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Száma: FK-40/2007
Írásbeli kérdés

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

„Milyen konkrét lépéseket tett a miniszter?” címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést
kívánok benyújtani Takács Alberthez, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumot vezető
miniszterhez. A kérdésre a választ írásban kérem.

Tisztelt Miniszter Úr!
Az ENSZ Kínzás elleni bizottságát (C)mmittee Against Torture – CM) aggodalmainak adott
hangot a Budapesten szeptemberben és októberben történt tüntetések sorárán tanúsított rend őri
fellépésrő l szóló hírek nyomán, amint ezt megtudhattuk az ENSZ emberi jogi f őbiztosságának
égisze alatt működő bizottság Magyarországról kiadott 2006 . november 24-én elfogadott
jelentésébő l . A CAT megállapítása szerint a magyar államnak a jöv őben fokozottabban kell
ügyelnie az emberi jogok érvényesítésére, biztosítva a jogellenes intézkedésekkel szembeni zér ó
tolerancia elvének betartását a rendőrségi hierarchia minden szintjén és a büntetés-végrehajtásba n
is. A bizottság ugyancsak aggodalmának adott hangot azzal kapcsolatban, hogy kiderült : a
szeptemberi-októberi demonstrációk alatt fellépő rendőrök nem viseltek azonosító jelvényt. A
testület kijelentette : biztosítani kell, hogy a rendvédelmi szervek dolgozói mindenko r
azonosíthatóak legyenek .

A CAT figyelmét a 2006 szeptemberi-októberi budapesti eseményekre a Magyar Helsink i
Bizottság hívta fel . A kínzás elleni bizottság novemberi ülésére készített kiegészítő
tájékoztatójában a Helsinki Bizottság jelezte, hogy miközben a zavargásokkal szembeni rend őri
fellépés jogi alapja megkérdőjelezhetetlen, az intézkedés-sorozatban számos alkalommal történtek
túlkapások, amelyeket egyebek között tévéfelvételek is bizonyítanak.

Az ENSZ Kínzás elleni bizottsága előtt olyan államokkal kerültünk egy csoportba, min t
Oroszország, Guyana, Burundi, Dél-Afrika és Tádzsikisztán, ahol hasonló jellegű jogsértésekre
kerülhetett sor . A Bizottság az alábbi megállapításokat tette Magyarországgal kapcsolatban :

1. A kínzás fogalma a magyar jogban nem megfelelően körülhatárolt a nemzetközi normákna k
megfelelően .
2. Az előzetes letartóztatás időtartama kirívóan hosszú, teljesen ellentétes a nemzetköz i
normákkal, nincs szabályozás a gyermekek és a feln ő ttek szeparált elhelyezésére vonatkozóan .



3. A Bizottság felszólítja a kormányt, hogy az őrizetesek jogainak védelmében hozzon hatható s
intézkedéseket, azaz biztosítsa a rokonokkal, ügyvéddel való kapcsolatbalépés lehet őségét ,
ismertessék jogait, és lássa el azonnal orvos, ha az őrizetes kéri.
4. Kiemelten felszóltja a kormányt, hogy biztosítsa az ügyvédhez, és orvoshoz jutást, rendőri
felügyelet nélkül!
5. Felhívja a figyelmet, hogy a menekültek és külföldiek esetében még gyorsabban é s
körültekintőbben kéne eljárnia a magyar hatóságoknak
6. Biztosítani kell a pártatlan bírósági eljárást, Magyarországnak tovább kell képezni e
szakembereit, hogy biztosítható legyen, hogy a magyar rendőrök, büntetés-végrehajtók és bírák
ismerjék a fogvatartottak jogait.
7. A magyar börtönök túlzsúfoltak, amin sürgősen változtatni kell.
8. A magyar kormánynak jópéldával kell előjárnia, és zéró-toleranciát kell tanúsítania az emberi
jogok megsértésével kapcsolatban.

Kérdezem Miniszter Urat:

Milyen konkrét lépéseket tett, vagy milyen lépések megtételét tervezi annak érdekében, hog y
kiküszöbölje azokat a hibákat, illető leg pótolja azon hiányosságokat, melyekre az ENSZ Kínzás
elleni bizottságának állásfoglalása hívta fel a figyelmet ?

Tisztelettel várom érdemi válaszait .

Budapest, 2007 . december 19 .
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