási államtitkár asszonyhoz 6 helyettes államtitkár 
tartozik, az uniós ügyekhez pedig három. Tehát így próbálunk minél 
áramvonalasítottabban döntéseket hozni a minisztériumban. Az is egy nagyon fontos 
változás, hogy az uniós ügyek Igazságügyi Minisztériumba való integrálása meghozta 
az elvárt eredményeket, hiszen látjuk, hogy nem klasszikus külügyről van szó, ha az 
uniós politikákról beszélünk, hanem olyan belső jogi szabályokról, amelyek irányelvek 
átültetésében, közvetlenül hatályos jegyzőkönyvek belső jogi alkalmazásában öltenek 
testet, ezért gyakorlatilag a hazai kodifikáció nagyrészét lefedi az uniós jogi megfelelés. 
Így értelmes döntés volt, hogy ezt szervezetileg, szakértő- és személyügyileg is le tudtuk 
képezni. 

Ami a Covid-jogalkotásról elmondható, az elsősorban az, hogy nagyon szépen 
köszönöm a tisztelt kollégáimnak a megfeszített munkatempót. Gyakorlatilag 2020. 
március 11-e óta működik a rendkívüli jogrendi szabályozásért felelős munkacsoport 
Gulyás miniszter úr és az én társelnökletem alatt. De látjuk, hogy egy olyan kihívással 
szembesült nemcsak Magyarország, de egész Európa, amely egy ismeretlen veszély 
elleni küzdelmet jelent és a küzdelem, amely az emberi élet, egészség védelme az egyik 
oldalon, a másik oldalon pedig a gazdaság védelme, mind-mind jogszabályokban kell 
hogy testet öltsön. Az adatok szerint 541 veszélyhelyzeti rendelet kiadására került sor, 
amelyből körülbelül a fele ma is hatályban van, hiszen az élet követeli azt, hogy azokat 
a megoldásokat, főleg amelyek az eljárásrendek távollévők közötti gördülékeny 
továbbfolytatását lehetővé tették, tudjuk a jövőben is alkalmazni, hiszen ami bevált 
veszélyhelyzetben, az békeidőben is nagyon alkalmas arra, hogy gördítsen a perek 
gyorsaságán. Nem feltétlenül kell mindenhol személyesen jelen lenni, ezt az élet 
bebizonyította. Úgyhogy nagyon sok jó tapasztalat van mind a büntetőeljárás-, mind a 
polgári eljárásjog területén. De ide sorolhatnék olyan intézkedéseket is, amelyek 
például a hitelmoratóriumot segítették, vagy akár azokat a költségvetési 
átcsoportosításokat, amelyek a járványügyi védekezésben az azonnali pénzügyi 
hátteret megteremtették. 

Tudjuk, hogy jelenleg Magyarországon az Országgyűlés döntésének 
köszönhetően 2021. december 31-ig meghosszabbításra került a veszélyhelyzet. Ez 
mind az alkotmányos követelményeknek megfelelően történt. Arra figyelünk az 
Igazságügyi Minisztériumban, hogy amikor megszűnik a veszélyhelyzet, melyek azok a 
korábbi rendelkezések, amelyek a korábbi rendeleti szintről törvényi szinten kell hogy 
tovább éljenek azért, mert társadalmi, egészségügyi vagy gazdasági szempontból 
fontos, hogy továbbra is a jogrendszerünk részét képezzék és ennek megfelelően fenn 
kell tartani a hatályukat, de mivel majd akkorra a veszélyhelyzet megszűnik, ezt egy 
rendes jogrendi törvény formájában teszik.  

Csak egy színes érdekesség, hogy a jogi szakvizsgát is kellett módosítanunk, 
hiszen nem állhat le a szakvizsgáztatás, ezért a távollévők közötti vizsgáztatás 
lehetőségének megteremtése szükséges volt. De ugyanez igaz a különböző hivatásrendi 
kinevezések és pályázatok rendszerére, mert egyfajta felbolydulást okozott a 
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veszélyhelyzet beállta, illetve a vírustól való félelem, és ez idővel mind-mind egységes 
formát öltött. Azt kell mondanom, hogy a bírósági statisztikák is azt bizonyítják, hogy 
a perszám, a befejezések száma nem csökkent, ugyanolyan intenzitással tudtak tovább 
dolgozni a bíróságok.  

Hadd említsem meg azt, hogy a közelmúltban az Európa Tanács miniszteri 
bizottságának magyar elnöksége keretében szerveztünk egy nagysikerű nemzetközi 
konferenciát Gödöllőn. A 47 ET-ország 38 tagja itt volt. Ez nagyon nagy nemzetközi 
sikert és elismerést is jelent, több mint a fele országból miniszteri, illetve államtitkári 
szinten voltak jelen a Covid-helyzet ellenére is, tehát minden ország érdeklődött a téma 
iránt. Az volt a célunk, hogy a Covid okozta, úgymond, bezárkózás után végre olyan 
témákkal foglalkozzon a nemzetközi igazságügy, amelyek az állampolgárok 
mindennapjait érintik, ezért a digitalizáció és a mesterséges intelligencia 
igazságszolgáltatásban való alkalmazásának előnyeit, hátrányait, veszélyeit jártuk 
körbe. Fontos az emberi jogok, például a tisztességes eljáráshoz való jog vagy a 
fegyveregyenlőség jogának a biztosítása, és hogy a mesterséges intelligencia milyen 
mértékben képes belépni az igazságszolgáltatásba úgy, hogy közben mindvégig 
megmaradjon a bíró vezető-, kontrollszerepe, hogy ne vegye át, mondjuk, a robotbíró 
ezt a funkciót. Úgyhogy egy nagyon tanulságos és jó konferenciát zárhattunk, amelynek 
a leképezése egyébként Didier Reynders által rá két hétre egy nemzetközi 
konferenciában is megnyilvánult. Úgyhogy elmondhatom, hogy Magyarország az 
igazságszolgáltatás digitalizációja terén élen jár, ezt az igazságügyi eredménytábla is 
bizonyítja, a perek gyorsasága is Európában az élvonalba tartozik, kifejezetten a 
közigazgatási és a büntetőeljárások terén ez dobogós hely és egyébként pedig a polgári 
eljárások terén a strasbourgi tipikus perfolyamat kapcsán kialakítottuk, hogy legyen 
itthon egy olyan kompenzációs eljárási rend, amely a perelhúzódásokra ad egyfajta 
vagyoni elégtételt. De ez már hatályba lép január 1-jével. Ez strasbourgi megfelelésnek 
is köszönhető természetesen és a magyar állampolgárok igazságszolgáltatáshoz való 
jogának biztosításáról is szól. 

Nagyon fontos, hogy a digitalizáció lehetőségét ki tudjuk használni. Az 
igazságszolgáltatásban a magyar bíróságok digitalizált állapota kiemelkedő és ebben a 
folyamatban a Covid, bár egy-egy szörnyű esemény mindannyiunk számára maga a 
veszélyhelyzet és a járvány okozta egészségügyi kihívás, az igazságszolgáltatást 
gyakorlatilag rákényszerítette arra, hogy alkalmazzák a bíróságok azokat az elérhető 
technikai lehetőségeket, amelyek egyébként már fizikailag megvoltak a bíróságokon, 
de most rá is volt kényszerítve mindenki, hogy alkalmazza ezeket és használja a 
tárgyalás távollévők közötti, online megtartásának lehetőségeit is. Illetve a büntetés-
végrehajtási intézetekben is nagy sikerű az az intézkedés, amely révén a terheltet nem 
kell elhozni a büntetés-végrehajtási intézetből, hanem ki vannak alakítva azok a 
technikai felszereltséggel rendelkező szobák, ahol a meghallgatást le lehet folytatni 
akár úgy is, hogy két különböző városban vannak, az egyikben a bíró foglal helyet, a 
másikban pedig a terhelt. Természetesen itt is nagyon fontos, hogy minden garancia 
érvényesüljön, ezért aktív szakmai párbeszédben vagyunk például az Ügyvédi 
Kamarával. Az ő tapasztalataikat is figyelembe kell venni, nemcsak az ügyészség 
tapasztalatait, például, hogy a büntetőeljárás terén a Covid-időszakban a különböző 
digitalizációs lehetőségek milyen előnyökkel és egyébként esetleg milyen negatív 
tapasztalatokkal járnak, amelyeket figyelembe kell venni a jövőben.  

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Úgy gondolom, hogy a Covid-jogalkotásban nagyon 
sokat tapasztalt a magyar jogalkalmazás és a jogalkotás is, hiszen először kellett olyan 
passzust használni a magyar Alaptörvényből, amely alapján ilyen helyzetben, ilyen 
körülmények között, amikor nem egy természeti katasztrófáról volt szó, kellett egy 
bárhonnan, bármikor ránk leselkedő veszély ellen a megfelelő védekezési kereteket 
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kialakítani. Ebben köszönöm a magyar Országgyűlés támogatását a veszélyhelyzet 
meghosszabbítása kapcsán, illetve még egyszer szeretném megköszönni kollégáimnak 
a feszített munkabírást. 

A rendes jogalkotás területén a magánjog rendkívül sok részletszabályt alkotott, 
terjesztett elő. Ezeknek a részletes ismertetésére, úgy gondolom, nincsenek meg az 
időbeli és szakmai keretek, de mindenképpen szeretnék a magánjogi területen a polgári 
perrendtartásról szóló törvény módosításáról néhány szót ejteni. A polgári 
perrendtartási kódex a közelmúltban módosult. Meg kellett nézni, hogy a közel 60 éves 
korábbi kódex lecserélésének milyen gyakorlati tapasztalatai voltak a jogalkalmazók 
körében, és mivel észleltünk némi elégedetlenséget, ezért felállítottam egy 
munkacsoportot Wopera Zsuzsa biztos asszony vezetésével és kértem, hogy mindenkit 
ültessen le egy szobában és addig senki nem mehet el, amíg nem oldják meg azokat a 
jogalkalmazásbeli problémákat, amelyeket ők látnak és tapasztalnak. Közel egy évig 
dolgozott a munkacsoport, tematikus üléseket tartottak és ennek a gyümölcse az a 
tavaly őszi Pp.-módosítás, amely tovább könnyítette a jogkeresők bírósághoz fordulási 
jogának gyakorlását, a perindítást rugalmasabbá tette például a perfelvételi szabály 
módosításával, csökkentette a formai kötöttségeket. Tehát igyekeztünk tanulni a 
jogalkalmazói rossz tapasztalatokból. De itt hadd tegyem azt hozzá, hogy mindig van 
ennek egy pszichológiai része is, hogy ha egy hatvan éve megszokott kódexet kell 
lecserélni egy teljesen új törvényre, akkor nyilván van egy személyes kihívás is, és 
sajnos mindenkinek újra be kell ülnie az iskolapadba. Köszönöm a kamarának is az 
oktatást, amit szervezett azért, hogy minél könnyebben tudjon a jogalkalmazó ügyvédi 
társadalom is az új Pp.-vel megismerkedni. Ugyanez megtörtént a bíróságokon is. 
Természetesen mindenhol lehetnek még elégedetlenségek, de az Igazságügyi 
Minisztérium nyitott a jogalkalmazói tapasztalatok irányába, ezért ez a munkacsoport 
a jövőben is várja az észrevételeket is ahol lehet még javítani. Nem abból származik az 
elégedetlenség, mert valamit újra kell most tanulni, hanem azért, mert tényleg esetleg, 
ha van egy rendszerbeli probléma, akkor azt készséggel meghallgatjuk, és igyekszünk 
azon javítani.  

Itt szeretném azt hozzátenni, hogy az elmúlt közel két évben folyamatosan 
működött egy családjogi civil és szakértői munkacsoport. Ennek a munkacsoportnak 
az egyik nagy munkaeredménye egy közel 170 oldalas anyag összegállítása. Hatvan civil 
szervezetnek küldtük ki Völner államtitkár úr vezetésével a meghívókat, illetve a 
javaslatainkat. A tényleges munkában körülbelül egy olyan 20-30 civil szervezet vett 
részt. Voltak éles viták. Mi Covid-időszakban is online üléseztünk. Én nagyon 
hasznosnak tartottam ezeket a megbeszéléseket, hiszen, akik konkrétan családjoggal a 
mindennapok szintjén foglalkoznak, azok jöhettek el és adhatták elő kifogásaikat. 
Érdekes volt azt látni, hogy az asztal két oldalán helyet foglaló, egymással szögesen 
ellentétes érdekeket képviselő civil csoportok inkább egymással vitatkoztak, nem a 
minisztériummal, ezért érdemes volt feltenni azt a kérdést, hogy ha itt ülnének a 
helyemben, akkor mi lenne a tökéletes jogszabály, amit érdemes javasolni. Úgyhogy mi 
igyekszünk mindenhol megtalálni azt a közös nevezőt, amely az állampolgárok lehető 
legszélesebb tömegeinek ad megnyugtató válaszokat az igazságügy területén. Úgyhogy 
ez a civil és szakértői családjogi munkacsoport olyan javaslatokat tett az asztalra, 
amelyekkel például a gyermekvédelmi jelzőrendszert tudtuk fejleszteni. Sajnos a 
közelmúltban, körülbelül két éve a tragikus családi tragédiák tapasztalatai is 
rávilágítottak arra, hogy hol vannak esetleges joghézagok például a gyermekvédelmi 
jelzőrendszer területén, ahol a büntetőeljárás vagy akár egy feltételes szabadságra 
bocsátás folyamatában, ha például egy válóper is van egy másik síkon, akkor érdemes, 
hogy ezek a hatóságok, eljárások tudjanak egymásról, hogy minél minimálisabbra 



19 

csökkentsük a kockázatát a gyermekvédelem terén, tehát a gyermekek biztonságának 
a kockázatát.  

Úgyhogy ezeket a módosításokat megtettük. Innen is köszönöm a civil és 
szakmai résztvevőknek a nagyon konstruktív hozzáállását végig a kétéves munkánk 
során. De idesorolhatnám például a Pp. novella családjogi pereket érintő módosításait 
is, ahol igyekeztünk minél tovább szűkíteni a határidőket, lehetőséget adni a kiskorú 
kötelező meghallgatására, tehát, hogy mindenképpen a bíró, akár a szakértő, akár 
személyes úton hallgassa meg a kiskorút. A jövőbeli tervekben benne van, hogy talán 
jövő nyáron fog hatályba lépni az a módosítás is, ahol az ítélőképessége birtokában lévő 
kiskorút is mindenképpen meg kell hallgatni a családügyi perek esetén.  

Úgy gondolom, ez mind-mind azt mutatja, hogy az Igazságügyi Minisztérium 
mindent igyekszik megtenni azért, ha a jogalkalmazásban vannak problémák, akkor jó 
gyakorlatok cseréjével segítse, hogy azok minél szélesebb körben elterjedjenek, ahol 
pedig egyértelműen bizonyítást nyer szakértők és civil szervezetek által az a tény, hogy 
jogalkotásra van szükség, akkor pedig megtegyük a szükséges javaslatokat. Ugyanúgy, 
mint a Pp. novella esetében, itt is továbbra is állok mindenki rendelkezésére, hogy 
hogyan tehetnénk jobbá, családbarátabbá, gyermekközpontúbbá a családjogi 
jogalkalmazást és szabályrendszerünket is.  

Tisztelt Képviselő Asszonyok és Urak! Itt a nagyon sok egyéb magánjogi 
szakterületi törvény módosítására került sor, például a kényszertörlési eljárás 
szabályait módosítottuk, hogy ne lehessen visszaélni a kényszertörlés lehetőségével. A 
jogi személyek nyilvántartásáról és nyilvántartási eljárásáról szóló új törvényt is 
elfogadtuk, amely csak a jövőben fog hatályba lépni, hiszen először meg kell teremteni 
a jogi informatikai lábát. Ez kapcsolódik ahhoz a területhez, amelyet a digitalizációval 
kapcsolatban korábban elmondtam, hogy szeretnénk minél versenyképesebbé tenni a 
jogrendszerünket is, éppen ezért egy egységes jogiszemély-nyilvántartásban 
gondolkodunk, ahol függetlenül attól, hogy ki a nyilvántartó hatóság, a cégbíróság-e 
vagy éppen az ügyvédi kamara, vagy éppen az állami szervek költségvetési szerveiről 
legyen szó mint jogi személy, a felhasználó számára ez egységes felületet képezzen, 
minél kevesebb adminisztratív teher legyen a vállalkozásokon, illetve jogkereső 
állampolgárokon, és használjuk ki az egységes nyilvántartás és a mesterséges 
intelligencia adta lehetőséget. Úgyhogy nagy fejlesztési projektekben vagyunk benne, 
és ennek van egy jogi lába is. Itt is köszönöm az ügyvédi kamarának és a 
hivatásrendeknek a konstruktív hozzáállását és együttműködését.  

Ugyan nem az Igazságügyi Minisztérium irányításával, de zajlik az 
ingatlannyilvántartási rendszereknek is a reformja, ahol az ügyvédi kamarára is külön 
szerep fog hárulni. Itt a kodifikációban vettünk részt Bogdán Tibor kormánybiztos úr 
vezetésével.  

Fontos még megemlíteni, hogy folyamatos az európai uniós rendeleteknek, 
irányelveknek való megfelelésünk. Itt például a szülői felelősséget érintő nemzetközi 
igazságügyi együttműködésben is igyekeztünk minél több olyan garanciát beépíteni, 
amely a gyermek érdekét a legmesszebbmenőkig tudja figyelembe venni a nemzetközi 
gyermekelhelyezési ügyekben is. Ez a magánjogi jogalkotás rendkívül szerteágazó, ha 
esetleg van még további kérdés, akkor azokra szívesen válaszolunk, ha esetleg itt nem 
lesz rá idő, akkor pedig írásban később, a meghallgatás után.  

A büntetőjogi terület szintén számos eredményt hozott. Két hete tartottunk a 
hivatásrendek részvételével egy nagy büntetőjogi konferenciát, amelyen számba vettük 
az elmúlt tíz év jobboldali konzervatív kormányzatának büntetőjogi eredményeit. Úgy 
gondolom, hogy érdemes arról is beszélni, ami hála istennek ma már evidencia, hogy a 
közbiztonság és a köznyugalom magas szintje uralkodik Magyarországon. Ha 
statisztikailag megnézzük, akkor a bűncselekmények tíz év alatt 50 százalékkal 
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csökkentek. Ez mind kimutatható adat, bűncselekmény-kategóriánként is egy 
tanulmány bizonyítja ezeket. Természetesen mindig lehet tovább és tovább fejlődni, de 
fontos, hogy a büntetőpolitika új korszaka azt vallja, hogy az egyénnek nem csupán 
jogai vannak, hanem kötelességei és felelőssége is a közösség felé. Ezért az 
elkövetőközpontú felfogás helyett egy áldozatközpontú felfogás lépett a büntetőpolitika 
középpontjába, és úgy tartjuk, hogy az elkövetőnek nem lehet több joga, mint az általa 
megkárosított személynek.  

Ezek az eredmények több területen jelentkeztek. Például alkotmányos alapjoggá 
emeltük az önvédelmet. A gyermekek elleni elkövetőkre a törvény teljes szigora sújt le, 
zérótolerancia például a pedofil elkövetőkkel szemben. A családot mint a társadalom 
alapegységét büntetőjogi védelemben részesítettük. Felléptünk az iskolai erőszak fiatal 
elkövetőivel szemben. A legsúlyosabb, az emberi életet vagy a testi épséget sértő 
bűncselekmények elkövetőit kizártuk a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből. 
Ezek csak néhány olyan kiemelendő pontjai a szigorú konzervatív büntetőpolitikának, 
amely folyamatosan javítja és szinten tartja a magyar köznyugalmat és a 
köznyugalomba és közbiztonságba vetett hitet és bizalmat.  

Nagyon fontos, hogy szigorú, de tettarányos törvényekkel kell helyreállítani a 
rendet. Látjuk a középmértékes büntetés jogszabályi rendezését, amely szintén segíti 
azt, hogy mind a büntetőjog keretrendszere, mind a jogalkalmazó döntési szabadsága 
együttesen tudja a bűncselekmények elkövetőit eltántorítani a további bűnelkövetéstől, 
ami tovább emeli a közbiztonságot. Ha csak azt nézzük, hogy például északi 
szomszédunknál, illetve nem szomszédunknál, de uniós országban, például 
Svédországban ma az egyik legnagyobb kihívás a közbiztonság és látjuk, hogy nemcsak 
a bűncselekmények száma növekszik abban az országban, hanem az elkövetés 
módszerei is változnak, akkor, úgy gondolom, érdemes megbecsülni, hogy 
Magyarország nemcsak az Európai Unió, de a világ egyik legbiztonságosabb országa. 
Ebben minden bűnüldöző szervnek, a rendőrségnek, illetve a büntetés-végrehajtásnak 
is nagyon nagy szerepe van. Köszönöm a munkájukat. 

A közjogi terület kapcsán szeretnék arra kitérni, hogy Magyarország 
Alaptörvényének kilencedik módosítása a közelmúltban bekövetkezett és alaptörvényi 
szinten kellett rögzíteni a különböző progresszív liberális trendekkel szembeni 
megelőző intézkedésként, hogy az anya nő, az apa férfi. Lehet, hogy ez egy evidencia, 
de érdemes erre alaptörvényi szinten is garanciát biztosítani, amely aztán alacsonyabb 
szintű jogszabályokban is testet tud ölteni, illetve megadja azt a keretrendszert, 
amelyben védjük Magyarországon a gyermek születési nemének megfelelő 
önazonossághoz való jogát. Ezt a rendelkezést, miszerint Magyarország biztosítja a 
hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend 
szerinti nevelést, maga a Velencei Bizottság is az európai sztenderdekkel összhangban 
állónak találta, miután a közelmúltban értékelte. 

Érdemes még kiemelni a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelői 
alapítványokra vonatkozó módosítást, amely egy teljes országos felsőoktatási 
reformnak is része. Látjuk, hogy a magyarországi felsőoktatás évtizedek óta egy 
megváltatlan állapotban volt, amelynek valamiféle kezdő lehetőséget kell biztosítani 
azért, hogy a szabadság, a valódi egyetemi autonómia biztosításával, illetve a piaci és 
az üzleti lehetőségek kihasználásával… (Tordai Bence közbeszólása.) Igen, személyes 
tapasztalatom van ebben, tisztelt képviselő úr, ha talán gondolja, szívesen beszámolok 
önnek arról, hogy a Miskolci Egyetemen mi történik, hogyan fogadja az egyetem 
társadalma és a régió is ezt a változtatást, hiszen így lehet konkrét felelősséget 
telepíteni egyes egyetemek működéséhez. Azelőtt ugyanis az Oktatási Hivatal felelt 
hivatalként az ország összes egyeteméért, most pedig van öt ember a kuratóriumban, 
aki teljes személyes felelősséggel felel azért, hogy az az egyetem a világ legjobb helye 
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legyen az országban. Ott személyesen elkötelezett emberek ülnek. Lehet, hogy a 
miniszteri megbízatásom határozott idejű, mégis, hogy miskolci kötődésű vagyok, a 
városért és az egyetemért az egész életemben mindent elkövetnék, ez egy életen át tartó 
elköteleződés. Szeretném ezt a nagyon fontos személyes elköteleződési jellegét 
kiemelni az egyetemi modellváltásnak. Az alapítványi struktúra pedig megteszi azt, 
hogy sokkal szabadabban lehessen döntéseket hozni, a merev államháztartási logika és 
működés szabályai nem gátolják az egyetemeket abban, hogy kibontakozzanak és a 
hallgatót tegyék a XXI. század ügyfelévé az egyetemeken. Az eddigi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy persze rögös út áll előttünk, de sokkal nagyobb a szabadság e téren. 
Úgyhogy ezt az új működési formát az Alaptörvény keretei között is biztosítja a 
kormányzat. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Még az előkészítés alatt álló jogszabályok terén a 
parlamenthez benyújtott javaslatokat, módosító indítványokat önök is látják. 
Kiemelném a családjogi szakértői munkacsoport egyik javaslatát, amely két éve már 
több civil szervezet kérése, de ha úgy tetszik, van, ahol már évtizedes kérésnek tettünk 
eleget vele. A szülői felügyelet és a váltott elhelyezés tekintetében nagyobb szabadságot 
biztosít a jövőben a Ptk. és a polgári perrendtartás a bírónak, ami azt jelenti, hogy 
természetesen a bíró az ügy ura a továbbiakban is, de az eddigi jogalkalmazói 
tapasztalatokat figyelembe véve adtuk meg azt a lehetőséget, hogy egy gyermekek 
érdekeit nagyobb mértékben figyelembe vevő döntés születhessen.  

A jogalkotás területén az áldozatsegítés témaköréről szeretnék önöknek 
beszélni, mely az Igazságügyi Minisztériumhoz tartozik. Korábban a 
Belügyminisztérium berkein belül történt a családsegítés rendszerének kiépítése. Az 
első áldozatsegítő központ 2017-ben nyitotta meg kapuit még Trócsányi miniszter úr 
minisztersége idején. Mi a 2020-as évet az áldozatsegítés évének deklaráltuk. Sajnos a 
Covid sok mindenben próbált minket akadályozni, de ennek ellenére sikerült azt a 
vállalásunkat teljesíteni, hogy egy év alatt duplázzuk meg az áldozatsegítő központok 
számát. A miskolci, budapesti, szombathelyi első központok után, amelyek még 
Trócsányi miniszter úr idején nyíltak meg, 2020-ban létrejött a pécsi, a szegedi és a 
kecskeméti, azóta pedig Veszprémben és Szolnokon is nyitottunk áldozatsegítő 
központot. Tehát jó úton vagyunk a felé, hogy 2025-re országos hálózattá szervezzük 
ezeket a központokat. Nyíregyházán, Debrecenben és Egerben fogunk az 
elkövetkezendő hónapokban ilyen központokat megnyitni. Sőt ma Salgótarjánban egy 
áldozatsegítő pontot nyitunk, amely a rendőrség berkein belül működik és hasonló 
szolgáltatásokat fog nyújtani, mint egy önálló központ. Továbbá Érden is tervbe van 
véve. 

