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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 06 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. 

Tájékoztatom képviselőtársaimat és minden érdeklődőt, hogy a félemeleti 
sajtóteremben van lehetőség a bizottság ülését figyelemmel kísérni és a zárt láncú 
közvetítések jeléhez hozzáférni.  

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

Soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. A napirend 
módosítására irányuló kezdeményezés nem érkezett. Kérdezem képviselőtársaimat, ki 
támogatja a napirendi javaslat elfogadását. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! Aki 
igen? (Kilenc.) Aki nem? (Nincs ilyen.) És aki tartózkodott? (Nincs ilyen.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a napirendi javaslatot elfogadta. 

a) Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2020. I. félévi 
beszámolójának megvitatása  
(A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. 
törvény 76. § (8) bekezdés c) pontja alapján)  
b) Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2020. évi B/17332. számú 
beszámolója  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján)  
c) Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 2020. évi beszámolójának 
elfogadásáról szóló H/…… számú határozati javaslat  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) 
bekezdése alapján) 

Soron következik az 1/a, 1/b és 1/c napirendi pontunk megvitatása, vagyis az 
Országos Bírósági Hivatal elnökének 2020. I. félévi beszámolójának megvitatása a 
bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (8) 
bekezdés c) pontja alapján; „Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2020. évi 
beszámolója” címmel B/17332. számon benyújtott beszámoló kijelölt bizottságként 
történő megvitatása a határozati házszabály 83. § (1) bekezdése alapján; valamint a 
2020. évi beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat benyújtásáról való döntés 
a HHSZ 84. § (2) bekezdése alapján.  

Az I. félévi beszámolót képviselőtársaim megkapták és a két beszámoló 
példányait munkatársaim kiosztották önöknek. 

Nagy tisztelettel köszöntöm ülésünkön dr. Senyei György urat, az Országos 
Bírósági Hivatal elnökét - tiszteletem, elnök úr - és munkatársait; a kormány 
képviseletében dr. Mázi András helyettes államtitkár urat, az Igazságügyi Minisztérium 
részéről; s tisztelettel köszöntöm a Kúria elnökhelyettesét, dr. Patyi András urat. 

Döntés együttes, kétolvasatos tárgyalásról 

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

Kérdezem a bizottságot, ki támogatja az általam előterjesztett tárgyalási rendre 
tett javaslatot. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! Aki igen? (Kilenc.) Aki nem? 
(Nincs ilyen.) És aki tartózkodott? (Nincs ilyen.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
tárgyalási rendet elfogadta. 

Ismét köszöntöm Senyei György elnök urat, és megadom a szót, hogy 
beszámolóját szóban is kiegészíthesse. Parancsoljon, elnök úr! Öné a szó. (Dr. Vitányi 
István megérkezik az ülésre.)  

Dr. Senyei György Barna szóbeli kiegészítése 

DR. SENYEI GYÖRGY BARNA elnök (Országos Bírósági Hivatal): Köszönöm 
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Jelenlévők! Köszönöm a 
lehetőséget, köszönöm a meghívást. A bevezetőben egy közhellyel hadd kezdjem: 
harmadik alkalommal számolok be a Bszi. 76. § (8) bekezdés c) pontja alapján a 
bíróságok általános helyzetéről és a bíróságok igazgatási tevékenységéről, de az az 
érdekes helyzet áll elő, hogy most először, e beszámolóval érintett időszakban van 
közvetlen szerepem a bíróságok központi igazgatásában, hiszen 2020. év egészében 
már én töltöttem be a hivatal elnöki tisztét.  

Mindannyiunk előtt ismert, hogy a 2020. év járvánnyal terhelt időszak volt. 
Reméltem, hogy ebben a beszámolóban a járvánnyal involvált időszakról már múlt 
időben tudunk beszélni, de attól tartok, amit valamennyi jelenlevő pontosan tud, hogy 
továbbra is a járvány elleni küzdelem teszi ki mindennapjainkat, áthatja mindennapi 
tevékenységünket, és ez nincs másképpen a bíróságok életében sem. 2020-ban a 
járvány a bíróságok működésére is közvetlen kihatással bírt, minden tekintetben 
speciális időszak volt, hangsúlyossá vált ugyanis a bírósági eljárások során az 
írásbeliség, a bírósági ügyintézés és a munkaszervezés tekintetében a digitális 
kapcsolattartás, a távmeghallgatási rendszer alkalmazása, a tárgyaláson kívüli 
nemperes ügyintézés, a tárgyalás helyett más, egyszerűsítő eljárásjogi megoldások 
alkalmazása, valamint a távoli munkavégzés lehetősége. Nyilvánvalóan ezek az 
eljárások, ezek a lehetőségek általánosságban az ország egészét, a hivatalok 
működésének egészét jellemezték, de speciálisan, exponáltan jelentkezett a bíróságok 
életében. 

A 2020. évben a központi igazgatásnak is ezen megváltozott körülményekhez 
kellett igazodnia, ezért a bíróságok igazgatása, a szabályozóalkotás, a tárgyi feltételek 
biztosítása, a képzés és az informatikai fejlesztések terén a járványhelyzet határozta 
meg a prioritásokat. 

A rendkívüli jogrendi jogalkotás a bírósági eljárások szabályait is befolyásolta, 
és a bíróságok egy összetett jogalkalmazási rendszer mellett működtek, hiszen 2020 
márciusától egy rendkívüli ítélkezési szünet került elrendelésre, majd a veszélyhelyzet 
alatt az egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló kormányrendelet szerint, ezt követően 
az átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény szerint, majd újra 
a veszélyhelyzet vonatkozó szabályai szerint működtek.  

Ha 2020-ról beszélünk, egy mondatot ki kell emelni: 2020 márciusában a 
legfőbb ügyész, a Kúria elnöke és az Országos Bírósági Hivatal elnöke indítványára 
rendkívüli ítélkezési szünet került elrendelésre, de itt ki kell emelni, hogy ez egy sajátos 
rendkívüli ítélkezési szünet volt, amely a halasztható tárgyalások esetére korlátozódott, 
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tehát ez alatt az idő alatt a bíróságok folyamatosan működtek, sőt, az ügyszámok ezen 
időszakban érdemben sem estek vissza a befejezések tekintetében. 

A járványhelyzet a bíróságok ügyforgalmát nyilvánvalóan érintette, de az 
kiemelendő, hogy a fontosabb ügyforgalmi mutatók, így az időszerűségi és a 
megalapozottsági mutató is javult ez alatt az idő alatt. (Dr. Varga László megérkezik 
az ülésre.) 

A pandémia alatt a bíróságon kívüli munkavégzés támogatására megtörténtek a 
szükséges informatikaieszköz-beszerzések és az alkalmazásfejlesztések.  

A bíróságok költségvetése biztosította a járvány elleni védekezéshez szükséges 
eszközök beszerzését. Az elektronikus ügyintézési szolgáltatások ügyfelek általi 
használata megnövekedett a korábbi év azonos időszakához képest - 2019 első 
félévéhez, 2019. évhez képest -, így a pertartamkalkulátor-alkalmazás, az e-panasz-
ügyintézés és a bírósági elektronikus tájékoztatási és figyelmeztető rendszer 
használata.  

A távmeghallgatási rendszer alkalmazása 2020-ban a veszélyhelyzet előtti 
időszakhoz képest jelentősen, a háromszorosára nőtt - ez fontos adat lehet -: 2019-
ben 6426 volt a távmeghallgatási rendszer alkalmazása, 2020-ban 20 569, tehát a 
háromszorosára nőtt.  

A bírák és igazságügyi alkalmazottak képzése sem állt le a 2020. évben, az online 
térbe helyeződött át, a képzési-informatikai rendszer fejlesztésének köszönhetően. Itt 
két dolgot kell kiemelni, én úgy gondolom. Az egyik, hogy a távmeghallgatási rendszer 
előnyeit fenn kell tartani, a pandémiás helyzettől függetlenül. Anyagi, biztonsági és 
környezetvédelmi indokokat egyaránt a távmeghallgatás mellett szóló érvként lehet 
felhozni.  

A közvetlenség elvével kapcsolatos viták nyilvánvalóan léteznek, ezek az elmélet 
terén folytatódhatnak, azonban a távmeghallgatás szerepe véleményem szerint nem 
kérdőjelezhető meg, és annak visszaszorítása a pandémia reménybeli elmúlásával sem 
válik indokolttá. 

A képzés kapcsán is jelentős ennek az időszaknak a tanulsága, miszerint 
indokolt, hogy a rövid képzések, az egynapos képzések az online térben folyjanak, mert 
ha belegondolunk, adott esetben a személyes jelenléttel járó képzések hozadéka 
rendkívül jelentős, hiszen lehetővé teszi a bírák és a bírósági titkárok közötti szakmai 
kapcsolattartást, a szakmai és emberi párbeszédet, de ez csak a többnapos képzések 
esetében valósulhat meg. Helyes, ha az egynapos képzések az online térben maradnak, 
hiszen tételezzük fel, Gyuláról, Debrecenből Budapestre felutazni egy egynapos képzés 
erejéig véleményem szerint nem gazdaságos, sem az idő, sem pedig az anyagiak okán. 
A többnapos képzéseket fenn kívánjuk tartani az Igazságügyi Akadémián erre 
rendelkezésre álló térben. 

Ha megengedik, hogy a központi igazgatás legfontosabb területeiről röviden 
néhány szót szóljak! Ügyforgalom, emberi erőforrások, tárgyi feltételek, gazdálkodás, 
elektronikus eljárások és röviden a képzés.  

Az országos ügyérkezés. A 2020. évben 1 163 283 ügy érkezett a bíróságokra, ez 
0,3 százalékkal kevesebb, mint a 2019. évi érkezés. A 2019. évi érkezés 1 166 220 ügy. 
Tehát ez, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a statisztikai hibahatáron belüli 
csökkenést jelent. Ez egy érdekes jelenség. Az előzetes becslések vagy a feltételezések 
ettől nagyobb visszaesést prognosztizáltak. Gyakorlatilag ugyanez mondható el a 2020. 
évi első félévi ügyérkezés kapcsán is. Minimális az ügyérkezés-csökkenés, 2,3 
százalékos a korábbi év azonos időszakához képest.  

Ami változás a korábbi időszakhoz képest, az a közigazgatási és munkaügyi 
bíróságok megszűnése miatti hatáskörváltozás. Ez 2020. első félévében jelentkezett, 
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ezzel magyarázható, hogy az érkezett ügyek száma a törvényszéki első fokon 3,8 
százalékkal, a Kúrián pedig 3,9 százalékkal nőtt. 

Az országos ügybefejezés: 2020 I. félévében a bíróságok az érkezett ügyeket 
feldolgozták, és 2020 egészét tekintve pedig a befejezések száma törvényszéki 
másodfokon, az ítélőtáblákon és a Kúrián haladta meg az érkezett ügyek számát. A 
befejezések tekintetében évről évre megfigyelhető egy nominális visszaesés az 
ügyérkezés-csökkenéssel párhuzamosan, 2020-ban azonban ebben szerepet játszott a 
járványhelyzet ítélkezésre gyakorolt hatása, valamint a pandémiás időszakban 
meghozott rendkívüli intézkedések is.  

Az országos ügyhátralék: 2020 végén országosan 8,7 százalékkal több ügy volt 
folyamatban, mint 2019 végén. Ennek alakulását érdemben befolyásolta a speciális 
eljárási szabályrendszer és a hatáskörváltozás együtthatója. Törvényszéki másodfokon 
19,8 százalékkal, az ítélőtáblákon 10,8 százalékkal, a Kúrián pedig 35,3 százalékkal 
mérséklődött az ügyhátralék.  

A központi régió mindenkor említést érdemel és kap, ennek a jelentősége nem 
vitatható. E körben nincs változás jelenleg sem. Az előző évekhez képest az ország 
központi régiójában található bíróságok, a Fővárosi Ítélőtábla, a Fővárosi Törvényszék 
és a Budapest Környéki Törvényszék az országos érkezés közel 40 százalékát kapja. Ez 
2020-ban 450 888 ügyet jelentett.  

Az időszerűségről néhány szó. A magas szakmai színvonalú és időszerű ítélkezés 
a bíróságok legfontosabb feladata, ezért ez 2020-ban is kiemelt cél volt. 2020 I. 
félévében a mutató javult a korábbi év azonos időszakához képest. Míg 2019 I. 
félévében a perek 85,3 százaléka az adott ítélkezési szintre érkezéstől számított egy 
éven, az ítélőtáblákon hat hónapon belül befejeződött, addig 2020 I. félévében ez az 
arány 87 százalék volt, 2020 végére pedig 86 százalékot tett ki. 2020 második felében 
az elhúzódó pertartamú ügyek csökkentése érdekében külön intézkedési terv készült, 
amely hatással volt az ügyek átlagos pertartamának csökkenésére. Az elhúzódó ügyek 
- amelyekkel kapcsolatosan több alkalommal is érintették már kérdések a beszámolót 
-, vagyis első fokon a két éven túl, törvényszéki másodfokon az egy éven túl, az 
ítélőtáblákon hat hónapon túl folyamatban levő peres ügyek száma 16,2 százalékkal 
csökkent a korábbi évhez képest; ez azt jelenti, hogy 7544-ről 6324-re. Az elhúzódó 
ügyek aránya az összes folyamatban maradt ügyhöz képest valamennyi ítélkezési 
szinten csökkent, a törvényszéki másodfokú ügyszak kivételével.  

Az öt éven túli ügyek esetében - ami a legneuralgikusabb pontja a bírósági létnek 
- elmondható, hogy 2019 végéhez viszonyítva az öt éven túli ügyek száma 14,6 
százalékkal csökkent, 864 ügyről 738 ügyre; 2018-ban ez a szám 1001 volt. Tehát a 
csökkenés folyamatos, és nyilván itt is fölöslegesen ismétlem, mert tökéletesen tudják, 
hogy ez egy pandémiás időszakban volt, ami adott esetben az ügybefejezési 
lehetőségeket beszűkítette.  

A megalapozottsági mutatók körében jelentősége van, hogy a társadalom az 
ítéleteket mennyire fogadja el, mennyi ügyben jelentenek be jogorvoslati kérelmet a 
felek, azaz mennyi ügyben fellebbeznek. Az ítéletek döntő többsége járásbírósági 
szinten, civilisztikai ügyszakban születik, ez 2020-ban a peres befejezések 47,1 
százaléka volt. A jogorvoslat hiánya okán bekövetkező jogerőre emelkedés aránya 2020 
I. félévében és 2020 egészében is nőtt 2019-hez képest: 2020 végére 92,8 százalékról 
93,9 százalékra. A hatályon kívül helyezési arány: e mutató a hatályon kívül helyező és 
az új eljárás lefolytatására utasító határozatok másodfokú határozatokon belüli arányát 
mutatja. A hatályon kívül helyezési arány 2020-ban javult az előző évhez képest: 
büntető ügyszakban a járásbíróságok és a törvényszéki másodfok viszonylatában az 
előző évi 2,7 százalékról 2,4 százalékra, míg a civilisztikai ügyszak esetében 9,5 
százalékról 8,5 százalékra mérséklődött. 
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A jogegység és az ítélkezés minőségéről néhány releváns adat. Az 
Alkotmánybírósághoz 2020-ban 25 egyedi normakontroll iránti bírói kezdeményezés 
érkezett, 44 bírósági ügyben hivatkoztak alaptörvény-ellenes jogszabály alkalmazására 
alkotmányjogi panasz keretében. Összesen 419 ügyben támadták az alaptörvény-
ellenesnek tartott bírói döntést az Alkotmánybíróság előtt, ennek során 25 döntés 
került megsemmisítésre.  

