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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 35 perc)

Elnöki megnyitó

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Jó reggelt kívánok! Köszöntök mindenkit a mai reggelen, különösképpen
miniszterjelölt urat abból az alkalomból, hogy a parlamenti szabályok szerint ma a
meghallgatása fog megtörténni az emberi jogi bizottság előtt. Megállapítom, hogy az ülés
határozatképes. Két helyettesítést kell bejelentenem: Demeter Zoltánt Csöbör Katalin
képviselő asszony fogja helyettesíteni, Gajda Róbertet pedig Gulyás Gergely alelnök úr.
Ennek figyelembevételével ők jogosultak két ember helyett szavazni.

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter-jelölt kinevezés előtti meghallgatása

Tekintettel arra, hogy képviselőtársaim közül többen még nem vettek részt
miniszterjelölti meghallgatáson, szeretném ismertetni a miniszterjelöltii meghallgatás
szabályait. A szokásjog szerint a miniszterjelölt úrhoz kérdéseket tehetnek fel, mégpedig
kormánypárti és ellenzéki képviselők váltakozó sorrendben. A kérdések nem vonatkozhatnak
a kormányprogramra – lehet, hogy ez egy kicsit furcsa –, tudniillik a kormányprogrammal
kapcsolatos kérdésekre a miniszterelnök úr fog majd válaszolni. Ennek a meghallgatásnak
nem része a kormányprogram.

Nyomatékosan szeretném felhívni a képviselő hölgyek és urak figyelmét arra a
körülményre, hogy kérdések feltevésére van lehetőség, nem pedig vélemény kifejtésére, mert
az egy más műfaj. Ha mégis valaki megfeledkezne erről a szabályról, akkor ne tekintse úgy,
hogy a véleményét korlátozni kívánom, kizárólag arról van szó, hogy pedagógiai célból atyai
figyelmeztetést leszek kénytelen ilyen esetben adni.

Szeretném azt is rögzíteni, hogy a miniszterjelölt úr következő elfoglaltságára
tekintettel 9 óra 45 perckor mindenképp le fogom zárni a kérdések sorát és a határozathozatalt
elő fogom terjeszteni.

Miután világosak és érthetőek a szabályok, arra kérem miniszterjelölt urat, hogy
röviden mutatkozzon be.

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter-jelölt bemutatkozása

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter-jelölt: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Képviselő Urak és Hölgyek! Szeretettel köszöntöm önöket. A bemutatkozásom elég
rövid lesz, hisz nagyon sokan ismernek már. Gyakorlatilag rendőrből lettem politikus. 1970.
december 13-án léptem be a Belügyminisztériumba mint gépkocsivezető, polgári alkalmazott,
majd országos rendőrfőkapitányként távoztam 1996-ban, majd 1998 és 2002 között az Orbán-
kormányban belügyminiszteri feladatokat láttam el, belügyminiszterként tevékenykedtem. Ezt
követően a civil életben helyezkedtem el és a „Civil” nevű biztonsági szolgálatnak voltam a
tulajdonosa és vezetője. Más vállalkozásokat is vezettem, tulajdonoltam, azonban valamennyi
vállalkozásomban a tulajdonrészemet megszüntettem.

Ennyit szerettem volna bemutatkozásként elmondani.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A jelölt szakmai, emberi alkalmasságára vonatkozhatnak
a kérdések és nem a kormányprogramra. Ki kíván kérdést feltenni? Gulyás Gergely alelnök
úr, Szabó Tímea alelnök asszony, Varga László képviselő úr, Baracskai József képviselő úr.
Gulyás Gergely következik!



- 7 -

Kérdések, válaszok

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Miniszter Úr!
Szeretném megkérdezni, mi az ön álláspontja a 2006 szeptemberében és októberében történt
rendőri erőszakkal, illetve az akkori rendőri fellépéssel kapcsolatosan? Azt hallottuk, hogy
üzleti kapcsolatban már nem, de egyéb kapcsolatban áll-e Gergényi Péterrel. Milyen
intézkedéseket tervez a minisztérium az események kivizsgálása érdekében, s összességében
az akkori eljárást mennyire tartja törvényesnek? Köszönöm szépen.