Nagyon fontosak azok a szolgáltatások, amelyeket az áldozatsegítő 
központokban nyújtunk. Az Igazságügyi Minisztérium dolgozói foglalnak ott helyett. 
Itt van pszichológiai, pénzügyi támogatás, jogi segítségnyújtás. Az is nagyon fontos, 
hogy Magyarországon az egész áldozatsegítő rendszer egy nagyon komplex szisztéma. 
Nem feltétlenül az áldozat és a bajba került, krízisben lévő állampolgár dolga az, hogy 
ezt átlássa. Nekünk az a dolgunk, hogy eljuttassuk hozzá azt az információt, hogy van 
segítség, és ha bármelyik pontján ennek a rendszernek belép az áldozat, akkor számára 
személyre szabott, gyors és hatékony segítségnyújtás történhessen. Ezért nagyon 
fontosak az együttműködési megállapodások, amelyeket civil és egyházi szervezetekkel 
köt az áldozatsegítő központ, illetve az Igazságügyi Minisztérium.  

Nagyon fontos a rendőrség szerepe. Csak 2020-ban 15 ezer áldozat kapott 
támogatást Magyarországon. Fontos látni, hogy az egyre csökkenő bűnügyi statisztikák 
mellett egy egyre hatékonyabbá váló áldozatelérési rendszert szeretnénk kiépíteni. 
Ennek volt a jogszabályi lába az, hogy 2020 januárjában az opt-out rendszerre tértünk 
át. Ez holland minta, ami azt jelenti, hogy nem az áldozatnak kell személyesen belépni 
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ebbe a rendszerbe, tehát felkeresni a központot, vagy felhívni az országos, 24 órán át 
elérhető áldozatsegítő vonalat, hanem amikor ő áldozatként rendőrségen feljelentést 
tesz vagy bárhogy a hatóságokkal kapcsolatba kerül és a személyes beleegyezését adja 
a személyes adatainak felhasználásához, akkor az áldozatsegítő központ 
automatikusan kapcsolatba lép az érintettel. A holland minta is igazolja, hogy ez 
körülbelül 90 százalékos áldozatelérési hatékonyságot tud produkálni. Mi is látjuk a 
számok emelkedésében, hogy működik a rendszer. Természetesen ehhez anyagi és 
szervezeti feltételeket is kellett biztosítani.  

Tehát ez egy komplex terv, amely beváltotta eddig a hozzá fűzött reményeket. Itt 
is szeretném kiemelni, hogy az Ügyvédi Kamarával kötöttünk együttműködési 
megállapodást a jogi segítségnyújtás népszerűsítéséről, az oktatásról, a jogi 
segítségnyújtók toborzásával kapcsolatban, hiszen nagyon fontos, hogy legyen elég 
ember Magyarországon, aki az áldozatoknak napi segítséget is tud ténylegesen 
nyújtani. Fontos a kormányhivatalok szerepét is kiemelni az áldozatsegítés terén, 
hiszen, ha hivatali ügyintézésről, az áldozati státus igazolásáról, egyszerű pénzügyi 
segélyről vagy kártalanításról van szó, akkor ők ezt mint hivatalok végzik. De ebben az 
áldozatsegítő központ empatikus munkatársai tudnak adminisztratív segítséget 
nyújtani, hiszen az is nagyon fontos, hogy abban a pillanatban az oda betérő, 
krízishelyzetben lévő ember elsősorban empatikus, emberbarát közegben találja 
magát, hiszen így kezdődik az áldozatsegítés és ezt minden központ megnyitásánál el 
is mondom a kollégáknak - innen is köszönöm a munkáját -, hiszen ilyenkor ők a 
kormány arca, ők az áldozatsegítés arca és nagyon fontos, hogy jó benyomásuk legyen 
és emberséges környezetben találják magukat az áldozatok. 

Fontos az is, hogy egy országos kommunikációs kampányt indítottunk 2020-
ban, és ezt folytatjuk is. Úgynevezett „Hétköznapi történetek” podcast sorozatot 
indítottunk, szerveztünk, amely híres színészek szereplésével tipikus áldozati 
helyzeteket mutat be, hogy könnyebben fel tudjuk ismerni akár munkahelyen, a 
társadalomban, a közvetlen környezetünkben, ha valaki éppen egy iskolai bántalmazás 
vagy egy kapcsolati erőszak áldozata. Fontos, hogy minél több szereplő legyen tisztában 
azzal, hogy ilyenkor milyen segítséget tud nyújtani. Van a vansegitseg.hu weboldal, 
illetve Facebook-oldal is és folyamatos a tájékoztatás helyi és országos szinten is. Volt, 
hogy a Vodafone-nal is megállapodást kötöttünk, amelyben ők egy applikáció 
kifejlesztésével segítik az áldozatsegítés hatékonyabb elérését. 

Tervbe van véve az is, hogy olyan nagyobb multi szervezetek, ahol nagyon sok 
ember dolgozik, szintén értesüljenek arról, hogy hogyan lehet segítséget nyújtani az 
áldozatoknak. Az ülés végén szeretném kiosztani a szórólapunkat a tisztelt bizottsági 
tagoknak, hogy ők is vigyék hírét a kormányzat áldozatsegítési célkitűzéseinek és 
eredményeinek.  

Már csak annyi maradt hátra, hogy azokról az egyébként szintén jogalkotások 
köré nem sorolható eredményekről beszámoljak, amelyek például a jogászösztöndíjak 
terén, illetve az igazságügyi kapcsolatok terén jelentkeztek. Elkötelezett a minisztérium 
a határon túli jogászképzés segítése iránt is, illetve az országos jogászképzés magas 
színvonalának a megtartása mellett, ezért egy körülbelül éves 450-500 milliós keretet 
tudunk biztosítani tanulmányi és nemzeti kiválósági ösztöndíjak keretében, illetve a 
külhoni magyarok szülőföldjükön való érvényesülését segítendő tudunk a külföldi, 
tehát a szerbiai, illetve a romániai jogászképzésben is segítséget nyújtani a nemzetiségi 
kisebbséghez tartozók számára. Legutóbb a Vajdaságban jártam, és Pásztor István 
elnök úrral például átadtunk olyan jogászösztöndíjakat, amelyek fiatal hallgatókat 
segítenek abban, hogy szerbül jogot tanulhassanak, hogy később, beilleszkedve a szerb 
államigazgatásba, tudják segíteni a magyar érdekérvényesítést. Például az erdélyi 
Sapientia Egyetemet is folyamatosan támogatjuk a jogászképzésében, emellett öt 
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vidéki egyetem van és három fővárosi, ahol jogászképzés zajlik Magyarországon, itt is 
igyekszünk a nappali tagozaton segíteni az ösztöndíjakkal a jogászképzést 
Magyarországon.  

Egy másik kiemelendő terület, amellyel az Igazságügyi Minisztérium az elmúlt 
időszakban kiemelten foglalkozott, az a Digitális Szabadság Bizottság. Látjuk, hogy a 
XXI. századnak nagy kihívása, hogy hogyan lehet biztosítani azt az elvet, hogy ami 
offline nem szabályos, az online se legyen szabályos; ami jogállam offline, az biztosítva 
legyen online is. Ez egyhatalmas kihívás, hiszen ezek a tech óriások nem 
országterületekhez kapcsolódva fejtik ki tevékenységüket, így a joghatóság 
megteremtése is egy fontos kihívás, és az is, hogy a jogállami garanciák, például a 
véleménynyilvánítási szabadság, vagy éppen a fogyasztói döntések szabadságának a 
biztosítása hogyan érvényesíthetőek. Erre nézve minden olyan jogalkalmazó szervvel 
kapcsolatba léptünk a munkacsoporttal, akik már akár a versenyjog, akár a 
fogyasztóvédelem, akár az adatvédelem szempontjából kapcsolatba kerültek ezzel az 
online jelenséggel. A problématérképet felállítottuk, az állampolgárok véleményét is, 
mert egy nyilvános honlapon lehetett beírni a Digitális Szabadság Bizottságnak. 
Összeállítottunk egy úgynevezett Fehér Könyvet, ez egy európai uniós minta, a 
probléma feltérképezése, hogy megfelelő válaszokat lehessen adni. De közben európai 
uniós színtéren is beindult a munka, és tavaly decemberben tettek le az asztalra egy 
úgynevezett digitális szolgáltatások törvényjavaslatot. Ezzel kapcsolatban most 
Magyarország a munkacsoportok és a tanácsi tárgyalások szintjén képviseli azokat az 
állásponti elemeket, amelyek szintén a Digitális Szabadság Bizottság munkájának az 
eredményeire támaszkodnak.  

Thierry Breton biztos úr járt itt az év elején, január környékén, és ő arra kérte 
Magyarországot is, hogy várjuk meg, míg az uniós színtéren leütésre kerülnek a 
keretek, és utána legyen csak egy nemzeti szabályozás, amely ezeket az uniós 
támpontokat is figyelembe tudja venni. Ugyanezt kérte a franciáktól is, minden olyan 
országtól, amely már egyébként nemzeti szinten előrement, és gondolkodott abban, 
hogy hogyan lehet biztosítani az állampolgárok jogait az online térben is. Ez a munka 
is halad Brüsszelben, úgy gondolom, hogy körülbelül egy éven belül lesz is végleges 
jogszabály. 

És akkor az igazságügyi kapcsolatok terén nem győzöm eleget hangsúlyozni azt, 
hogy a bírói illetményemelés harmadik fázisa is január 1-jén életbe fog lépni, ami azt 
jelenti, hogy gyakorlatilag az elmúlt két évben 68-70 százalékkal tudtuk megemelni a 
bírói fizetéseket. Ez nagyon nagy mérföldkövet jelent, ez méltó megbecsülést ad 
bíráinknak, és egyben a függetlenségnek is egy nagyon fontos eleme. Ezt nagyon 
sajnálom, hogy az Európai Bizottság jogállamisági jelentése egy mondattal intézi el 
úgy, hogy a mondat második részében már le is rontja ezt az eredményt, mert valamivel 
elégedetlenkednek, hogy mert valami, nem tudom, jubileumi jutalom. Igyekeztem ezt 
is azonnal korrigálni, és most van a törvénytervezet az Országgyűlés előtt, amivel a 45 
éves jubileumi bírói jutalom is méltó helyére fog kerülni. Úgyhogy én úgy gondolom, 
hogy nagyon nem szép dolog az Európai Bizottságtól egy ilyen történelmi méretű bírói 
illetményrendezést nem méltó helyen és nem megfelelő helyen kezelni. De tudjuk, hogy 
az a jogállamisági jelentés miért íródik, és nem a pozitívumok megtalálása a célja. 

Köszönöm szépen a hivatásrendeknek az aktív együttműködést. Az ügyvédi 
kamaráról már sokat beszéltem, de ugyanúgy az Igazságügyi Szakértői Kamarával is 
kapcsolatban állunk. Igyekszem elérni, hogy a szakértői díjak, amelyek alacsonyak, 
mindenképpen emelést érdemelnek, úgyhogy a Gazdasági Kabinet elé viszem a 
javaslataimat. Ez folyamatban van. A veszélyhelyzet alatt is köszönöm szépen a kiváló 
együttműködést mind a bíróságok képviselőinek, mind pedig az ügyvédség 
jogalkalmazó társadalom, illetve a közjegyzőség együttműködését. 
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Tisztelt Igazságügyi Bizottság! A nagyon szerteágazó tevékenységünket 
igyekeztem megragadható pontokba rendezni. Várom a kérdéseiket. Köszönöm 
szépen, hogy meghallgattak.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük, miniszter asszony. Az elfogadott tárgyalási 

rendünknek megfelelően most a képviselői kérdések következnek. Kérdezem 
képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Jelzésre:) Varga László képviselőtársunké a 
szó. Parancsoljon! 

Kérdések 

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Miniszter Asszony! 
Tisztelt Bizottság! A beszámoló sok kérdésben megihletett, tehát elég sok kérdést 
indukált bennem. Kezdeném itt a végéről.  

Az áldozatsegítés és az áldozatsegítő központok kapcsán nagyon hosszasan 
ecsetelte a történéseket, az eredményeit. Megfigyeltem, hogy a beszámolónak legalább 
a negyede ezzel a kérdéskörrel foglalkozott, amit egyébként én fontosnak és nagyon 
helyesnek tartok, hogy ilyen terjedelmesen foglalkozik ezzel a kérdéssel, ennyire a 
szívügyének tekinti. Pont ezért nem értem azt a helyzetet, ami kialakult egy 
törvénymódosítás kapcsán a Ház előtt. Pont a mai bizottságon tárgyaltuk a T/17282. 
számú salátatörvényt, az egyes igazságügyi tárgyú, valamint kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslatot. Pont ennek kapcsán kaptam egy mailt az elmúlt 
napon. Egyébként úgy tudom, hogy minden igazságügyi bizottsági tag megkapta ezt a 
mailt három civil szervezettől, a NANE Egyesülettől, a Patent Egyesülettől és a Magyar 
Női Érdekérvényesítő Szövetségtől kaptuk ezt a mailt. (Dr. Kovács Zoltán közbeszól.) 
Közvetlenül kapcsolódik a beszámolóhoz, valóban, mert kihasználnám azt a helyzetet, 
hogy egyébként egy olyan kérdést tudok feltenni a miniszter asszonynak, ami egy, 
egyébként a tárcája által benyújtott törvényjavaslat-csomaggal kapcsolatos 
közvetlenül. Tehát három nagyon fontos és az adott témában mértékadó civil szervezet 
közös álláspontjáról tájékoztattak minket email útján. 

Itt idéznék is a mailből. „Szervezeteinknek több évtizedes szakmai tapasztalata 
van a családon belüli, párkapcsolati erőszakkal szembeni fellépés terén. Az 
áldozatsegítő munkánk során égető, szinte mindennapos problémaként jelenik meg az 
erőszakos előzmények figyelmen kívül hagyása a szülői felügyelettel és a 
kapcsolattartással összefüggő ügyekben, döntésekben az illetékes hatóságok, 
intézmények részéről, miközben a bántalmazók a kapcsolattartás intézményét is 
jellemzően az erőszak fenntartására használják.” Hosszú a mail, és nagyon sok 
szakmailag megalapozott bekezdése, mondata van még ennek a mailnek ezt követően, 
csakúgy, mint egy linket is idecsatoltak ebben a mailben. Ez a három civil szervezet, 
amely elérhető ebben a mailben arra kéri a bizottság tagjait ez a mail, hogy jelenlegi 
formájában ne támogassák a bizottság tagjai ezt a kezdeményezést, merthogy az 
pontosan ellentétes az áldozatsegítés ügyével. Ez a vonatkozó szakasza a jogszabály-
módosító csomagnak, ez pontosan a törvényjavaslat 76-78. §-a, a közös szülői 
felügyeletre, illetve annak gyakorlására vonatkozó módosítások.  

Arra irányulna a kérdésem tehát, hogy hogy lehet, hogy három ilyen fontos, az 
adott témakörben meghatározó civil szervezet véleménye kimaradt a jogszabály 
előkészítése során. Próbálja megnyugtatni a bizottság tagjait, hogy az ön által is 
megfogalmazott célok érdekében is áll ez a jogszabály-módosítás. Ha nem, akkor pedig 
még a Törvényalkotási bizottság előtt vagy abban a szakaszban ez szerintem kezelhető. 
Tehát pontosíthatók ezek a rendelkezései vagy kivehetők a javaslatcsomagból. Ebben 
egyébként akár a segítségemet is felajánlom, de nyilván meg tudja oldani szerintem a 
minisztérium is. Tehát van idő még kezelni a Ház előtt a konkrét kérdést. 
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A második kérdéskör, amivel picit foglalkoznék, mert nagyon érintőlegesen 
beszélt csak erről, a választásokkal kapcsolatos jogszabályok módosítása. Nem 
vonatkoztatnék el attól, hogy közeleg az országgyűlési választás. Időről időre ilyenkor 
előkerül a kamupártokkal kapcsolatos fellépés kérdésköre. Volt mintegy egy évvel 
ezelőtt ebben a tárgyban jogszabály-módosítás. Ezt a kérdéskört úgy gondolták kezelni, 
hogy jelentősen megszigorították a pártlista állításának feltételeit, tehát hogy hány 
körzetben kell jelöltet állítani a listaállításhoz és hány megyében, illetve a fővárosban. 
Aztán jött egy ilyen szokásos lepattanó módosító javaslat Volner képviselőtársunktól, 
amit nyilván a tárca ilyen módon nem fog benyújtani, és ami ezt még jobban 
elnehezítette. A kérdésem csak arra irányulna, hogy biztosan ez-e a leghatékonyabb 
eszköz. Milyen egyéb eszközöket terveznek esetleg még vagy gondolkodnak-e 
ilyesmiben a kamupártok kapcsán? Illetve általános jelleggel kérdezném, hogy a 
választási rendszer kapcsán bármilyen beavatkozást terveznek-e még a következő 
hetekben, hónapokban, mert hallani sok mindent. Kérem, pontosítsa vagy jelezze a 
bizottságnak, hogy milyen változtatások, milyen indítványok képzelhetők el az önök 
részéről. 

A harmadik kérdéskör, és nyilván az órára tekintettel nem húznám nagyon az 
időt, a Pegasus-botrány kapcsán fogalmazódott meg bennem. Szerintem más 
képviselőtársam is fog még erre a kérdéskörre rákérdezni. Ismertek ennek a 
körülményei. Tegnap a Ház előtt több azonnali kérdés a miniszterelnökhöz is irányult 
a témakörben, tehát nem kezdem az előzményeit ennek most elsorolni, nyilván az egész 
világot és Magyarországot különösen érintő megfigyelési botrányról van szó. Ennek 
kapcsán érdekes, hogy jelentősen nőtt a megfigyelésekre kiadott engedélyek száma, a 
titkos információgyűjtésre kiadott engedélyek száma az elmúlt időszakban. A sajtóban 
megjelent egy adat, április közepéig ez gyakorlatilag 500 esetet jelentett, míg tavaly 
egész évben 1285 ilyen típusú engedélyt adott meg az ön minisztériuma. Fogalmazott 
ön úgy még a nyár közepén, amikor ez a botrány érdemben napvilágot látott, hogy nincs 
rálátása erre az ügyre, mert ez a Belügyminisztériumhoz tartozik, nem áll módjában 
felülvizsgálni senkinek a döntését. Kérdésre válaszolva pedig elmondta, hogy az 
Igazságügyi Minisztérium esetében az, aki az engedélyeket megadja vagy megtagadja, 
nem más, mint Völner Pál, az IM államtitkára. 

Sok kérdést felvet ez a helyzet azóta is, amelyek szerintem megválaszolásra 
várnak. Egyrészt, hogy mi okozza a titkos megfigyelések számának évről évre történő 
emelkedését. Nyilván nem vagyok szakértője ennek a témának, de azért azt gondolom, 
hogy mindannyiunkat mozgat ez, szeretnének tisztán látni talán politikai oldaltól 
függetlenül a képviselők. Ki a felelős az engedélyek kiadásáért? Pontosan hogy néz ki 
ez a dolog? Pintér Sándor belügyminiszter vagy Völner Pál, ha Völner Pál, akkor hogy 
lehet, hogy nincsenek tisztában vagy adott esetben ön nincs tisztában egy 
államtitkárának a tevékenységével. Még egy egzakt kérdés, amit nem láttam konkrétan 
megválaszolva, nyilvánosan legalábbis semmiképpen, hogy megvette-e a magyar állam 
a kizárólag kormányok számára elérhető Pegasus-szoftvert. Hogyan fordulhatott elő, 
hogy az Izraelben terroristák megfigyelésére kifejlesztett programot a magyar 
terrorelhárítás egyik vezetője ellen használták? Ez egy nemrégi hír. 

Tehát három csoportba osztottam a kérdéseimet. Elsőként az áldozatsegítés vet 
fel kérdéseket egy konkrét napirenden levő jogszabály kapcsán, másodikként a 
választási törvény, hogy általában az országgyűlési választást, annak a hátterét jelentő 
jogszabály-módosítást terveznek-e, a harmadik csoport pedig a Pegasus kapcsán 
hangzott el. Több kérdésem nincs. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Mielőtt Vitányi István alelnök úrnak megadnám a szót, az 

első kérdéskör tekintetében, amit Varga László képviselőtársunk felvetett, 
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tájékoztatnom kell a miniszter asszonyt arról, hogy 5. napirendi pontunk volt az egyes 
igazságügyi tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/17282. 
számú törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. 
Ezen részletes vita kapcsán semmilyen kérdés nem merült fel. Az, amit 
képviselőtársam feltett kérdést, a NANE részéről ahhoz a törvényjavaslathoz, ahhoz a 
részletes vitához érkezett. Ott semmilyen kérdés ezzel kapcsolatban nem merült fel. Ezt 
szerettem volna a tisztelt miniszter asszony tudomására hozni. Vitányi István alelnök 
úré a szó. Tessék parancsolni! 

 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Először is köszönetünket szeretném kifejezni miniszter asszonynak és 
munkatársainak azért a fáradhatatlan munkáért, amelyet a nemzetközi porondon a 
szuverenitásunk és alkotmányosságunk védelmében megtett és meg fog tenni ezután 
is, gondolom. Ehhez kapcsolódóan van két kérdés. Egyrészt, hogy milyen fronton 
várható még küzdelem, másrészt, hogy Brüsszelből milyen nyomásgyakorlás várható 
még az elkövetkezendő időben? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Varga-Damm Andrea képviselő asszonyé a szó. Tessék 

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

Miniszter Asszony! Köszöntöm az éves meghallgatásán.  
Kicsit hosszú leszek a kérdések ügyében, de szerintem ez egy jogásztól talán nem 

vitatható el. Nagyrészben szakmai kérdéseim lesznek és azt kérem öntől és a tárca 
képviselőitől, hogy érzékeljék, ezek megalapozott problémák, kérdések és társadalmi 
csoportok széles körét érintik. Ha már igazságszolgáltatásról beszélünk, akkor az 
igazságszolgáltatást és az igazságot szolgálja az, ha különböző eljárásrendek, illetve 
szabályok szolgálják az igazság felderítését és valóban azoknak az érdekeit, akik ehhez 
fordulnak.  

Irdatlan sok levelet kapok és személyesen is tapasztaltam meg már azt, hogy a 
kézbesítés rendjében rendkívül sok a hiba, a postai kézbesítésről beszélek. Éppen 
tegnap mondta a miniszterelnök úr a plenáris ülésen azonnali kérdésre, hogy a postai 
alkalmazottak mennyire alulfizetettek és ehhez kellett módszert találni, hogy a posta 
pénzt kapjon. Anélkül, hogy bárkit meg szeretnék sérteni, azt azért megállapíthatjuk, 
hogy a postai dolgozók nem látják át a felelősségüket, azt a súlyos felelősséget, amely a 
kézbesítések ügyében a hivatalos iratokra vonatkozik. 

A jogszabály azt mondja, hogy a második kézbesítés megkísérlése utáni 5. napon 
egy iratot kézbesítettnek kell tekinteni. A Covid alatt megszüntették az aláírások 
kötelezettségét a tértivevényeken, ezáltal olyan helyzet teremtődik, hogy az adott 
érintett, akivel szemben akár több tízmilliós követelést egy fizetési meghagyással, egy 
bírósági kereset kézbesítésével érvényesítenek, ki van szolgáltatva az alul fizetett 
postások kénye-kedvére. Irdatlan mennyiségű végrehajtás-megszüntetési per indul 
azért, mert az érintett a végrehajtótól tudja meg először, hogy vele szemben egy jogerős 
marasztaló határozat van, amiről egyébként nem is tudott. Nagy valószínűséggel a 
miniszter asszony külföldi munkája okán kevésbé látja a magyar jogérvényesítő 
szervezetek technikáit arra, hogyan tudják esetleg elérni, hogy perek nélkül a 
követeléseik jogerős határozatban látszódjanak, bizony hamis címeket adnak meg a 
fizetési meghagyásoknál vagy kereseteknél az érintettek vonatkozásában, illetve 
megpróbálnak mindent elkövetni azért, hogy az érintett ne részesülhessen abban a 
kegyben, hogy szabályosan kézbesítsék neki ezeket az iratokat. 
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Ennek a szabálynak, a második kézbesítés megkísérlése, és annak a 
szabályhiánynak, ami például a közjegyzőknél és a bíróságoknál okozza, miszerint nem 
kell igazolni sem a fizetési meghagyásos eljárásban, sem a bíróság előtt a cím valóságát.  

Elmondok egy fiktív helyzetet, ami bármelyik nap valósággá válhat. Valaki 
valakivel szemben egy több tízmilliós követelést támaszt, megjelöl egy lakcímet, amiről 
tudja, hogy az egy üres ház, és kirakja a postaládára az érintett nevét, és a postás úgy 
próbálja kézbesíteni, és állítja ki az iratot, hogy majd „postán átvehető”, és nem észleli 
sem azt, hogy nem lakik ott az illető, sem semmit. Tehát a postás szubjektuma 
megspékelődik az érintettek ügyeskedéseivel, mert a jogszabályok tökéletesen 
kijátszhatók. Azt gondolom, miniszter asszony, hogy ezek a kérdések nemcsak akkor 
merülnének fel valóságosnak, ha mi megtapasztaljuk a gyakorlatból, mennyi visszaélés 
születik, hanem akkor is, ha egyet sem tapasztaltunk meg, de hipotetikusan felvethető, 
hogy a rendszer azért nem jó, mert beleteszem az alulfizetett postás szubjektumát, 
beleteszem a jogérvényesítőknek a rendszer megkerülésére irányuló esetleges 
szándékát - mert fel kell vetnünk, hiszen egy jogszabály csak akkor működik jól, ha 
minél kevesebb kiskapu áll rendelkezésre azoknak, akik visszaélésszerűen akarják 
gyakorolni.  

Azt kérdezem a tisztelt igazságügyi tárcától, hogy hajlandó-e arra, hogy 
felülvizsgálja azt az eljárási rendszert, ami létezik abból a szempontból, hogy hány 
kézbesítésivélelem-megdöntési kérelem, hány végrehajtás-megszüntetési kérelem van 
ahhoz képest, hogy mennyi eljárás indult, és hajlandó-e arra, hogy valamilyen módon, 
pont a szenvedő alanyok érdekében ezt az abszolút szubjektumot, mint a postás 
szubjektuma, kizárja a kézbesítési vélelmek beállásából, esetleg nem hajlandó-e azt a 
javaslatot előterjeszteni, hogy megkíséreljenek még egyszer nem tértivevényesen, 
hanem simán kézbesíteni, és annak a kérdését megvizsgálni, hogy amikor valaki egy 
keresetet bead, vagy egy fizetési meghagyást kibocsáttat, legalább valószínűsítse a 
kötelezett vagy a perelt fél lakcímének valóságát. Itt ül az ügyvédi kamara elnöke, 
bizonyára a kollégák előadásaiból maga is találkozik rengeteg ilyen helyzettel. Azt 
gondoljuk, hogy ma nem tehetők ki emberek ilyen kockázatnak, hogy akár már az 
ingatlanjaikon végrehajtás legyen, a bérükből vonjanak olyan ügyekben, amikről nem 
tudnak.  