Az ítélkezés hatékonyságát szolgáló tevékenységek körében megemlítem a 
kabineti rendszert. 2020-ban tíz kabinet került létrehozásra, melyek eseti, illetőleg 
állandó feladatellátásra jöttek létre. Így jött létre Eseti Tanácsadó Kabinet, a Bírói 
Összeférhetetlenség és Kizárás Szabályait Vizsgáló Kabinet, a Bírói Munka 
Értékelésének Szabályait Vizsgáló Kabinet, a Közigazgatási és Munkaügyi Ügyszak 
Átalakítását Támogató Kabinet, a Veszélyhelyzeti Kabinet, a Veszélyhelyzeti Polgári, 
Gazdasági és Munkaügyi Kabinet, a Veszélyhelyzeti Büntető Kabinet, a Veszélyhelyzeti 
Közigazgatási Kabinet, a Gyermekjogi Kabinet és a Válsághelyzeti Kabinet.  

A vizsgálatok körében 2020-ban általános vizsgálatokra, az öt éven túli ügyek 
országos célvizsgálatára, valamint 2020 I. félévében az OBH elnökének kinevezési 
jogkörébe tartozó négy bírósági vezető igazgatási tevékenységét érintő vizsgálatra 
került sor.  

Az emberi erőforrások körében 2020 végén ténylegesen 11 648 fő dolgozott az 
igazságszolgáltatásban, ebből 2829 fő bíró, 938 fő bírósági titkár, 239 fő bírósági 
fogalmazó és 7642 fő igazságügyi alkalmazott. Szolgálati viszonyok nyilván ilyen 
létszámhoz arányítva jelentős számban szűntek meg. 2020-ban 117 bíró szolgálati 
viszonya szűnt meg, ebből 41 esetben nyugállományba vonulás, 53 esetben 
felsőkorhatár-elérés, 15 esetben lemondás, 6 esetben halálozás, egy esetben 
határozatlan idejű kinevezés iránti kérelem hiánya, egy esetben pedig jogerős fegyelmi 
büntetés miatti felmentés okán. 

A pályázati rendszerrel összefüggő információk. A pályázatok, kinevezések 
körében 2020-ban 39 bírói álláspályázat elbírálására került sor, melyekre 184 pályázat 
érkezett. A pályázati eljárás eredményeként 20 bíró kinevezésére tettem előterjesztést 
a köztársasági elnök felé, 15 esetben döntöttem a már kinevezett bíró másik szolgálati 
helyre történő áthelyezéséről, és 4 esetben került sor a pályázat eredménytelenné 
nyilvánítására. Ezek oka egyrészt, hogy a pályázat kiírását követően bekövetkezett, 
munkaszervezést, munkaterhelést vagy költségvetést érintő változások igazgatási 
szempontból indokolatlanná tették az álláshely betöltését, három esetben; másrészt a 
pályázat kiírását követően olyan körülmény merült fel, amelynek eredményeként az 
álláshelyet a törvény alapján pályázat kiírása nélkül volt szükséges betölteni, ez egy 
esetben fordult elő. 

34 pályázat esetében a bírói tanácsok rangsorának megfelelően hoztam meg a 
döntést, mivel egyetértettem azzal, hogy az első helyen rangsorolt pályázó töltse be az 
álláshelyet. A helyi véleményező szerv, a bírói tanács rangsorától egy esetben kívántam 
eltérni; ebben az esetben az Országos Bírói Tanácshoz fordultam, és az Országos Bírói 
Tanács 9/2020. határozatában az indítvánnyal egyetértett, azt támogatta, ennek a 
következményét levonva a véleményező szerv által hátrébb rangsorolt bírótárs 
áthelyezésére került sor. 

A bírósági vezetői kinevezésekről. A 2020. év végén a bírósági 
szervezetrendszerben 796 bírósági vezető volt. Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 
kinevezési jogkörébe ezek közül 122 bírósági vezető tartozik.  

2020-ban a kinevezési jogkörömbe tartozó bírósági vezetői álláshelyek közül 53 
esetben volt folyamatban pályázati eljárás, ezek közül 9 álláshely még 2019-ben, 44 
álláshely 2020-ban üresedett meg a kinevezési, megbízási idő lejárta miatt.  



10 

A megüresedett és megüresedő tisztségek betöltése érdekében a pályázatok 
kiírása és elbírálása folyamatosan zajlott. 2020-ban az elbírált 53 pályázatból 35 
kinevezéssel, 18 a pályázat eredménytelenné nyilvánításával zárult. Ebből 8 esetben 
pályázat hiánya, 5 esetben a véleményező testületek többségi támogatásának hiánya és 
5 esetben „egyéb ok” miatt, részletes írásbeli indokolás mellett került sor a pályázatok 
eredménytelenné nyilvánítására. A Pécsi Ítélőtábla elnökhelyettesi, az Egri 
Törvényszék elnöki, a Győri Törvényszék elnökhelyettesi, a Szombathelyi Törvényszék 
elnöki és a Szombathelyi Törvényszék Polgári-Gazdasági-Munkaügyi Kollégium 
vezetői tisztsége kapcsán került sor az eredménytelenné nyilvánításra, részletes 
indokolás mellett, a feltárt hiányosságok okán. A kinevezésekre minden esetben a 
véleményező bírói testületek javaslataival egyezően került sor.  

A bírósági szervezet gazdálkodásáról. A bírósági szervezet gazdálkodása 2020. 
évben stabilnak volt mondható, költségvetési szempontból a bíróságok sikeresen 
zárták a 2020. évet. A költségvetési törvény által biztosított keret év közben 
129 milliárd forintra növekedett a 2020. évben kapott többlet-előirányzatok 
eredményeként. A korábbi évekhez hasonlóan a kiadási előirányzat legmagasabb 
összegű tételét, mintegy 65 százalékát a személyi juttatások adták, 88,25 milliárd forint 
összegben. 

A bírósági illetményreform is érinti a 2020. évet. Kiemelkedő jelentőséggel bír, 
hogy a bírósági illetményrendezés első üteme 2020. január 1. napjától megvalósult, 
emelkedtek a bírói fizetési fokozatokhoz tartozó szorzószámok, a beosztási és a 
címpótlékok, valamint a vezetői pótlékok mértéke. A bírói illetmények ennek keretében 
átlagosan 32 százalékkal emelkedtek. A 2020. év második félévében pedig - a 2021. évi 
költségvetési törvény elfogadásával és a bírói illetményalap 12 százalékos 
emelésével - megvalósult a bírósági illetményrendezés második üteme is.  

A kiemelt beszerzések nyilván összefüggnek a költségvetéssel. A pandémiás 
időszakban kiemelt cél volt a bírák és az igazságügyi alkalmazottak, valamint az 
ügyfelek egészségének védelme. A járvány elleni védekezésre 2020-ban összesen több 
mint 1 milliárd forintot fordított a bírósági szervezet.  

A védekezéshez szükséges eszközök beszerzésén túl biztosításra került a 
plexifalak fedezete, 107,3 millió forint összegben; az otthoni munkavégzés 
lehetőségének megteremtése érdekében az intézmények összesen 561 laptopot 
szereztek be, és további 1041 laptopot pedig az OBH biztosított az intézmények részére. 

Beszéltünk a plexifalakról. A plexifalak lényege a tárgyalótermi plexifal 
felállítása a pulpitusra, tehát a bírói pulpitusra és a képviselői pulpitusra egyaránt. 
Ezzel összefüggésben is az a véleményem, hogy a plexifalak felállítása szorosan 
összefügg a Covid-veszéllyel, de a plexifalak fenntartása szintén az életünk része 
maradhat, hiszen sajnos nemcsak Coviddal, hanem egyéb infekcióveszéllyel is szemben 
állunk, és ez biztosíthat annyi szeparációt, aminek a fenntartása a jövőben is indokolt 
lehet, indokolt maradhat a bíróságokon. Mondhatjuk, hogyha a képviselők, a bírók és 
a jogkereső közönség is megszokja ezt, akkor innen már ne lépjünk vissza. 

A bírósági szervezet épületeiben egyébként defibrillátorkészülékek kerültek 
elhelyezésre - erre 103 millió forint került biztosításra -, hogy nehogy bármelyik 
jogkereső vagy bírósági dolgozó a defibrillátor hiánya miatt kerüljön egészségileg 
veszélyeztetett helyzetbe. Ennek az elkerülését célozta az egységes 
defibrillátorbeszerzési program. 

Az informatika körében jelentős kérdéskör, hogy fokozottan megemelkedett az 
informatika jelentősége a gyorsabb, hatékonyabb ügymenet és az eljárások 
egyszerűsítése céljából egyaránt. Ez mind az ügyfelek, mind a bírósági dolgozók 
számára elengedhetetlen. A 2020. évben 962 munkaállomás cseréje valósult meg; 34 
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új szerverrel bővült az eszközállomány; 16 500 vírusvédelmi licenc megújítására került 
sor.  

A 2020. évben végzett alkalmazásfejlesztések közül kiemelendő az ítélkezést 
támogató rendszer fejlesztése, amelynek révén elérhetővé vált a személy- és 
lakcímnyilvántartás, az iratdigitalizáló rendszer, és az e-postaszolgáltatáshoz történő 
sikeres csatlakozás is jelentős. Az informatikával összefüggésben lényegében ennyit 
szerettem volna itt most kiemelni.  

Az integritás is jelentős része a bíróságok életének. 2020-ban a bíróságok ellen 
386 peres eljárás indult; az év végén összesen 398 ügy volt folyamatban a bíróságok 
ellen. Nincs változás a bíróságok elleni ügytípusok belső szerkezetében: 282 kártérítési 
per, 37 munkaügyi per, 15 közérdekű adat kiadása iránti per detektálható. Az OBH 
képviseleti tevékenysége mellett folyamatban volt, jogerősen befejezett 114 ügy közül 8 
per zárult a bíróságok marasztalásával, azaz a keresetek 93 százalékban alaptalannak 
bizonyultak. 

A beszámolási időszakban lezárult perekben mindösszesen 12 312 119 forint 
megfizetésére kötelezték a különböző bíróságok az alperesként perbe fogott 
bíróságokat.  

A bírák fegyelmi helyzete. 2020-ban 15 bíró részesült írásbeli figyelmeztetésben; 
a munkáltatói jogkör gyakorlója 20 bíró ellen 21 esetben kezdeményezett fegyelmi 
eljárást, 10 esetben szolgálati viszonnyal kapcsolatos kötelezettségszegés, 5 esetben a 
bírói hivatás tekintélyét sértő magatartás, 6 esetben a bírói hivatás tekintélyét sértő és 
a szolgálati viszonnyal kapcsolatos kötelezettségszegést is megvalósító magatartás 
miatt. 5 bíró mentelmi jogát függesztette fel a köztársasági elnök, 4 esetben 
büntetőeljárás lefolytatása, 1 esetben szabálysértési eljárás lefolytatása miatt. 11 bíróval 
szemben indult szabálysértési eljárás, valamennyi a közúti közlekedési szabályok 
megszegése miatt. 

A bíróságokhoz való hozzáférésnek kiemelt jelentősége van. E körben az 
elektronikus kapcsolattartás emelendő ki: az Országos Bírósági Hivatal és a bíróságok, 
mint elektronikus ügyintézést biztosító szervek a feladat- és hatáskörükbe tartozó 
valamennyi eljárásban kötelesek biztosítani az elektronikus ügyintézést. A 2020. évben 
összesen 1 842 820 elektronikus beadvány érkezett, ebből civilisztikai perekben 
592 401, civilisztikai nemperes eljárásokban 197 795, csőd- és felszámolási eljárásban 
72 810, cégügyszakban 273 150, büntetőügyekben 391 750, szabálysértési ügyekben 
278 122 darab és a civil szervezetek nyilvántartási eljárásaiban pedig 36 792 
elektronikus irat érkezett. Tehát látható, hogy az elektronizáció az iratok körében 
rendkívül jelentős.  

Az elektronikus ügyintézési szolgáltatások felsorolásszerűen: e-
panaszügyintézés, pertartam-kalkulátor, bírósági elektronikus tájékoztató és 
figyelmeztető rendszer, ügyfél-irathozzáférési rendszer, illetőleg megemlítendő az 
elektronikus befizetések rendszere. A Magyar Államkincstárnál vezetett számlára 
történő átutalással több mint 4,5 milliárd forint összegben teljesült illetékbefizetés. Az 
elektronikus fizetési és elszámolási rendszer használatával pedig több mint 1 milliárd 
forint összegű befizetés történt. 

Az OBH önálló bírósági fizetési portálján keresztül a vizsgált időszakban pedig 
22 789 sikeres tranzakció történt, több mint 1 milliárd 400 millió forint összegben. 

A távmeghallgatás részleteiről néhány szót engedjenek meg. 2020 első felében 
8353 távmeghallgatást bonyolítottak le a bíróságok, ami év végére 20 569-re nőtt; ez 
háromszoros növekedés, ahogy a bevezetésben említettem. 2020-ban 16 197 vádlottat, 
1851 szabálysértési eljárás alá vont személyt és 1138 tanút hallgattak meg a bíróságok, 
számos szakértő, alperes és felperes mellett. A távmeghallgatási rendszer egyébként, 
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ami önök előtt is ismert, alapvetően a büntető- és a szabálysértési eljárást érinti, 
alapvetően a büntetőeljárásban jellemző.  

A képzésekről néhány szó. Tételesen, számszakilag 2020-ban központi képzés 
keretében a Magyar Igazságügyi Akadémián 223 rendezvényen 8557 fő vett részt, ebből 
147 központi képzés valósult meg 6356 fő részvételével. A központi képzések 
fókuszcsoportjait a határozatlan időre kinevezett, valamint a speciális ügytípusokban 
eljáró bírák képezték. Képzési célú kiutazások a pandémiától függetlenül történtek: 
2020 I. félévében tényleges kiutazásra 39 alkalommal került sor, melynek keretében 
27 bíró, 5 bírósági titkár és 3 bírósági fogalmazó vett részt külföldi tanulmányutakon. 
2020 II. félévében tényleges kiutazásra csak a hosszú távú ösztöndíjprogramok, a 
Werbőczy Mundus és az EJTN Long Term esetében került sor. Az ösztöndíjprogramok 
keretében az OBH elnöke gyakornoki lehetőséget biztosít bírák, titkárok és fogalmazók 
részére az Európai Unió Bíróságán, az Európai Jogakadémián, valamint az Emberi 
Jogok Európai Bíróságán. 2020. március-július között az Európai Jogakadémián, az 
Európai Unió Bíróságán és az Emberi Jogok Európai Bíróságán, 2020. szeptember és 
2021. február között az Európai Jogakadémián és az Emberi Jogok Európai Bíróságán 
a bírósági szervezet egy-egy tagja kapott lehetőséget az ismereteinek bővítésére.  