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter-jelölt: Köszönöm szépen a kérdéseket. A
2006 szeptemberi és októberi eseményeket csak a sajtó és a televízió interpretálásában
ismerem. Tehát nem ismerek olyan belső információkat, amelyek egyértelműsítenék azt, hogy
milyen álláspontot tudjak kialakítani. A sajtón és a különféle híreszközökön kapott
információk szerint ránézésre, külső szakemberként azt kell mondanom, hogy mindkét
esetben felmerültek szakmai hiányosságok. De nem lenne helyes, ha a teljes ismeretek birtoka
nélkül állást foglalnék bármely személy szakmai és jogi megítélésében. Ahhoz, hogy ezt
egyértelműen meg lehessen tenni, százszázalékosan ismerni kell a történteket, meg kell
ismerni azt a műveleti naplót, amelyet akkor a parancsnokok vezettek, amelyet a stáb vezetett,
hiánytalanul meg kell ismerni azokat az információkat, amelyek hatására döntéseket hoztak,
és a döntések értékelése csak ezután történhet meg. Miután ez a Belügyminisztérium keretein
belül történt, a Belügyminisztériumnak minden adatot, minden ismeretet elő kell kerítenie, és
át kell adnia annak a bizottságnak, amelyet Orbán Viktor kijelölt miniszterelnök úr előre
jelzett, és amelyet Balsai István volt igazságügy-miniszter úr fog vezetni. Egyet tudok
százszázalékosan ígérni: mind az Országos Rendőr-főkapitányság, mind a
Belügyminisztérium alá tartozó más szerv birtokában lévő adatokat hiánytalanul és pontosan a
bizottság rendelkezésére fogjuk bocsátani. Így hiánytalanul feltárható lesz az eseménysorozat,
megállapítható lesz, hogy történt-e szakmai hiányosság – szerintem történt –, megállapítható
lesz, hogy történt-e jogsértés, történt-e törvénysértés, s a jog- és törvénysértés súlyának
megfelelően az erre hivatott szervek eljárását Balsai István volt miniszter úr fel fogja tárni és
meg fogja tenni a szükséges feljelentéseket.

Gergényi Pétert 1980 óta ismerem, több területen közvetlen beosztottam volt.
Közvetlen beosztottam volt a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságon, a Budapesti Rendőr-
főkapitányságon és az Országos Rendőr-főkapitányságon is. Szakmai barátság fűz Gergényi
Péterhez, ezért az ő tevékenységének a megítélésére szubjektív okok miatt én közvetlenül
nem lennék alkalmas. Viszont úgy gondolom, hogy Balsai István volt miniszter úr az általa
vezetett bizottság munkája alapján és a rendelkezésére bocsátott hiánytalan anyagok tükrében
elfogulatlan, objektív véleményt fog tudni mondani.

A kivizsgálásnak meg kell történnie, mert olyan események zajlottak szeptemberben,
amik szakmailag már csak azért is elfogadhatatlanok, mert a rendőrségre bízott védelem nem
felelt meg az elvárásoknak, nem tudták megvédeni a Magyar Televíziót. Nem tudták
megvédeni annak ellenére, hogy a fővárosban jelentős erők álltak rendelkezésre. A másik
esetben pedig azért kell megtörténnie, mert az ünneplő tömegbe olyan emberek kerültek, akik
bomlasztották az ünnepséget, nem az ünnephez méltóan viselkedtek. Azt gondolom, hogy ezt
is meg kellett volna akadályozni. A kivizsgálásnak tehát meg kell történnie, objektívnek kell
lennie, és ha vannak felelősei, akkor azokat a cselekményük súlyának megfelelően
felelősségre kell vonni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó Tímea alelnök asszonyé a szó.

SZABÓ TÍMEA (LMP): Jó reggelt kívánok. Miniszterjelölt úr, több kérdésem is
lenne. Az Unió tagállamai közül egyedül Magyarországon létezik az, hogy a rendőrség
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minden tagja katonai jogállású személy. Ennek azért nincs értelme, mert a rendőr a napi
munkája során nem az elöljárói parancsai szerint, hanem a jogszabályok szerint jár el.
Szándékozik-e miniszterjelölt úr a szolgálati törvény módosítását kezdeményezni a fegyveres
szervek hivatásos állományú tagjai jogállásának köztisztviselői jogállássá való átalakítása
érdekében? Ha igen, hogyan kíván gondoskodni arról, hogy a hivatásos állomány tagjainak
eddig megszerzett jogai ne csorbuljanak?

Hogyan látja kijelölt miniszter úr a Független Rendészeti Panasztestület jövőjét? A
jelenlegi jogszabályi keretek között működjön-e tovább? Egyetért-e a testület hatáskörének a
növelésével? Vagy ön szerint a civil testület létezése idegen a rendőrség hierarchikus katonás
működésétől?

Mit tart kijelölt miniszter úr arról a kijelentésről, hogy két hét alatt rendbe szedik a
közbiztonságot? Véleménye szerint a közbiztonság javításának mi a leghatékonyabb eszköze?
A Btk. további szigorítása, a felderítési arányok javítása vagy a munkanélküliség
csökkentése?

Európa számos országában bevezették a helyzetjelző karperecet, amely bizonyos
esetekben kiváltaná az előzetes letartóztatást. Bizonyos kritikusok szerint ennek a bevezető
költsége nagyobb lenne, viszont az éves költségvetése jóval a fogva tartási költségek alatt
maradna. Kijelölt miniszter úrnak mi a véleménye erről?