A másik ehhez tartozó kérdés a közjegyzők előtti fizetési meghagyás 
érvényesítése. Nem kell jogviszonyt igazolni ahhoz, hogy valaki kibocsáttasson egy 
fizetési meghagyást, és az utóbbi időszakban rendre, ami döbbenet számomra, 
személyiségi jogok megsértéséből eredő kártérítés iránt indítanak fizetési meghagyásos 
eljárást, tehát semmilyen módon még csak a jogviszony igazolását sem lehet ilyenkor 
megkövetelni. A közjegyzők úgy bocsátják ki ezeket a fizetési meghagyásokat, mint 
adminisztrátorok, tehát nem jogászok, ők gyakorlatilag adminisztrátorok. Az is igaz, 
hogy a jogszabály erre lehetőséget ad, kaput ad, bőségesen nagy kaput nyit. Nem 
fontolná-e meg a tárca, hogy a kormánynak azt javasolná, hogy a fizetési meghagyások 
kezdeményezésénél csak az igazolható jogcímes ügyekben történhessen ez meg, és 
minden másban pert kelljen indítani? 

Itt van ez az egymillió forintos értékhatár, amely egy abszurd dolog, hogy az alatt 
csak fizetési meghagyás, de számtalan jogérvényesítő jogcím van, amit nem lehetne 
beletuszkolni a fizetési meghagyásos eljárásokba. Tehát az a kérdésem, hogy 
hajlandók-e arra, hogy átnézzék ennek a jogszabályi környezetét, mert az emberek 
közérzetéhez sokkal inkább közelebb állna az, ha nem ilyen helyzetekkel találkoznának, 
és valóban ott és úgy bírálnák el ezeket az ügyeket, ahol annak helye van. Azt gondolom, 
hogy rengeteg jogérvényesítő ügyeskedését tudnánk kizárni a rendszerből, jelesül jóval 
kevesebb ügy lenne.  
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A következő kérdésem az, talán miniszter asszony nem találkozott vele, de 
nagyon sokszor szóvá teszem, és nekem egy ilyen küldetésem valamilyen módon 
maximálisan megakadályozni azoknak az ügyeskedő csoportoknak tevékenységét 
Magyarországon, akik az idős emberek kifosztására alapítják tevékenységüket. Irdatlan 
mennyiségű idős embertől veszik el a vagyonukat ügyeskedően, behízelgően. Sajnos a 
demográfiai helyzetünk alapján, a korfa alapján tudjuk, hogy irdatlan mennyiségű idős 
ember él egyedül, teljesen kiszolgáltatva azoknak az embereknek, akik a 
jóhiszeműségükre, a társaság hiányérzetére, az elhagyatottságukra tekintettel szívesen 
fogadnak idegen emberektől csúnya szándékkal körülvett segítséget.  

Nagyon sok eszköz lenne arra szerintem, hogy ezt valahogy csökkentsük, de egy 
rendkívül egyszerű eszköz lenne, amit már többször elmondtam, nem hallgatott meg 
senki: a hetven éven felüliek szerződéskötése kapcsán legyen kötelező, hogy az idős 
embert is saját jogi képviselő képviselje a szerződéses viszonyokban. Tudom, hogy ez 
nem egy megszokott dolog, de hajlandó lenne-e a tárca elgondolkodni azon, hogy akár 
ezt az eszközt, ami mindjárt egyébként egy jóval nagyobb biztonságot adna az idős 
emberek szerződéskötéseiben, be lehessen vezetni. Az ügyvédeknek mint jogi 
képviselőknek ez egy nemes feladat lenne. Nem gondolom, hogy a költségeik ezzel 
jelentősen növelődnének egy-egy jogügyletnek.  

Ha esetleg valaki a közjegyzőkre gondol, mint segítő szervezetekre vagy 
lehetőségre, én nagyon szeretném, ha ebben nem gondolkodna senki. Aki már 
közjegyzőnél járt szerződést kötni, az tudja, hogy a közjegyző nem is találkozik a 
felekkel. A szakszemélyzet készíti el a szerződéseket. Van, hogy ugyanabban a teremben 
sem fordulnak meg. Számomra teljesen döbbenetes az a negligencia, hogy közjegyzők 
sokasága nem ereszkedik le a szerződő felekhez, hanem a titkárnő, meg esetleg még, ha 
nagyon jól működik és felelősségteljesen, talán egy közjegyzőhelyettes igen. Az 
ügyvédek viszont a szerződéskötés első pillanatától az utolsóig együtt a felekkel, 
kikérdezve, tényleg feltárva a szerződési akarat valóságát végzik ezt a munkát. Azt 
kérdezném miniszter asszonytól, megfontolnák-e, ha nem is az én javaslatomat, de 
valamiféle olyan jogszabályi javaslatokat a társadalom elé tudnának-e tárni, amik 
segítenék akadályozni az idős emberekkel szembeni kifosztó, vagyont elvevő 
tevékenységet.  

A következő kérdésem, hogy miniszter asszony nagyon hangsúlyosan adta elő a 
Covid alatti veszélyhelyzettel kapcsolatos rengeteg jogalkotási munkát, ami valóban 
rengeteg volt, ezt el nem lehet vitatni. Én csak azt szeretném ezzel kapcsolatban 
kérdezni, amit annak idején a plenáris ülésen is feltettem, hogy ha az Alaptörvény, az 
egészségügyi törvény és rendeletei, a katasztrófavédelmi törvény és rendeletei 
tökéletesen írták le, hogy egy ilyen járványhelyzetben kinek mi a feladata - tehát azt 
kell mondanom, pedig egyébként ez a jogalkotás a fideszes kormányhoz kötődik, mert 
mindegyik 2010 utáni jogszabály, amiről én beszélek -, tehát tökéletesen leírták, hogy 
mit kell csinálni, ehhez képest az a kérdésem, hogy az igazságügyi tárca miért nem szólt 
a kormánynak arról, hogy nem kellene itt új veszélyhelyzeti törvényeket alkotni, átírva 
a meglévő joganyagok rendelkezéseit. Persze néha belenyúltak azért az egészségügyi 
törvénybe is meg a katasztrófavédelmi törvénybe is, tehát volt olyan. Csak azt 
szeretném megkérdezni, hogy miért nem parancsoltak álljt, hogy szorítkozzon ez a 
kormányrendeletek szintjére, merthogy az Alaptörvény előírja, hogy 
kormányrendeletek útján veszélyhelyzetben kormányoz a kormány, de miért kellett 
ehhez olyan törvényi szintre emelt új rendszereket létrehozni, amit, hogy őszinte 
legyek, ma sem értünk. Tehát joganyag sok keletkezett, de nem értjük. Tudom, hogy 
nem az igazságügyi tárca találta ki, ezt tudom, de lehetett volna szerintem ellenállni. 

A következő kérdés is régi mániám, sokszor előhoztam és még mindig nem 
foglalkoznak vele, pedig rendre, folyamatosan szóba kerül, ma is szóba került, ez pedig 
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a családon belüli erőszak, a kapcsolati erőszak, illetve a gyermekekkel szembeni 
családon belüli veszélyeztető magatartás kérdése. Nagyon régóta kérem és szerintem 
ez egy teljesen egyszerű rendszer lenne ahhoz, hogy a gyermekek valós védelme a 
bontóperekben vagy a gyermekelhelyezési perekben megjelenjen, mert számtalan 
esetben élettársi viszonyból születnek a gyermekek és nem bontóper van, hanem 
gyermekelhelyezési per. Nem fontolná-e meg az igazságügyi tárca egyszer esetleg, hogy 
azt javasolja törvényjavaslatban, hogy ahol mindkét fél kéri a gyereket elhelyezni, ott a 
gyerekek képviseletére ügygondnok ügyvédet rendeljenek ki? Ez az ügyvédek számára 
egy rendkívül szép feladat lenne, mert csak bizonyos képeségekkel, tanfolyam 
elvégzésével lehetnének ezekben ügygondnok ügyvédek, mert az az egy meghallgatás 
vagy egy szakértőnél való egy megjelenés nem pótolja a gyermek életvitelének 
ellenőrzését, vizsgálatát. Fel lehet készíteni egy gyereket a szakértői vizsgálatra is és a 
bírósági meghallgatásra is úgy, hogy a valóság nem derül ki. De ezek az ügygondnok 
ügyvédek viszont beléphetnének a gyerek minden szférájába, az óvodába bemehet 
érdeklődni, az iskolába is bemehet, a védőnőhöz, tehát olyan jogosítványa lenne, hogy 
ő valóban látná, hogy ez a gyerek ezeknél a szülőknél milyen körülmények között él. 

Büntetőjogi kérdések. Azt szeretném kérdezni, nem fontolná-e meg a tárca, hogy 
a drogkereskedelem büntetőjogi törvényi tényállásához kapcsolódó büntetések 
vonatkozásában a minimumot jelentősen megemelje és a maximum, ha nem is 
életfogytiglan, de húszéves időtartamot meghatározva legyen a büntető 
törvénykönyvben. A fiataljainkat védhetjük törvényekkel, szavakkal, szép jó 
szándékkal, de a fiataljainkat nem védi az az unmorális közélet, amely a 
drogkereskedelem és a drogterjesztés ügyében Magyarországon van. Nevelhetünk egy 
gyereket a legtökéletesebben, óvhatjuk, vigyázhatunk rá és felhívhatjuk a figyelmet, 
egy-egy bulira elmenve kitesszük már annak, hogy esetleg egy rossz szándékú ember 
valamit az italába belekever. Szerencsére a környezetemben egyetlen gyermek sem 
szenvedett ilyenben, de a közéletben a különböző hírekben láthatjuk, hogy 
szórakozóhelyeken mennyire általános a drog jelenléte.  

Azt gondolom, hogy nagyon enyhe a drogkereskedelemben bármilyen szerepet 
vállaló emberek büntetése, egyébként meg rendkívül látens cselekményről beszélünk, 
legtöbbször a nagy kereskedők soha nem derülnek ki. De ha egy nagyon komoly 
jogkövetkezmény lenne kilátásba helyezve és lenne egy minimum, amely alá 
semmilyen enyhítő körülmény esetén nem mehet a bíró, akkor nagyon nagy szolgálatot 
tettünk a következő nemzedéknek. Nagyon kérem, vegyük komolyan a drog okozta 
társadalmi ártalmakat! Ha egyszerűen képtelenség a kereskedelem felderítése 
titkosszolgálat útján, képtelenség megszüntetni vagy jelentősen akadályozni, akkor 
nincs más, mint a jogalkotást és a büntető jogalkotást kell rávennünk arra, hogy 
végezze el a munkát azok helyett, akik ezt a területet tudnák jobb irányba terelni. 

A Pegasus kapcsán én csak egy rövid kérdést teszek fel. Tagadott-e meg a 
miniszter asszony ilyen kérésnél engedélyt? Én csak ezt szeretném megkérdezni. 

A végén pedig egy kérdésem van, amely Völner államtitkár úrnak nem fog 
tetszeni, de nem tudok mit csinálni, azért két és fél év után szeretném feltenni. 2019. 
március 11-én Böröcz László képviselő úr kérdést intézett az igazságügyi tárcához. Arról 
volt szó, szó szerint azt mondta, hogy itt ül jobbikos sorokban az az országgyűlési 
képviselő, aki olyan társaságoknak dolgozott, amelyek kilakoltattak embereket, majd 
Völner államtitkár úr felállt és közölte, hogy dokumentumok bizonyítják, hogy én olyan 
tevékenységet végeztem lakásmaffiához köthetően, amely e társaság révén, az én 
segítségemmel feltűnően sok kilakoltatást eredményezett. Természetesen rengeteg 
eljárást indítottam. Ezt a miniszter asszony nem kell hogy tudja, még nem volt 
miniszter. Nem derült ki egy darab ügy sem, hanem azok, akikre Böröcz képviselő úr 
és Völner államtitkár úr ezen az ülésen hivatkozott, az ellenük indított 
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büntetőeljárásokban bocsánatot kértek tőlem és elmondták, hogy semmi ilyesmi soha 
nem volt, a perekben pedig egy darab cetlit sem tud senki előhozni e vonatkozásban. 
Völner államtitkár úr megígérte Böröcz képviselő úrnak, hogy a minisztérium majd 
megvizsgálja, egyáltalán hogy lehet ügyvéd egy ilyen ember, aki lakásmaffia 
tevékenységében vesz részt. 

Az a kérdésem mindössze a miniszter asszonyhoz, hogy a minisztérium 
megvizsgálta-e ezt és milyen eredményre jutott, lakásmaffiáztam-e és dolgoztam-e 
olyan társaságnak, amely miatt sok kilakoltatás történt. Ha már a plenáris ülésen ez 
felmerült és az igazságügyi tárcához intézték a kérdést, akkor én is megkérdezhetem 
ugyanettől a tárcától, hogy két és fél évvel ezelőtt mi volt. Annyit szeretnék mondani, 
hogy ami ítéletek születtek, azok mind elmarasztalták a sajtót, mert egyetlen szó ebből 
nem volt igaz. Köszönöm a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Mielőtt Gyüre Csaba alelnök úrnak adnám meg a szót, kérem 

képviselőtársaimat, hogy ha lehet, a kérdésekre fókuszáljunk az idő előrehaladott volta 
miatt. Köszönöm szépen a megértésüket. Már itt van a Kúria elnöke különben, 
tájékoztatom önöket. 

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

elnök úr. Tisztelt Miniszter Asszony! Tisztelt Képviselőtársak! Én rövidebb leszek, 
igazából három kérdésem lenne, de Varga László képviselőtársam már részben az elsőt 
elmondta. A Pegasus-botránnyal kapcsolatban elmondta azokat a meglátásokat, 
amelyek ide illettek most, de nekem mégis lenne egy kérdésem ezzel kapcsolatban a 
miniszter asszonyhoz. Nem tervez-e az igazságügyi tárca ezzel kapcsolatban 
egyértelműbb és megnyugtatóbb jogszabályi szabályozást, hogy ilyenek ne 
fordulhassanak elő, vagy minél kisebb mértékben fordulhassanak elő a jövőben? Ez 
lenne a Pegasus-botránnyal kapcsolatban a kérdésem. 

Aztán szeretném megkérdezni a miniszter asszonytól, hogy az európai uniós 
ügyészséggel kapcsolatban nem változott-e a véleménye tekintettel arra, hogy 
Magyarország az elmúlt 12 évben folyamatosan csúszik le az európai uniós ranglistán 
a korrupció területén és gyakorlatilag már az utolsó vagy utolsó előtti helyen vagyunk 
holtversenyben. Nyilván változtatni kellene rajta. Itt egyrészt szóba jöhet nyilván az 
európai ügyészségben magyarországi szerepvállalása, illetve egy korrupciós ügyészség 
felállítása. Ezzel kapcsolatban nem változott-e miniszter asszony véleménye? 

Illetve a harmadik dolog pedig, hogy rendszeresen kapunk az Igazságügyi 
Minisztérium előterjesztésében salátatörvényeket, amelyekkel nincs is nagyon baj. A 
baj inkább azzal van, hogy ezek a salátatörvények 20-30, de néha 90-100 törvényt is 
módosítanak és ezek sokszor nincsenek köszönőviszonyban sem egymással. Nyilván 
azt megértjük, amikor valamilyen szinten összefüggnek ezek a törvények és nyilván 
akkor célszerű is, hogy salátatörvényben jöjjenek be, de amikor az égadta világon 
semmilyen összefüggés nincs, talán jobb lenne, ha ezek külön jogszabályban jönnének 
be. Ez mindenki számára jobb lenne. Tehát ebben nem terveznek-e változást? Ez a 
három kérdésem van. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Mi is. Több jelentkezőt nem látok a monitoromon, a kérdések körét 

lezárom.  
Tordai Bence jelentkezett. Szabó Timea, a Párbeszéd és Keresztes László Lóránt, 

az LMP frakcióvezetője tanácskozási joggal rendelkezik, az ő felszólalásukról a 
bizottságunknak nem kell szavaznia, viszont, ha más kíván felszólalni, akkor igen. 
Kérdezem tehát a tisztelt bizottságot, hogy kíván-e Tordai Bence képviselőnek egyszeri 
kérdésfeltételi jogosultságot biztosítani. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében, 
tartózkodás nélkül nem kíván kérdésfeltételi jogot biztosítani. 

Megadom a szót miniszter asszonynak, hogy a kérdésekre válaszolhasson. 
Parancsoljon! 

Dr. Varga Judit válaszai 

DR. VARGA JUDIT igazságügyi miniszter: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Tisztelt Képviselő Asszony és Képviselő Urak! Köszönöm szépen a 
kérdéseket.  

Az áldozatsegítéssel kapcsolatban volt Varga képviselő úr kérdése. Először is 
szeretném a fogalmakat tisztázni. Tudom, hogy a Patent és a NANE, akik egyébként ott 
ülnek ebben a civil munkacsoportban, és az ember nem tud olyat tenni, amivel 
elégedettek lennének, ezt higgye el nekem, és amikor elégedetlenek, akkor nem nekem 
mondják, hanem az RTL Klubnak, de ez csak egy kis személyes megjegyzés, ennyit 
hadd engedjek meg magamnak. Ezt mondtam is nekik egyébként a legutóbbi online 
videokonferencián, hogy a bizalom egy nagyon fontos építőköve annak, hogy jó 
eredményeket tudjunk közösen elérni, és a lojális együttműködés elvével nem nagyon 
fér össze, ha nem az ember szemébe mondják azt, amivel elégedetlenek, hanem 
elmennek a tévébe, meg különböző nagyon erős baloldali liberális hírportálokon 
minden egyes lépést csak kritizálni tudnak, nincs egy jó hozzászólásuk ahhoz, amit 
egyébként közel harminc civil szervezettel együtt, közösen próbálunk megalkotni. 

De ennek a felvetésnek egyébként semmi köze az áldozatsegítés rendszeréhez, 
hiszen az áldozatsegítő központok országosan kiépülő, fizikailag elérhető helyiségek, 
ahol széleskörű lehetőséget biztosítunk az áldozatsegítésre, meg arra, hogy 
testreszabott segítségnyújtásban részesüljenek a krízishelyzetbe jutott állampolgárok. 
Az előttünk lévő törvénymódosítás alapvetően a válások világához tartozik, és nem az 
áldozatsegítés rendszerébe, tehát ezt a kettőt ne mossa össze. Tudom, hogy a Patent, a 
NANE és a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség vagy szervezet, akiknek mindegyik 
képviselője ott ül ezeken a megbeszéléseken, akikkel rendszeresen egyeztetünk és 
kommunikálunk, gyakorlatilag össze akarják mosni az áldozatsegítést ezzel a 
törvénytervezettel, amivel ők szakmailag nem értenek egyet.  

Természetesen a demokrácia elvei szerint bárkinek bármit nyilván fontos és 
érdemes is kritizálnia, hiszen abból születnek jó jogszabályok, és az a probléma, amit 
ők ide próbálnak hozni, azért nem a törvény meg a jogalkotás szellemiségével vág 
egybe, mert gyakorlatilag azt feltételezik, hogy minden válás a bántalmazásról szólna. 
Azért ez egy erős torzítása ennek a helyzetnek, ez az egyik. A másik, hogy nem telik el 
olyan hét, hogy vagy az Igazságügyi Minisztérium, vagy a családügyi miniszter asszony 
ne kapna olyan megkeresést, amiben ezt kérik évek óta állampolgárok, érdekvédő 
szervezetek, hogy változtassuk meg azt a szabályt, ami nem ad lehetőséget a bírónak 
arra, hogy ha úgy ítéli meg az adott ügyben, tudjon váltott elhelyezésben dönteni. Már 
precedensek vannak arra, hogy próbálnak a bírók de facto olyan döntést hozni, amivel 
gyakorlatilag egy váltott elhelyezést próbálnának döntésbe iktatni, és ezek mind-mind 
egyelőre lehetetlenek, mert a Ptk.-ba ütköznek, mert nincs meg ez a szabadság. 

Ezért hangsúlyoztam az expozémban is, hogy ez a bíróra telepít nagyobb 
felelősséget, a gyermek érdekében teremt olyan döntési szabadságot, hogy ha adott 
esetben - és természetesen, ha bántalmazás felmerül, szó sem lehet arról, hogy 
bántalmazó félnek ítélnének gyereket. Azért van józanész, van a valóság érzékelése, és 
ez egy nagyon rosszhiszemű megállapítás ezektől a női szervezetektől. Ezért hadd 
kérdezzem meg a képviselő urat, hogy akkor a Hintalovon gyermekvédő egyesület, az 
Apaszív Egyesület, Apák az Igazságért Egyesület, számtalan ügyvéd, civil, aki ír nekünk 
és nagyon köszöni azt, hogy végre ezt a módosítást javasoltuk, azoknak a véleménye 
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nem ugyanolyan-e, mint például a női érdekvédő szervezetek véleménye. Tehát tudjuk, 
hogy a válás az egyik legnehezebb helyzet az ember életében, és lehetőleg ne 
következzen be, vagy minél kevesebb helyzetben, azt kívánja a jogalkotó is. De ha már 
sajnos egy ilyen helyzet előállt, akkor viszont minden fél érdekét figyelembe kell vennie 
a jogalkotónak, főleg, aki jogszabályokat javasol. Hangsúlyozom, hogy a bírói döntés a 
kulcsa mindennek, és a gyermek érdekeinek a figyelembe vétele. Nemzetközi példák 
igazolják, sőt különböző nemzetközi dokumentumok igazolják ennek a 
működőképességét. Az uniós tagállamok több mint a felében egyébként ilyen rendszer 
van. De ez egy lehetőség, ez nem egy kötelező döntési helyzet, és természetesen nem 
csorbulhat senkinek sem az érdeke.  

Nagyon érdekes helyzet ez a családjogi munkacsoport, mert nőként és anyaként 
nekem az egyik legfontosabb terület, amivel foglalkozom, mert azt érzem, hogy itt van 
lehetőségünk mindannyiunknak, kormányzatnak, civil társadalomnak, hivataloknak 
valami nagyon jót tenni. De nagyon nehéz nagyon jót tenni, amivel mindenki elégedett, 
mert minden élethelyzet más és más. Ezért fontos a kölcsönös bizalom, meg a lojális 
együttműködés elve, hogy mindenki lássa, hogy mindenki akarata maximumát 
teljesítve ül ennél az asztalnál, és úgy próbál jogszabályokat javasolni.  

Nagyon fontos itt egyébként, és ezt képviselő úr megnyugtatására szeretném 
elmondani, hogy a bírókat is fel kell készíteni a jogszabály-változásra. Már felvettem a 
kapcsolatot az OBH-val, hogy szervezzenek kúriai családjogi bírók vezetésével 
megfelelő továbbképzéseket, kurzusokat, ahol a jogszabály-módosításra fel tudnak 
készülni a bíráink, hogy a január 1-jei jogalkalmazással semmiféle visszaélésszerű 
helyzet ne alakulhasson ki, hogy semmi esetre se kerülhessen például bántalmazóhoz 
gyermek.  

Tehát szeretném megnyugtatni ezért a női érdekérvényesítő szervezeteket, 
hiszen nem ez a jogalkotói szándék. Ugyanezt az ügyvédség körében is fogom 
ösztönözni az elnök urat megkeresve, hogy mindenképpen szakmai konferenciákon 
kell a jogszabályváltozást értelmezni, hogy a jogalkalmazásban ne történjen semmi 
olyan, ami az állampolgároknak nem a javát szolgálná.  

Úgyhogy én a magam részéről mindent elkövetek, hogy a hivatásrendekkel 
megfelelő kapcsolatot kialakítva segítsem azt, hogy ez egy olyan módosítás lehessen, 
amely a gyakorlatban is meghozza a várt eredményt. Szeretném hangsúlyozni, hogy két 
éve, amikor elindítottuk ezt a civil munkacsoportot, akkor az első dolog, amit kértek, 
az ez volt, hogy mikor lépi már meg ezt a kormányzat, mikor fogja már ezt javasolni. 
Nekem az volt az információm, hogy a korábbi vitában nem volt ellenzéki párt részéről 
kritikai megjegyzés.  

Én is kapom ezeket a leveleket, sőt én ezeket a leveleket ismerem is, és el is 
mondtuk nekik, hogy itt nagyon sokféle érdeket kell figyelembe venni. Sőt nemcsak a 
civilek véleményére, hanem utána ezt a véleményt bevittük abba a szakmai 
munkacsoportba, ahol a családjogi ügyvédeket képviselő kamarai küldött ott ül, ott ül 
a Kúriáról a legfőbb családjogi bírók képviselője, és ott ül a mediátorok szakmai 
szervezetének képviselője, a hivatalok, az ügyészség, tehát mindenki, aki valaha 
valamiért családjogi perrel találkozik, az ott volt, és ez lett a végső következtetés. Tehát 
ennél többet nem lehet megtenni azért, hogy az ember próbáljon jót tenni, de 
természetesen figyelni kell a jogalkalmazást, és nagyon fontos tényleg a jogalkalmazók 
képzése is ezen a területen. 

A választással kapcsolatban az ÁSZ már többször megállapította, hogy a 
kamupártok visszaélési lehetőségei benne voltak a hatályos választási eljárási 
törvényben, úgyhogy ez egy egyszerű garancia, ráadásul ezt a lécet bárki képes volt 
eddig megugrani. Ami pedig a jövőbeli terveket illeti, mi az Igazságügyi Minisztérium 
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részéről nem módosítunk semmit, de azt látom, hogy támogatható a Szabó Timea 
képviselő asszonynak a javaslata, ami bent van az Országgyűlés előtt. 