A fogalmazói álláspályázatok sem álltak meg, a pandémiától függetlenül. 2020 
I. félévében kiírásra került 28 fogalmazói álláshely, erre 46 pályázat érkezett, 34 fő 
sikeres pályázó közül országosan 26 fő bírósági fogalmazói kinevezésére került sor; 
2020 II. félévében kiírásra került 25 fogalmazói álláshely, erre 82 pályázat érkezett, és 
66 fő sikeres pályázó közül országosan 25 fő bírósági fogalmazói kinevezésére került 
sor. 

Az Országos Bírósági Hivatal működéséről néhány szó. Az OBH működésének 
és létszámhelyzetének racionalizálását tűztem ki célul, erről beszéltem még 2019 
decemberében. 2020-ban, az OBH működési mechanizmusait áttekintve, több 
szervezeti változásra is sor került. A Projektiroda 2020. július 25. napjával megszűnt, 
a már befejezett uniós projektekkel kapcsolatos utánkövetési feladatok az 
Igazgatásszervezési Főosztályhoz kerültek. A Kommunikációs és Kapcsolattartási 
Főosztály 2020. július 25. napjával megszűnt, feladatait az OBH elnökének irányítása 
alatt, az Elnöki Kabinet alá tagozódva újonnan létrehozott Sajtóosztály és 
Rendezvényszervezési Osztály vette át. Az Informatikai Főosztály és az Elektronikus 
Eljárások Főosztálya összevonásával 2020. szeptember 1. napjától létrejött az 
Informatikai és Elektronikus Ügyintézési Főosztály. A szervezeti változások 
eredményeként az OBH korábbi 13 főosztálya, illetve addig főosztályként működő 
szervezeti egysége helyett 10 főosztály látja el a sarkalatos törvényben írt feladatokat.  

A létszám felülvizsgálata, racionalizálása is kiemelt feladatokat jelentett, ez a 
következőképpen valósult meg. 2019. december 31. napján 329 fő dolgozott a 
hivatalban, ez a szám 2020. június 30. napján 301 fő volt, 2020. év végére pedig a 
létszám 283 főre redukálódott. 2020. év végére a tényleges beosztott bírói létszám is 
csökkent 40 főre a 2019. év végi 48 főről.  

Az Országos Bírósági Hivatalnak, illetve az Országos Bírósági Hivatal elnökének 
feladata az Alaptörvény 25. cikk (5) bekezdése szerint: az OBH elnöke végzi a bíróságok 
igazgatásának központi feladatait, és az Országos Bírói Tanács felügyeli a bíróságok 
központi igazgatását. A bíróságok igazgatásának jelenlegi, háromszereplős modellje 
2012. január 1. napjával állt fel - ez önök előtt tökéletesen ismert -: a Kúria felel az 
ítélkezés egységességéért, a jogharmonizációért; az OBH elnökének feladata a 
bíróságok központi igazgatása; míg ez utóbbi tevékenységét az OBT felügyeli, azzal, 
hogy bizonyos kérdésekben vétójog és együttdöntési jog is megilleti, további egyes 
területeken a Bszi. az OBT-t saját döntési jogkörrel is felruházza. A jelenlegi modell 
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tehát ezen szervezetek együttműködésén alapul, részben az Alaptörvény, részben pedig 
a sarkalatos bírósági törvények által lefektetettek szerint.  

Az OBT egy tisztán bírókból álló testület, amelynek tagjai a Kúria elnöke, és a 
bírók által elektori rendszerben, közvetetten választott 14 bíró. Az OBT ülésein 
tanácskozási joggal részt vesz az igazságügyért felelős miniszter, a legfőbb ügyész, a 
Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, az Országos Közjegyzői Kamara elnöke, valamint az 
OBH elnöke. 2020-ban, amint azt a pandémiás helyzet lehetővé tette - a 2019. évi 
meghallgatáson ez is szóba került -, megtörtént az OBT-póttagok megválasztása, így az 
előzményi lemondások miatt hiányos létszámmal működő OBT 2020. július 13. napján 
kiegészült, és azóta a jogszabályban körülírt teljes létszámban folytatja a tevékenységét. 
A Bszi. 104. § (1) bekezdése értelmében az OBT működésének technikai feltételeit az 
OBH biztosítja. A sarkalatos törvényben írt rendelkezéseknek megfelelően az OBT az 
OBH székhelyén megfelelő elhelyezést kapott, és a tanács munkáját adminisztratív 
munkatárs segíti. Az OBT-tagok részére a feladataik ellátásához szükséges informatikai 
és technikai eszközök igényeik szerint biztosítottak. A választott tagok igényük szerint 
pedig tárgyalási kedvezményben is részesülnek. A 2020. évtől kezdődően az OBT-
ülések helyszínét az OBH a tanács igényei szerint biztosítja. Az OBT a tárgyidőszakban, 
2020-ban 11 ülést tartott, ebből 9 ülésen az OBH elnökeként személyesen vettem részt, 
egy ülésen pedig az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese helyettesített. Az OBT 
határozatait a minél szélesebb körű nyilvánosság biztosítása érdekében az OBH elnöke 
külön jogszabályi előírás nélkül a Bírósági Közlönyben is közzéteszi.  

2020-ban az alábbi tárgykörökben került sor az OBT részére előterjesztések 
megküldésére: szabályozókkal kapcsolatos előterjesztések 23; személyügyi 
előterjesztések 29; gazdálkodási tárgyú előterjesztések 5; képzéssel kapcsolatos 
előterjesztések 1. A megküldött 58 előterjesztés támogatottsági aránya 65 százalékos.  

2020-ban két alkalommal ülésezett a Bírói Életpálya Szakértői Testület, a 
BÉSZT. Erre az OBT tagjai is meghívást kaptak, az OBH elnökével, a Kúria elnökével, 
valamint az érdekképviseleti szervezetek képviselőivel; az illetményen felüli juttatások 
egyes kérdéseinek megtárgyalására került sor. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nem is olyan röviden, ennyit szerettem 
volna ismertetni az általam már benyújtott írásbeli előterjesztésből. Ezt meghaladóan 
az írásbeli előterjesztést fenntartom, azt hivatalból kiegészíteni nem kívánom. 
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Tisztelt Elnök Úr! Köszönjük szépen. Az elfogadott tárgyalási 

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

Kérdések 

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 
elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Köszönjük szépen a részletes beszámolót. Lenne néhány 
kérdésem ezzel az időszakkal kapcsolatban.  

Amit a bírák egy kicsit sérelmeznek, ezt országos szinten hallottam, és nem 
biztos, hogy ön megerősíti ezt, hogy ez így van, de ők úgy érzik egy kicsit, hogy a 
megüresedő álláshelyek betöltése nem minden esetben történik meg, és 
státuszelvonást éreznek nagyon sok helyen. Olyan helyeken is érzik ezeket a 
státuszelvonásokat, ahol ők, akik ebben dolgoznak, úgy érzik, hogy nagyon nagy 
szükség lenne ezekre a státuszokra. Hogy ez egy távlati koncepció-e, vagy valós-e ez az 
érzése a bíráknak, vagy pedig van egy ilyen távlatibb koncepció, vagy egy elvárás önnel 
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szemben, hogy lejjebb kéne építeni a bírói létszámot, vagy ez megfelelő-e, erre 
vonatkozóan szeretném megkérdezni az álláspontját.  

Érdekelt a kinevezések és az eltérések aránya, akik nem lettek kinevezve, de 
erről részletesen beszámolt elnök úr a tájékoztatójában, tehát ez nem kérdéses. 

Az OBT-vel való együttműködése legendásan rossz volt Handó Tündének, illetve 
gyakorlatilag meg is szűnt az utolsó időszakban. Nyilván ön változást ígért, és a mostani 
beszámolójában is elmondta, hogy egy kivételével gyakorlatilag minden OBT-ülésen 
részt vett. Ha erről néhány szót mondana, hogy ez teljesen megváltozott-e, jó-e és 
kiegyensúlyozott-e a viszony az OBT-vel, illetve az OBT ellenőrző szerepe működik-e, 
rendben van-e és a költségvetése is rendben van-e az OBT-nek. 

Aztán azzal kapcsolatban lenne egy kérdésem, és ez talán már korábban is 
felmerült, csak akkor még nem volt időszerű önnel kapcsolatban ez a kérdés, mivel nem 
az ön időszakát érintette, azonban most már igen, ez pedig a munkaügyi bíróságok 
átszervezése. Ez nyilván nem az ön hatásköre, hanem ez jogalkotói hatáskör volt, 
azonban ennek a végrehajtása során merültek fel olyan problémák, amikor mondjuk, 
másodfokon az ítélőtáblán nem maradtak munkaügyi bírák, nincsenek munkaügyi 
bírák, vagy egy munkaügyi bíró maradt, és egy kicsit furcsán néz ki az a helyzet, amikor 
évtizedes tapasztalatú munkaügyi bírák járnak el első fokon, majd soha munkaügyet 
nem tárgyalt bírák járnak el másodfokon. Ezen próbál-e valamit változtatni, valós-e a 
helyzet, és valóban fakadnak-e ebből problémák? 

Aztán, amit még nekem vidéki járásbírák említettek - igaz, hogy ez az első 
félévre vonatkozik, az ön beszámolója pedig a 2020-as évre, és ebben szinte a teljes 
időszak pandémiás időszak volt -, hogy a korábbiakhoz képest a központi képzések 
elmaradtak. Itt nyilván figyelembe kell venni a pandémiás helyzetet is, de kicsit 
sérelmezték, hogy a korábbi gyakorlat nem érvényesült. Ez csak a pandémiának volt 
köszönhető, és ezzel kapcsolatban nem lesz semmiféle változás a jövőben, tehát az ön 
elképzelései szerint ugyanúgy maradnak ezek a képzések, mint régen? Ön ugyan 
említette, hogy a többnapos képzéseket tartja célszerűnek, hogy legyenek központi 
képzések - az egynaposnál nem -, de ezzel kapcsolatban lesz-e valamiféle változás? 
Ezek lennének a kérdéseim, köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván még felszólalni. 

(Jelzésre:) Kovács Zoltán alelnök úré a szó, tessék parancsolni! 
 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök Urak! 

Tisztelt Bizottság! A beszámoló az informatika térhódításáról, a digitalizációról szól.  
Megnéztem a honlapot is. Én jónak tartom a digitális bírósági honlaprészt, 

különösen azt a részt, amelyik azt mutatja, hogy a gyakran előforduló kérdésekre van 
egy körülbelül húszas lista, ami választ ad. Igaz, hogy ez egy beszámoló, de a 
beszámolónál nem lehet elvágni ezt a témát. A jövőre vonatkozóan milyen 
előkészítések zajlanak vagy zajlottak már a beszámolási időszakban ennek a 
továbbfolytatására és a kiszélesítésére? A XXI. században vagyunk. 

A másik kérdés, hogy itt az ügyérkezésekről, -befejezésekről részletesen 
beszámolt az elnök úr. Gyakorlatilag minimális csökkenés volt, ami kapcsán ő úgy 
fogalmazott, hogy ez a hibahatáron belül van. Azonban én azt kérdezném meg, hogy az 
világos, hogy az elsőfokú bíróságokon indulnak az ügyek. Nyilván amit a Pp. meg a Be. 
a törvényszékre utal mint első fokra, az mást jelent, de a tehereloszlást hogy látja a 
Kúria, a Tábla és a törvényszékek között? Ez arányos-e, megváltozott-e az elmúlt 
időszakban a beszámolási időszakot illetően?  
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Nyilván ezt színezi - idézőjelbe téve - a pandémiás helyzet, de ez azért fontos 
lenne a jövő szempontjából, hogy vannak-e átalakítási elképzelések esetleg a Tábla és 
a Kúria vonatkozásában? Ezt kérdezném meg, köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bajkai István képviselőtársunké a szó, tessék 

parancsolni! 
 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Nagy 

tisztelettel köszöntjük, és köszönjük a beszámoló rendkívüli alaposságát, részletességét 
és átfogó jellegét. 

Ha megengedi, elnök úr, és tisztelt képviselőtársaim is, akkor tulajdonképpen 
részben kapcsolódnék Kovács Zoltán képviselőtársam kérdéséhez, nevezetesen egy 
rendkívül fontos időszakban állunk, amikor gyakorlatilag az elektronikus ügyintézés, 
az elektronikus típusú gondolkodás - idézőjelben használva a „gondolkodás” 
kifejezést -, adott esetben a mesterséges intelligencia bevonulása a döntések 
előkészítésébe vagy éppen a végrehajtásába - nem érdemi jogi kérdésekre gondolok 
természetesen -, ez hogyan érinti a jövőbeli terveket? A jövőbeli terveket hogyan látja, 
elnök úr, mire kell felkészülni? Már részben érintette ezt az előadásában, de rendkívüli 
módon érdekel az, hogy ebben a forradalmian változó korban milyen előkészületeket 
kell tenni? 

És a másik kérdésem egy picit rövidebb, nevezetesen az, hogy a beszámolóban 
olvashattuk, hogy milyen munkát végeztek a nemzetközi képzéseken való részvétel 
tekintetében és a nemzetközi tapasztalatok megszerzésében. Hogyan látja, tisztelt 
elnök úr, hogy a napi munkavégzésben vagy éppen a gyakorlatban, a feladatellátás 
színvonalában ez hogyan jelenik meg, és hogyan segíti ezt a nemzetközi képzéseken 
való részvétel? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. További jelentkezőt, felszólalni szándékozót nem 

látok.  
A kérdések körét lezárom, és megadom a szót elnök úrnak, hogy válaszoljon az 

elhangzott kérdésekre. Tessék parancsolni! 

Dr. Senyei György Barna válaszai 

DR. SENYEI GYÖRGY BARNA elnök (Országos Bírósági Hivatal): Köszönöm 
szépen. Időrendi sorrendben válaszolnék. Gyüre Csaba képviselő úr kérdése, a 
megüresedő álláshelyek és a távlati koncepció. Létszámleépítésről szó sincs. Egész 
egyszerűen, ezt mindenkor megismétlem, a kulcsszó a felelős létszámgazdálkodás. 
Polgári és büntetőeljárásban, munkaügyben országosan extrémen kevesebb ügy 
érkezik. Ha kevesebb ügy érkezik, ennek a következményeit a létszámgazdálkodás 
tekintetében is le kell vonni, ami csak annyit jelent, hogy egyfajta brezsnyevi típusú 
extenzív létszámgazdálkodásnak helye nincs a bírósági szervezetben sem. Tehát, ha 
megürül egy bírói hely, ahogyan láttuk, hogy megürültek bírói helyek - lemondás, és 
tudjuk az egyéb jogcímeket - automatikus betöltésre a jelenlegi ügyforgalmi helyzetben 
nincs lehetőség, mert ez már nem merítené ki a felelős létszámgazdálkodás fogalmi 
körét. Ennyiről van szó. Tehát kevesebb ügy nyilvánvalóan arányaiban kevesebb bírót 
jelent.  