A Pegasus-színtéren nagyon sok kérdés elhangzott, erre a lehető legszélesebb 
körben a kormány minden választ megadott. Hangsúlyozom, hogy a magyar 
nemzetbiztonsági szolgálatok a mindenkor hatályos törvények szerint végzik a 
tevékenységüket, és az engedélyek is a mindenkor hatályos jogszabályok szerint 
kerülnek megadásra, és az is nagyon fontos, hogy ez a törvény ’96 óta van hatályban, 
tehát közel harminc éves jogalkalmazási tapasztalat van ebben. Egyebekben pedig az 
Országgyűlésnek erre kijelölt bizottsága, a Nemzetbiztonsági bizottság megkapta a 
megfelelő tájékoztatást a belügyminisztertőr szeptemberben, úgyhogy tanulmányozza 
azokat a jegyzőkönyveket, tisztelt képviselő úr.  

A brüsszeli támadások. Látjuk, hogy mire használják a jogállamisági eljárásokat. 
Azt tanuljuk az egyetemen, hogy a jog a politikai cselekvés korlátját kell hogy jelentse. 
Sajnos Európából azt tapasztaljuk, hogy a politikai akarat kinyilvánításának, 
megvalósításának a zsaroló eszközévé fejlődött. Erről tegnap az Európai ügyek 
bizottsága előtt részletesen beszámoltam, hogy hogyan állnak ezek a jogállamisági 
eljárások. Azt látjuk, hogy mindent el fognak követni, hogy a ’22-es választásokba 
beavatkozzanak, segítsék a hazai ellenzéket. Nyilván a politikai támadásokra politikai 
válaszokat kell adni. Hiába öltöztetik ezt jogi köntösbe, arra megvan a megfelelő 
szakértői csapatunk a minisztériumban, sőt az európai uniós államtitkárságon is, 
úgyhogy hosszasan elemezzük, és részletesen megválaszoljuk az összes jogi köntösbe 
bújtatott aggályukat. De azért ne tévesszük szem elől a lényeget: mi itt soha nem fogunk 
megfelelni, amíg konzervatív kormányzat van ebben az országban, és ezért mindent el 
fognak követni Brüsszelből, a baloldali liberális fő sodor, hogy ezt a kormányt 
megpróbálja kívülről megdönteni.  

Úgyhogy körülbelül ennyi a summázata a jogállamisági eljárásnak, és a 
nyomásgyakorlás természetesen nemhogy enyhülni fog, hanem fokozódni fog. Erre fel 
vagyunk készülve. Most a kondicionalitás rendelet megtámadása nyomán zajlik az 
eljárás Luxemburgban. Csak egy aprócska észrevétel. Ha mindenki annyira félti a 
jogállamot meg a jogbiztonságot, a garanciákat, akkor vajon hogy fordulhat elő az, hogy 
három évet kellett várni arra, hogy a bíróság a Sargentini-jelentés szavazatszámítási 
módszeréről ezt a két mondatot eldöntse, hogy vajon hogy kellett azt értelmezni, a 
tartózkodás számít-e vagy nem számít leadott szavazatnak. Elfogadjuk az ítéletet, bár 
egészen abszurdnak tartjuk, hogy a tartózkodást úgy kell tekinteni, mintha valaki nem 
ment volna be, hiszen van egy „tartózkodom” benyomható gomb is azon a 
szavazókészüléken. Tehát aki nem akar bemenni, az nem megy be, vagy nem teszi be a 
szavazókártyáját a gépbe és így fejezi ki, hogy nem kíván részt venni a szavazáson. Ha 
már lead szavazatot, a leadott szavazat mind a magyar, mind a francia, mind az angol 
és minden egyéb uniós nyelven azt jelenti, hogy ő benyomott valamilyen gombot, tehát 
ott volt, leadott szavazatot és a tartózkodás gombot nyomta be, ergo, ha ezt 
beszámították volna, nem beszélhettünk volna Sargentini-jelentésről. Ennek ellenére 
zeneszó mellett ment tovább az egész eljárás, senki nem állította meg a jogállam 
bajnokai közül Európában ezt az eljárási kereket és senki nem mondta, hogy elnézést, 
nincs végrehajtható határozat, hiszen egy fellebbezés folyamatban van. Erre közel 
három évet vártunk, 2018 októberétől 2021-ig júniusáig. 

Ehhez képest most az európai jogtörténelem szerintem legbonyolultabb 
kérdéséről, hogy vajon a jogállamiságnak van-e konkrétan megfogható definíciója, 
vajon lehet-e ahhoz konkrét szankciót kötni, ahogyan a kondicionalitás rendelet most 
szól, erről úgy gondolják, hogy hat hónap alatt tudnak majd döntést hozni. Egy átlagos 
per két évig tart Luxemburgban. Most a gyorsított eljárás mellett döntöttek, hiszen az 
Európai Parlament hihetetlen nyomást gyakorol a bírákra, magára az Európai 
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Bizottságra is. Talán most, a múlt heti európai uniós csúcs, főleg a lengyel 
alkotmánybírósági döntés kapcsán kialakult hihetetlen politikai támadások hevében, 
egyfajta józanságot tudott képviselni és most abban reménykedünk, hogy az Európai 
Bizottság is végre fogja hajtani azt a politikai megállapodást, amit a bizottság elnöke 
aláírt tavaly decemberben, és amely úgy szólt, hogy amíg nincs ítélet, addig nincsenek 
iránymutatások és amíg nincsenek iránymutatások, addig nem alkalmazzák a 
kondicionalitás rendeletet. Már voltak olyan nyilatkozatok, miszerint, ha ezt korábban 
is el fogják indítani, ami egyfajta Rubicon átlépéseként értelmezhető Európában, akkor 
tényleg vége az együttműködésnek és a bizalomra épült lojális együttműködésnek is. 

Úgyhogy várjuk a fejleményeket, de természetesen mi mindent elkövetünk a 
magyar érdekek védelme érdekében. Nagyon sok olyan munkatársam van, aki 
korábban Brüsszelben nem egy évet, nem kettőt, hanem 10-15 évet dolgozott. 
Rendkívül büszke vagyok arra, hogy nagyon sokan jöttek haza, hogy segítsék a magyar 
uniós politika kialakítását és képviseletét. Úgyhogy olyanok dolgoznak az 
államtitkárságon zömében, akik ismerik a brüsszeli eljárásrendeket és ismerik például 
azt is, hogy hogyan állítanak össze egy LIBE-missziót, egy LIBE-bizottsági látogatást. 
Ezért megfelelően fel vagyunk készülve ezekre a támadásokra. 

Varga-Damm Andrea képviselő asszonynak nagyon részletes, nagyon szakmai 
kérdései és észrevételei voltak. Általánosságban azt szeretném mondani, amit a 
családjognál is elmondtam: nyitottak vagyunk bármiféle jogalkalmazást javító vagy 
éppen jogalkotást javító javaslat irányába. Ezekre a kérdésekre most csak azt tudom 
válaszolni, amit a kollégám itt hirtelen nekem tud javasolni, de ezen túl, ha még marad 
kérdés, természetesen akár egy személyes konzultációra is szakértőnkkel össze tudjuk 
hozni, mert ha valami baj van, azt mindenképpen meg kell javítani, de a bajt először 
igazolni kell, hogy az tényleg mindenki észlelése szerint probléma-e vagy csak a 
képviselő asszony esetleg nincs abban a helyzetben, hogy a teljes képet lássa. De teljes 
tisztelettel mondom azt, hogy mindannyiunk érdeke, hogy a jogalkalmazás 
Magyarországon tökéletesen működjön. 

A drogkereskedelem tekintetében már most is rendkívül szigorú a magyar 
szabályozás, hiszen az alapeset 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés. Utána hirtelen ott 
vagyunk az 5-20, illetve az életfogytos büntetési lehetőségeknél. Tehát érdemes azért 
mindent körültekintően megvizsgálni, de nyújtsa be a javaslatait akár írásban, nézzük 
meg, amit most szóban kifejtett, alátámasztva érvekkel, mi nyitottak vagyunk bármiféle 
javító szándékkal szemben. 

Az idősek kihasználását, a kézbesítés szabályait említette a képviselő asszony. 
Azt hadd jegyezzem meg, hogy a Covid első hulláma egy hihetetlen riadalom volt 
mindannyiunk számára a társadalomban. A kézbesítők féltek attól, hogy fizikai 
kontaktusba kerüljenek emberekkel. A vírusról sem tudtunk még annyit, amennyit ma 
tudunk. Nem voltak védőoltások akkor még. Nagyon fontos, hogy a kézbesítés is 
kövesse le az élethelyzetet és ezért szűnt meg, hogy az aláírás vagy a toll átadása 
kapcsán fizikai kontaktusba kerülhessen a kézbesítő és az a személy, akinek kézbesít. 

A másik, hogy már most eléggé kiterjedt az a szabályrendszer akár a polgári 
perrendtartásban, akár a Btk.-ban, amely a csalásokat, illetve a visszaéléseket, a 
szerencsétlen helyzeteket kezeli. Tehát például van a kézbesítési vélelem megdöntésére 
egy lehetőség a polgári perrendtartásban, illetve a hamis címeknél a hatóság 
félrevezetése című Btk.-tényállás. (Közbeszólás.) De van, tehát nem biztos, hogy kell 
jogot alkotni, legfeljebb (Dr. Varga-Damm Andrea közbeszólása.) alkalmazni kell. A 
szakmai szervezetek és a kormányhivatal, sem az OBH nem jelzett nekünk egyelőre 
ilyen tömeges problémát, de hangsúlyozom, nyitottak vagyunk a javaslataira. 

A másik, hogy az idősekkel kapcsolatos csalások esetén ez a csalás minősített 
esete. Ráadásul az idősek kötelező jogi képviselete kapcsán érdemes a szükségesség-
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arányosság tesztjét ráhúzni a javaslatra, hogy az Alaptörvény szerinti túlzott mértékű 
alapjog-korlátozás azért ne álljon fenn ezzel a 70 év felettiekre vonatkozó felvetéssel 
kapcsolatban. Úgyhogy a szakmai javaslatait innen is köszönöm. 

Utalt arra, hogy külföldi munkám miatt erre és erre talán nincs időm. (Dr. 
Varga-Damm Andrea közbeszólása.) Nyilván, de ha folyamatosan itthon lennék, 
akkor sem biztos, hogy az élet minden egyes ilyen szegmensére lenne rálátásom. De 
meg is köszönöm a kodifikációért felelős helyettes államtitkár úrnak és teljes 
csapatának, hogy igyekeznek azért az élet minden területén éberen figyelni arra, hogy 
milyen jogalkotásbeli vagy jogalkalmazásbeli problémák merülhetnek fel. 

Tisztelt képviselő asszony, az ügygondnok intézményét említette a kapcsolati 
erőszak, illetve a válóperek kapcsán. Van egy ilyen tervezet is egyébként az asztalunkon. 
Az a nagy probléma egyelőre és azért nem tudtuk még javasolni, mert nem volt 
egyöntetű támogatás mögötte. Tudjuk, hogy nemzetközi egyezmények, trendek is ezt 
javasolják, de nincs meg a szakmai alátámasztás, nincs elég ügygondnok, aki megfelelő 
színvonalon tudná ellátni ebben az országban ezt a feladatot, mert nem mindegy, hogy 
valaki egyéves gyorstalpalón válik ügygondnokká vagy éppen egy húszéves családjogi 
szuper peres tapasztalattal a háta mögött. Tehát nekünk arra is kell figyelni, hogy az 
alapjogi garanciák érvényesülhessenek. De jó ötletnek tartjuk szakmai szempontból. 
Amit elmondott arról, hogy a gyermek mindenek felett álló joga még jobban biztosítva 
legyen, ezzel kapcsolatban is megoszlanak a vélemények és lehet, hogy majd ugyanilyen 
civil szervezet másnap beírja, hogy ez miért nem jó már megint. Tehát nagyon óvatosan 
kell lépésről lépésre előrehaladni, mert nagyon sokféle, egymással élethalál kérdésben 
ellentétes érdekek vannak az asztalnál és nehéz megtalálni a közös pontot. De az 
ügygondnokra van egy konkrét javaslatunk. Egyelőre igyekszünk ennek a személyi és 
szakmai hátterét biztosítani. 

A drogról beszéltünk. 
Arra, amit Völner képviselő úrral kapcsolatban mondott, nem kívánok reagálni, 

mert akkor nem voltam miniszter, de ha írásban megkapja a választ a képviselő 
asszony, akkor, remélem, azzal elégedett lesz. 

Gyüre Csaba képviselő úr kérdései… (A jegyzeteibe pillanat.) Igen, már 
elmondtam a Pegasus-ügyről, ami ezzel kapcsolatban elmondható. 

Az EPPO. Nagyon érdekes személyes élményeim vannak az igazságügyi 
tanácsülés margójára. Nemrég, hogy kijöttem a teremből, ott volt maga az európai 
legfőbb ügyész asszony, akivel kedvesen kezet fogtunk és amikor megtudta, hogy én 
Magyarországról jöttem, akkor gratulált ahhoz, hogy milyen jó együttműködési 
megállapodást kötöttek elsőként a magyar Legfőbb Ügyészséggel azon országok közül, 
akik nem csatlakoztak az EPPO-hoz. Azokkal egyfajta együttműködésben vannak, 
ugyanígy, mint az OLAF-fal vagy a Eurojusttal, tehát ezek mind-mind bevett 
együttműködési formák. Azt mondta, hogy akik kimaradnak, az írek, dánok és egyéb 
országok egyelőre sehol nincsenek még a draftolásban sem az együttműködési 
megállapodás megkötésénél. Tehát csak szeretném jelezni, hogy európai keretek 
között, a szuverenitásunk tiszteletének megkövetelése mellett mindenkivel 
együttműködünk. 

Az EPPO-nak van egy alapvető szerkezeti problémája, amelyet az első percben 
már észleltünk és ez is része volt annak a szakmai véleménynek, hogy miért nem szabad 
ehhez csatlakozni azon túl, hogy a szuverenitásunkat sértené és ezért alaptörvényi 
szinten kizárt a csatlakozás lehetősége. Az az egyszerű szakmai rendszerhiba, hogy a 
büntetőeljárásnak ez a három tiszta szakasza, amely a nyomozás, az ügyészi szakasz, 
illetve a bírói szakasz, az európai uniós színtéren nagyon furcsán fel lett szabdalva. A 
nyomozati szakasz ugyanis egy kormányközi együttműködésre épülő, az Eurojust 
segítségével fenntartott koordináció, kölcsönös segítségnyújtás, bűnügyi jogsegélyek 
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rendszere, ami nagyon jól működik, de tiszteletben tartja az országok szuverenitását, 
hiszen egy kormányközi együttműködés. Hágai székhellyel működik ez a szervezet. És 
akkor jön a középső szakasza a büntetőeljárásnak, az ügyészi szakasz, ahol hirtelen egy 
harmonizált rendszert akarnak, tehát egy uniós nemzetek feletti hatáskört beépítenek 
és delegált európai ügyészek részvételével próbálnak uniós jogkörrel, uniós 
fennhatósággal eljárni a nemzeti hatóságok terepein tagállamok szintjén. Utána meg 
elérkezünk a bírói szakaszba, az meg színtisztán minden országban szuverén mag, hogy 
milyen az igazságszolgáltatás és milyen a bírósági rendszer. 

De ott sincs mindenkire alkalmazandó egységes forma, hiszen ettől színesek a 
tagállami alkotmányos berendezkedések, hogy van, ahol van nyomozati bíró, van, ahol 
nincsen, van, ahol a bírói jogkörök kicsit átfedik a nyomozási szakasznál, mondjuk, az 
ügyészi jogköröket. Tehát hihetetlenül színes a paletta, és már most látják az Európai 
Ügyészségen, hogy nagyon nem fognak tudni hatékonyan működni, hiszen nem lehet 
értelmezni egy delegált ügyész jogkörét, amikor például egy bírósági területre be fog 
lépni. Már most látszanak azok a működésbeli problémák, arról nem is beszélve, hogy 
személyzeti és hatásköri problémáik vannak a nagyon jól működő Eurojusttal.  

Tehát érdemes ezt az egészet kívülről figyelni, nézni a kezdeti tapasztalatokat, 
és hadd irányítsam rá a figyelmet azokra az országokra, Dániára és Írországra, akikről 
keveset beszélünk, pedig azzal kellene kezdeni minden egyes EPPO-s követelést, hogy 
vajon az írek és a dánok miért tehetik meg azt, hogy ebből ők kimaradnak. Nemcsak az 
EPPO-ból maradnak ki, az egész belügyi-igazságügyi együttműködésből. Miért van az, 
hogy egyes tagállamok egyébként mondhatják azt, hogy köszönöm szépen, ez túl sok az 
én szuverenitásom elvonásából, és éppen ezért nem ülök az asztalnál soha, amikor ilyen 
témákról beszélgetünk? Ugye, náluk per definitionem kizárt az, hogy kritika alá 
kerüljenek. Pedig érdemes lenne azon elgondolkodni, hogy milyen európai ország az, 
aki megteheti ezt, és akkor miért nem lehet újratárgyalni az összes keretet, és minden 
egyes tagállam számára újra felajánlani ezt a lehetőséget. Tehát az éremnek két oldala 
van, és érdemes ezt szerintem szakmai szempontból megközelíteni.  

A salátatörvénnyel kapcsolatban azért arra hadd hívjam fel a figyelmet, hogy mi 
is nagyon nagy kihívással szembesülünk, mert a jogállam, főleg a XXI. századi jogállam 
mindenhol a világban hihetetlen sok jogszabályt jelent. Tehát szerintem erre a kis 
jegyzetfüzetre is (Felmutatja.) van valami uniós lábú rendelet, amit mi végrehajtunk, 
és utána jogszabályba iktatjuk, hogy hogy lehet egy ilyet kinyomtatni. S amikor egy 
ilyen nagyon komplex rendszernek egy pici szálát az ember módosítja, mert szükség 
van rá, akkor viszont meg kell keresni, hogy hol mozog még egyébként a 
jogrendszerben ezzel a módosítással összefüggő módosítási igény. Nagyon reméljük, 
hogy az integrált jogalkotási rendszer, az IJR, ami egy uniós alapfinanszírozású nagy 
projekt, aminek most indult a próbaüzeme nyáron, fog ebben segíteni, mert a 
digitalizáció segítségével segít majd abban, hogy egy módosítás önmagában 
automatikusan majd megtalálja ugyanazokat a pontokat a jogszabályban.  

De egyelőre a demokrácia arról szól - és ez nagyon helyes -, hogy egy gombot 
kell benyomni a parlamentben, mert szavazni kell, és többség kell minden egyes 
módosító mögé. Tehát, ha száz helyen módosul a jogszabály, akkor százszor be kell 
nyomni azt a gombot. Ez egy jogállamisági kihívás, ettől 20-30-40 oldalasak sokszor a 
jogszabályok.  

Nagyon szépen köszönöm a kérdéseiket, és még egyszer szeretném azt mondani, 
hogy nekem feltett szándékom az, hogy egy olyan jogrendszer legyen Magyarországon, 
amely eléri a jogalkotói szándékot, legyen szó családjogról, legyen szó büntetőjogról, 
legyen szó polgári perrendtartásról, és a továbbiakban is állok készséggel nemcsak a 
hivatásrendek, hanem az egyéb állampolgári vagy képviselői indítványok irányában. 
Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.  
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Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter asszony. Megnyitom a vélemények körét. 
Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Jelzésre:) Varga-Damm Andrea képviselő 
asszonyé a szó. 

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

Köszönöm a válaszait, miniszter asszonynak, és a válaszokból következett egy kis 
véleménycsomag. A legelső és legfontosabb, hogy nagyon helyes a váltott elhelyezés 
jogszabályi lehetővé tétele, de miután miniszter asszony arról beszélt, hogy majd a 
hivatásrendek képviselőinek képzése lesz e vonatkozásban, azt nagyon fontosnak 
tartom, és kérem, hogy ezt a szellemiséget vezessék, hogy nem szabad átesni a ló 
túloldalára sem. A hivatásomból eredően jó pár váltott elhelyezésben menedzseltem 
feleket, és nagyon rövid idő után a gyerekek maguk kérték, hogy nem jó.  

Mindannyian tudjuk, hogy még a legbékésebb válás után is a két szülő kerülhet 
annyira eltérő kulturális közegbe, annyira távol egymástól, vagy annyira más típusú 
családban folytatják az életüket, ami a gyerekhez nagyon rövid idő alatti folyamatos 
alkalmazkodási kényszert teremt, és a gyereknek két olyan, egymástól eltérő 
közösséghez kell folyamatosan felváltva alkalmazkodnia, hogy rendkívül megterhelő a 
gyermekek személyiségére nézve, és ahogy mi magunk, felnőttek is szeretjük az 
állandóságot, nem szeretünk egyik nap ide hazamenni, másik nap meg oda, úgy a 
gyerekek pláne. 

Tehát azt azért mondják el a bíráknak, hogy ez csak akkor használható jól, ha a 
gyermek új közege annyira hasonló nevelési közeget, kulturális közeget, a gyermek 
számára a gyermek személyiségét fejlesztő közeget teremt, ami vonatkozásában 
tényleg ez a gyerek érdeke. Nagyon jó lenne, ha ez abban az oktatásban mindenképpen 
felmerülne. 

Polgári perrendtartás, véleménykörben vagyunk. Nem miniszter asszony ideje 
alatt történt a kodifikáció, sőt a megszavazás sem, de természetesen körülveszik 
miniszter asszonyt ugyanazok a szakemberek. Ahogy az egyik kodifikációban részt vett 
egyetemi tanár fogalmazta nemrég ebben a teremben, vagy egy másik teremben, de 
mindegy, az albizottságunk előtt, hogy az élettől rendkívüli módon elidegenedett 
törvényről beszélünk, bár a bírák igyekeznek ezeket a problémákat kiküszöbölni, vagy 
a gyakorlatukkal rugalmasabban alkalmazni. Tehát például az, hogy nagyon gyakran 
hat-hét perfelvételi tárgyalás van, pont azért, mert egyszerűen nem az élethez igazodik 
ez a fajta új eljárási forma. Az, hogy tárgyi bizonyítékok benyújtása szinte lehetetlen a 
kötelező elektronikus rendszerben. Tudja jól mindenki, hogy bizonyítékok sokasága 
tárgyakról, fotókról, videókról szól, egyszerűen fizikai képtelenség benyújtani, és külön 
engedélyeket kell kérni, hogy valahogy az aktákhoz kerüljenek. Szóval rendkívül sok 
probléma van. Egy igazi okát látjuk a nehézségeknek, ez pedig az, hogy politikusok is 
részt vettek a jogalkotási és a végső stádium folyamatában, és tényleg jobb lett volna 
csak a szakmára bízni. De hangsúlyozom, ez nem szólhat a miniszter asszonynak, mert 
tényleg nem vett részt ennek a folyamatában.  

Miniszter asszony többször hangsúlyozta, hogy bizonyos kérdésekben mennyire 
örül annak, hogy a hivatásrendek felsorakoztak, kvázi támogatólag, és elégedettek az 
eredményekkel, akármelyik területről beszél. Én azért nagyon szeretném minden 
politikus figyelmét felhívni arra, hogy a kényszerű alkalmazkodás nem egyenlő az 
elégedettséggel. Magyarország az alkalmazkodók országa. Tehát itt a legborzalmasabb 
dolgokhoz is képesek emberek alkalmazkodni, nemhogy azokhoz, amelyek nem 
borzalmasak, csak esetleg hiányosak vagy nem annyira tökéletesek. Azt gondolom, 
hogy inkább ezeknél a nagy rendszerátalakításoknál a kényszerű alkalmazkodás volt a 
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motiváció, vagy nem nagyon hallatják elégedetlen hangjaikat, semmint az elégedettség, 
de azt gondolom, hogy a szakemberek vannak olyan lehetőségek előtt, hogy a 
nehézségeket esetleg leküzdjék vagy kiküszöböljék.  

Egyetem. Miniszter asszony is emlegette azt, hogy ez az új egyetemi rendszer 
majd mennyire sok jót fog hozni képzésben. Én nyugtával dicsérném a napot, én azt 
mondanám, hogy majd tíz év után meg fogjuk tudni, hogy az az egyetemi forma a tudást 
és az emberképzést illetően mennyire volt hatékony, mert egyébként az egyetemeken 
nem elég szakembereket képezni, hanem embereket is kell hozzá adni. A szakbarbárok 
azok csak általában rontani szokták azokat a folyamatokat, amelyekben részt vesznek. 
Emberek, tudós emberek, tudással bíró emberek, kiművelt emberfők, reméljük, hogy 
ez az új rendszer majd így fog vizsgázni. 

A bírói illetményemelés kérdése. Természetes, hogy az egész jogász szakma 
mindig is támogatta azt, hogy a bírák olyan jövedelemmel bírjanak, ami méltó a 
tisztégükhöz, és semmiképpen ne vágyjanak más formában jövedelmet realizálni. De 
talán nem sértek meg senkit, és nem döngetek olyan kapukat, amelyek nagyon zártak: 
azért követeljük meg a bírákkal szemben a jogszabályok maradéktalan tiszteletét és 
betartását. Nap mint nap találkozunk súlyosan jogszabálysértő bírói döntésekkel, 
pervezetésekkel. Higgye el, miniszter asszony, boldog lennék, ha azt mondhatnám, 
hogy minden tökéletes, ugyanis emberéletekről van szó. Míg egy orvosnak egy hibája 
halálhoz vezethet, itt egy bírónak a hibái ugyan ilyenfajta tragédiához nem vezetnek, 
de egyes embereknek az igazságszolgáltatásba vetett bizalmát elvehetik és esetleg a vele 
szembeni döntés okozta következményeket élethosszig viselnie kell.  

Az igazságügyi tárca, ahogy megnéztem, ebben a ciklusban 68 törvényjavaslatot 
nyújtott be és amikor nem nemzetközi szerződésekről vagy valamifajta európai uniós 
jogharmonizációról van szó, hanem húsvér jogszabály-módosító csomagokról, nem 
egyszer felszólaltunk már amiatt, hogy rengeteg kényszerű módosító javaslatot kell 
beadni és nem az érdemi kérdésre, hanem iszonyatos sok egyszerű fogalmazási hiba, 
egyszerű koherenciazavar, egyszerű terminológiák rossz használata miatt, de a 
Törvényalkotási bizottság néha 10-15 oldalon keresztül javítja ezeket a javaslatokat. Azt 
szeretném kérdezni, hogy lehet egyszer majd egy olyan helyzet, amikor tényleg nem 
ennyi módosításra okot adó törvényjavaslatok jönnek be ide. Tudom, hogy nagyon 
széles körű a feladatuk és rengeteg sziszifuszi munkát igényel, de most már digitalizált 
a világ, tehát könnyű ellenőrizni, hogy valamely terminológiát jól használta-e valaki, a 
helyesírásról nem is beszélve. 

Végül pedig azt hadd mondjam, hogy bár úgy tűnik, az Ügyvédi Kamara - hogy 
mondjam - túlságosan nem tiltakozik az elmúlt tíz év rengeteg változása ellen, de azért, 
higgye el, miniszter asszony, rengeteg ügyvédet terelt ki a rendszerből a digitalizáció, a 
teljesen új rendszerek, amelyek nem szakmai érdemi változások voltak, hanem 
technikai, technológiai, adminisztrációgyorsító változások. Nem volt köze a 
szakmához, mégis rengeteg kiváló ügyvéd terelődik ki azért a rendszerből, nagytudású 
ügyvédek, mert egyszerűen személyiségénél fogva, az elektronikus eljárások 
bonyolultságánál fogva úgy érzi, hogy nem akarja vagy nem tudja megugrani ezt a 
magasságot. Ezeket a szakembereket ne nézzük le azzal, hogy nem tud a XXI. 
századhoz alkalmazkodni. Miniszter asszony, szakemberek kimutatták, hogy a 
számítógépen olvasás mennyire rontja az ember képességeit felismerésekre, 
szintetizálásra. A könyvből való olvasást nem lehet kirakni a jövő nemzedékéből, mert 
elképesztő képességeket veszítenek el. Tehát ne ítéljük meg ezeket a kollégákat azzal, 
hogy miért nem képes megugrani ezt, meg miért nem alkalmaz ilyen meg olyan 
szakembereket. Az én számomra a jogi munkában a tudás, a szakmai tudás a 
legfontosabb és a képviselet minősége, az ügyelbírálás minősége. Azt látom, hogy ez a 
digitalizálásra törekvés olyan szinten überelte a rendszerek kezelését, hogy közben 
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elvész az a nagyon fontos „gyerek”, mert a fürdővízzel a gyereket is kiöntjük, a tudás, a 
magas szintű tudás. Pedig az embereknek a jogérvényesítésben elengedhetetlen vágya, 
hogy kiváló emberek kezébe kerüljön, aki érti és érzi, hogy neki mi a problémája és 
végigkíséri ezen az úton szakmailag, minőségben. Jobban örül egy ember annak, ha tud 
egy ügyvéd magas szinten, mint annak, hogy jól kezeli a számítógépet. Bocsássanak 
meg, hogy ilyen sarkos voltam, de ezt valamikor el kellett mondanom. 

Pont ehhez kapcsolódik az, és ne haragudjanak, de itt egy bizottság előtt kell 
kimondanom, hogy bár tudom, polkorrekten azt mondja az egész igazságszolgáltatás 
minden vezetője, hogy minden rendben van, nem csökkent az ügyek száma, látják, 
mennyi ügy van, mennyi befejezés, a statisztika annyira jó, de közben maguk között 
kimondják, hogy a komoly érdemi ügyek száma csökken. Azoknak az ügyeknek a száma 
csökken, amelyekben a bíró a tudását tudja kibontakoztatni, ahol a megfelelő 
tapasztalat megszerezhető szakterületekről, ha például valami komolyabb szavatossági 
ügyről vagy ilyesmiről van szó, tehát a szakmai gyakorlatot valójában megteremtő 
ügyfajtákban nagyon nagy a visszaesés. Most nem a válóperekről beszélek meg nem 
arról, hogy a Józsi adott a Julinak kölcsön tíz forintot, nem ezekről az egyszerű 
megítélésű ügyekről van szó, hanem a nagyon komoly ügyekről. Rettenetesen csökkent 
az ilyen ügyek száma és félő, hogy a most fiatal bíráknak nem lesz annyi gyakorlatuk 
olyan súlyú ügyekben, amelyek a szakmai fejlődésüket is tudják segíteni. 

Tehát elhiszem, hogy a számok jók, de a tartalom, mindannyian tudjuk, nem. 
Azt javasolnám a tárcának, hogy magunk között, nem nagyon nyilvánosan beszéljük 
már meg, hogy lehetne mégis visszacserkészni azt a világot, ahol elégedetlenség van és 
valódi vita van, a bíróság terepére, pont azért, hogy a bírák szakmai fejlődése ne törjön 
meg. Köszönöm a szíves figyelmét. 

 
ELNÖK: A vélemények körében megadom a szót Gyüre Csaba alelnök úrnak. 

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

elnök úr. Tisztelt Miniszter Asszony! Tisztelt Államtitkár Asszony, Államtitkár Urak! 
Képviselőtársaim! Még egy gondolattal az európai ügyészségre visszatérnék.  

A miniszter asszony elmondta, hogy pontosan a büntetőeljárás középső 
szakaszában kikerül nemzeti jogkörből a vádhatóság tulajdonképpen és EU-s 
hatáskörbe kerül. Viszont a garancia ott van, hogy az igazságszolgáltatás, maga a 
bíróság nemzeti hatáskörben marad teljes mértékben. Tehát megvan a törvényi 
garancia. Nyilván ebben eltérő az álláspontunk, de ha megnézzük, éppen az a probléma 
és mi, ellenzéki politikusok pontosan abban látjuk a problémát a jelenlegi 
büntetőeljárásban és a korrupció melegágyát is, hogy nagyon sok esetben, amikor 
felmerül valamilyen korrupciós bűncselekmény elkövetésének gyanúja, az ügyészség, 
mivel az ügyészség a vádhatóság, az ügyészségnek van meg a joga arra, hogy a vádat 
képviselje, vádat emeljen abban az ügyben, nem emel vádat és abból nem lesz 
büntetőeljárás. 

Tehát pontosan itt lenne egy garancia, hogy egy olyan szerv járhatna el az EU-s 
pénzek útjának figyelemmel kísérésénél és az átláthatóság biztosításánál, amely 
független a kormánytól, amely gyakorlatilag az EU-s pénzek elosztásban vesz részt. 
Ezért szerintem sokkal nagyobb garancia lenne, ha az európai ügyészség megkapná 
ezen a területen a megfelelő jogkört. Miniszter asszony elmondta, hogy ott van Dánia 
és Írország, akik nem csatlakoztak a szerződéshez, viszont ők annak idején a 
csatlakozási tárgyalásokon kikötötték, hogy az ilyen témájú ügyekben nem kívánnak 
csatlakozni és ez a csatlakozási szerződésben is szerepel (Dr. Varga Judit: De milyen 
dolog ez!), nálunk viszont nincs ilyen a csatlakozási szerződésben. Tehát ne hasonlítsuk 
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össze ezekkel, inkább hasonlítsuk össze azzal a húsz országgal, aki viszont belépett az 
európai ügyészségbe és úgy látja, hogy erre szükség lenne. Mint ahogy azt látjuk a 
szomszédos országok példáján, hogy akár a korrupcióellenes ügyészségre is szükség 
lenne Magyarországon is, még sincs az sem. Ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban 
elmondani. 

De ha már miniszter asszony beszélt a bírák fizetéséről és említette kiemelten a 
45 éves jubileumi jutalmat, szeretném hozzátenni azt a véleményemet, ahogy már a 
parlamentben is elmondtam Völner Pál államtitkár úrnak, hogy tényleg nagyon örülök 
a 45 éves szolgálati viszony után járó jubileumi jutalom megállapításának akár az 
igazságügyi alkalmazottaknak és a bíráknak is. Ezzel csak az egyetlenegy nagy 
probléma van, hogy legkorábban 23, inkább 24 éves korban kerül valaki a bíróságra, 
előtte egyetemista és 24 éves korától 65 éves koráig, amikor kötelezően el kell menni 
nyugdíjba, 41 évet tud eltölteni, esetleg 42-t ezen a pályán. Tehát gyakorlatilag 
fogalmilag lesz kizárt, hogy megkapja a jubileumi jutalmat, kivéve azt a nagyon-nagyon 
ritka esetet, amikor valaki úgy kerül oda, hogy levelezőn végzi el a jogi egyetemet, 
közben már dolgozik és olyan munkahelyen dolgozik, amely beszámítható a 
jogviszonyba. Tehát ez gyakorlatilag egy olyan szabályozás, amely nem érinthet senkit. 
Ennek nyilván akkor lenne alapja, ha nem lett volna meg az a szabályozás, amit a 
Fidesz-KDNP-s kétharmad hozott meg annak idején, amivel elrendelték a bíráknál a 
kötelező nyugdíjazást a korhatár elérésekor. Ha nem lenne meg ez a szabályozás és nem 
hozta volna be a második Orbán-kormány ezt, akkor nyilván lenne rá reális lehetőség, 
hogy ezt elérjék, így viszont azt látom, hogy nem nagyon lesz lehetőség elérni. 

Illetve még annyit, hogy a bírák fizetését is kiemelte a miniszter asszony. Ez 
nagyon üdvözlendő, mi is harcoltunk érte már 2010 óta, hogy rendeződjön, hiszen a 
bírák az egész Európai Unióban a második legkevésbé megfizetett bírák voltak, tehát 
itt volt a legkevesebb a fizetésük. Üdvözlendő volt viszont, nagyon lényeges lenne az is, 
hogy a jövőben is meglegyen majd ez a követés, hiszen látjuk, hogy folyamatosan 
átlagosan az a nemzetgazdasági átlagkereset 8-10 százalékkal növekszik. Tehát, ha 
megint 15-16 évig, mint ahogy korábban nem volt béremelés, ha megint nem lesz, akkor 
nyilván ez egy hatalmas leszakadást fog okozni, tehát erre jó lenne majd a jövőben is 
odafigyelni. Mi tettünk annak idején olyan javaslatot a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom részéről, hogy mivel ez egy önálló hatalmi ág, jó lenne, ha ugyanúgy kerülne 
megállapításra, mint egy másik önálló hatalmi ág, az országgyűlési képviselők 
tiszteletdíja, amely a mindenkori nemzetgazdasági átlagjövedelemhez van kötve, és a 
szorzók által működik. Ilyenkor a kormánynak, illetve, aki javaslatot tesz, nincsen 
semmilyen jogköre arra, hogy ehhez hozzányúljon. Talán ez szerencsésebb lenne a 
bírák teljes függetlensége érdekében. Ezt talán megfontolásra javasolnám. Köszönöm 
szépen. 

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

lezárom. Alelnök úr által elmondottakra én személy szerint annyit reagálnék, hogy 
nálunk az ügyészség független a kormánytól, szemben sok EU-s tagállammal, ahol 
bizony közvetlenül a kormánytól függ.  

Kérdezem miniszter asszonyt, hogy kíván-e a vélemények körében 
elhangzottakra reagálni. (Jelzésre:) Parancsoljon! 

Dr. Varga Judit reflexiói 

DR. VARGA JUDIT igazságügyi miniszter: Köszönöm szépen, hiszen bennem is 
gondolatok ébredtek a vélemények meghallgatása közben. Mivel frissebb az élmény, ha 
megengedi a képviselő asszony, akkor a Gyüre képviselő úr kommentjeinél kezdem. 
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Ha nem ismernék a teljességet, akkor akár még el is hinnék a felszólalását, amit 
mond, tisztelt képviselő úr, azzal kapcsolatban, amit a bírói jubileumi jutalomról 
mondott. Már létezik 35 éves és 40 éves jubileumi jutalom. Itt az volt a probléma, hogy 
hiányzott a 45 éves, és sokan érintettek. Ráadásul a bíróságot megelőző életpálya, 
tapasztalati idő is beszámít a jogviszony időszakába. Úgyhogy talán még a jogállamisági 
jelentés is megemlítette, amikor mondták, hogy persze, volt egy bírói bérrendezés, de 
a jubileumi rendszer még mindig nem jó. Tehát ez a hol találunk még a kákán is csomót 
helyzetnek a rendezése volt. Úgyhogy ne legyen méltánytalan helyzet, úgy tudom, az 
ügyészségen van ilyen 45 éves, és ezzel próbáltuk itt is a teljes kiegyenlítést behozni. 
Tehát nem igaz az az állítás, hogy ez nem ér semmit, mert igenis vannak, akik erre 
jogosultak. Nem sokat érint, hiszen a korosztály is azért egy szűkebb korosztály, de 
hadd hangsúlyozzam, hogy van 35 éves és 40 éves, tehát a bíróságok számára 
rendelkezésre áll méltányos jubileumijutalom-rendszer.  

Amit Dániáról és Írországról mondott, ott is, ha nem lennénk elég szemfülesek, 
még el is hinnénk az érvelésében az igazságot, hogy nem volt kötelező a csatlakozásnál. 
De az Európai Ügyészséghez sem kötelező csatlakozni. Tehát, ha az írek és a dánok 
esetében a nem kötelező jelleget a javukra értékeli, akkor nagyon kérem, hogy 
Magyarország esetében is értékelje a javunkra azt a teljesen szabályos és legális 
helyzetet, ha valamihez nem kötelező az Európai Unió szabályai szerint csatlakozni, 
akkor ne legyen bűn a nem csatlakozás. Tehát ne legyen bűn a szabadság és a 
szuverenitás választása ezekben a helyzetekben. Azért fontos a dán és az ír példa, mert 
ott gyakorlatilag egy még nagyobb szeletre mondták azt a csatlakozás időszakában, 
mert az egy más helyzet volt, nem egy közép-európai országcsoport nagy tömegű 
csatlakozása. Valószínűleg a tárgyalási feltételeik is jobbak voltak. De lehet, hogy egy 
újabb tárgyalási szakasznál már mi is talán jobban tudnánk, és ugye, nem a konzervatív 
kormányzat idején történt a csatlakozás, itt is hadd hívjam fel a figyelmet erre.  

Az ügyészség vádhatékonysága. Én figyelemmel kísérem a Legfőbb Ügyészség 
nemzetközi együttműködéseit is, hiszen nemzetközi összehasonlításban is rendkívül 
eredményes. Ha jól emlékszem, 97-98 százalékos, tehát ez kiugró adat, ez a 
hatékonyságot jelenti. Ha már összehasonlítjuk az OLAF-ajánlások alapján indult 
nemzeti vádemelések százalékát, az uniós átlag 37 százalék, a magyar vádemelések 
százaléka pedig 67 százalék. Tehát azért a hatékonyság, az együttműködés és a 
korrupció elleni küzdelem Magyarországon kiemelkedő ahhoz képest, hogy például 
Svédországban nincs is korrupció ellenes stratégia. Nálunk kiriszálják már a második 
stratégiát, ami hatályban van és működik, arról nem is beszélve, hogy teljes 
integritásvédelmi rendszereket épített ki az ÁSZ már a 2010-es elejétől holland 
mintára, ezt senki nem értékeli, és azok az országok, ahol egyébként nincs is ilyen keret, 
és nem foglalkoznak a kérdéssel, pedig létezik a helyzet, akkor ott pedig őket a kettős 
mérce szabályai szerint elő se veszik.  

Elnök úr természetesen nagyon jól mondta azt, hogy vannak olyan országok, 
ahol az ügyészség egyáltalán nem független szervezet, az igazságügyi minisztérium, 
tehát a végrehajtó hatalom alá tartozik, egészen odáig, hogy egyes vádkérdésekben és 
a vád ejtésére is utasítható sokszor az ügyész. Tehát itt is érdemes azért a komparatív 
jogi összehasonlító szemlélet, mert nagyon tanulságos a kettős mérce szempontjából. 
De köszönöm szépen a véleményét, a közös gondolkodás mindannyiunkat segít abban, 
hogy minél többet tudjunk meg az igazságról.  

Varga-Damm képviselő asszony mondta azt, hogy a digitalizációnak azért 
milyen szocializációs meg pszichológiai vetületei is vannak, illetve a szakmaféltés. 
Egyetértek azzal, hogy a szakma patináját minden körülmények között meg kell őrizni, 
a XXI. századnak viszont van egyfajta dinamikája, és sajnos ma már nem mondhatjuk 
azt kormányzatként, hogy erre nem reagálunk, és nem tesszük lehetővé azokat a 
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rendszereket. Például ma számítógép nélkül meg se tudjuk mondani, hogy mi a 
hatályos jog. Nyolcezer hatályos jogszabály van, ha nem lennének keresőmotorok, és 
nem lenne digitális közlöny, amit, ahogy mondtam az expozémban, nagyon szeretnék 
még modernebbé tenni, és pontosan ezeket a helyzeteket segíteni. Mert ha egy, nem 
tudom, állattenyésztő kiskereskedő letölti majd ezt az applikációt, az a célom, hogy neki 
ne kelljen azt tudni, hogy az az adott jogszabályváltozás, amiről ő majd értesítést 
kaphat a mobiltelefonjára, hogy érinti az ő szakmáját, ne csak egy szimpla információt 
kapjon, hogy ez a változás beállt a te területeden, hanem legyen egy döntést támogató 
javaslat is amellett, és azt mondja, hogy igen, ebből neked az következik, hogy el kell 
menned a hivatalba, és ezt és ezt kell csinálnod. Tehát legyen kézzelfogható, legyen 
gyakorlatban hasznosítható az a szolgáltatás, amit egy ilyen mesterséges intelligencia 
segítségével tudunk majd nyújtani a vállalkozásoknak, illetve az állampolgároknak. 
Tehát a digitalizáció nagyon sok veszélyt is rejt, főleg, ha az adatvédelmet, illetve az 
alapjogi garanciákat nézzük, ugyanakkor nem szabad elzárni magunkat azoktól a 
hihetetlen lehetőségektől. Én is értem, és én a magam részéről is nagyon szeretem a 
könyveket, és inkább azokat olvasom, mint a monitort. 

Ugye, a váltott elhelyezésnél abszolút felmerültek ezek a szakmai 
gyermekpszichológiai meglátások, de ugyanúgy gyermekjogi szervezetek pont az 
ellenkezőjét is mondják, hogy az is nagyon hatással van az ember 
személyiségfejlődésére, hogy vajon mindkét szülőjével tud-e ugyanolyan intenzitású 
kapcsolatot fenntartani, mert mindkét szülőjét szereti a gyerek. Adott esetben, ha 
mindkét szülő alkalmas a gyerek nevelésére, akkor sokszor egy olyan helyzet állt elő, 
hogy mégis az egyik szülőtől, ha kényszeredetten is, de elidegenedett a gyermek, hiszen 
nem tölthetett vele se időben, se intenzitásban annyi időt. Ezek mind-mind nagyon 
érzékeny kérdések, minden élethelyzet más és más. A jogalkotók feladata az, hogy 
megadják azokat a kereteket, amikben az adott élethelyzet a körülményekhez képest a 
legjobban tud alakulni, főleg a gyermek érdekében. Nagyon sokan írtak nekünk, a 
Hintalovon Alapítvány, az Apák az Igazságért is, hogy elmondják, hogy milyen 
folyamatokká fajul egy-egy ilyen szülői felügyeleti döntés, amikor a hatályos jogszabály 
csak arra ad lehetőséget, hogy az egyiknél van a szülői felügyelet, a másiknak csak 
kapcsolattartási joga van. Kapásból egy hétvégi szülővé fog alakulni az a fél, aki ebben 
a perben ezt a döntést kapta, holott lehet, hogy ugyanúgy alkalmas lenne, és azért az a 
gyermeknek ugyanúgy érdeke, hogy mindkét szülőjéhez ugyanúgy tudjon fizikailag is 
kapcsolódni, de ez egy nagyon érzékeny kérdés. Most tettünk egy lépést előre, és 
nagyon kérjük a jogalkalmazókat, hogy legyenek nagyon észnél. 

Amit itt említett a bíróságokról, én igazságügyi miniszterként csak Horvát 
Boldizsárt tudom idézni, egykori elődömet, aki azt mondta, hogy a mindenkori 
igazságügyi miniszter csak az igazságszolgáltatás tanúja lehet. Tehát nekem arról 
nincsen és nem is lehet véleményem. Viszont a szakmai észrevételeket természetesen 
át tudom ültetni a hivatásrendi párbeszéd keretében a bíróságokhoz. Jól tudjuk, van 
egy német mondás, hogy viharos tengeren és a bíróságon isten kezében vagyunk. 
(Derültség.) Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmüket és az észrevételeiket.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen miniszter asszony részvételét a bizottsági ülésünkön, 

és a bizottságunknak adott kimerítő és alapos tájékoztatását, tárgyszerű válaszait. 
További munkájához jó egészséget és sok sikert kívánunk önnek és minden 
munkatársának! Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom, és egy perc technikai szünetet 
rendelek el.  

 
(Szünet: 12.09 – 12.14 – 

A szünetben távozott az ülésről dr. Varga-Damm Andrea, 
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elhagyta a termet továbbá dr. Gyüre Csaba és dr. Varga László) 
 

A Kúria elnökének B/16704. számú országgyűlési beszámolója a 
Kúria 2020. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az 
önkormányzati normakontroll körében  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján)  
A Kúria 2020. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az 
önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott 
beszámoló elfogadásáról szóló H/… számú határozati javaslat  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) 
bekezdése alapján) 

ELNÖK: Soron következik 9/a. és 9/b. napirendi pontunk, a Kúria elnökének 
országgyűlési beszámolója a Kúria 2020. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és 
az önkormányzati normakontroll körében címmel, B/16704. számon benyújtott 
beszámoló kijelölt bizottságként történő megvitatása a határozati házszabály 83. § (1) 
bekezdése alapján, valamint a beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat 
benyújtásáról való döntés a 84. § (2) bekezdése alapján. Nagy tisztelettel köszöntöm 
ülésünkön Varga Zs. András urat, a Kúria elnökét, Böszörményiné dr. Kovács Katalin 
asszonyt, Patyi András urat, a Kúria elnökhelyetteseit és Gyarmathy Judit főtitkár 
asszonyt és munkatársait. 

Mielőtt elkezdjük a napirendi pont megvitatását, a tárgyalás menetével 
kapcsolatban az alábbi javaslatot kívánom tenni. Azt javaslom, hogy a bizottságban 
korábban kialakult gyakorlatnak megfelelően a beszámolót kétolvasatos vita keretében 
tárgyalja meg a bizottság, vagyis az elnök úr nyitóbeszédét követően kérdések 
feltevésére, majd az elnöki válasz után a vélemények megfogalmazására legyen 
lehetőség. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja az általam előterjesztett tárgyalási 
menetrendre tett javaslatot. Kérem, elektronikusan szavazzanak most! (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 9 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül a tárgyalási rendet elfogadta. 

Ismét köszöntöm Varga Zs. András elnök urat és egyben megadom a szót az 
elnök úrnak, hogy beszámolóját szóban is ismertethesse. Tessék parancsolni, öné a szó. 

Dr. Varga Zs. András tájékoztatója 

DR. VARGA ZS. ANDRÁS, a Kúria elnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Igazságügyi bizottság! Az eléggé terjedelmesre sikerült beszámoló írásos 
változatát megküldtük, úgyhogy, ha megengedik, nem az adatait fogom ismertetni, 
hanem inkább a lényegesebb elemeit fogom összefoglalni. Ennek a 2020. évről készült 
kúriai beszámolónak sajátossága, hogy olyan évről szól, amelyben az elejétől a végéig 
Darák Péter elnök úr vezette a Kúriát, bár az időszak eseményeinek az év utolsó két és 
fél hónapjában már tanácselnökként magam is részese voltam. 

A 2020. kúriai év második sajátossága, hogy csak egy hosszabb, tízéves 
távlatban és egy szűkebb időtávban, a megelőző, 2019. és az idei, 2021. évvel egységben 
értelmezhető és érthető meg. A nagyobbik távlatot értelemszerűen az Alaptörvény tíz 
évvel ezelőtti elfogadása jelenti. Ma azt látjuk, hogy az Alaptörvénynek köszönhetően 
itthon és külföldön egyaránt megbecsült intézményként áll és működik az újra a régi 
nevét viselő Kúria, de tudjuk azt is, hogy ez az évtized nem csekély kihívásokat 
hordozott. A 2020. évben számos és jelentős jogszabályi változás érintette a Kúria 
működését. A rendszerváltozást követően a Kúria másodfokú eljárások alóli 
mentesítése érdekében állította fel az Országgyűlés az ítélőtáblákat. Azonban az egyes 
törvények és hosszú nevű 2019. évi CXXVII. törvény több, 2020. április 1-jén hatályba 
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lépett változást hozott. Közigazgatási és közszolgálati ügyekben megszűnt a 
törvényszékek és az ítélőtáblák másodfokú hatásköre és a Kúria vált általános 
másodfokú hatáskörű bírósággá. Megszűnt továbbá a törvényszékek első fokú 
hatásköre a gyülekezési jog gyakorlásával kapcsolatos bírósági eljárásokban és 
ezekben, a feloszlatás kivételével, immár első és végső fokon a Kúria jár el.  

Tisztelt Bizottság! E változások eredményeként a Kúria olyan felsőbíróság lett, 
ahol a klasszikus felülvizsgálati jogkör gyakorlásán túl első, másod- és harmadfokú 
eljárások is folynak. Ez a komplexitás jelentős kihívások elé állította az intézményt, 
mindenekelőtt a Közigazgatási Kollégiumot, a 2020. második felében már irányadó 8, 
illetve 3 napos eljárási határidők mellett is tudni kellett dönteni. Az új hatáskörök új 
tanácsokat, az új tanácsok pedig új bírákat igényeltek. A tanácsok felállítása és a bírák 
kinevezése 2020 elején elkezdődött, de teljesen nem fejeződött be, és meg kell 
jegyeznem, teljesen még 2021-ben sem fejeződött be.  

Hatást gyakoroltak a Kúriára az eljárási törvények változásai is. Az új ügyeknek 
immár több mint fele a Közigazgatási Kollégiumba érkezik, ami 2020 közepétől 
magával hozta a tanácsi szerkezet átalakítását, amit meg követett az ügyelosztás 
átalakítása. E folyamat hatását felismerve döntött úgy az Országgyűlés 2020 végén, 
hogy megkönnyíti a Kúria alkalmazkodását a változásokhoz, összhangban saját 
alkotmányos hagyományainkkal és más országok első bíróságainak szokásaival 
lehetővé vált az áttérés, elvben legalábbis, a nagyobb létszámú ítélkező tanácsokra. A 
gyakorlatban erre még nem volt lehetőség.  