A 2021. évről szóló beszámolóban nyilván majd visszatérünk a 2021. évi 
tevékenységre. A 2020. évben, nyilván a pandémiás helyzetben is, figyelemmel voltunk 
a kiírásokra, de mindenkor az ügyforgalmi mutatók indokoltsága határozza meg a bírói 
szervezet létszámát. 
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Az Országos Bírói Tanáccsal kapcsolatban, ahogyan említettem, a 
legjelentősebb kérdés, hogy teljes létszámmal működik, illetőleg a visszacsatolásokat 
is figyelembe veszem. Véleményt alkot, a véleményt adott esetben elfogadom, adott 
esetben pedig nem. De ez az együttműködésnek a része. Az, hogy hatásköri vagy 
jogszabály-értelmezési viták előfordulnak, ez teljesen természetes; már többször 
exponáltam, hogy ez nem jelent működési zavart. Ennek a háromszereplős igazgatási 
modellnek - ahogy erről beszéltünk is - ez a velejárója.  

A képzésekről is érdeklődött. Képviselő úr, félreértés ne essék: a központi 
képzések folyamatosak voltak. Természetesen a pandémiás helyzet ezt is befolyásolta, 
hogy hol zajlik. Félreértés ne essék: az egynapos képzés is központi képzés, csak Skype-
on történik. Tehát nyilvánvalóan a mostani helyzetben - és ez folyamatosan így lesz - 
skype-os képzés lesz minden képzés az elkövetkező hónapokban. Az első adandó 
alkalommal feloldjuk, amikor ezt a pandémia lehetővé teszi. De megnyugtatom 
képviselő urat, az egynapos képzés is központi képzés. Tehát a központi képzés 
jelentősége nem csökken és nem is fog lecsökkenni, csak áthelyeződik a digitális térbe 
ennek megfelelően. 

Az ítélőtáblákkal kapcsolatban, hogy hány munkaügyi bíró van: annyi 
munkaügyi bíró van az ítélőtáblákon, és munkaügyikollégium-vezető, illetőleg ahol 
működik, munkaügyi bíró, amennyit az ügyérkezés, az ügyforgalom lehetővé tesz. A 
munkaügyi ítélkezés ügyszámai ön előtt is ismerten lecsökkentek, és ennek a 
tükröztetése történik a létszámgazdálkodás körében. A számokat nem ismétlem meg, 
mert látja, ismeri képviselő úr. 

Kovács Zoltán képviselő úr kérdésére kitérve: az ügyérkezés-csökkenéssel 
kapcsolatosan tette fel a kérdést, illetőleg hogy hogyan folytatódjék a digitalizáció a 
bíróságokon; és akkor részben kitérek Bajkai képviselő úr kérdésére is, hogy a 
digitalizációnak milyen iránya történjen, és adott esetben a mesterséges intelligenciát 
is érintette a kérdés. A digitalizáció iránya, úgy gondolom, jelenleg kijelölésre került, 
és a terjedelme is. Ennek most már a digitalizáción belüli minőségi hangolására 
kerülhet sor. A mesterséges intelligencia kapcsán úgy gondolom, hogy a bíráskodás van 
olyan tradicionális szakma, hogy az ember, az emberi gondolat nem helyettesíthető, 
nem is fogjuk helyettesíteni véleményem szerint mesterséges intelligenciával. Ahogyan 
az irányt jelezte képviselő úr, azt én is úgy gondolom, hogy megfelelő. Ezen belül a 
minőségi javításra kell törekedni, mert ha belegondolunk, volt nyilvánvalóan olyan 
tárgyalás, amelyik a digitalizációs hiányosság miatt esetleg meghiúsult, elhalasztásra 
került, adott esetben a számítástechnikai összekötés vagy egyéb oknál fogva. De azért 
erre visszakérdezek, illetve csak egy gondolatot vetek fel: mi, akik a hatvanas években 
születtünk és tárgyalásokon vettünk részt, amíg nem volt digitalizáció, addig is maradt 
el tárgyalás, mert például, emlékszünk, nem jött vissza a vétív. Tehát ezek a problémák; 
kevesebb van, és amíg digitalizáció van, addig hiányosság is lesz. Ennek a 
csökkentésére kell törekedni, a távmeghallgatási rendszer fenntartásával, illetőleg az 
otthondolgozás, az otthoni munkavégzés lehetőségének fenntartásával, úgy, hogy a 
bíróságok működhessenek.  

Az ügyérkezés-csökkenésre kitérve a beszámolási időszakban. A beszámolási 
időszakban folyamatos az ügyérkezés-csökkenés, nyilvánvalóan 2020 I. félévében 
minden ügyszám, nem jelentősen, de csökkent. Az, hogy az ügyek belső struktúrája az 
egyes bírósági szervezeteken belül mennyire, hogyan tevődött át, ezt egy tudományos 
igényű elemzésnek kell megelőznie, hiszen önmagában egy pillanatfelvétel, fél év, erre 
még kevés, hogy a bíróságok belső struktúráját illetően hogyan, mennyi ügy van. A 
vidéki ítélőtáblákon jellemzően az ügyérkezés-csökkenés jelentős - mint ez képviselő 
úr előtt is ismert - a hatásköri változás folytán, a Kúrián pedig értelem szerint ennek a 
pandanjaként részben nőtt. 
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Röviden ennyit szerettem volna elmondani.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megnyitom a vélemények körét. Kérdezem, kíván-e 

valaki… (Jelzésre:) Tessék parancsolni, elnök úr! 
 
DR. SENYEI GYÖRGY BARNA elnök (Országos Bírósági Hivatal): Bocsánat, 

elnézést, de Bajkai képviselő úr… 
 
ELNÖK: Bajkai képviselőtársunk kérdésére rátértem volna majd, de tessék 

parancsolni! 
 
DR. SENYEI GYÖRGY BARNA elnök (Országos Bírósági Hivatal): Elnézést, 

képviselő úr. Tehát a nemzetközi képzéseken való részvételt, nyilván - most már 
fölösleges bevezetésként mondom - a pandémiás helyzet figyelembevételével, 
folyamatosan fontosnak tartom. Ezt a személyes tapasztalatom is mondatja. Nagyon 
hasznosnak tartom például az EJTN Long Term és adott esetben a Short Term 
kiutazásokat is. A kéthetestől a több hónapos külföldi részvétel több ponton is 
hasznosítható. Egyfelől nagyon jelentős a bírótárs szempontjából, ez egy mikroszintű 
jelentőség, de jelentős a szaknyelvi ismeretek szempontjából: nyelvi közegben lehet 
megtanulni. A második a megszerezhető tapasztalatok a bírósági működésben, 
igazgatásban és az ítélkezésben. A bíróságok működésében külföldi tapasztalatokat 
lehet szerezni, jó tapasztalatokat, vagy adott esetben jó vagy rossz gyakorlatokat is meg 
lehet ismerni, és ennek a következményeit bekapcsolni a gyakorlatba. Ami nagyon 
fontos, a bírótársakkal és bírósági vezetőkkel való személyes megbeszélések, amelyek 
eredményeképpen olyan külföldi nemzeti jogszabályi megoldások is ismeretessé 
válnak, amelyeket, mondjuk meg őszintén, itthonról nem ismernénk meg. Ez a nemzeti 
bíróságok közötti kapcsolattartás igen jelentős. Nyilvánvalóan a már vázoltak szerint 
az Európai Unió Bíróságán és az EJEB-en, illetve más bíróságokon való részvétel pedig 
uniós tagállamként - erről korábbi meghallgatásomon is tett fel kérdést képviselő úr -, 
világos, hogy az Unió Bírósága gyakorlatának megismerése eminens összbírósági 
érdek.  

Még egyszer bocsánat, hogy erre utólag került sor, pedig fontos. 
 
ELNÖK: Köszönjük, elnök úr, a kiegészítő válaszait. Az imént megnyitottam, 

most ismét megnyitom a vélemények körét. Kérdezem, kíván-e valaki véleményt 
megfogalmazni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A vélemények körét és a 
vita egészét lezárom. 

Kérdezem elnök urat, kíván-e bármit még megfogalmazni. 

Dr. Senyei György Barna zárszava 

DR. SENYEI GYÖRGY BARNA elnök (Országos Bírósági Hivatal): Zárszóként 
csak annyit, hogy amikor a bizottság meghallgatott 2019 decemberében, akkor nem 
gondoltam volna, de sajnos ezzel a realitással kell számolni, hogy folyamatosan a 
pandémia elleni küzdelem és a bírósági működés fenntartása érdekében kell 
tevékenykednünk. De ezzel együtt kell élni. Ennek megfelelően továbbra is elsődleges 
célom, hogy a bíróságok mindegyike működjön, úgy, hogy a jogkereső közönség igényei 
elbírálásra kerüljenek, lehetőleg határidőben. Azt nem mondom, hogy mindenki 
megelégedésére, hiszen amíg pervesztes van, addig nyilvánvalóan nem fog mindenki 
megelégedni, de ezt fontosnak tartom.  
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ELNÖK: Köszönjük szépen elnök úr válaszait, részletes és alapos beszámolóját, 
mely megmutatta, hogy a bíróságok ebben a Covid-járvánnyal terhelt időszakban is, a 
modern kor által megkövetelt digitális környezetben is helytálltak. Köszönjük szépen. 

Határozathozatalok 

Most határozathozatal következik. Felhívom szíves figyelmüket, hogy a 
bizottságnak a két beszámolóról külön-külön kell határoznia. 

Kérdezem tehát a bizottságot, hogy elfogadja-e az Országos Bírósági Hivatal 
elnökének 2020. I. félévi beszámolóját. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! Aki igen? 
(Tizenegy.) Aki nem? (Nincs ilyen.) És aki tartózkodott? (Nincs ilyen.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a beszámolót elfogadta.  

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

Rátérünk a 2020. évi beszámolóról történő szavazásra. Kérdezem 
képviselőtársaimat, támogatják-e az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2020. évi 
beszámolójának elfogadását. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! Aki igen? 
(Tizenegy.) Aki nem? (Nincs ilyen.) És aki tartózkodott? (Nincs ilyen.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a beszámoló elfogadását támogatja. 

Végezetül a 2020. évi beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat 
benyújtásáról kell döntenünk. Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság 
önálló indítványának tervezetét munkatársaim kiosztották önöknek.  

Megnyitom a javaslat vitáját. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs ilyen 
jelzés.) Jelentkezőt nem látok; a vitát lezárom. 

Határozathozatal következik. Kérdezem, ki támogatja a határozati javaslat 
benyújtását, annak kiosztott szövege szerint. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! Aki 
igen? (Tizenegy.) Aki nem? (Nincs ilyen.) És aki tartózkodott? (Nincs ilyen.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 11 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a határozati javaslatot az ülésen 
kiosztott szöveggel terjeszti a tisztelt Ház elé.  

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottságot előterjesztőként a 
határozati javaslat plenáris tárgyalásán személyesen kívánom képviselni. Kérdezem, 
van-e ezzel kapcsolatban észrevételük, kifogásuk. (Nincs ilyen jelzés.) Nincs. 
Köszönöm. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom.  

Köszönöm elnök úr és munkatársai részvételét az ülésünkön. Munkájukhoz 
további sikereket és jó egészséget kívánunk. Egy perc technikai szünetet rendelek el. 
(Dr. Senyei György Barna jelentkezik.) Tessék parancsolni! 

 
DR. SENYEI GYÖRGY BARNA elnök (Országos Bírósági Hivatal): Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! Kívánok elnök úrnak és valamennyi képviselő úrnak jó munkát 
és nagyon jó egészséget. Köszönöm szépen. (Dr. Senyei György Barna és munkatársai 
távoznak az ülésről. - Vigh László kimegy a teremből.) 

 
(Szünet: 11.12 - 11.14) 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény 
hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről, valamint 
egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, 
településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények 
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módosításáról szóló T/17443. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

ELNÖK: Soron következik a második napirendi pontunk, az ingatlan-
nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti 
rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, 
településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 
T/17443. számú törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő 
lefolytatása.  

Tisztelettel köszöntöm az előterjesztő kormány képviseletében György István 
államtitkár urat a Miniszterelnökség részéről és kollégáit. 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 vitát, 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. GYÖRGY ISTVÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Az előterjesztő nevében nyilatkozom, hogy a törvényjavaslat a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a-d) pontjaiban meghatározott szempontok 
szerinti vizsgálatnak megfelel.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki 

kíván e vonatkozásban hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A vitát 
lezárom. 

Kérdezem a bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a törvényjavaslat a 
házszabály rendelkezéseinek. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! Aki egyetért ezzel? 
(Hét.) Aki nem? (Nincs ilyen.) Aki tartózkodik? (Kettő.) Köszönöm. Megállapítom, 
hogy a bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett úgy 
döntött, hogy az előterjesztés megfelel a házszabály 44. § (1) bekezdés a-d) pontjaiban 
foglaltaknak. (Vigh László visszaérkezik a terembe.) 

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, szavazzanak! Aki egyetért ezzel? 
(Kilenc.) Aki nem? (Nincs ilyen.) Aki tartózkodik? (Kettő.) Köszönöm. Megállapítom, 
hogy a bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással 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 
államtitkár úr és kollégái megjelenését, további szép napot kívánunk! (Dr. György 
István és munkatársai távoznak az ülésről.) 

Egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények 
módosításáról szóló T/17438. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik harmadik napirendi pontunk, az egyes büntetőjogi tárgyú és 
ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról szóló T/17438. számú 
törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása.  

Az előterjesztő kormányt Völner Pál államtitkár úr és Jancsó Gábor helyettes 
államtitkár úr képviseli az Igazságügyi Minisztérium részéről.  
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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, és egyúttal kérem, hogy 
nyilatkozata során fejtse ki álláspontját az Országos Bírósági Hivatal elnöke által 
megküldött észrevételekkel és javaslatokkal kapcsolatban is. Tessék parancsolni, 
államtitkár úr! 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a szót, 

elnök úr. Megfelel a házszabályi rendelkezéseknek.  
Az OBH javaslatai kapcsán pedig szeretném megjegyezni, hogy maga a 

beterjesztett javaslat egy hosszas egyeztetés után került a tisztelt Ház elé. Gyakorlatilag 
még tanulmányozzuk az OBH előterjesztését, tehát ha találunk majd olyan elemet, 
akkor nyilván egyeztetünk velük, és akkor TAB-ülésen kívánunk majd erre reagálni, 
hogyha a módosító beterjeszthető lesz. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. A vitát e vonatkozásban megnyitom. 

Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A vitát e 
vonatkozásban lezárom.  

Kérdezem a bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a törvényjavaslat a 
házszabály rendelkezéseinek. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! Aki szerint igen? 
(Tizenegy.) Aki szerint nem? (Nincs ilyen.) És aki tartózkodott? (Nincs ilyen.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 11 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a 
házszabály 44. § (1) bekezdés a-d) pontjaiban foglaltaknak.  

Mivel az előterjesztéshez egy módosító javaslat érkezett, áttérünk a háttéranyag 
megvitatására, melyet a bizottság tagjainak kiosztottunk.  

A háttéranyag 1. és egyetlen pontja következik. A módosító indítványt Keresztes 
László Lóránt, LMP, képviselő nyújtotta be. Képviselő úr nincs jelen. Most a kormányt 
kérdezem, mi az álláspontja a háttéranyag ezen pontjáról. 

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

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

ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom, szavazás következik.  
Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag 1. pontját, melyet a 

kormány nem támogat. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! Aki igen? (Kettő.) Aki 
nem? (Nyolc.) S aki tartózkodott? (Egy.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 2 
igen, 8 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett a háttéranyag hivatkozott pontját nem 
fogadta el.  

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem tehát a tisztelt 
bizottságot, lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, amely a részletes vitáról szóló 
bizottsági jelentés benyújtásáról való döntés is egyben. Kérem, szavazzanak! Aki 
egyetért ezzel? (Tizenegy.) Aki nem? (Nincs ilyen.) S aki tartózkodott? (Nincs ilyen.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 11 igen szavazattal, 
ellenszavazat 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. 
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Az állatok védelme érdekében szükséges egyes büntetőjogi tárgyú 
törvények módosításáról szóló T/17434. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik 4. napirendi pontunk: az állatok védelme érdekében szükséges 
egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló, Kocsis Máté, Fidesz, és 
képviselőtársai által T/17434. számon benyújtott törvényjavaslat részletes vitájának 
kijelölt bizottságként történő lefolytatása. 

Köszöntöm az előterjesztők képviseletében Ovádi Péter képviselő urat; a 
kormányt Völner Pál államtitkár úr és Jancsó Gábor helyettes államtitkár úr képviseli, 
az Igazságügyi Minisztérium részéről - ismét tisztelettel köszöntöm önöket. 

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 előterjesztőt, hogy álláspontja szerint a 
javaslat megfelel-e a házszabályi rendelkezéseknek. 

 
OVÁDI PÉTER (Fidesz) előterjesztő: Megfelel. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány álláspontját kérdezem. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Megfelel, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát e vonatkozásban megnyitom. Kérdezem, ki 

kíván hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. 
Kérdezem a bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a törvényjavaslat a 

házszabály rendelkezéseinek. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! Aki egyetért ezzel? 
(Tizenegy.) Aki nem? (Nincs ilyen.) És aki tartózkodott? (Nincs ilyen.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a házszabály 44. § (1) 
bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltaknak.  

Mivel az előterjesztéshez egy módosító javaslat érkezett, áttérünk a háttéranyag 
megvitatására, melyet a bizottság tagjainak kiosztottunk.  

A háttéranyag 1. és egyetlen pontja következik, a módosító indítványt Kálló 
Gergely jobbikos képviselő úr nyújtotta be. Felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy 
a módosító javaslat olyan elemeket tartalmaz, amelyek a határozati házszabály 42. § b) 
pontja alapján a házszabály 44. § (1) bekezdése szerinti vizsgálatot indokolják. A 
bizottság a módosító javaslatról való döntés keretében foglal állást a módosítási pont 
megfelelőségéről.  

Kérdezem a benyújtó képviselőt, kívánja-e módosító javaslatát indokolni. 
(Jelzésre:) Igen, tessék parancsolni, képviselő úr! Öné a szó. 

 
KÁLLÓ GERGELY (Jobbik): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Ez a módosító 

javaslat egyszer már majdnem a parlament elé került, most a módosító javaslat 
módosítását tenném önök elé. Tavaly a pirotechnikai eszközök szabályozását szerette 
volna a parlament megvitatni, ezt akkor sajnos levették a napirendről; én ezt most 
leporoltam, ha már az állatok védelméről beszélünk, és kiegészítettem kicsit, és most 
nem személyeskedni akarok és nem politikai síkra terelni, de pont Orbán Viktor 
javaslatával egészítettem ki. 

Mindannyian használunk közösségi médiát, mindannyian látjuk, hogy egy 
szilveszter után mennyi elveszett, elkóborolt állatot keres a gazdája; hiába a kellő 
gondosság, akkor is a robbanások hatása, amit a panellakások közé vagy kertbe 
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bedobált pirotechnikai eszközök okoznak a kutyának, az egy óriási abúzus, nagyon 
nagy teher az állatoknak. Ugye, sokkal jobb a hallásuk, az érzékelésük, mint az 
embernek, sokkal hangosabbnak fognak fel egy ilyen robbantást. Ezért mi úgy 
gondoljuk, hogy a pirotechnikai eszközöknek szilveszterkor az utcán nincs helye. És 
most jön az Orbán Viktor-i idézet, aki 2018-ban, ha jól emlékszem, Diósgyőrben ígérte 
meg a szurkolóknak, hogy viszont a stadionokban megengedhetőnek tekinti a 
pirotechnikai eszközök alkalmazását.  

Tehát az én kiegészítésem, amit egyszer már önök is terveztek benyújtani, arról 
szól, hogy az állatok védelmében a pirotechnikai eszközök alkalmazását az utcán 
minden szinten tiltsuk be, viszont engedjük be a stadionokba lengyel mintára, illetve 
sportlétesítményekbe, és sporteseményeken engedélyezzük azok használatát.  

Én minden állatvédő szervezetet nagyon tisztelek, és minden állatvédő 
szervezetnek hálás vagyok a munkájáért. Azonban az elmúlt években látszik, hogy az 
egyik legnagyobb hatást az állatvédelemre és arra, hogy a széles körű társadalom 
megismerhette ezt a problémát, azt a Szurkolók az Állatokért szervezet tette. Én azt 
gondolom, ezzel egy picit talán még udvarolhatnánk is nekik, bár mondom, hogy 
minden állatvédő szervezet megérdemli a dicséretet.  

És jelezném megint, az egész ellenzék nevében mondhatom, hogy a 
törvényjavaslatot meg fogjuk szavazni a parlamentben. Örülnénk annak, ha ugyanazt 
visszakapnánk a kormányoldalról, amit az ellenzék biztosít, hogy néhány módosító 
javaslatunkat legalább támogatnák. Köszönöm a szót. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Elsőként az előterjesztőt kérdezem, hogy mi a 

véleménye a háttéranyag ezen pontjáról. 
 
OVÁDI PÉTER (Fidesz) előterjesztő: Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm szépen a szót. 

Ezt a pontot nem támogatjuk. Összességében mondanám el, hogy nagyon szépen 
köszönöm azt, hogy képviselőtársaim az általános vitában is támogatták az egyes 
büntetőjogi törvénymódosítási javaslatainkat, de kicsit az az érzésem, hogy ott 
elbeszéltünk egymás mellett. Hiszen elmondtam azt is, hogy nem a politikának kell 
kitalálni az állatvédelmet, hanem hallgassuk meg az állatvédő civil szervezeteket, 
hallgassuk meg a szakmát, hallgassuk meg a Nemzeti Állatvédelmi Tanácsot és az 
Állatvédelmi Központ munkatársait, és azon stratégia mentén próbáljunk meg 
törvényeket alkotni, amelyeket ők javasolnak nekünk.  

A módosító indítványokról általánosságban el tudom mondani azt, hogy biztos, 
hogy a jó szándék vezérel mindenkit, de szakmaiatlan, átgondolatlan, és a legtöbben 
nem is ahhoz nyújtottak be egyébként módosító indítványt, amely törvényeket mi 
megnyitottunk. (Arató Gergely megérkezik az ülésre.) Mindig el szoktam mondani, de 
igaz is, hogy közös ügyünk az állatvédelem, és óva intek mindenkit attól, hogy politikai 
terméket próbáljunk ebből alkotni.  

S ha most erre a konkrét javaslatra tereljük át a szót, képviselőtársamat is biztos, 
hogy nagyon jó szándék vezérelte. De azért gondoljon bele: mondjuk, egy olyan 
sportlétesítményben, amelyet ön a módosításába belerakott, hogy 
sportlétesítményekben lehessen, mondjuk, egy NB II-es röplabdameccsen 
ösztönözzük arra az embereket, hogy pirotechnikai eszközöket használjon?  

Tehát gondolom, már a megfogalmazással is probléma van. (Kálló Gergely felé:) 
Azért ne nevessen, mert ezt írta ön le egyébként, hiszen azt írja, hogy: 
sportlétesítményekben megrendezett eseményeken. Tehát egy futsalmeccs is, egy NB 
II-es vagy NB III-as futsalmeccs is ennek minősül.  

Tehát én azt gondolom, hogy ezt ilyen szempontból nem tudom támogatni. De 
hogy milyen fontos ez az ügy: az nem véletlen, hogy az online állatvédelmi 
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konzultációban mi rákérdeztünk erre, és az Igazságügyi Minisztériummal, illetve a 
Belügyminisztériummal, a Nemzeti Állatvédelmi Tanáccsal, illetve az Állatvédelmi 
Központtal el is kezdtük ebben a munkát. A Belügyminisztérium el is küldte az Európai 
Uniónak azt a módosítási javaslatunkat, amit notifikációra el kell küldeni az Európai 
Uniónak. Én azt gondolom, ahogy megkapjuk ott a választ, akkor mi egy olyan 
kormányrendelet-módosítást tudunk lerakni, ami erre a problémára tényleg 
megoldásként tud tekinteni. Köszönöm szépen a módosító indítványát. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Most a kormány álláspontját kérdezem. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk, 

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

(Jelzésre:) Varga László képviselő úré a szó, tessék parancsolni! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Csak az előterjesztőt nyugtatnám meg abban a tekintetben, hogyha 
elfogadjuk ezt a módosító indítványt, attól még nem lesz kötelező a pirotechnikai 
eszközök alkalmazása a mérkőzéseken.  

Tehát az, hogy kivételt tesz tulajdonképpen a képviselő úr javaslata, az azt 
jelenti, hogy nem rendeli büntetni, hogyha ez megtörténik, de ettől függetlenül nagyon 
világos, hogy a sportesemény rendezője, mondjuk, olyan rendszabályokat alkalmazhat 
saját hatáskörben, amik adott esetben tiltják ezt. Igazából ez a konstrukció ezt lehetővé 
teheti bizonyos helyzetekben. Ha csak ez akadályozza abban, hogy támogatja ezt a 
módosítót, akkor nyugodtan támogathatja. Köszönöm szépen. 

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

Bizottság! A nemzetközi mérkőzéseken egyébként büntetik a pirotechnikai eszközöket, 
tehát kétarcú lenne akkor a szabályozás.  

Ami pedig a jelen szabályozást illeti, amiről beszélünk, nyilván van lehetőség az 
előterjesztő képviselő településén is a közterület rendjével kapcsolatosan helyi 
önkormányzati szabályozásra. Például én tudok egyet - és mindenki a kutyákra gondol 
ilyenkor -, a vadludak a tatai Öreg-tó környékén vannak, tízezres nagyságrendben. A 
tatai önkormányzat betiltotta a petárdázást és a hangos pirotechnikai eszközök 
használatát a településen, és ezt ellenőrzik is. Nyilván minden jogszabály akkor ér 
valamit, ha be lehet tartani, de ennek vélhetően, és ezt főleg az ornitológusok hozták 
elő, volt már hatása is, pozitív irányba.  

Nem tudom, hogy a képviselő úr településén van-e ilyen szabályozás, mert 
hogyha ennek az élharcosa, akkor szabályozhatják akárhogy, hogy a helyi 
sporteseményeken is lehet akár pirotechnikai eszközöket alkalmazni, illetve a helyi 
szabályozás esetében megtiltani a szilveszteri eseményeken a pirotechnikai eszközök 
használatát. Tehát erre van lehetőség a települési önkormányzatok szintjén is, nem kell 
ehhez törvényt módosítani, illetve a törvénybe beemelni, hiszen ez alapvetően egy 
kerettörvény lesz sok tekintetben, speciális szabályokkal. 

 
ELNÖK: Fülöp Erik képviselő úré a szó. Tessék parancsolni, képviselő úr! 
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DR. FÜLÖP ERIK (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Én szeretném 
leszögezni, hogy nagyon örülök ennek az előterjesztésnek. Én azt gondolom, hogy 
nagyon sok olyan területet felölel, amit kezelni kellett volna, úgyhogy gratulálok az 
előterjesztőnek, illetve gratulálok azoknak a civil szervezeteknek, amelyek 
fáradhatatlan munkájukkal segítették, hogy ez elkészüljön. 

Én azt gondolom, hogy magában a törvénytervezetben akár a szaporítók elleni 
fellépés, akár az állatviadalon való részvétel súlyos büntetése, vagy akár az állattartástól 
való eltiltásnak egy egyszerűsített jogszabályi módosítása mind támogatandó, és 
nagyon örültem, hogy akár itt bizottsági ülésen, akár a parlament előtt, én azt 
gondolom, hogy politikától függetlenül, de minden képviselőcsoport, minden 
parlamenti frakció a támogatását előlegezte meg. 

Én azt hiszem, hogy Kálló képviselő úr előterjesztését én támogatni fogom, 
mégpedig azért, mert ez valószínűleg nem fog átmenni most a bizottságon, viszont ezzel 
a problémával valamit kezdeni kell. 

Kovács képviselő úr felszólalását, én azt gondolom, nagyon jónak kell tartani, 
hiszen egy társadalmi igényre próbált rámutatni. Nagyon sok olyan önkormányzat volt 
már a korábbiakban is, amelyek mondjuk, egy augusztus 20-ai rendezvényt vagy egy 
szilveszteri rendezvényt a tűzijáték helyett akár fényjátékkal vagy fénytechnikával 
oldottak meg. Tehát igazából van olyan alternatíva, vagy lehet olyan alternatív 
megoldás, amire fel lehet hívni országosan akár a településvezetők, akár az ilyen jellegű 
rendezvényeket tartók figyelmét.  

Mindazonáltal én úgy emlékszem, hogy a bizottsági ülésen Ovádi miniszteri 
biztos úr azt mondta, hogy ez gyakorlatilag egy olyan törvénycsomagnak az első része, 
amely a legégetőbb problémákat kezeli (Ovádi Péter bólogat.), tehát én várom, vagy 
azt gondolom, mindannyian várhatjuk azt, hogy lesz ennek folytatása, amiben 
mindannyian bízhatunk.  