Viszont legalább ekkora jelentősége van, sőt közjogi értelemben még nagyobb 
jelentősége van annak, hogy az Országgyűlés 2020-as hatálybalépéssel megerősítette a 
Kúria szerepét a jogegység biztosításában. Erre szoktuk mondani, hogy a Kúria bíróság, 
az Alaptörvény szerint az ítélkezést ellátó általános hatáskörű bíróságok egyike, 
ugyanakkor a Kúria más, mint a többi bíróság, mindenekelőtt azért más, mert kizárólag 
ránk jellemző, hogy saját ítélkezési szintünkön egyedüliként működünk. Ezt pedig a 
sajátos, a bíróságok egységes jogalkalmazását biztosító alkotmányos feladataink 
követelik meg, olyan alkotmányos feladat, amivel kizárólag a Kúria rendelkezik, 
egyetlen más bíróság sem. 

Ilyenként vált a Kúria különleges felsőbírósággá, amelynek közvetítő szerepe 
van a saját maga és a másik három felsőbíróság, az Alkotmánybíróság, az Európai Unió 
Bírósága, valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága, másfelől pedig a többi 
magyarországi általános hatáskörű bíróság között. Ebben a szerepben kell 
kiegyensúlyoznia a külső bírósági hatásokat, ugyanakkor belső mértékül szolgálnia a 
többi bíróság számára. Ennek eszköze az eljárási törvényekben megjelent úgynevezett 
korlátozott precedenshatás, és ennek garanciája a jogegységi panaszeljárás bevezetése. 

A Kúria legfontosabb feladata félreérthetetlenül és a többi sajátos eljárási 
formákat áthatva a bíróságok egységes ítélkezési gyakorlatának biztosítása. 
Megismétlem: ez a Kúria legeslegfontosabb feladata, tudniillik, ez az Alaptörvényen 
alapul, és az Alaptörvény előírásait sem más törvény, sem egyéb szempont nem írhatja 
felül. 

Ezt az új eszközt, amely a Velencei Bizottság töretlen gyakorlatán alapul, a peres 
felek indítványára végzi a bíróság, rájuk kihatóan, tehát valódi jogorvoslati eszközként, 
nem pedig informális eszközként. 2020 második felétől alkalmazható mindez, de 
valójában csak 2021-ben kezdett el kiteljesedni. Sikerét viszont - és ezt majd 
részleteiben, ugye, csak a következő évben mondhatom el - az az előkészítő modellező 
munka biztosítja, amelyet Darák elnök úr rendelt el, és amelyben elnökhelyettes 
asszony és elnökhelyettes úr is részt vett már tavaly. Ezáltal sikerült felkészíteni a 
Kúriát szervezeti, eljárási, és tegyük hozzá, még iratszerkesztési kérdésekben is. 
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Szintén a Velencei Bizottság ajánlásaival áll összhangban az, hogy 2020. április 
1-jével megszűnt az elvi bírósági határozatok, elvi bírósági döntések rendszere, vagyis 
az a bizonyos informális, felek közreműködése nélkül megvalósuló, nyilván egyfajta 
jogegységesítési hatást is gyakorló eljárási forma.  

Mindezek mellett 2020 egy másik kihívást is tartogatott számunkra, miként az 
egész ország számára: szembe kellett nézni a koronavírus által okozott 
járványhelyzettel. Tavaly márciusban egyik hétről a másikra leállt az ország, és 
bizonytalanná vált a bíróságok, a bíróságok között a Kúria működése is. A kormány az 
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárványok következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett, és két hétre ennek keretében rendkívüli ítélkezési szünetet, 
majd ezt követően járványügyi készültséget, és az év második felében, az év vége felé 
ismételten veszélyhelyzetet.  

Tehát ez alatt az időszak alatt minden adott volt ahhoz, hogy a Kúria 
megakadjon, viszont nem akadt meg a Kúria működése, a Kúria teljes bezárására, a két 
hét rendkívüli szünet kivételével - de teljesen még akkor sem zárt be -, nem került sor. 
Ezt követően jogszabály rögzítette, hogy mely eljárási cselekményeket folytathatják a 
bíróságok elektronikus hírközlési hálózat vagy más eszköz útján. Sor került nyilván 
elnöki intézkedés kiadására is, pontosan meghatározta a bírák és igazságügyi 
alkalmazottak, valamint az ügyfelek egészségi állapotának igazolását, a bent 
tartózkodás szabályait, szép magyar szóval az otthon dolgozást - hogy ne a home office-
t említsem -, és így tovább.  

Mindezek eredményeként - és akkor most egy számot fogok mondani - a Kúria 
a feladatainak nemcsak, hogy eleget tett, hanem az átállás és a visszaállás 
zökkenőmentesen zajlott, és valamennyi bírósági szintet tekintve egyedül a Kúrián 
haladta meg az ügyek befejezésének száma az érkezések számát, mégpedig nem 
kevéssel, 5,8 százalékkal. 

Ha itt abbahagyhatnám, és ha valóban, ígéretemmel ellentétben, csak 2020-ról 
beszélnék, akkor itt abba kellene hagynom, de igen tisztelt képviselő urak, meg kell 
jegyeznem, hogy ez valószínűleg egyszeri esemény volt, egyszeri eredmény is volt. Úgy 
tűnik, hogy a XIX. század óta ismert helyzet ismételten visszaállt. A Kúria mára megint 
az ország legleterheltebb bíróságává vált. Az adatok azt mutatják, hogy 2021-ben 2020-
hoz képest a Kúriára érkezett ügyek száma egyharmadával, 30 százalékkal növekedett, 
miközben a Kúrián ténylegesen ítélkező bírák száma nem változott. Most ezt nagyon 
egyszerűen is megfogalmazom: az összes tanácsra vetítve minden három ügy mellé 
érkezett egy negyedik, a közigazgatási ügyszakban minden tavalyi két ügy mellé idén 
érkezett egy harmadik. Az ügyterhelés így az ítélőtáblák felállítása előtti szintre 
emelkedik idén, miközben most már van öt ítélőtábla, amelyeket - és hadd ismételjem 
meg azt, amit mondtam - éppen a Kúria tehermentesítésére hozott létre az 
Országgyűlés. Ez a helyzet a Kúria jogegységesítő és felülvizsgálati tevékenységének 
háttérbeszorulásához és az ügyhátralék növekedéséhez vezet, ezt kénytelen vagyok 
kijelentő módban és jelen időben mondani. Ez pedig a perek elhúzódását vagyoni 
elégtétellel szankcionáló jövőre hatályba lépő törvény miatt nagyon-nagyon komoly 
veszélyeket hordoz, elsősorban nem a Kúria, hanem a teljes bírósági szervezet és az 
ország számára.  

Ki kell emelnem - csak azért, hogy a kép teljesen kerek legyen -, hogy mindez a 
Covid-járvány általános társadalomlassító hatása miatt nem volt előrelátható, így 
felkészülni sem lehetett rá, sem a Kúriának, sem a bírósági szervezetnek, sem az 
országnak, viszont az eredményes védekezés folytán bekövetkezett újraindulás a 
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közigazgatási döntéshozatal felpörgését, ez pedig a bíróságikontroll-igényt is magával 
hozta.  

Ennek a kritikussá vált folyamatnak a megállítása, de legalább fékezése 
érdekében a Kúria az elmúlt hetekben kétszer kérte a jogalkotás kezdeményezésére 
hatáskörrel rendelkező Országos Bírósági Hivatal elnökét, hogy kezdeményezze a 
másodfokú közigazgatási hatáskörbe tartozó ügyek nagyobb részének 
átcsoportosítását, értelemszerűen az ítélőtáblákra, mivel a törvényszékeken indulnak 
ezek az ügyek. Ennek hiányában további ítélkező tanácsok felállítása szükséges, mivel, 
mint ismert, választási időszak következik, aminek ítélkezési feladatait az egész 
bírósági szervezetben kizárólag a Kúriának kell ellátnia. Az új tanácsok felállításának 
feltételei, különösen a fizikai elhelyezésük lehetőségei nagyrészt hiányoznak. 

A Kúria önálló jogalkotási kezdeményezésre nem rendelkezik hatáskörrel, de 
ennek szükségességét jelezheti - és úgy gondolom, hogy az Igazságügyi bizottság az a 
hely, ahol jeleznie kell -, tisztelettel kérem ezért, hogy a kormány fontolja meg, lát-e 
lehetőséget arra, hogy segítsen, és ha lesz megfelelő jogalkotási indítvány, akkor kérem, 
hogy azt a tisztelt Országgyűlés majd szíveskedjen támogatni.  

Tisztelt Igazságügyi Bizottság! Befejezésként csak felsorolásszerűen azért 
néhány lényeges adatot ismertetnék 2020-ból. Folytatódott a joggyakorlat-elemző 
csoportok működése. Befejezni mindegyiket nem sikerült - 2020-ban, tehát 2021-re 
átcsúszott. Ennek az a magyarázata, hogy a joggyakorlat-elemzésben nemcsak kúriai 
bírák, hanem más bírák, más jogászok, más hivatásrendek képviselői, egyetemek 
képviselői is részt vesznek. Mivel itt személyes adatokról is szó van, nem lehet iratokat 
kiadni a bírósági szervezetből és ezért személyes jelenlét nélkül tavaly nagyon nehéz 
volt folytatni. Nyilván elméleti munkát lehetett, de emiatt ezek csúsztak. 

A bírósági jogalkalmazás egységesítésére vonatkozó tevékenység keretében a 
Büntető Kollégium 5, a Közigazgatási Kollégium 4, a Polgári Kollégium pedig 3 
jogegységi határozatot hozott, nagyobbrészt távközlési eszköz útján. Ez pont annyira 
nehéz volt, mint amennyire nehéz lett volna az Országgyűlés működése, ha nem 
sikerült volna fizikailag találkozni. Kollégiumi véleményt a Büntető Kollégium nem 
alkotott, a Közigazgatási Kollégium 4-et, a Polgári Kollégium 3 ilyet alkotott meg. Itt 
van még a jogegységi panasz, amiből 6 érkezett tavaly fél év alatt egy vadonatúj 
intézményként, ebből 5-öt sikerült elbírálni még tavaly, 1-et idén, év elején. 

Az önkormányzati tanács működése szintén eredményeket és a korábbi évekhez 
hasonló eredményeket mutatott, 32 ügyet kellett elbírálni. Ebből 20 bírói 
kezdeményezés volt, ami mutatja, hogy változatlanul növekszik a bírói 
kezdeményezések száma, 9-et kormányhivatalok, 3-at pedig előterjesztésre nem 
jogosult, ezért nyilván visszautasítást maga után vonó indítványozóktól érkezett. Az 
önkormányzati tanács ebből 29-et még a tárgy évben be is fejezett, ebből 4 2019-es volt, 
25 pedig 2020-as. Ennek a részleteit, hogy hogy oszlottak meg, azért nem mondanám 
el, mert a korábbi évek tapasztalatait mutatta, részben helyi adóval, részben pedig a 
közterület használatával kapcsolatosak voltak ezek az indítványok. 

Nagyon röviden így tudtam összefoglalni a 2020-as működést, és köszönöm 
szépen a bizottság megtisztelő figyelmét. 

Kérdések 

ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr. Az elfogadott tárgyalási rendnek 
megfelelően most a képviselői kérdések következnek. Kérdezem képviselőtársaimat, ki 
kíván felszólalni ebben a körben. (Dr. Bajkai István jelentkezik.) Bajkai István 
képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 
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DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! 
Mindenekelőtt szeretném megköszönni elnök úrnak a rendkívül részletes, informatív 
és mély elemzést is tartalmazó előadását, expozéját. Egyetlenegy kérdést szeretnék 
feltenni az elnök úrnak. Nevezetesen azt, hogy az eddigi tapasztalatok szerint az 
újonnan bevezetett jogegységi panaszeljárás hogyan járult hozzá, milyen módon, 
milyen sikerrel a jogegység megteremtéséhez. Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván felszólalni. 

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

 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Elnök Úr! A képzésről már a tavalyi beszámolóban is esett szó. Hogyan értékeli az elnök 
úr a Kúria által korábban elkezdett gyakornoki program sikerét, eredményességét és 
vannak-e esetleg újabb célkitűzések ez ügyben? 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés? (Senki sem jelentkezik.) 

Jelentkezőt nem látok, a kérdések körét lezárom. Megadom a szót elnök úrnak, hogy 
válaszoljon az elhangzottakra. Tessék parancsolni! 

Dr. Varga Zs. András válaszadása 

DR. VARGA ZS. ANDRÁS, a Kúria elnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. Bajkai 
képviselő úr kérdésére azt tudom mondani elsőre, hogy kérem szépen, ha nagyon 
hosszan válaszolnék, akkor elnök úr állítson le. Nagyon köszönöm ezt a kérdést, egyik 
kedvenc témám. Megpróbálom ennek ellenére röviden elmondani. 

A jogegységi panasz lényege az, hogy a felek kezdeményezik. Erre azért volt 
szükség, mert még az EU-csatlakozás óta vagy azt megelőzően, de az Alaptörvényt 
érintő véleményekben a Velencei Bizottság folyamatosan kifogásolta ezt a régi típusú 
jogegységi eljárást, mondván, hogy ez nem a felek indítványára történik. Mivel szerepel 
a törvényben régóta a „joggyakorlat továbbfejlesztése” fordulat, ezért ez valójában 
jogalkotás, tehát ez már átcsúszik és átveszi a parlament hatáskörét. Ez részben 
félreértés. A magyar királyi kúriának is volt döntvényhozási jogköre, de az egy másik 
korszak volt. Sok minden más volt, akkor nem volt Alkotmánybíróság, sok minden 
egyéb nem volt és a polgári jog kodifikált volt, de nem egységes törvény formájában. 
Tehát egészen más paraméterek között működött az akkori Kúria. Ennek az 
Országgyűlés 2019-ben eleget tett. Mindenki félreértette, hogy most, hú, átvesszük az 
angolszász rendszert azzal, hogy valami precedens megvalósul. De! 2004 óta részben 
precedensbíróság minden bíróság azokban az ügyekben, ahol az Európai Unió jogát 
kell alkalmazni. Azt színtiszta angolszáz precedensként alkalmazzuk. 

Úgyhogy a kérdés inkább az volt, hogy lehet úgy biztosítani a jogegységességet, 
hogy az eljárásban a felek nincsenek benne, és hogy az alsóbb bíróságok folyamatosan 
azt írják bele az ítéleteikbe, hogy mint tudjuk, a Kúria egyedi döntése nem kötelező. 
Hát, akkor minek van? És, ez egy személyes tapasztalat, az Alkotmánybíróságra is 
nagyon-nagyon sok olyan ügy érkezett, ahol ugyanazon fél a Kúria két tanácsától kapott 
kétféle határozatot, egyik esetben ráadásul úgy, hogy ha az egyiket végrehajtja, akkor 
megsérti a másikat. Tehát valamit tenni kellett. Nem hiba volt, hogy ez így alakult, 
hanem azt lehet mondani, hogy a jogrendszerek egymásra hatása időt igényel. Tehát 
szükség volt arra a harminc évre a rendszerváltás után, ami alatt ezek a problémák 
annyira kikristályosodtak, hogy egy egyszeri jogalkotási aktussal helyre lehetett hozni. 
Mint kiderült, az egyszeriből így is lett kétszeri, mert bizonyos részletkérdések 
kimaradtak. Járatlan úton volt a törvény-előkészítő is, meg az Országgyűlés is. 
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Második pont - és innentől rövidebb leszek kicsit, mert most lenyeltem sok 
mindent -: a jogegységesítés a jogegységi panasz folytán átkerült oda, ahova való, a 
felülvizsgálati eljárásokba. Tehát azáltal, hogy a polgári perrendtartás, a közigazgatási 
perrendtartás, a büntetőeljárási törvény egyaránt önálló felülvizsgálati okként nevesíti 
azt, hogy a jogerős ítélet eltér a Kúria korábban bírósági határozatok gyűjteményében 
közzétett döntésétől, ezáltal valójában a hétköznapi ítélkezés szintje tudja biztosítani a 
jogegységet és a rendkívüli eszközök ezt követően valóban rendkívüliek. Ezért van az, 
hogy egyfelől jogegységi panaszból viszonylag kevés megalapozott érkezett, de van. 
Tehát most már van két-három olyan befogadott panasz, ahol teljesen egyértelmű, 
hogy a Kúria két döntése eltér. Ezekről egyenként azért nem tudok beszélni, mert 
folyamatban vannak az eljárások, de jövőre már részleteiben tudok válaszolni. A másik 
hatás pedig az volt, hogy a Kúria tanácsai… Sokan félreértik, hogy miért kért a Kúria a 
bírókon kívül és a bírók helyett tanácsadókat egyetemről, olyanokat, akik külföldi 
jogrendszerekben járatosak. Azért, mert egyfolytában vizsgálni kell most már a 
legegyszerűbb határozat meghozatalánál is azt, hogy milyen korábbi döntések voltak 
és azok a döntések valóban eltérőek-e vagy nem. Mert attól, hogy látszólag mást mond 
az ítélet, az nem biztos. Most hadd ne menjek bele az ügyazonosság taglalásába, bár, 
ha a képviselő úr kéri, akkor boldogan.  

Szóval, emiatt a felülvizsgálati harmadfokú és másodfokú döntéseknél is 
vizsgálni kell azt, hogy van-e eltérés és bizony jó néhány esetben arra jöttek rá a 
tanácsok, az is, amelyben én működök, hogy hopp, nekem kétféle korábbi határozatot 
kellene követni. Ilyenkor bizony el kell indítani a klasszikus, régi típusú jogegységi 
eljárást, ha a Kúria ítélkező tanácsa el akar térni valamelyiktől, pontosabban ilyenkor 
azt írja le, hogy az egyiktől mindenképpen el fog térni és kéri, hogy a jogegységi tanács 
döntsön erről. Ezzel befejezem: ennek az egésznek a sikerét az mutatja, hogy a Velencei 
Bizottság pontosan két héttel ezelőtt azt mondta, hogy ez a rendszer jó. Márpedig a 
Velencei Bizottság nem nagyon szokta dicsérni a hazai újdonságokat, de a jogegységi 
panaszeljárásra kifejezetten azt mondta, hogy jó. Kétségtelen, javasolta, hogy a régi 
típusú jogegységi eljárást teljesen meg kéne szüntetni. Erről az Igazságügyi 
Minisztérium megkérdezte a Kúriát, hogy mi a véleményünk, és mi az Igazságügyi 
Minisztériumnak azt javasoltuk, hogy fogadja el az ajánlásokat azzal, hogy ezt a régi 
típusú jogegységi eljárást mentsük át a panaszeljárásba. Ez gyakorlatilag azt jelenti, 
hogy egységesítsük a két eljárást, szükségünk van rá.  

Azt a bizonyos fordulatot, hogy joggyakorlat továbbfejlesztése, azt valóban el 
kell engedni, mert az tényleg félreérthető, az elengedhető, de azt, hogy a Kúria ítélkező 
tanácsai maguk tudják megoldani a problémát, ahhoz szükség van egy jogalkotási 
lépésre. Mivel úgy tudom, hogy nyitva van az Országgyűlés előtt a Bszi. mint sarkalatos 
törvény, illetőleg érkezik még ilyen indítvány, én nagyon remélem, hogy a 
javaslatunkat az Igazságügyi Minisztérium megfontolja, és támogathatónak tartja, de 
ez ugye, nem a mi részünk. 

Egyébként, amit ezzel kapcsolatban a Velencei Bizottság javasolt, és ami a Kúria 
saját hatáskörében megoldható, azt megoldjuk. Például azt javasolták, hogy még több 
bíró járjon el a panaszokban. Tehát ilyen strasbourgi, luxemburgi típusú nagy kamara 
legyen. Ezt meg tudjuk oldani saját hatáskörben, és az elkövetkező hetekben meg is 
fogjuk oldani. 

A gyakornoki programról azt tudom mondani Kovács Zoltán képviselő úrnak, 
hogy éppen holnap fogjuk kiértékelni az elmúlt időszakot. Ez a program bevált. Tehát 
több szempontból jó dolog, egyrészt azért, mert ez a doktori iskolákkal való 
kapcsolatban működik, és tulajdonképpen egyfajta, ha szabad csúnyán fogalmazni, 
hogy rövid legyen, rekrutációs bázis a főtanácsadók számára, azonkívül pedig hasznos 
dolog, ha a Kúrián felhalmozódott ismeretek közül mindazt, ami nem zárt, tehát nem 
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személyes adat meg efféle, azt az egyetemek fel tudják használni. Egészen röviden 
fogalmazva, az nagyon-nagyon szerencsés, ha nemcsak gondolkodik és elmélkedik a 
kutató arról, hogy vajon mi a magyar jog, hanem megnézi hozzá az ügyeket. Ezért 
amennyiben ez rajtunk múlik, folytatni fogjuk ezt. Nyilván a Covid sok mindent 
nehezített itt is. Tehát nem volt olyan könnyű megközelíteni minket, de jó ez a program, 
és szeretnénk folytatni. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr. Az elfogadott tárgyalási rendnek 

megfelelően most a vélemények körét nyitom meg. Kérdezem, ki kíván véleményt 
megfogalmazni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. A vélemények körét és 
a vita egészét lezárom. 

Határozathozatalok 

Most határozathozatal következik. Kérdezem képviselőtársaimat, támogatják-e 
„A Kúria 2020. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati 
normakontroll körében” címmel benyújtott beszámolója elfogadását. Kérem, 
elektronikusan szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú 9 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a beszámoló elfogadását támogatja.  

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

Határozathozatal következik. Kérdezem, ki támogatja a határozati javaslat 
benyújtását, annak kiosztott szövege szerint. Kérem, elektronikusan szavazzanak! 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú 9 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a határozati javaslatot az ülésen kiosztott 
tartalommal terjeszti a tisztelt Ház elé.  

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

Akkor köszönöm elnök úrnak és helyetteseinek a részvételét… (Jelzésre:) 
Parancsoljon, elnök úr! 

 
DR. VARGA ZS. ANDRÁS, a Kúria elnöke: Szeretném megköszönni elnök úrnak 

és a bizottságnak az egyhangú támogatást Darák Péter úr nevében. Természetesen saját 
nevemben, de legfőképpen a Kúria összes munkatársa nevében köszönjük szépen. 

 
ELNÖK: Mi is nagyon köszönjük a munkájukat, elnök úr. Ezt a napirendi pontot 

lezárom, és egy perc technikai szünetet rendelek el.  
 

(Szünet: 12.45 - 12.50) 
 

Az ügyészség 2020. évi tevékenységéről szóló B/16954. számú 
beszámoló  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján)  
Az ügyészség 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló H/… számú határozati javaslat  
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(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) 
bekezdése alapján) 

ELNÖK: Soron következik a 10/a. és 10/b. napirendi pontunk az ügyészség 
2020. évi tevékenységéről szóló B/16954. számon benyújtott beszámoló kijelölt 
bizottságként történő megvitatása a határozati házszabály 83. § (1) bekezdése alapján, 
valamint a beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat benyújtásáról való döntés 
a 84. § (2) bekezdése alapján. Nagy tisztelettel köszöntöm ülésünkön Polt Péter legfőbb 
ügyész urat, Belovics Ervin és Lajtár István legfőbbügyész-helyettes urakat és 
munkatársaikat.  

Mielőtt elkezdjük a napirendi pont megvitatását, a tárgyalás menetével 
kapcsolatban a korábbiakban elmondottakhoz hasonló javaslatot kívánom tenni. Azt 
javaslom, hogy a bizottságban korábban kialakult gyakorlatnak megfelelően a 
beszámolót kétolvasatos vitában tárgyalja meg a bizottság, vagyis a legfőbb ügyész úr 
nyitóbeszédét követően kérdések feltételére, majd a legfőbb ügyészi válasz után a 
vélemények megfogalmazására legyen lehetőség.  

Szavazás következik. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja az általam 
előterjesztett tárgyalási menetrendre tett javaslatot. Kérem, szavazzanak 
elektronikusan most! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag, 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a tárgyalási rendet 
elfogadta.  

Ismét tisztelettel köszöntöm Polt Péter legfőbb ügyész urat, egyben megadom a 
szót, hogy beszámolóját szóban is ismertethesse. Tessék parancsolni! 

Dr. Polt Péter expozéja 

DR. POLT PÉTER legfőbb ügyész: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Köszönöm a lehetőséget, hogy a legfőbb ügyész éves beszámolóját a 
bizottság előtt megvitathatjuk. A bizottság, illetve a parlament megkapta az éves 
beszámolót írásbeli formában, az valamennyi adatot, ismeretet tartalmaz 2020. 
ügyészi tevékenységéről. Nyilvánvaló, hogy ezt nem kívánom teljes terjedelmében 
ismertetni. Engedjék meg, hogy néhány fontosabb adatra, részletre, körülményekre 
térjek csak ki és természetesen minden felmerülő kérdésre igyekszem majd válaszolni 
is. 

Nyilvánvaló, hogy 2020 értékelése, mint ahogy minden más esemény értékelése 
Magyarországon és a világban, alapvetően a pandémia, a Covid-19-járvány által 
befolyásolt módon történhet. Ez így van az ügyészség tekintetében is. A 2020-as 
ügyészségi tevékenységet minden szinten és minden formában befolyásolta a járvány, 
illetve a járvánnyal kapcsolatos ügyészségi intézkedések. Néhány töredékes 
információt erről hadd adjak. A korábbiakhoz képest természetesen igyekeztünk 
mindent megtenni a munkaszervezés terén is, hogy a járványtól megvédjük a 
munkatársakat, ügyészségi dolgozókat. Ennek egyik elsődleges eszköze a home office 
munka kiterjesztése, egyes területeken a bevezetése volt. Ennek a szakmai eredményeit 
majd a későbbiekben ismertetem. Mindenesetre az talán egy érdekes adat lehet, hogy 
a járvány első hullámában az otthon dolgozás aránya 23-29 százalék volt, majd 2020 
novemberében ez 26 százalékot meghaladó szintre emelkedett. 

Természetesen mi is alkalmaztuk azokat az intézkedéseket, amelyek a személyi 
biztonságot szolgálták, a védőmaszkot, a távolságtartást, a higiéniás szabályokat, 
ugyanakkor bevezettük az ügyfélfogadás ideiglenes szüneteltetését, illetve megtiltottuk 
a személyes részvétellel történő értekezletek, konferenciák tartását és ezen a területen 
is az online kapcsolattartásra álltunk át. 

Az eredményekről talán valamit. Az eredményeket is befolyásolta az a 
vészhelyzet, amely a büntetőeljárási törvényben foglaltaktól eltérést tett lehetővé, 
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illetve kötelezővé. Ennek fényében viszont az ügyészségi munka rendkívüli módon 
felértékelődött, számos olyan döntés, amely egyébként a bírósági szakaszban egy 
hosszú eljárást követően született volna meg, már az ügyészségi szakaszban, illetve a 
bírósági szakasz legkorábbi fázisában befejeződött. Ez további terheket rótt az ügyészi 
szervezetre. Úgy érzem, hogy 2020-ban ennek a kihívásnak megfeleltünk. 

Mivel kellett szembenézni, ami a munkát adta az ügyészségen? Örömmel 
mondhatom, hogy a regisztrált bűncselekmények száma 2020-ban is csökkent, 2020-
ban 162 416 volt a bűncselekmények száma. Ez nem egy olyan nagy csökkenés 2019-
hez képest, valamivel több mint 3000 csökkenés, de mivel ez már egy évek óta 
folytatódó tendencia, azt gondolom, jó hír az egész társadalom számára.  

Az ügyiratforgalom ugyanakkor az ügyészi szervezetben továbbra is magas volt, 
2020-ban az ügyiratforgalom több mint egymilliós számot ért el az ügyészségen, 
1 026 113 volt. Ez természetesen nem korrelál azzal a tendenciával és számmal, amit az 
előbb ismertettem. Ennek oka nyilvánvalóan az, hogy az ügyviteli rendszer egy 
másfajta kihívást jelent, mint az ismertté váló bűncselekmények statisztikai 
számbavétele, de ez mutatja, hogy az ügyészségnek, még a csökkenő 
bűncselekményszámok mellett is jelentős munkateherrel kellett számolnia 2020-ban. 
Egyébként ennek a jelentős munkatehernek a döntő része az egyes ügyészségi 
szervezeti egységek közötti megosztásban a Fővárosi Főügyészségnél van, amely az 
összes ügyiratforgalom majdnem 24 százalékát bonyolította le.  

A beszámoló részletesen foglalkozik az egyes bűncselekménycsoportokkal. A 
közérdeklődés miatt egyet ki kell emelni, ez a korrupciós bűncselekmények száma. Ez 
a szám a büntetőeljárások számát tekintve tavaly kismértékű csökkenést mutatott, 872 
volt, előtte felülmúlta ezt a számot. A regisztrált korrupciós bűncselekmények száma 
viszont jelentős kiugrást mutatott, ez 2049 volt 2020-ban. A kettő közötti különbség 
abból adódik, hogy az azonos évben iktatott eljárások száma és a regisztrált 
bűncselekmények száma között nincs közvetlen kapcsolat, a regisztrált 
bűncselekmények számának növekedése az iktatott eljárások számának növekedését 
késéssel követi, tehát előre mondom, hogy nincs ellentmondás ebben. 

Viszont azt is szeretném elmondani, hogy 2020-ban publikálta az Európai 
Bizottság közvélemény-kutató szervezete, az Eurobarometer széles körű reprezentatív 
felmérését, amelyből az derült ki, hogy korrupciós ügyekben a korrupciós érzet jelentős 
mértékben eltér a valós korrupciós helyzettől. Egyebek iránt ennek több magyarázata 
van, például az, hogy a megkérdezettek majdnem 50 százaléka az egészségügyben 
tapasztalta a korrupciót, illetve került kapcsolatba ezzel a szektorral, és ezek közül 13 
százalék tapasztalt korrupciót, míg, mondjuk, a gazdasági életet illetően csak 13 
százalék került kapcsolatba ezzel a szektorral, és ezeknek csak 3 százaléka tapasztalt 
korrupciót. A hivatali korrupcióval kapcsolatban pedig azt kell megemlíteni, hogy az 
Eurobarometer Magyarországgal kapcsolatos számai teljesen megegyeznek a külföldön 
tapasztalt számokkal. Tehát még egyszer mondom, hogy a korrupciót érintő percepciós 
érzet meglehetősen távol áll a tényleges tapasztalatoktól. 

A korrupcióval kapcsolatban még azt is el kell mondani, hogy sokszor ezen 
gyűjtőnév alatt foglalnak össze olyan bűncselekménycsoportokat, amelyek nem a 
korrupciós bűncselekmények fejezetébe tartoznak. Itt a gazdaság kifehérítésével 
kapcsolatos bűncselekményekről van szó. Azt tudom mondani, hogy a gazdasági 
bűncselekmények, illetve az idetartozó vagyon elleni bűncselekmények száma 2020-
ban is csökkenést mutatott. Ez igaz a hűtlen kezelésre, igaz a költségvetési csalásokra, 
ugyanakkor érdekes az, hogy más idetartozó bűncselekményeknél van egy nem 
nagyszámú növekedés - ezek abszolút számokban értendők -, ezek a bűncselekmények 
a „versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásokban” 
bűncselekmények csoportja.  
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Az viszont igaz, hogy a költségvetési csalásokra továbbra is igaz, hogy 
szerteágazóak, bonyolult ténybeli, jogi megítélésűek. Tán érdekes lehet, hogy a 
költségvetési csalás miatt 2020-ban a feltárt vagyoni hátrány összege azokban az 
ügyekben, amelyek vádemeléssel végződtek, több mint 36 milliárd forint volt, hűtlen 
kezelés miatti vádemeléssel érintett ügyeknél pedig ez az összeg több mint 10 milliárd 
forint volt. Tehát ez azért egy jelentősebb mennyiség.  

A korrupcióval összefüggésben talán még el kell mondani, hogy az írásbeli 
beszámoló hosszasan foglalkozik a magyar ügyészség és a különböző nemzetközi 
szervezetek kapcsolatával. Itt alapvetően az Európai Unió különböző szervezeti 
egységeire kell gondolni, és ebbe beletartozik az OLAF is. Az OLAF ugye, az Unió 
költségvetésének védelmét szolgáló adminisztratív jellegű szervezet. Szoros az 
együttműködés velük. 2020-ban az OLAF ajánlása vagy jelzése nyomán 17 nyomozás 
volt folyamatban, ami az Unió költségvetését érintette, és külön ki kell emelni, hogy az 
OLAF 2020-as jelentése szerint a magyar ügyészség az uniós átlagot - 37 százalék - 
messze meghaladó mértékben, az általa jelzett esetek mintegy 67 százalékában emelt 
vádat. 2020-ban egyébként az OLAF két igazságügyi ajánlást tett a magyar 
ügyészségnek, mind a két esetben már folyamatban lévő nyomozáshoz csatoltuk az 
iratokat. Egyébként minden OLAF-jelentés ügyében nyomozás elrendelésére, vagy 
folyamatban lévő nyomozás OLAF által kívánt kiterjesztésére kerül sor, anélkül, hogy 
erre törvényi kötelezettsége lenne az ügyészségnek, de ez a gyakorlatunk.  

Érdemes megjegyezni, hogy az OLAF által Magyarországnak tett ajánlások 
száma minden évben csökkenést mutat. Ez a kettő 2020-ban történt, 2019-ben három 
ajánlása volt, 2018-ban négy ajánlása, 2017-ben 6 ajánlása, 2016-ban 10 ajánlása. Azt 
gondolom, hogy ez a tendencia örvendetes, hiszen az OLAF ezek szerint egyre kevesebb 
esetben látja azt, hogy igazságügyi eljárást kellene indítani az uniós pénzek kapcsán 
Magyarországon. 

Ezzel kapcsolatban még annyit hadd mondjak el, hogy 2020-ban az OLAF 
ajánlásai alapján öt esetben emeltünk vádat, büntetőeljárás megszüntetésére pedig 
egyáltalán nem került sor. 2020-ban egyébként három büntetőeljárás fejeződött be a 
bíróság előtt OLAF-os ügyekben, mind a háromban az ügyészség által javasolt 
minősítéssel elítélés történt.  

Nagyon jó egyébként a kapcsolat a másik velünk szorosan együttműködő uniós 
szervezettel, a Eurojusttal is. Itt több közös nyomozócsoport volt 2020-ban is, és több 
koordinációs értekezletet is tartottunk. A tizenegy akkor folyamatban lévő közös 
nyomozásból egyébként érdekes, hogy hétben költségvetési csalás ügyében működtünk 
együtt, kettőben vagyon elleni cselekményben. Ez egyébként azért fontos, mert itt 
találkoznak az egyébként látszólag különálló események, hiszen a költségvetési 
csalások jelentős része az uniós pénzekre vonatkozott, tehát Magyarországon biztosítva 
van a nemzetközi együttműködés mind az OLAF-fal, mind pedig a Eurojusttal az uniós 
pénzek védelmében.  

Valamit a vádemelésről. 2020-ban több mint 77 ezer ügyet vizsgáltunk meg, 
hogy alkalmas-e vádemelésre. Több mint 61 százalékuk volt alkalmas vádemelésre, 23 
százalékuk nem, 10,5 százalékban feltételes ügyészi felfüggesztés történt, több mint 4,5 
százalékban pedig közvetítői eljárás lett a vádjavaslat sorsa. Azt gondolom, hogy mind 
a két utóbbi intézmény rendkívül fontos, és azt a részben megváltozott jogpolitikai 
irányt jelzi, amely még nagyobb teret ad a sértetti kompenzációnak, illetve a 
megelőzésnek a büntetőügyek területén.  

Ha megnézzük a vádemelés típusait, akkor általános szabályok szerinti vádiratot 
valamivel több mint 5600 ügyben nyújtottunk be, körülbelül 2300 ügyben bíróság elé 
állítás történt, míg majdnem 34 ezer ügyben büntetővégzés meghozatalára tettünk 
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indítványt. Lassú, de folyamatos térnyerését figyelhetjük meg az egyezségnek; 2020-
ban 58 ilyen egyezségkötésre került sor, és nyújtottunk be vádiratot egyezségkötéssel.  

Egyre nagyobb szerepet játszik az úgynevezett mértékes indítvány. A mértékes 
indítvány lényege, hogy a bíróság az előkészítő ülésen be tudja fejezni az ügyet, 
amennyiben a terhelt beismerő vallomást tesz, és akkor a bíróság a mértékes indítvány 
szerint marasztalhatja a terheltet. Ennek óriási jelentősége van az eljárás hosszát 
illetően is, hiszen ebben az esetben a terhelt lemond a tárgyalásról. A büntető végzések 
nagymértékű emelkedése megint csak összeköthető a pandémiás helyzettel, de 2020-
ban 71,7 százaléka volt az összes vádemeléshez viszonyított aránya a büntető 
végzésnek. Ez 2019-ben még csak 58 százalék volt, óriási az emelkedés, de azt 
gondolom, hogy ez a jogintézmény mindenképpen beváltotta a hozzá fűzött 
reményeket. 

A büntető bíróság előtti tevékenységről nagyon röviden. Ez volt az a terület, 
amely az egyik legnagyobb kihívást jelentette a pandémia következtében, hiszen a 
jelenléti tárgyalások egy jó része nem volt megtartható a járvány miatt és új 
megoldásokat kellett alkalmazni. Nyilván az egyik új megoldás éppen a büntetővégzés 
volt, illetve a perkoncentráció az előbb említett előkészítő ülés segítségével. 
Számolnunk kellett azzal is, hogy kéthetes rendkívüli ítélkezési szünet is volt a 
pandémia miatt 2020-ban. Mindenesetre, ahol lehetett, és ahol tárgyalást kellett 
tartani, a telekommunikációs eszközök használatát helyeztük mi is előtérbe, ez 
egyébként nagyon sikeresnek bizonyult és a jövőre nézve is egy járható út lesz. Azt 
azonban hozzá kell tenni, hogy 2020-ban az előző évhez képest 18 százalékkal csökkent 
a bíróság által jogerősen elbírált ügyek száma és 20 százalékkal a vádlottak száma, akik 
ezáltal jogerős ítéletet kaptak. Nyilván ennek egyik oka a bűncselekményszámok már 
általam említett évek óta tartó csökkenése, ami megjelenik a bíróság előtti 
eljárásokban, a másik oka viszont megint csak a járvány volt, hiszen nem minden ügyet 
lehetett az új eszközök segítségével, akár jogi eszközök, akár technikai eszközök 
segítségével befejezni. Ez azonban, úgy gondolom, összességében nem érintette az 
ítélkezés eredményességét. A 2021-es adatok majd ezt bizonyítani fogják. 

Valamit az ügyészségi fellebbezésekről. Ez változatlan arányszámokat mutat a 
korábbiakhoz képest. A fellebbezések eredményessége valamivel több mint 52 
százalék, ez néhánytized százalékkal rosszabb, mint 2019-ben. (Dr. Varga László 
visszajön a terembe.) Az igazi problémánk mindig is a súlyosításra irányuló 
fellebbezések körében volt. Ez így volt 2020-ban is. Az összes fellebbezésnek több mint 
84 százaléka irányult büntetőügyekben a büntetés súlyosítására. Ennek 
eredményessége azonban csupán 28,9 százalék volt. Továbbra is igen enyhének tartjuk 
az ítélkezési gyakorlatot. 

A váderedményesség kapcsán minden évben elmondom, hogy nyilván ez nem 
emelhető. Minden évben én magam is kicsit csodálkozom. Megint emelkedett, 2020-
ban 98,9 százalékra, egytized százalékot megint emelkedett. Ennél fontosabb adat, ezt 
tavaly is elmondtam, hogy a bíróság a terheltek 87,9 százalékát minden tekintetben a 
váddal, illetve a végindítvánnyal megegyezően ítélte el, illetve állapította meg a 
bűnösségüket. 

Nagyon röviden a közérdekvédelmi szakterületről. A 2020-as adatok azt 
mutatják, hogy itt is csökkenés volt, mintegy 11,7 százalékos csökkenés. A döntő 
tényező a csökkenésben a törvényességi ellenőrzési ügyek számának csökkenése volt, 
míg a magánjogi ügyekben valamilyen tendenciának megfelelően, ami az előző években 
volt kimutatható, nőtt az ügyérkezés, bár nem olyan sokkal, 2,4 százalékkal. Továbbra 
is fókuszálunk olyan fontos ügyekre, mint a környezetvédelmi ügyek vagy a fogyasztói 
jogok érvényesítése és külön meg kell említeni a megbízhatósági vizsgálatokat. Az 
ügyész hagyja jóvá a megbízhatósági vizsgálatokat. 2020-ban majdnem ezer ilyen 
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megbízhatósági vizsgálatot hagytunk jóvá és ennek következményeként 9 
büntetőeljárás indult a rendőrség, az Idegenrendészeti Főigazgatóság és a büntetés-
végrehajtás állományát illetően elsősorban, de más állami szerveknél is. A büntetés-
végrehajtás törvényességi felügyeletét ugyancsak nagymértékben érintette a járvány, 
csökkenés volt megfigyelhető az iktatott ügyek számában. Nyilvánvaló, hogy a 
viszonylag közvetlen érintkezés miatt a büntetés-végrehajtási intézmények személyes 
ellenőrzése vagy ellehetetlenült, vagy pedig nagyon megritkult az adott időszakban. Azt 
gondolom, hogy ettől a törvényesség még a különböző technikai eszközök segítségének 
igénybevételével is változatlanul megvan ezen intézmények eljárását illetően. 

Talán érdekes lehet, hogy a tárgyévben a törvényesség érdekében hét 
jogorvoslati indítvány született és a Kúria mind a hétnek az indítvány szerint helyt 
adott, ugyanakkor nagyon fontos jogegységi eljárások tekintetében is a 2020-as három 
büntető tárgyú jogegységi indítványt az ügyészség nyújtotta be, ezzel is mutatva, hogy 
az ítélkezés egységességében is rendkívül nagy szerepet játszik. 

Tisztelt Elnök Úr! Két mondat még. Mind az ügyészség személyügyi helyzete, 
mind gazdálkodása szilárd és megalapozott. Úgy vélem, és ez az írásbeli beszámolónak 
is a kicsengése, hogy az ügyészség teljesítette az Alaptörvény és a törvények által rá rótt 
feladatát, ez a teljesítés magas szintű volt és minden tekintetben, azt gondolom, annak 
a trendnek felelt meg, amit évek óta folytat az ügyészség és folytatni kíván a jövőben is. 
Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Legfőbb ügyész úr, köszönjük szépen. Az elfogadott tárgyalási 

rendünknek megfelelően most képviselői kérdések következnek. Kérdezem 
képviselőtársaimat, ki kíván felszólalni ebben a körben. (Dr. Gyüre Csaba jelentkezik.) 
Gyüre Csaba alelnök úré a szó. Tessék parancsolni! 

Kérdések 

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 
elnök úr. Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr! Legfőbbügyész-helyettesek, Képviselőtársaim! A 
legfőbb ügyész úr részletesen beszélt a korrupciós bűncselekményekkel kapcsolatban, 
elemezte az adatokat is, amelyek ebben szerepelnek, illetve felhívta a figyelmünket 
arra, hogy Magyarországon az érzet, ahogy ön mondta, távol áll a valódi 
tapasztalatoktól. Tehát amit a jogszabály is büntetni rendel, illetve amit az emberek 
korrupciónak gondolnak, az távol áll egymástól és talán ezért mondja azt, hogy 
Magyarországon a korrupciós érzet és a valódi korrupciós bűncselekmények nincsenek 
összhangban egymással. 

Nem lát-e legfőbb ügyész úr ellentmondást abban, hogy mégis az elmúlt tíz 
esztendőben folyamatosan csúszik le Magyarország azon a korrupciós ranglistán, 
amelyben figyelik egyes országokban a korrupció mértékét. Nyilván ez a 
korrupcióérzetet jelenti. De azt gondolom, hogy ha egy országban az állampolgárok azt 
érzik, hogy erősödik a korrupció, hiába hogy egyébként a visszaköszönő számok nem 
ezt támasztják alá, mert ahogy ön is ismertette, illetve ahogy ebben a jelentésben 
szerepel, 2020-ban 872 korrupciós bűncselekmény került nyilvánosságra. 2019-ben 
1253, 2018-ban 969, tehát az látható, hogy ez kevesebb mind ’19-ben, mind ’18-ban, 
2018-tól is kevesebb 2020-ban, tehát ebből a folyamatos csökkenés vagy a csökkenés 
tendenciája lenne, míg az emberek érzete pedig teljesen mást mond. Ebben nem érez-
e ellentmondást legfőbb ügyész úr, hogy ebben ellentmondás van? Különös tekintettel 
arra, hogy az elmúlt 31 évben a rendszerváltás óta azért az ön neve volt leginkább 
legtöbbet a legfőbb ügyészi poszton, hiszen több mint 50 százalékban ön töltötte be ezt 
a pozíciót, és mindamellett mind az európai részről, mind pedig az itteni embereknek 
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az érzete azt mutatja, hogy jelentős emelkedés van a korrupcióban. Ezt szeretném 
megkérdezni a legfőbb ügyész úrtól. Köszönöm szépen.  

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

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr és 
Helyettesei! Azt szeretném megkérdezni, hogy egy fontos feladata a Legfőbb 
Ügyészségnek, illetve az ügyészi szervezetnek is, hogy adott esetben az életviszonyok 
változása vagy más felismerése kapcsán jogszabályalkotási, -módosítási javaslatokkal 
forduljon az arra illetékes és hatáskörrel rendelkező szerv felé. Azt szeretném 
megkérdezni a tisztelt legfőbb ügyész úrtól, hogy milyen javaslatokkal fordultak hozzá, 
amit szeretne esetleg kiemelni, és azok milyen eredménnyel jártak a munkájában. 
Köszönöm szépen.  

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

Ügyész Úr! Tisztelt Helyettesek! Tisztelt Bizottság! Tulajdonképpen én két 
kérdéscsoportot szerettem volna feltenni, az egyik Gyüre Csaba által elmondásra 
került, úgyhogy nem ismételném meg, de ráerősítenék. Tehát nyilván itt a 
társadalomnak az érzése a Magyarországon tapasztalható korrupció mértékéről és a 
helyzet, amire a beszámoló enged következtetni, az eltér. Mégis hogy látja, mi az 
ellentmondás, milyen okok feszülnek egymásnak az ellentmondás kapcsán?  

A másik, néhány szakmai kérdésre hadd kérdezzek már rá, mert igencsak 
mozgatnak ennek a társadalmi okai, és az, hogy ön miben látja ezeket az okokat. 
Először is jelentősen nőtt a befejezett emberölések száma - a beszámolót figyelem - az 
előző évhez viszonyítva. Ugye, 60-ról 81-re. Ennek mik az okai? És 57-ről 90-re az 
emberölési kísérletek száma. Milyen okok húzódhatnak meg e mögött?  

A második kérdésem ebben a körben, hogy mit kíván tenni, hogy jelentősen 
visszaszorítsa a közlekedési bűncselekmények számát, hiszen ez jelenleg mintegy 19 
ezer. Ez nagyon nagy szám. Az előző, korrupciót érintő kérdéskörrel részben 
összefüggésben állapítanám meg, hogy 2020-ban is nagyon sok, 1569 ügyben utasította 
el a feljelentéseket az ügyészség. Mi az oka ennek a nagy számnak, és hogyan látja, van-
e dolga ezzel az ügyészi szervezetnek? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Több felszólalni szándékozót a monitoromon nem látok, a kérdések 

körét lezárom, és megadom a szót legfőbb ügyész úrnak, hogy válaszoljon az 
elhangzottakra. Tessék parancsolni!  

Dr. Polt Péter válaszadása 

DR. POLT PÉTER legfőbb ügyész: Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a 
kérdéseket. Gyüre képviselő úr kérdése a korrupciós érzet és a valós helyzet vagy az 
elindított és befejezett eljárások közötti ellentmondás. Én az írásbeli beszámolóban és 
a szóbeli kiegészítésben is szándékosan elemeztem egy kicsit hosszabban, illetve tértem 
ki erre a kérdésre, mert valóban van egy ilyen ellentmondás. Azzal a példával 
próbáltam megmagyarázni részben, amit az Eurobarométer vizsgálatából ki lehetett 
olvasni, tehát nincs abban megegyezés, hogy definíciószerűen mit tartunk 
korrupciónak, és mi az, ami a jogszabályokban ennek minősül, és a büntető 
eljárásokban érvényesíthető magatartás. Az Eurobarométernél - ahogy erre utaltam - 
messze a legnagyobb csoportot az egészségügyi korrupció tette ki, de többszöröse mind 
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a gazdaságinak, mind pedig a hivatali korrupciónak, és azt nagyon jól tudjuk, hogy a 
korábbi években, és így 2020-ban is az egészségügyi korrupció - nevezzük úgy, hogy 
hálapénz - nem volt büntetőjogi kategória, vagy csak egy nagyon szűk mezsgyén 
lehetett büntetőjogi kategória, hiszen lehetett legálisan hálapénzt adni, méghozzá 
nagyon csekély feltételek teljesülése esetén. Mindez, bár a lakosság, a polgárok ezt nem 
tartották helyesnek, nem tartják ma sem helyesnek, és ellenérzést szült bennük, de 
mégis zokszó nélkül teljesítették, éppen azért, mert úgy gondolták, hogy ez a kialakult 
gyakorlat nem szakítható meg, hiszen ebben az esetben az ő ellátásuk alacsonyabb 
minőségű vagy egyáltalán veszélyeztetett lenne.  

Ez megváltozott, tehát én azt látom, és azt mutatják egyébként pont a 
megbízhatósági vizsgálatok legutóbbi tapasztalatai is, hogy az egészségügyben a 
jogszabályváltozás, ami a hálapénzt megtiltotta, és korrupciónak minősíti már, az 
jelentős mértékben majd megváltoztatja egyrészt a lakosság tapasztalatait ezen a téren, 
másrészt pedig hatással lehet - én azt remélem, hogy megelőző hatással és nem pedig 
a bűncselekmények számának emelkedő hatásával - a bűnügyi statisztikákra is.  

Tehát, ha megnézzük, és még egyszer visszatérek az Eurobarométerre, akkor azt 
fogjuk látni, hogy a hivatali és a gazdasági korrupció tulajdonképpen ugyanolyan 
mértékben van jelen az Eurobarométer felmérésében Magyarországon, mint amilyen 
más országokban. Tehát az átlagtól nem nagyon térünk el, sőt a hivatali korrupciót 
illetően teljesen az átlagon vagyunk. Ez az egyik lehetséges magyarázat. 

A másik lehetséges magyarázatra is igyekeztem kitérni, és össze is kötöttem a 
korrupció kérdéskörével, tudniillik, számos olyan egyéb bűncselekményt is ebbe a 
körbe vonnak elsősorban a kommunikációban, ami egyébként dogmatikailag, jogászi 
szemmel nem korrupciós cselekmény és én megemlítettem a különböző gazdasági és 
vagyon elleni bűncselekményeket. Itt kiemelve a költségvetési csalást vagy a hűtlen 
kezelést. Ezek a bűncselekmények nagyobb számban vannak jelen, mint a korrupciós 
bűncselekmények, ráadásul jóval nagyobb számban, és ezeknél a bűncselekményeknél 
valóban azt lehet mondani, hogy az érzet és a valóság közelít jobban egymáshoz. 
Ezeknek az érzete is megvan és a bűncselekmények is jelen vannak. Ezeknek a 
bűncselekményeknek egyébként a felderítési aránya és a váderedményessége is jóval 
magasabb, mint a nehezen felderíthető, abszolút titokban folytatott, jogdogmatikailag 
is korrupciós cselekményeké.  

Tehát én azt gondolom, hogy a kérdésének az a része, ami azzal foglalkozott, 
hogy vajon itt ebben az esetben a hatóságoknak a tevékenysége mennyire kritizálható, 
azt mondhatom, hogy itt jó arányú a felderítés. Nem is véletlenül említettem meg 
azokat az összegeket, amik ezekből…, egy-két bűncselekmény-kategóriát említettem, a 
költségvetési csalást és a hűtlen kezelést, hogy hány tízmilliárd forint volt az ott 
felderített kár, illetve vagyoni hátrány.  

Ide kapcsolódik Varga László képviselő úrnak az a kérdése, hogy miért van sok 
feljelentés-elutasítás korrupciós ügyekben. Én azt gondolom, hogy ez azért egy 
mélyebb vizsgálatot meg elemzést kívánna. Elsősorban, ugye, azzal tisztában kell lenni, 
hogy a korrupciós cselekményeknek csak egy nagyon kis szeletét nyomozza az 
ügyészség, ez a kis szelet a hivatali korrupció. A hivatali korrupcióban az utóbbi 
években szerintem a felderítés és a vádemelés nagyot lépett előre. Számos ügyben, ami 
megjelent a tömegkommunikációban is, sikereket ért el az ügyészség, és ez mutatja az 
eredményes munkát.  