Én örülök annak is, hogy képviselő úr felvállalta, és azt mondta, hogy öt éven 
belül Európa élmezőnyébe szeretné a magyar állatvédelmet felhozni, és ehhez nagyon 
sok munkára és nagyon sok támogatásra van szükség. Úgyhogy én várok nagy 
szeretettel és természetesen nagy támogatással minden olyan előterjesztést a jövőben 
is, amelyekkel az állatvédelmet remélhetőleg sikerül majd öt év múlva Magyarországon 
tényleg az Európai Unió élmezőnyébe hozni. Úgyhogy gratulálok, és köszönöm még 
egyszer. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Bajkai István képviselő úré a szó. Tessék 

parancsolni, képviselő úr! 
 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Tisztelt Előterjesztő! Tisztelt Államtitkár Úr! Mindenekelőtt én 
magam is szeretném a köszönetnyilvánításomat kifejezni, ugyanis maga a tervezet 
láthatóan nagyon jól végiggondolt, koncepcióját is tekintve hosszú távra tekint; és 
valóban, a lehető legszélesebb érdekeket is megvalósítja, vagy azokat is megpróbálta a 
lehető legmagasabb szinten megjeleníteni a törvénytervezetben. 

Szeretném azt is hangsúlyozni, hogyha lehet arról beszélni - azt gondolom, erre 
most nincsen hely és idő -, hogy milyen fejlődéstörténete van az állatvédelmi 
törvényeknek, és azok hogyan alakultak, de az biztosan megállapítható, hogy a polgári 
kormányzás alatt jelentősen előrelépett, jelentős fejlődést mutat maga a jogi 
szabályozás. Úgy is fogalmazhatnék, hogy maguk az állatok, az állattartók, és 
mindazok, akik ebben az ügyben érintettek - mi magunk, emberek -, most, ezzel a 
törvénytervezettel még jobb helyzetet, még erősebb védelmi pozíciókat és még 
biztosabb jogi megfogalmazásokat fognak kapni. 
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Én ezért is szeretném kifejezni a köszönetnyilvánításomat, és további jó munkát 
kívánni, hozzátéve azt is, hogy minden jogszabálynak az az egyik sajátossága vagy 
sorsa, hogy amennyiben változásra van szükség, vagy erre van igény, akkor a 
jogalkotónak azt mindig végig kell gondolnia. Képviselőtársamat is ismerve, meg 
ismerve azt, hogy ez milyen komplex probléma - én magam is nagyon sok állattal 
foglalkoztam, és szeretném hangsúlyozni, hogy ez nagyon komplex probléma -, nem 
lehet leegyszerűsíteni az állattartás és az állatvédelem ügyét. Nagyon sok érdeket kell 
egyszerre védeni, ezért biztos vagyok benne, hogy ezt a jogszabálytervezetet és a majd 
a későbbi jogszabályt és törvényt, amely elfogadásra kerül, úgyis rendszeresen felül 
fogja vizsgálni a jogalkotó. Vizsgálni fogja a jogalkalmazó, és nézni fogja azt, hogy 
egyrészt a jogszabálynak milyen hatása volt, hogyan jelenítette és védte meg az egyes, 
jogszabály által védett érdekeket, másodsorban pedig maga az élet milyen, úgymond 
újdonságokat, milyen kihívásokat hozott.  

Biztos vagyok benne, hogy Ovádi képviselőtársunk ezt szoros figyelemmel fogja 
kísérni a törvényalkotásban és az életben. Köszönjük szépen a munkát, és várjuk magát 
a törvényt is. Köszönjük szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. További felszólalni szándékozót nem látok. 

Szavazás következik. 
Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag 1. pontját, melyet sem 

a kormány, sem az előterjesztő nem támogat. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! Aki 
igen? (Három.) Aki nem? (Nyolc.) És aki tartózkodott? (Nincs ilyen.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen, 8 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a 
háttéranyag hivatkozott pontját nem fogadta el. 

A megjelölt határidőben a bizottság kormánypárti és ellenzéki tagjai is 
nyújtottak be módosítójavaslat-tervezetet a bizottság titkárságára, amelyeket hétfőn, 
illetve tegnap megküldtünk önöknek, illetve ma ki is osztottunk.  

Javaslom, hogy a saját módosítási szándékokról a bizottság a vitát külön-külön, 
kezdeményezésenként folytassa le. Kérdezem, van-e valakinek a javaslatommal 
kapcsolatban észrevétele. (Nincs ilyen jelzés.) Nincs, szavazás következik. Kérdezem, 
ki támogatja a fenti javaslatomat. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! Aki igen? 
(Tizenegy.) Köszönöm. Aki nem? (Nincs ilyen.) És aki tartózkodott? (Nincs ilyen.) 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a saját szándékokról a vitát külön-külön folytatja le. 

Ennek megfelelően az időrendiség szabályait követve a korábban benyújtott 
javaslat tárgyalásával kezdünk. Sebián-Petrovszki László, DK, Varga László, MSZP, 
Gyüre Csaba, Jobbik, képviselők 16 pontos saját módosítási szándékot fogalmaztak 
meg, melynek egyes pontjai a javaslat indoklása alapján a határozati házszabály 42. § 
a) pontja szerint túlterjeszkedőnek minősülnek, vagyis a javaslat által nem módosított 
törvényeket nyitnak meg. Erre figyelemmel elsőként kérdezem a kezdeményező 
képviselőket, kívánják-e indokolni módosítási szándékukat. (Jelzésre:) Igen, Varga 
László képviselő úr, tessék parancsolni! Öné a szó. 

 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár 

Úr, Előterjesztő, tisztelt Képviselőtársaim! Valóban, ahogy elnök úr mondta, hárman, 
ellenzéki képviselőtársaimmal közösen nyújtottuk be ezt a 16 pontból álló módosító 
javaslatot. Nézzék el az időzítést, nyilván tudja mindenki, hogy különböző 
szakaszokban még lehet módosító indítványt benyújtani az egyes javaslatokhoz, akkor 
is, ha a képviselői módosító indítványok benyújtásának határideje lejárt.  

Az ellenzéki képviselők is elmondták az általános vitában, hogy nagyon 
fontosnak tartják a kezdeményezést. Erre mondtak további javaslatokat is, amelyeket 
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szeretnének látni egy ilyen kezdeményezésben. Tulajdonképpen azt gondolom, egyfajta 
csomagot, egyfajta csokrát láthatja itt az előterjesztő és a tisztelt bizottság annak, ami 
részben elhangzott egyébként az általános vitában is. Azt gondolom, a túlterjeszkedő 
jellege kezelhető a bizottságban, ha ebben közös szándék van kormánypárti és ellenzéki 
részről.  

S nem titkolom, hogy a javaslat összeállításában oroszlánrészt vállalt Kunhalmi 
Ágnes képviselőtársam, úgyhogy ha lehetőséget látna némi empátiával elnök úr arra, 
hogy egypár gondolattal indokolja a képviselő asszony a módosítás efféle benyújtását, 
illetve tartalmát, akkor azt rendkívüli módon megköszönném. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az eljárási rendben majd szavazásra fogom 

bocsátani ezt a kérdést. 
Most az előterjesztőt, Ovádi Péter képviselő urat kérdezem a módosítójavaslat-

tervezetben megfogalmazottakról, illetve azok szükségességéről kérem, hogy 
nyilatkozzon. 

 
OVÁDI PÉTER (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatom a módosítókat, de 

meghallgatnám a benyújtó indokolását, elnök úr. 
 
ELNÖK: Kérem a kormányt képviselő Völner Pál államtitkár urat is, hogy 

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

elnök úr. 
 
ELNÖK: Nem támogatja, köszönöm. Megnyitom a módosítási szándék vitáját. 

Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt 
nem látok. 

Viszont előzetesen Arató Gergely képviselő úr bejelentette, hogy szeretne 
felszólalni e vonatkozásban, illetve Varga László képviselő úr bejelentette, hogy 
Kunhalmi Ágnes képviselő asszony is szeretne felszólalni. Most akkor szavazásra 
bocsátom ezt a kérdést. Arató Gergely képviselőtársunk azért mondta, mert Sebián-
Petrovszki László DK-s képviselő akadályoztatva volt a mai megjelenésben itt a 
bizottság előtt, és azért mondta, hogy ő mindenképpen szeretne ehhez hozzászólni; 
Kunhalmi Ágnes képviselő asszony pedig azért, mert együtt dolgozták ki ezt a 
javaslatot.  

Kérdezem tehát először a tisztelt bizottságot, hogy kíván-e Arató Gergely, DK, 
képviselőnek egyszeri hozzászólást biztosítani. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! 
Aki egyetért? (Tizenegy.) Köszönöm. Aki nem? (Nincs ilyen.) S aki tartózkodott? 
(Nincs ilyen.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 11 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az egyszeri hozzászólási jogot megadta. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy kíván-e Kunhalmi Ágnes, MSZP, 
képviselőnek egyszeri hozzászólást biztosítani. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! 
Aki egyetért vele? (Tíz.) Aki nem? (Egy.) És aki tartózkodott? (Nincs ilyen.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 10 igen és 1 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül 
az egyszeri hozzászólási jogot megadta Kunhalmi Ágnes képviselő asszonynak. 

Megadom a szót Arató Gergely képviselő úrnak, hogy szándékolt hozzászólását 
tartsa meg. Tessék parancsolni! 

 



27 

ARATÓ GERGELY (DK): Köszönöm szépen. Azzal tudjuk meghálálni a bizottság 
jóindulatát, hogy megosztjuk a hozzászólás tartalmát, és nem fogjuk kétszer elmondani 
ugyanazt, mind a ketten röviden fogunk szólni. 

Én először technikai kérdésekről mondanék két dolgot. Egyrészt azért tartottuk 
szerencsésnek, hogyha bizottsági módosító indítványként kezdeményezzük végül a 
javaslatot, éppen amit miniszteri biztos úr is említett, mert szeretnénk, ha alapvetően 
nem politikai csatározások tárgya lenne ez a kérdés, és ilyen módon mód nyílik arra, 
hogy a bizottság konszenzussal, közös kormánypárti és ellenzéki javaslatként nyújtsa 
be a módosításokat. Őszintén szólva, azt is szerencsésnek tartottuk volna, ha maga a 
törvényjavaslat is így kerülhetett volna a parlament elé megfelelő egyeztetés után. 

A második megjegyzésem a javaslat túlterjeszkedésére vonatkozik. Maga az 
eredeti törvényjavaslat is több törvény módosítására tesz javaslatot, teljesen indokolt 
módon, hiszen az állatvédelem egy olyan komplex ügy, amit egységében indokolt 
kezelni. Ezért tartottuk fontosnak azt, hogy ezt a javaslatot ilyen módon nyújtsuk be. 
Talán említenem kellett volna, de ezt most még pótlom, hogy a javaslatokat egyébként 
a hat ellenzéki párt szakértői, szakpolitikusai közösen készítették el, tehát ez nem 
kettőnknek és nem is a benyújtó képviselőknek a munkája, hanem egy közös termék.  

A tartalomnál csak egyetlenegy dologról szeretnék beszélni; ezt továbbra is 
fontosnak gondolom, és rendszeresen felmerülő kérdés: ez pedig az állatrendészet, 
állatrendőrség, állatvédelmi őrség kérdése. Beszéltünk erről az általános vitában is, 
nagyon régi és nagyon határozott kérése ez a civil világnak. Úgy érzik, úgy látják, hogy 
a jelenlegi hatósági rendészeti intézményrendszer nem képes végrehajtatni a jelenlegi 
állatvédelmi törvényeket sem kellő hatékonysággal. Ezért szükségesnek látszik annak 
megteremtése, hogy valamilyen módon egy hatékony, az állatvédelmi törvények 
betartását garantáló rendészeti hatósági megoldás szülessen. Ebben a megoldásban, 
éppen azért, hogy ezzel is a rugalmasságunkat bizonyítsuk, nem részletes szabályozásra 
teszünk javaslatot, hanem éppen azt mondjuk, hogy egyébként ez legyen a rendőrség 
feladata alapvetően, de ennek a konkrét megvalósítása egy különálló szervezetben 
történjen, és egyébként ennek a részletszabályait a kormány dolgozza ki. Ellenzéki 
oldalról politikai értelemben ennél nagylelkűbb javaslatot nem lehet tenni, mint hogy 
hatalmazzuk föl a kormányt arra, hogy oldjon meg egy problémát, és szabad kezet 
adunk ehhez a megoldáshoz. De a probléma létezik, megoldásra szükség van; tudjuk, 
hogy itt vannak megoldandó jogi és pénzügyi kérdések, de ezek egyikét sem látjuk úgy, 
hogy egyébként ne lehetne ezeket kezelni, megoldani jó szándék esetén. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kunhalmi képviselő asszonynak adom meg a szót, tessék 

parancsolni! 
 
KUNHALMI ÁGNES (MSZP): Köszönöm szépen. Köszönöm a bizottság 

tagjainak is, aki megszavazta, hogy szót kaphassak, merthogy ez közös 
ügyünk - valóban, ahogy Arató képviselőtársam elmondta -, hogy a politikai 
csatározásokból a magyar állatvédelmet vegyük ki. Kevés olyan dolog van az elmúlt 10-
11 évben, amelyben konszenzusra tudott jutni kormánypárt és ellenzék. Én azt hiszem, 
hogy örülnék neki, ha ez azok közé tartozna. 

Amiből mi kiindultunk, pont az, amit egyébként Bajkai István képviselőtársam 
elmondott. Ez egy komplex probléma, és nem lehet csak a Btk. szigorításával kezelni. 
Ezért bátorkodtunk egy komplex javaslattal előállni, amelynek a fő pillére az, hogy az 
állam hozzon létre egy olyan intézményrendszert, amely saját költségvetési sorral illeti 
a magyar állatvédelmet. Ez is egy nagyon régóta vágyott kérése a civil szervezeteknek.  
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Ovádi képviselő úr többször említette az érveiben, hogy nem vehetjük el a civilek 
feladatát, nem vehetjük el mi, az állam, amelynek a képviselői vagyunk. Én azt hiszem, 
hogy kiegészítenénk. Régóta mondják a civilek, hogy nem lehet a magyar állatvédelmet 
csak a civil szervezetek önkéntes munkájára, szívjóságára alapozni. A saját 
munkájukat, az adózott forintjaikat, az életüket teszik fel sokan erre a munkára, 
évtizedek óta hatalmas tudást - tudományos tudást adott esetben - és szakmai 
tapasztalatot felhalmozva egyébként a magyar állatvédelemben. És azt is látjuk, hogy 
vannak az állatokat nagyon szeretők, de szakmai tudással kevéssé felvértezett civilek 
is.  