A gazdasági korrupció egy másik tészta, azzal a különböző más nyomozó 
hatóságok foglalkoznak, és ők azok, akik a döntést meghozzák, hogy egy ügyben 
elutasítják a feljelentést, elrendelik, vagy pedig feljelentés-kiegészítést rendelnek el. 
Nem tudom, hogy képviselő úr milyen statisztikai adatokból tette fel ezt a kérdést, 
amikor azt mondja, hogy nagyarányú a feljelentés-elutasítás. Ha ezt megmondaná, 
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akkor nekem könnyebb lenne a helyzetem. Az én legjobb tudomásom szerint az ebben 
az ügycsoportban született döntések - legalábbis az ügyészséget illetően - biztos, hogy 
nem térnek el az átlagtól.  

A más nyomozó hatóságokat illetően azt meg kellene nézni, hogy eltérnek-e az 
átlagtól, de az én személyes véleményem szerint ott sem térhetnek el olyan nagyon az 
átlagtól. Itt megint az a probléma merülhet fel, hogy a közvélekedés nem esik egybe a 
jogi dogmatikai feltételekkel, és olyan magatartásokat is ebbe a körbe von, amely 
magatartások vagy nem bűncselekménynek minősülnek vagy pedig, ahogy az előbb is 
említettem, egy teljesen más típusú bűncselekménynek. És akkor igaz lehet az a 
megállapítás, hogy igen, vesztegetésben, befolyás vásárlásában vagy más 
bűncselekményben elutasítás történik vagy megszüntetés, viszont költségvetési 
csalásban vagy hűtlen kezelésben vagy versenyt korlátozó kartellezésben a nyomozást 
elrendelik, vagy folytatják. Tehát azért mondtam, hogy egy kicsit bonyolultabb ez a 
kérdés. Én azt tudom mondani: mindig mindenen lehet javítani, és természetesen 
igyekszünk is javítani, de az én legjobb tudomásom szerint, és az én legjobb 
tudomásom azért statisztikai adatokon nyugszik, nincsenek szignifikáns különbségek 
más országokéhoz képest. Ez lenne Gyüre Csaba képviselő úrnak, illetve Varga László 
képviselő úr egyik kérdésének a válasza. Persze, ha van még kiegészítő kérdés, arra is 
szívesen felelek.  

Rátérnék Bajkai képviselő úr kérdésére: igen, fontos szerepe van az 
ügyészségnek a jogszabályalkotásban is, elsősorban véleményezőként. Tehát a 
közigazgatási egyeztetés során a véleményünket fejtjük ki valamennyi olyan elénk 
kerülő jogszabályban, ahol az ügyészség olyan szakmai felkészültséggel rendelkezik és 
olyan tapasztalatokkal, mert a szakmai felkészültségünk, azt hiszem, majdnem minden 
területen megvan, de olyan tapasztalatokkal is, amely ezt lehetővé, illetve szükségessé 
teszi. Elsősorban a büntető területen, hiszen ez teszi ki az ügyészség tevékenységének 
a jelentős részét, de az egyéb jogszabályok területén is. Ha példákat kell mondani, 
2020-ban például a gyermekvédelem területén, az akkor született jogszabályokban, 
ezek kodifikálásában az ügyészség részt vett. Számos kodifikációs bizottságban is 
személy szerint is részt veszünk, és változatlanul fennáll az a gyakorlat, hogy az 
ügyészség delegál a jogszabályok adta lehetőségek folytán az Igazságügyi Minisztérium 
kodifikációs területeire embereket. Jelenleg a büntető kodifikáció területén - ami, ugye, 
napi munkát is jelent, tehát nemcsak azt, hogy egy-egy jogszabályjavaslatot, 
törvényjavaslatot véleményezünk, hanem napi elfoglaltság - három ügyész dolgozik 
felelős beosztásban, egyébként 2020-ban is, azt hiszem, pontosan ennyien voltak. A 
nagy kódexek, eljárási törvények, jogi törvények megalkotásánál ez tíz körüli számot 
jelentett, de most jelenleg hárman dolgoznak, és a büntető területen is részt vesznek az 
ilyen típusú jogszabályoknak a kidolgozásában.  

Varga képviselő úr, igen, mi is tapasztaljuk, hogy bár az összbűnözés csökkenő 
tendenciát mutat, bizonyos bűncselekmények emelkedő számban vannak jelen a 
társadalomban, és valóban ilyen a befejezett emberölések, illetve a kísérleti szakban 
maradt emberölések száma is, kriminológiai vizsgálatot igényelne az, hogy ez miért 
történik. Vannak feltevéseink, de sajnos itt is meg kell említeni a pandémia szerepét. 
Az emberölések egy jelentős része konfliktusos jellegű emberölés, amely konfliktust az 
a helyzet, amit a pandémia okozott, felerősített, és több esetben a mostani 
meglátásunk, még adatokkal alá nem támasztott meglátásunk szerint ez vezethet az 
ilyen emberölések megemelkedéséhez.  

Vannak más típusú emberölések is, garázda jellegű emberölések. Azt tudom 
mondani, hogy szerencsére a közbiztonságot leginkább érintő, ilyen street crime jellegű 
emberölések tekintetében még mindig jól állunk nemzetközi összehasonlításban, de 
bizonyos területeken tovább nőhet, vagy van esély arra, hogy nő az ilyen jellegű 
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emberölések száma. Csak példaként szeretnék hivatkozni arra, ami történt Ausztriában 
és érinti Magyarországot, hogy egy embercsempészettel összefüggésben ismételten 3 
ember is meghalt. Emlékszünk a halálkamionra, ami 70-nél több halálos áldozattal 
járt. Az ilyen jellegű bűncselekmények továbbra is nagy számban vannak jelen a 
magyar statisztikákban és ezek mindig magukkal hozhatják az emberölési esetszámok 
növekedését. Erre figyelnünk kell és úgy gondolom, elmondom, ha már rákérdezett 
képviselő úr, hogy az Országos Kriminológiai Intézet fel fogja venni ezt a kérdést a 
kutatási tervébe és módszertani javaslatokat is fog tenni a megelőzésre. Azt gondolom, 
hogy ez szükséges a jövő tekintetében. 

A közlekedési bűncselekmények sajnos egy idült és állandó probléma. Sőt, azt 
lehet mondani, hogy új és új szegmensei jelennek meg ennek a problémának a 
technikai tudományos fejlődéssel összefüggésben. Gondoljunk csak az elektromos 
rollerre vagy más közlekedési eszközökre, önvezető autók által generált problémákra. 
Ezzel foglalkoznunk kell, foglalkozni is kívánunk. Ami továbbra is problémát okoz, az 
az általam a szóbeli kiegészítésben is megemlített enyhe ítélkezési gyakorlat. Sajnos ezt 
ki kell mondani. Az általános enyhe ítélkezési gyakorlat a közlekedési 
bűncselekményeknél is megjelenik és ez nemcsak a személyes szabadságot érintő 
szankciókban, illetve az anyagi hátrányt jelentő szankciókban mutatkozik meg, hanem 
a megelőzést segítő eszközökben is, például a járművezetéstől eltiltásban, ez is enyhe. 
Tehát itt is azt gondoljuk, hogy van, akit persze ez nem érdekel és beül az autóba, 
tudjuk, látjuk az újságokban, az elektronikus médiában, hogy van ilyen és újra ugyanazt 
a közlekedési bűncselekményt elköveti, de azért mégis van egy általános visszatartó 
hatása annak, ha valakit eltiltanak a járművezetéstől. 

Konkrétan azt tudom mondani, hogy a szigorúbb megítélés érdekében 
körlevelet adott ki az ügyészség és itt a legutóbbi ilyen kedvezőtlen jelenségként, amely 
már azért nem egy teljesen mai jelenség, de ismert, a büntetőfékezések ügyét lehet 
előhozni. Minden eszközzel arra hívtuk fel az ügyészek és rajtuk keresztül a bíróságok 
figyelmét, hogy a büntetőfékezésnél a törvény lehető legnagyobb szigorával lépjen fel. 
Jelenleg tehát ezt tesszük, de valóban nagy figyelmet kell fordítani erre, mert az itteni 
halálozások száma bizony jóval meghaladja a szándékos emberölések számát ma 
Magyarországon. Ennyit tudtam erre válaszolni. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen legfőbb ügyész úr a kérdésekre válaszait.  
Mielőtt megnyitnám a vélemények körét, be kell jelentenem, hogy Kovács Zoltán 

alelnök úrnak el kellett menni. Megkértem, hogy az Igazságügyi bizottságot képviselje 
egy nemzetközi videokonferencián és fél emelettel lejjebb kellett mennie. Ezért 
innentől kezdve Kovács Zoltán alelnök urat Bajkai István képviselőtársunk helyettesíti, 
jómagam pedig Czunyiné Bertalan Judit képviselő asszonyt, alelnök asszonyt. 

Ezek után megnyitom a vélemények körét. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. 
(Senki sem jelentkezik.) A vélemények körében jelentkezőt nem látok, így a 
véleménykört és a vita egészét lezárom. Kérdezem legfőbb ügyész urat, hogy kíván-e 
még valamit elmondani. (Dr. Polt Péter: Nem, köszönöm.) Nem.  

Határozathozatal 

Most a határozathozatal következik. Kérdezem képviselőtársaimat, támogatják-
e az ügyészség 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását. Kérem, 
szavazzanak most! (Szavazás.) Köszönöm. A bizottság 9 igen szavazattal, 2 nem 
szavazat ellenében, tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a beszámoló elfogadását 
támogatja. 

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

Határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a 
határozati javaslat benyújtását annak kiosztott szövege szerint. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 9 igen szavazattal, 2 nem 
szavazat ellenében, tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a határozati javaslatot az 
ülésen kiosztott tartalommal terjeszti a tisztelt Ház elé. 

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

Legfőbb ügyész úrnak és helyetteseinek köszönjük, hogy a mai ülésünkön részt 
vettek. Munkájukhoz további jó egészséget és sok sikert kívánunk! Ezzel ezt a napirendi 
pontot lezárom és egy perc technikai szünetet rendelek el. 

 
(Szünet: 13.46 – 13.48 óra) 

 

Magyarország Alaptörvényének tizedik módosítása címmel 
benyújtott T/16998. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
A korrupcióellenes ügyészségről szóló T/16999. számú 
törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Folytatjuk a munkánkat. Soron következik a 11/a. 
és 11/b. napirendi pontunk Magyarország Alaptörvényének tizedik módosítása címmel 
T/16998. számon benyújtott javaslat, valamint a korrupcióellenes ügyészségről szóló 
T/16999. számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről való döntés. A javaslatot 
Tordai Bence (Párbeszéd) és képviselőtársai nyújtották be. Tisztelettel köszöntjük az 
előterjesztők képviseletében Tordai Bence képviselő urat, és megadom a szót, hogy 
előterjesztését szóban is indokolhassa. Tessék parancsolni! 

Tordai Bence szóbeli kiegészítése 

TORDAI BENCE (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr, és 
idézőjelesen „köszönöm” a bizottság fideszes többségének, hogy az előző alkalommal 
nem adtak szót. Mélyen antidemokratikusnak gondolom ezt az eljárást, de egyébként 
a szűklátókörűségük és a rövidlátásuk hozzásegített ahhoz, hogy sokkal nagyobb 
nyilvánosság ismerje meg a miniszter asszony kiábrándító válaszait a tárgyalt ügyben. 

Ráfordulva a napirendi pont témájára, igazán pikáns, hogy Polt Péter legfőbb 
ügyész beszámolója után tárgyaljuk ezt az előterjesztést, hiszen ő az, aki miatt 
gyakorlatilag szükség van a korrupcióellenes ügyészség felállítására, ennek az új 
intézménynek megteremtésére és ennek a jogszabályi hátterét megteremtendő 
nyújtotta be a Párbeszéd frakciója ezt a két indítványt, amit most tárgyalunk. 
Mindannyian tudjuk, hogy a Fidesz rendszere a korrupcióra épül, a köré szerveződik 
gyakorlatilag és ennek egyik legfőbb pillére az, hogy a legfőbb ügyészi hivatalt egy, a 
Fideszhez és személyesen Orbán Viktorhoz végtelenül lojális és szakmai értelemben 
egyértelműen korrupt figura foglalja el, ez lenne dr. Polt Péter. 

Úgyhogy ezért van szükség egyrészt egy kormány- és rendszerváltásra, másrészt 
pedig arra, hogy ezt követően felállítsunk egy korrupcióellenes ügyészségi szervezetet. 
Nyilván, ha önök meglepetést szeretnének okozni, akkor most megszavazzák ezt az 
előterjesztést, és már most egy, a fideszes hatalomtól független korrupcióellenes 
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ügyészség és annak keretében egy legfőbb ügyész fogja magukra égetni az összes 
korrupciós botrányukat, és megtenni azokat a vádemeléseket, amelyek nyomán az 
érintettek majd börtönbe jutnak egy bírósági tárgyalás eredményeképpen. De 
különösebb illúzióink e tekintetben nincsenek. Úgyhogy én itt be is rekesztem az 
előterjesztést, és arra kérném a bizottság fideszes többségét, hogy próbáljanak 
meglepni engem. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Mielőtt a vitát megnyitnám, vissza kell utasítanom az Igazságügyi 

bizottság nevében azt, hogy a Fidesz korrupciós párt lenne, hogy a korrupció épülne, 
mint ahogy mondta, és vissza kell utasítanom azt is, amit legfőbb ügyész úr 
tekintetében, Polt Péter tekintetében mondott, szintén a korrupcióról. A vitát 
megnyitom. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. Varga László 
képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni!  

Hozzászólások 

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Nyilván az Igazságügyi bizottság ellenzéki 
tagjaként szólok ebben az ügyben, tehát én csak arra kérem elnök urat, hogy az én 
nevemben semmiképp nem kell visszautasítani Tordai képviselő úr megállapításait.  

 
ELNÖK: Akkor pontosítom: az ellenzék nevében nem, a Fidesz-KDNP nevében 

utasítottam vissza. 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Igen. Én egy más lehetőséget 

látok ebben az indítványban. Nyilván a végeredményét tekintve én is szkeptikus 
vagyok, mint Tordai képviselő úr, de azért itt legfőbb ügyész úr is hivatkozott arra, hogy 
szerinte a társadalom mást lát korrupciónak, mint ami valójában az, és a magyar 
jogszabályok szerint az, és itt van egyfajta zavar szerinte. Tulajdonképpen, ha jól 
értettem, nagyjából ezzel elintézte mind Gyüre Csaba, mind az én erre irányuló 
kérdéseimet a meghallgatásán. Szerintem ez az előterjesztés egy kiváló lehetőség volna 
arra, hogy nagy nyilvánosság előtt, a plenáris ülésen folytassunk például erről vitát, 
hogy milyen, hogy áll a korrupció Magyarországon, milyen módon kéne ezeket a 
jelenségeket üldözni, és milyen - hogy mondjam? - adóságai vannak az elmúlt 11 év 
kormányzásának ebben a tekintetben. Különös tekintettel például itt a legfőbb ügyész 
úr személyét érintő kritikákra ebben az időszakban.  

Tehát azt gondolom, hogy azt mindenképpen lehetne kérni a kormánypárti 
képviselőktől, hogy vegyék tárgysorozatba ezt az indítványt. Akkor ezt a nyilvános vitát 
állják a plenáris ülésen, és nyilván az, hogy a konkrét konstrukció milyen legyen, arról 
biztos lehetne egyébként egy építő jellegű vitát folytatni, gondolom, egyébként sokféle 
módosító indítványra nyitottak lennének ebben az esetben az előterjesztők, viszont 
arra hívnám fel a figyelmüket, hogy szerintem ebben az ügyben a nyilvános 
szempontok asztalra tétele az önök érdeke is most már fél évvel az országgyűlési 
választás előtt. Azt látni, hogy a magyar társadalom mennyire negatívabban ítéli meg 
az önök kormányzását ezekben az aspektusokban a korrupció tekintetében. Ha ebben 
nem fognak kerek mondatokat mondani, akkor a társadalom ítélete - ezt szeretném 
mondani, én úgy látom, hogy - egyértelmű ebben az ügyben.  

Tehát én támogatni fogom a tárgysorozatba vételt, és erre kérnék minden 
kormánypárti képviselőt, hogy folytassunk egy vitát a plenáris ülésen ezekről a 
kérdésekről. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Bajkai István képviselőtársunké a szó, tessék parancsolni!  
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DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Tisztelt Előterjesztő! Egy szakmai bizottságnak a tagjai vagyunk, és ebben a 
körben ma meghallgattuk a legfőbb ügyész urat, aki részletesen kitért tipikusan arra a 
felvetésre, amit egyébként képviselőtársunk is most megpróbált tárgysorozatba venni, 
nevezetesen az úgynevezett korrupciós helyzetet fogalmazta meg, meglehetősen sajátos 
módon, de még egyszer mondom, ez egyéni stílus, és tulajdonképpen már megszoktuk.  

Azt nem lehet azonban megszokni álláspontom szerint, hogy egy szakmai 
előterjesztés kapcsán tulajdonképpen ismét fenyegetőzéseket hallhatunk személy 
szerint is, akár így érthetjük, megmondom őszintén, mert tulajdonképpen az ’50-es 
évekre volt jellemző utoljára valójában, hogy valaki előre megírja az ítéltet, kimondja a 
büntetési tételt, megállapítja a felelősöket anélkül, hogy bármiféle alkotmányos alapja 
vagy éppen eljárási lehetősége erre lenne. Ebben a kontextusban és ebben a 
megfogalmazásban, amit most ismét hallhattunk Tordai Bence képviselő úrtól, 
valójában egy, elnézést a kifejezésért, szebb kifejezést talán nem is lehet használni, 
egyfajta gyűlölettől, haragtól átitatott beszédeket hallhattunk most is, és hallhatunk 
szinte minden alkalommal, mikor megszólal itt a Parlament épületében. 

Azt kell hogy mondjam, hogy a legfőbb ügyész úr előadásában részletesen kitért 
azokra a szakmai és büntetőjogi tételekre és eljárásrendre, hogy hogyan dolgozik a 
magyar ügyészség. Ennek egyetlenegy-mondatos kritikáját sem tudtuk felfedezni 
képviselőtársam mondandójában, nem is törekedett erre, általában a hangulatkeltésre 
törekszik, ezért azt mondhatom, hogy egy ilyen szakmai bizottságban, mint az 
Igazságügyi bizottság, ilyen szavakat, valójában ilyen fenyegetőzéseket - 
tulajdonképpen félelemkeltés, ami itt folyik -, megengedhetetlennek tartok, és 
visszautasítom a magam részéről is. Köszönöm szépen a szót, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönjük. További felszólalni szándékozót nem látok, a vitát lezárom. 

Kérdezem az előterjesztőt, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. Igen, tessék 
parancsolni, öné a szó. 

Tordai Bence reflexiója 

TORDAI BENCE (Párbeszéd): Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a 
hozzászólásokat. Igen, ezt egy beismerő vallomásnak is lehet tekinteni, hogy önökre 
nézve ez fenyegetésként hat, ha azt mondjuk, hogy helyreállítjuk egy jól működő, 
független igazságszolgáltatás rendszerét. Akinek, ugye, nincs vaj a fején, az nyugodtan 
kimehet a napra, tehát, ha Bajkai képviselő úr úgy érzi, hogy nem követett el semmi 
olyat, ami a törvényekbe ütközik, akkor neki természetesen nincs miért aggódnia. Ez 
nem egy általános fenyegetés, ez egy ígéret arra nézve, hogy lesz még Magyarországon 
olyan világ, amikor működni fog az igazságszolgáltatás, és nem politikai komisszárok 
fognak ülni a Legfőbb Ügyészség élén. 

Valóban lehetne ennél sokkal szakmaibban kritizálni a legfőbb ügyész 
tevékenységét, csak éppen értelme nincsen. Tehát, ha az egész nem egy szakmai kérdés, 
hanem egy mindent meghatározó politikai akarat következményeként áll elő, akkor 
szerintem nincs miről beszélni szakmai szinten. Ezért is némileg pótcselekvés, ha 
részletes szakmai elemzésbe mennénk bele a legfőbb ügyész személyét, illetve hivatalát 
illetően. Erre nincs szükség, arra van szükség, hogy működő megoldásokat hozzunk, és 
ez a legfőbb ügyészi hivatalt kiegészítő korrupcióellenes ügyészség formájában 
megtehető. Úgyhogy én arra kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzák meg, hogy 
tárgyalhassa ezt a kezdeményezést a plenáris ülés. Én azt gondolom, hogy ha nincs 
félnivalójuk, akkor - ahogy Varga László képviselőtársam mondta - álljanak ki az 
emberek elé, ha vissza akarják utasítani az önök kormányzati tevékenységével 
kapcsolatos mély, megalapozott és kiterjedt korrupciós vágyakat, akkor erre a plenáris 
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ülés kiváló alkalom. Szavazzák meg a napirendre vételt, a tárgysorozatba vételt, és 
akkor elmondhatják, hogy ők miért nem korruptak, és hogyan nem korruptak, és akkor 
mégis miért alakulhatott ki a magyar polgárok túlnyomó részében az a meggyőződés, 
hogy önök mégiscsak egy alapvetően korrupt rendszert építettek fel, és üzemeltetnek. 
Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság az indítványokról 
egyenként, külön-külön határoz. Elsőként kérdezem a bizottság tagjait: támogatja-e 
Magyarország Alaptörvényének 10. módosítása címmel, T/16998. számon benyújtott 
javaslat tárgysorozatba vételét? Kérem, szavazzanak most! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal, 8 nem szavazat ellenében és 1 
tartózkodás mellett az indítványt nem vette tárgysorozatba.  

Most kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a korrupcióellenes ügyészségről 
szóló T/16999. számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. Kérem, szavazzanak 
most! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal, 8 nem 
szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett az indítványt nem vette tárgysorozatba. 

A határozati házszabály értelmében a bizottság házelnök urat a tárgysorozatba 
vétel kérdésében meghozott valamennyi döntéséről írásban értesíti. Köszönjük szépen 
az előterjesztő részvételét az ülésünkön, de úgy tudom, a következő napirendi pontban 
is ő lesz. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. 

A bejelentők védelméről és a közérdekvédelmi eljárásról szóló 
T/17000. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik a 12. napirendi pontunk, a bejelentők védelméről és a 
közérdekvédelmi eljárásról szóló Tordai Bence (Párbeszéd) és képviselőtársai által 
benyújtott T/17000. számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről való döntés. Ismét 
tisztelettel köszöntjük az előterjesztők képviseletében Tordai Bence képviselő urat és 
kérem, hogy előterjesztését szóban is indokolja. Tessék parancsolni, öné a szó. 

Tordai Bence szóbeli kiegészítése 

TORDAI BENCE (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tulajdonképpen az előző napirendi ponthoz kapcsolódik ez az indítvány is, a 
korrupcióellenes ügyészségen belül hoznánk létre egy közérdekvédelmi hivatalt és az 
itt, illetve más állami szerveknél folyó közérdekvédelmi eljárásokról szól ez a 
törvényjavaslat, illetve arról, hogy hogyan lehetne a jelenleginél kiterjedtebben és 
hatékonyabban védeni a közérdekű bejelentőket.  

Nem hiszem, hogy az előzőek után hosszasan érdemes lenne fejtegetnem, hogy 
miért van erre szükség, de csak hogy értsék a törvényjavaslat lényegét, ez azt segíti elő, 
hogy azok a korrupciós bűncselekmények, amelyek most rejtve maradnak, feltárásra 
kerüljenek. Ezzel kívánjuk megteremteni azt a lehetőséget, hogy miután a korrupcióra 
épülő és azt támogató politikai rendszer megbukik, azok, akik részt vettek az alsóbb 
szinteken ezekben a korrupciós cselekményekben vagy tudomással bírnak ilyen 
törvénybe ütköző korrupciós tevékenységekről, azok teljes lelki nyugalommal és 
személyes kockázatvállalás nélkül állhassanak a nyilvánosság, illetve a hatóságok elé, 
állhassanak a hatóságok rendelkezésére, a hatóságok pedig segítsék őket abban, hogy 
ezek a jogos panaszok, információk, felvetések elérjenek a címzettekhez és ebből 
megfelelő nyomozati munka segítségével vádemelésre kerülhessen sor a korrupciós 
bűncselekmények és ehhez kapcsolódó büntetőjogilag meghatározható eseteknek a 
keretében. 
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Úgyhogy azt szeretném kérni, ha tényleg egyeznek azokkal a célokkal, amelyeket 
a legfőbb ügyész teljesen képmutató módon felsorolt, és ha valóban tenni szeretnének 
a korrupció visszaszorítása ellen, illetve a közérdek, a közpénzek védelméért, hogy 
legyenek szívesek támogatni e törvényjavaslat tárgysorozatba vételét, mert lehetővé 
teszi, hogy megelőzzük, illetve feltárjuk a korrupciós és ehhez hasonló eseteket. 
Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, a vitát megnyitva, hogy ki kíván 
hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. Mivel vita 
nem volt, ezért az előterjesztőnek nem tudom újra megadni a szót. 

Szavazás következik. Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a javaslat 
tárgysorozatba vételét. Kérem, szavazzanak most! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, 8 nem szavazat ellenében, 
tartózkodás nélkül az indítványt nem vette tárgysorozatba. 

Köszönjük az előterjesztők képviseletében Tordai Bence képviselő úr részvételét 
az ülésünkön, ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Rátérünk utolsó napirendi pontunk, az egyebek megtárgyalására. Tájékoztatom 
képviselőtársaimat, hogy a bizottság következő ülésére előreláthatólag november 16-
án, kedden kerül sor.  

Az ülés berekesztése 

Kérdezem a bizottság tagjaitól, van-e az egyebek között bármilyen javaslatuk, 
észrevételük. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Mivel nincs, a bizottság ülését 
berekesztem. Köszönöm a részvételüket, további szép napot, jó hazautazást kívánok! 

 
 
 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 06 perc)  

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Horváth Éva Szilvia, dr. Lestár Éva és Lajtai Szilvia 