Tehát summa summarum, az államnak ezzel dolga van, és ez az állam feladata. 
A civil világot természetesen állandóan becsben kell tartani, nekünk kell segíteni őket, 
és nekik segíteni az államot. Ezért javasoljuk az első körben azt, hogy egy országos 
állatvédelmi alapot hozzon létre az állam, saját költségvetési sorral. Az én szerény 
becsléseim szerint ez minimum 20 milliárd, de inkább 25-30 milliárd közötti összeg, 
de ez csak az alapját képezi a vitának, hogy honnan indulunk. Nyilván ezt akkor 
becsületesen ki kell számolni, hogy milyen feladatokat lásson el a magyar 
állatvédelemben ez az alap, de biztos, hogy iderendelnék, és egyébként ez is szerepel a 
módosító javaslataim között, hogy legalább megyénként egy telephelyet hozzon létre 
az állam, amit fenntart becsülettel, ahova például az elkobzott állatokat lehet adott 
esetben vinni. Most is lehet egyébként hova vinni, de nyilvánvalóan sokkal 
hatékonyabbá tenné a magyar állatvédelmet, hogyha egy államilag fenntartott, a 
költségvetésben forrásokat biztosító telephely-hálózatot tudnánk létrehozni.  

De az alapnak lenne a feladata például a magyar állatvédelemmel foglalkozó civil 
szervezetek finanszírozása. Több száz milliós pályázati alapot létre lehetne hozni, és 
ami a legfontosabb, ehhez egy minőségbiztosítási rendszert is hozzá lehetne kapcsolni, 
pont azért, amit az elején említettem, hogy vannak hatalmas tudással bíró civil 
szervezetek, de vannak olyanok is, amelyek bár szeretik az állatokat, de nem mindig 
tudják úgy ellátni azt a feladatot. Tehát ez is a feladata lenne. 

Szorosan ehhez kapcsolódik az országos állatvédelmi ombudsman létrehozása. 
Budapest főváros létrehozta a budapesti ombudsmant. Ennek az országos 
ombudsmannak mindenféleképpen az lenne a feladata, hogy figyelemmel kísérje az 
állatvédelmi feladatok ellátását, és hogy rendszeresen tájékoztassa a magyar 
Országgyűlést, az érintett intézményeket, szervezeteket, valamint hogy nyilvánosságot 
teremtsen az állatvédelem területén szerzett tapasztalatainak; felhívná az 
Országgyűlés, a kormány, az érintett intézmények és a természetes személyek figyelmét 
az állatokat érintő jogsértésekre, veszélyekre, és mindenre egyébként, ami egy 
ombudsman és egy ombudsmani intézményrendszernek a feladata. Van már erre 
példa, nem is egy ombudsman más területeken. Említhetném a szűkebb területemet, 
az oktatás területét: nagyon fontos munkát végez az oktatási ombudsman. Ennek 
mintájára, ha a magyar állatvédelem komolyan van véve a magyar állam részéről, 
szerintem az országos állatvédelmi alap mellett ezt ki kellene alakítani. 

Nulladik pontként ezzel kellett volna kezdenem, de mindenféleképpen azt 
gondolom, hogy a történelmi és társadalmi fejlődésünk a világban és Magyarországon 
is eljutott oda, hogy az Alaptörvényben kellene az állatok védelmét rögzíteni. Szerintem 
ez egy nagyon fontos dolog lenne, kiindulópont lehetne a jogalkotó és a jogalkalmazás 
szempontjából is, mind erkölcsi, etikai és nagyon sok szempontból, főleg a jogalkotás 
tekintetében; az állatok jogalanyiságáról nem is beszélek, nem akarom ezt hosszú lére 
ereszteni. Azon a bizottsági ülésen vagyunk, azt hiszem, ahol ezt félszavakból is értik az 
érintett képviselők és vezetők. 

Továbbmenve. Ezzel mind-mind az állatvédelemnek az állami, intézményesített 
lába kialakítását szorgalmaznánk, és Ovádi úr jelezte, hogy ez csak egy kezdő lökés vagy 
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kezdő lépés, és a következő lépés az lenne, hogy önök is vagy ön is gondolkodik egy 
sokkal komplexebb, átfogóbb csomagon. Én tényleg szeretettel és minden cinizmus 
nélkül ajánlom ezeknek a pontoknak a végiggondolását, hiszen a civil szervezetekkel 
egyébként mi is tartjuk a kapcsolatot, ahogy önök is. Sok az átfedés, úgyhogy biztos, 
hogy ezek olyan pontok, amikben egyetértésre tudnánk jutni. 

Örömmel láttuk az állatkínzásnak minősülő ebszaporítással kapcsolatos 
döntéseiket. Itt hozzátennék egy nagyon fontos dolgot, ami Kálló Gergelynek szívügye. 
Itt ül mellettem, és ezért is akarom kiemelni, mert ő nem említette, mivel volt egy saját 
módosítója, hogy mindazon felületeket az interneten, ahol kereskedelmi céllal lehet 
árulni a szaporított állatokat, mi megszüntetnénk. Hatalmas büntetéseket szabnánk ki. 
Van már olyan felület és portál, amelyik önkorlátozásból, az állatok védelme és 
szeretete érdekében ezt megszüntette, mert ha nincs kereslet, nincs kínálat, és ez 
fordítva is igaz. Tehát itt én mindenféleképpen egy nagyon szigorú szabályozást hoznék 
be, de én úgy tudom, hogy egyébként Kálló képviselő úr ezt Ovádi úrnak személyesen 
is elmondta többször (Ovádi Péter bólogat.), tehát ez a tudás önnél is ott van. Bízunk 
abban, hogy majd meghallgatásra talál. (Dr. Bajkai István távozik a bizottság 
üléséről.) 

Lenne még két módosítónk, ami már kimondottan - nem túlterjeszkedve 
egyébként - az önök által benyújtott törvényekhez tartozik. Az egyik, hogy örülök 
annak, hogy az állatviadalok kapcsán már a nézőket is büntetik. Ez szerintem hatalmas 
előrelépés, de én itt például a szervezőknek nem 1-5, hanem szigorúbb, 3-5 éves 
büntetést adnék, és differenciálnám, hogy aki visszaeső szervező, annak meg 5-8 évig 
terjedő büntetést adnék. Tehát, ha azt mondják, hogy egy baloldali képviselő 
társadalompolitikai kérdésekben nem a szigorítás pártján áll - ez tipikusan az a terület. 
Hogy Arató képviselőtársamat idézzem, aki az általános vitában elmondta, hogy mi, 
balliberális zöldemberek, képviselők ezekben a társadalmi kérdésekben, ahol úgy 
gondoljuk, hogy ennek igenis helye van, a szigorítás pártján állunk.  

A másik, kimondottan nem túlterjeszkedő kérésünk a mérgező csalétkek 
kihelyezésének büntetése, és hogy már a szándékot is bünteti, ami szintén örvendetes 
és üdvözlendő. Én itt kiegészíteném - ez kimondottan nünükém - az élve befogó 
csapdákkal, de nem azokkal, amelyekkel adott esetben állatokat mentünk, hanem a 
súlyos sérüléseket, akár az állat elpusztulását is okozó fizikai csapdák megszüntetésével 
és az ilyenek kihelyezésével. Sajnos láttunk ilyet, vannak ilyenek Magyarországon, ezért 
én ezt belevenném.  

Ami még nekem pár héttel ezelőtt még szintén törvényjavaslatom volt, de 
szerencsére a képviselőtársaim besegítették a mostani közös módosító javaslatunkba 
is, ez az állatorvosi ügyeleti rendszernek az ünnepnapokon és a hétvégéken történő 
kialakítása. Szerény számításaim szerint a költségvetésből egy 2-2,5 milliárdos 
összeggel ez megoldható lenne. Önkéntes alapon vehetnének részt benne azt 
állatorvosok.  

Az Állatorvosi Kamarának bírja a támogatását. Rajtuk keresztül lehetne a 
transzparenciát és úgymond az elosztást megszervezni. Aki ebben nem akar részt 
venni, azt hátrány ne érje. Ez alapvetően visszatérő probléma, saját magam is 
tapasztaltam, amikor a vizslánkkal elmentünk a Balaton környékére, de számtalan 
levelet kapok állampolgároktól, hogyha ünnepnap van, hétvége van, és valami éri a 
kiskutyát vagy a házi kedvencet, néha több száz kilométert kell utazni, hogy egyáltalán 
találjanak állatorvost, és addig el is pusztulhat az állat. Tehát szerintem ez egy 
hiánypótló dolog lenne.  

Az állatvédelmi rendőrség megvizsgálásáról, kialakításáról Arató 
képviselőtársam már beszélt. Én még egy igen fontos dolgot mondanék el, és be is 
fejezem, a teljesség igénye nélkül, ez az oktatás, merthogy ez a szűkebb területem. Én 
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a Nemzeti alaptantervben ezt kötelezővé tenném. Gyerekkorban kezdődik minden. Sőt, 
ez nincs benne a módosításban, de az általános vitában elmondtam, hogy az óvodai 
nevelési alapprogramba is belevenném. 

Szerintem erre nyitottak lennének az óvodapedagógusok is, hiszen picigyerek-
korban már tanítják az állatok jellegét, az állatokról már mesélnek a pici óvodásoknak 
is, és az állatvédelmet - ami úgymond egy szakma - már el lehet kezdeni kifejleszteni 
pici korban a gyerekeknél. Már csak azért is, mert minden kutatás bizonyítja, és talán 
Ovádi úrtól is olvastam valahol egy interjúban, és örömmel hallottam, hogy ezt ön is 
propagálja a nyilvánosságban, hogy bizony-bizony, akik állatokat abuzálnak, bántanak, 
azok az embertársaikat is bántják. A kutatások bebizonyították, már olyan kutatás is 
van, hogy a családon belüli erőszak és az állatok bántalmazása között is valahol 
összefüggés van. Azt hiszem, Szécsi Ágnes volt az - ezt Schmuck Erzsébet 
képviselőtársnőm említette közös sajtótájékoztatón -, aki az 1998-as első állatvédelmi 
törvénynél bábáskodott, ő azt mondta, hogy az emberré nevelésnek - és ugye, ma már 
nem közoktatásról, hanem köznevelésről beszélünk, úgyhogy nem véletlenül hozom 
ide ezt az érvet: az emberré nevelésnek - egyik legfontosabb eszköze az állatok védelme, 
az állatvédelemre való nevelés. Tehát ha ezt a szemléletet el tudjuk közösen sajátítani, 
akkor tényleg mérföldeket tudunk lépni a magyar állatvédelemben.  

S elnök úr, ha nem veszi visszaélésnek, egy dolgot hadd mondjak. Bajkai úr 
mondta, hogy a polgári kormányzásban nagyot lépünk. Ha ez a Btk.-módosítás most 
megvalósul, valóban nagyot lépünk; ha elfogadják a mi javaslatainkat, akár saját 
javaslatként terjesztik be, akkor valóban hatalmasat lépnénk előre. De azért egyet hadd 
mondjak el, hogy 2004-ben az előző baloldali kormány volt az, amelyik bevitte a Btk.-
ba egyáltalán a magyar állatvédelem ügyét.  

Egyébként 2003-ban egy nagyon súlyos eset történt, amikor is három biztonsági 
őr fölkoncolt egy kutyát, ez a kutya életébe került, és akkor egy akkora népi 
fölháborodás volt, hogy népi kezdeményezésként több mint 400 ezer ember írta alá. 
Akkor az Országgyűlésnek volt lehetősége, sőt kötelessége volt az akkori szocialista 
vezetésű kormánynak és az Országgyűlésnek a napirendjére tűzni ezt az ügyet; nagyon 
sajnálom, hogy 2014-ben ezt a lehetőséget, a népi kezdeményezés intézményét 
eltörölte sajnos a Fidesz. Ma már, ha az állatvédelemmel foglalkozók egy ilyet 
próbálnának, ezzel az eszközzel nem tudnának élni. De summa summarum, itt jobb- és 
baloldali kormányok is tettek lépéseket. Ha most a Fidesz-kormány öles léptekkel 
halad, az az egész társadalom javát fogja szolgálni. Köszönöm, hogy szót kaphattam. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Az ülésnek ebben a szakaszában be kell jelentenem, 

hogy Bajkai István képviselőtársunk kénytelen volt elhagyni az üléstermet, és innentől 
Vitányi István alelnök úr helyettesíti Bajkai István képviselőtársunkat. 

Megkérdezem az előterjesztők képviseletében jelen levő Ovádi Péter képviselő 
urat, kíván-e reagálni az elhangzottakra. (Jelzésre:) Igen, tessék parancsolni, képviselő 
úr! Öné a szó. 

 
OVÁDI PÉTER (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Először is nagyon szépen köszönöm képviselőtársaimnak az építő jellegű 
hozzászólásokat, és köszönöm szépen azt is, hogy az általános vitában is 
megpróbáltunk inkább szakmai síkon maradni, és tényleg úgy tekintettük ezt az 
előterjesztést, hogy közös ügyünk az állatvédelem, és megpróbálunk mindannyian így 
hozzáállni. Pontosan ezért is mondom Arató Gergely képviselőtársamnak, hogy 
próbáljunk a politikán felülemelkedni, és a módosító javaslataikat én is ennek a 
tekintetében vizsgáltam meg. 
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Először is szeretném azt leszögezni, hogy ahogy Kunhalmi Ágnes képviselő 
asszony is elmondta, természetesen, ahogy az általános vitában, itt is szeretném 
megerősíteni, hogy ez a törvénymódosító javaslatcsomagunk egyébként csak egy lépés 
az állatvédelmi törekvéseinkben, és amit célként kitűztünk magunk elé, hogy öt éven 
belül Európa élmezőnyébe tartozzunk állatvédelem területén is. Pontosan ezért tettük 
meg ezeket a lépéseket, hiszen ahogy ön is elmondta, Magyarországon egyébként a 
jogszabályi környezet eddig is jó volt, csak próbáljunk rajta finomítani. Azt gondolom, 
ez egy olyan finomhangolás, amire már régóta szükség volt. 

De ha konkrétan a módosító javaslatok szerint haladunk, Arató Gergely 
képviselőtársamnak szeretnék először válaszolni. Az állatrendőrség valóban mindig 
napirenden van, és általában van is olyan civil szervezet, amelyik ezt zászlajára tűzte, 
és próbálja elérni azt, hogy állatrendőrség legyen. Én továbbra is azt mondom, hogy az 
együttműködésben van a siker kulcsa. Továbbra sem támogatjuk az állatrendőrség 
felállítását. Vannak nagyon jó példák most már az országban, és az országjárás során 
is az bizonyosodott be számomra, hogy ha együtt tudnak működni a hatóságok, a 
civilek a rendőrökkel, a hatóság a rendőrséggel, mindenki, aki az állatvédelemben 
érintett, akkor el tudjuk érni azt a sikert, amit szeretnénk. S pont, amikor Vetter 
Szilviáék megalkották az állatvédelmi kódexet a civil állatvédőkkel közösen, akkor ott 
a civil állatvédők mondták el azt, hogy a rendőrségnek mennyivel másabb lett a 
hozzáállása ezekhez az esetekhez, és évről évre már azt tapasztalják, hogy jól kezd 
működni a rendőrség és a civil szervezetek közötti együttműködés. Én ebben látom 
továbbra is az erőt. S ahogy Veszprém megyében is eseti szakértőként segítik a civil 
szervezetek a rendőrség munkáját, én azt gondolom, ezt kell országos hálózattá 
fejlesztenünk, és ezen az úton kell továbbra is mennünk, s ehhez kell megtalálnunk 
azokat a megfelelő partnereket, amit Kunhalmi Ágnes képviselő asszony is sokszor 
említett, hogy a civil szervezeteknél nagyon sok tudás, energia van, és nekünk ezeket 
kell becsatornázni ahhoz, hogy közösen tudjunk tenni az állatvédelemért. Ezt a 
módosító indítványt tehát ezért nem tudom támogatni, képviselő úr. 

Kunhalmi Ágnes képviselő asszony nagyon sok módosítóról beszélt. Próbálom 
megfogalmazni a gondolatainkat, és abban is biztos vagyok, hogy képviselő asszony 
azért nyújtotta be ezeket a módosítókat, hogy az állatvédelmet közösen előbbre vigyük. 
(Arató Gergely távozik az ülésről.) Ezért is szeretném megnyugtatni képviselő 
asszonyt afelől, hogy rengeteget próbálunk dolgozni közösen a Nemzeti Állatvédelmi 
Tanácsban, az Állatvédelmi Központban, illetve a civil szervezetekkel, rendőrséggel 
közösen, hogy pontosan ezeket, ami módosítókat benyújtott, hogyan tudjuk - ha lehet 
így mondani - a realitás szintjére vinni, és ezzel elősegíteni az állatvédelmet. Ugye, mi 
azt a célt tűztük ki, hogy öt éven belül Európa élmezőnyébe tartozzunk, ezért olyan 
intézkedéseket kell hoznunk, amelyek ebbe az irányba mutatnak, és ezek hosszas 
előkészítést igényelnek. Itt helyettes államtitkár úrra tudok nézni, hogy milyen 
számtalan egyeztetésen vagyunk túl, amíg ezt a törvénymódosító javaslatcsomagot be 
tudtuk adni.  

Ezért is mondom azt, amikor például állatvédelmi alapról beszélünk, hogy mi 
ezt csináljuk már, képviselő asszony. Tehát amikor például a „Magyar falu” 
programban félmilliárd forintos támogatást nyújtottunk az ivartalanítási programhoz, 
akkor ezt pontosan azért tettük, hiszen a civil szervezetek ezt kérték tőlünk, és ők 
mondták azt, hogy először az ötezer fő alatti településekkel kezdjük. Amikor a 
gazdijogsi.hu programot elindítottuk vagy akármelyik civil támogatást napirendre 
vettük, akkor pontosan ezek az érvek vezéreltek minket is. Úgyhogy ezért szeretném 
megnyugtatni képviselő asszonyt, hogy természetesen foglalkozunk ezzel az üggyel, és 
nálunk is napirenden van. De abban is kérem a megértést, hogy ezeket muszáj egy 
stratégia mentén meghoznunk, hiszen most megteremtjük a törvényi hátterét, de 
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például egy esetet hadd mondjak el, amikor az állatviadal során lefoglalt állatokkal 
foglalkozunk, akkor ott is kell nyitnunk egy külön olyan intézkedési eseménynaptárt, 
amivel ezekben is előre tudunk haladni. Tehát nem szabad ebből semmit sem kihagyni, 
és ezért kell itt is nekünk a szakmára támaszkodni.  

S nem akarom húzni az időt, de amikor az állatvédelmi ombudsmanról 
beszélünk, és nem akarom politikai síkra vinni az egészet, de nem a tisztségek fogják 
egyébként meghatározni azt, hogy az állatvédelem előremegy vagy nem. S pont a 
főváros kapcsán kérném képviselő asszonyt és a baloldali képviselőtársait, hogy 
segítsenek nekem, hiszen egy évvel ezelőtt Szabó Rebekával fölvettem a kapcsolatot, és 
mondtam Rebekának, segítsük egymás munkáját, és mondja el nekem azt, hol vannak 
azok a pályázati lehetőségek, amire a budapesti civil állatmentők tudnak pályázni, vagy 
hol vannak azok a fejlesztési stratégiák, amelyek mentén Budapest szeretne haladni, 
hiszen nincs országos állatvédelem Budapest nélkül - azóta nem keresett egyébként. 
Úgyhogy remélem, hogy közben folyik a munka, csak mi ezt nem látjuk. Tehát én azt 
gondolom, hogy nem titulusokat kell osztogatnunk, hanem dolgoznunk kell. 

A következő, amire rátérnék, az pedig a felelős állattartásra való felhívás. A 
konzultációban mi ezt is megkérdeztük. Ebben is teljesen egyetértünk, hiszen nagyon 
sokszor elmondtam, hogy milyen szükséges az, hogy már óvodai-iskolai környezetben 
felhívjuk a gyermekeink figyelmét arra, hogy mi is a felelős állattartás, de itt is be kell 
tartanunk a lépéseket. Az Állatvédelmi Központnak, hiszen már dolgozik is, meg kell 
alkotnia azt a tananyagot, amivel le tudja a pedagógusokat képezni. Ezáltal tud a 
pedagógus is olyan tananyagot leadni, amivel tényleg előrevisszük az állatvédelmet. 
Semmi értelme annak, hogy leküldünk nekik, mondjuk, egy A/5-ös vagy öt darab A/4-
es lapot, hogy akkor oktassák ezt le. Először teremtsük meg az oktatási feltételeket, és 
utána tegyük bele a Nemzeti alaptantervbe, de ebben is egyetértünk természetesen.  

És sorolhatnám egyébként azt, hogy a módosító indítványokban esetleg milyen 
dolgok vannak, amiket szakmailag nem tudunk támogatni, de összességében nagyon 
szépen köszönöm a segítő szándékukat, és továbbra is azt mondom, hogy közös ügyünk 
az állatvédelem, és tegyünk együtt az állatvédelemért. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazás következik. Ahogy az a tárgyalás során már 

elhangzott, a módosítási szándék a határozati házszabály 42. § a) pontja szerinti 
túlterjeszkedő módosítási szándékot is tartalmaz. A bizottságnak a szavazás során 
elsőként azok szabályszerűségéről kell állást foglalnia, a támogatásról csak ezt 
követően lehet határozni. 

A javaslat támogatása esetén ezeket a szándékokat a bizottság a részletes vitát 
lezáró módosítási javaslattól elkülönítve, azzal azonos időpontban kell hogy benyújtsa. 
Mivel a kezdeményezők egy indítványban terjesztették elő a HHSZ 42. § a) pontja 
szerint túlterjeszkedő és ebbe a körbe nem tartozó javaslatokat, ezért elsőként a 
túlterjeszkedő módosítási pontok meghatározására van szükség. 

Kérdezem tehát kezdeményező ellenzéki képviselőtársaimat, egyetértenek-e 
azzal, hogy az általuk benyújtott módosítási szándék 1., 2., 3. és 7. pontjai a HHSZ 42. § 
a) pontja szerinti túlterjeszkedő módosítási szándékot tartalmaznak. Varga László 
képviselőtársamat kérdezem. 

 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Nem 

értünk egyet. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem tehát a bizottságot, hogy véleményük 

szerint Sebián-Petrovszki László, DK, Varga László, MSZP, és Gyüre Csaba, Jobbik, 
képviselők által kezdeményezett módosítási szándék 1., 2., 3. és 7. pontjai 
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házszabályszerűnek minősülnek-e. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! Aki azt 
gondolja, hogy igen? (Kettő.) Aki azt, hogy nem? (Nyolc.) És aki tartózkodott? (Egy.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen, 8 nem szavazat és 1 tartózkodás 
mellett a módosítási pontokat nem tartotta házszabályszerűnek. 

Erre figyelemmel a bizottságnak tartalmilag ezen pontok támogatásának 
kérdésében már nem kell szavaznia, határoznia.  

Most a módosítási szándék további pontjairól kell döntenünk, amelyek olyan 
elemeket is tartalmaznak, amelyek a határozati házszabály 42. § b) pontja alapján a 
házszabály 44. § (1) bekezdése szerinti vizsgálatot indokolják. A módosító javaslatról 
való döntés körében a bizottság egyben annak megfelelőségéről is állást foglal.  

Kérdezem tehát a bizottságot, támogatja-e a módosítójavaslat-tervezet további 
pontjait. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! Aki igen? (Három.) Aki nem? (Nyolc.) 
És aki tartózkodik? (Nincs ilyen.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen, 8 
nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a módosítójavaslat-tervezet további pontjait 
nem fogadta el.  

Áttérünk a bizottság kormánypárti képviselői által megfogalmazott 10 pontos 
módosítási szándék megvitatására, amely a kezdeményezők nyilatkozata szerint 
túlterjeszkedő módosítási szándékot nem tartalmaz.  

Elsőként kérdezem Ovádi Péter előterjesztő álláspontját a jelen 
módosításijavaslat-tervezetről. 

 
OVÁDI PÉTER (Fidesz) előterjesztő: Tisztelt Elnök Úr! Támogatom. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Most a kormány álláspontját kérdezem. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk, elnök 

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

képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni? (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. 
A vitát lezárom. Szavazás következik. 

Kérdezem a bizottságot, támogatja-e a módosítójavaslat-tervezetet, amely a 
bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslata is egyben. Kérem, kézfelemeléssel 
szavazzanak! Aki igen? (Tizenegy.) Aki nem? (Nincs ilyen.) És aki tartózkodott? (Nincs 
ilyen.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 11 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 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, kézfelemeléssel szavazzanak! Aki 
igen? (Tizenegy.) Aki nem? (Nincs ilyen.) És aki tartózkodott? (Nincs ilyen.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 11 igen szavazattal, 
ellenszavazat 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. (Nincs 
ilyen jelzés.) Nem. Köszönöm. Ezzel a napirendi pontot tárgyalását lezárom. Köszönjük 
szépen aktív részvételüket ezen napirendi pont kapcsán. 
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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY 
határozat módosításáról szóló H/17327. számú határozati javaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik ötödik napirendi pontunk, az egyes házszabályi 
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat módosításáról szóló, Székely 
Sándor független képviselő úr által benyújtott, H/17327. számú határozati javaslat 
tárgysorozatba vételéről való döntés.  

Tisztelettel köszöntöm az előterjesztő Székely Sándor független képviselő urat, 
és megadom a szót, hogy előterjesztését szóban is indokolhassa. Tessék parancsolni, 
képviselő úr! 

Székely Sándor szóbeli kiegészítése 

SZÉKELY SÁNDOR (független) előterjesztő: Elnök Úr! Képviselőtársaim! 
Köszönöm a szót. Nagyon egyszerű a határozati javaslat, amit benyújtottam, a 
frakcióalakításra vonatkozik. A házszabály-módosítással azt szeretném elérni, hogy 
Magyarországon, a magyar parlamentben azok a pártok alapíthassanak frakciót, 
természetesen egyrészt azok, amelyek önállóan indultak, illetve azok a pártok, amelyek 
közös listán indulnak, szintén csak egy frakciót tudjanak alapítani. 

Az indoklásom nagyon egyszerű. Az elmúlt 30 évben, de leginkább az elmúlt 15-
20 évben úgy alakult Magyarországon, hogy már évek, évtizedek óta több olyan pártnak 
is van frakciója a magyar Országgyűlésben, amelyikre a magyar emberek érdemben 
nem szavaztak, illetve nem tudjuk, hogy szavaztak volna-e, mégis frakcióval 
rendelkeznek a magyar Országgyűlésben. 

Tekintve, hogy a 2022-es választásokon úgy tűnik, hogy ezeknek a frakcióknak 
a száma csak még sokszorozódna, ahogy jelen pillanatban állunk, mi azt gondoljuk, 
hogy a magyar állampolgároknak nem érdeke ez a helyzet, amiben most vagyunk.  

Azt gondoljuk, hogy a magyar Országgyűlés a magyar állampolgárok akaratának 
a leképezése kell hogy legyen; olyan embereknek, olyan pártoknak kell frakcióval 
rendelkezniük, amelyekre a magyar állampolgárok érdemben szavaztak. Mindannyian 
tudjuk, hogy egy frakció nagy felelősséggel jár, sok megszólalási lehetőséggel jár, sok 
pénzzel jár, és ez azért van, vagy mi legalábbis azt gondoljuk, hogy ez azért van, azért 
legyen, mert az emberek ezekre a pártokra, az ő képviselőikre és leginkább az ő 
programjaikra szavaztak, és ne azért legyen valakinek, bárkinek frakciója, mert 
esetlegesen ügyesen és jól tárgyalt a politikai asztaloknál.  

Úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy tiszteljük meg a magyar állampolgárokat azzal, 
hogy tiszteletben tartjuk az akaratukat, és azoknak a pártoknak tud frakciója lenni, 
amelyekre ők érdemben szavaztak. Ez a politikai oka. 

Természetesen ennek pénzügyi oka is van: kevesebb frakció jóval kevesebb 
pénzt emésztene föl az állampolgárok pénzéből. Ugye, egy olyan országban élünk jelen 
pillanatban, ahol 300 euró a minimálbér, elképesztő mennyiségű embernek van 
100 ezer forint alatti fizetése, nyugdíja; hosszasan sorolhatnám, mennyire nehéz ma 
Magyarországon a megélhetés. Én azt gondolom, nekünk, politikusoknak példát kell 
mutatnunk abban, hogy csak arra és akkor költjük a magyar állampolgárok pénzét, 
amire ők fölhatalmaznak minket, nem pedig más esetekben. 

Az én pártom, az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom azért küzd, hogy 
egyrészt a bérek emelkedjenek, a nyugdíjak, az egyéb családi támogatások és még sok 
egyéb más. Ezek a pénzügyi ügyeink, de a morális válságot is szeretnénk fölszámolni, 
és ez a javaslatom erre vonatkozik. Kérem szépen, hogy fogadják el. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönjük. A vitát megnyitom. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván 
hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom, szavazás 
következik. 

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a javaslat tárgysorozatba vételét. Aki 
igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Kilenc.) Aki nem? (Kettő.) S aki tartózkodott? 
(Nincs ilyen.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 9 igen és 2 nem szavazat 
mellett, tartózkodás nélkül az indítványt tárgysorozatba vette.  

A határozati házszabály értelmében a bizottság házelnök urat a tárgysorozatba 
vétel kérdésében meghozott döntéséről írásban értesíti. 

Köszönjük az előterjesztő részvételét ülésünkön. További szép napot kívánunk 
Székely Sándor képviselő úrnak. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Rátérünk az utolsó napirendi pont, az egyebek megtárgyalására. Tájékoztatom 
képviselőtársaimat, hogy a bizottság következő ülésére miniszteri meghallgatás miatt 
jövő héten, november 23-án, kedden, 10 órától kerül sor. 

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

Az ülés berekesztése 

A bizottság ülését berekesztem. További szép napot kívánok, és köszönöm a 
megjelenésüket. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 23 perc)  

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Madarász Mária és Prin Andrea 
 