Kémer Ferenc, a Rendőrtiszti Főiskola egyik oktatója több kutatást végzett a
rendőrhallgatók előítéletességéről. Az ő felmérései szerint a leendő rendőrtisztek körében
domináns a cigányellenesség. Kijelölt miniszter úrnak mi a véleménye erről? Ha ez így van,
akkor terveznek-e valamit tenni annak érdekében, hogy ez megváltozzon?

A menekültügy az ön hatáskörébe fog tartozni. Miért gondolják, hogy a menekültügy
nem igazságügyi, hanem rendészeti kérdés? Igaz-e, hogy a menedékjogi kérelmezőket 30
napon túl is fogva tartják, holott a jogszabály szerint 30 napon túl szabadítás járnak nekik?
Tervezik-e megváltoztatni a menedékjogi törvényt és az arról szóló végrehajtási rendeletet?
Mely kormányzati szerv lesz felelős a menekültek integrálásáért? Köszönöm.

ELNÖK: Ez része a kormányprogramnak, ezért a jelen meghallgatásnak nem tárgya.

SZABÓ TÍMEA (LMP): Akkor ezektől elállok.

ELNÖK: Ugyanez igaz a menekültügyre is. Minden, ami kormányzati szerkezeti
kérdés, a kormányprogram része, a miniszterjelölt alkalmasságát pedig nem lehet számon
kérni a kormányprogramon.

SZABÓ TÍMEA (LMP): Értem. Akkor az utolsó néhány kérdés megválaszolásától
eltekintek. Köszönöm, elnök úr.

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter-jelölt: Köszönöm szépen a kérdéseket. Nem
volt szűkmarkú a kérdések feltevésekor, de reményeim szerint valamennyi kérdésre tudok
megfelelő és elfogadható választ adni, amely egyben azt is bizonyítani fogja, hogy a
rendőrség felkészülten fogja az elkövetkező négy évet végrehajtani.

Előrevenném azt a kérdését, amely arra vonatkozott, hogy két héten belül rend lesz.
Egészen pontosan úgy fogalmaztunk, hogy két héten belül látható változás lesz a közrendben
és a közbiztonságban, és továbbra is fenntartom ezt a véleményemet. Meggyőződésem, hogy
a rendőrök utcai jelenlétével, illetve állampolgári összefogással – itt azokra a polgárokra
gondolok, akik védeni kívánják a jogaikat, a javaikat – jelentős eredmények érhetők el. S itt
gondolok a társszervek, a polgárőrök és azon állami alkalmazottak – halőrök, vadőrök és
egyéb, a rend és a biztonság érdekében tevékenykedők – közreműködésére is, akikkel ez a
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célkitűzés rövid úton és láthatóan megoldható. Természetesen törvényi változásokra is
szükség lesz, különösen a tulajdon elleni szabálysértések területén.

Jelenleg a jegyzők felderítésére és ítéletére van bízva a tulajdon elleni szabálysértések
elbírálása. Már az előző kormány is felismerte, hogy ez a szabályozás nem megfelelő, és a
tulajdon elleni szabálysértések felderítését január 1-jétől visszavonta a rendőri hatáskörbe. Azt
gondolom, hogy ezen a területen hatékonyabban tudnánk tevékenykedni, ha az elbírálás is a
rendőrséghez tartozna, illetve hatékonyabban tudnánk tevékenykedni akkor is, ha a tulajdon
elleni szabálysértések elzárással is büntethetők lennének. Ezt azért gondolom, mert ez emberi
jogi kérdés is. Persze nem az, hogy elzárással büntethető valaki, mert ez súlyosító körülmény.
De gondolják végig, aki szociális segélyből él, annak nincs elegendő pénze a családja
fenntartására, s az sok esetben ezért követ el tulajdon elleni szabálysértést. S mi mit
csinálunk? Azt, hogy a tulajdon elleni szabálysértés miatt azt, akinek nincs pénze,
pénzbírsággal sújtjuk. Egyik oldalon szüksége van az államnak a rend fenntartására, másik
oldalon viszont cinikus magatartás pénzbírsággal sújtani azt, aki szociális segélyből él. Mert
miből fogja kifizetni? A szociális segélyből. Vagy olyan tulajdon elleni cselekményekből,
amikből pénzre tud szert tenni, nehogy valamilyen más probléma legyen. Ezen el kell
gondolkodni! Megfelelő módon érvényesíteni kell a törvényt, az állami hatalmat, de nem
ilyen módon. Azt hiszem, hogy ezen a területen jelentős változást fogunk tudni elérni.

A büntető törvénykönyv szigorítását is tervezzük, és már a parlament előtt is vannak
olyan törvénytervezetek, törvényjavaslatok, amelyek ezt a célt el fogják érni.. Különösen a
súlyos bűncselekmények elkövetőinél tervezzük ezt, és nagyon bízom benne, hogy ez el fogja
érni a célját, erre ugyanis vannak nemzetközi precedensek.

A Panasztestület a polgári jelenlétet szolgálja a rendőri területen. A rendőrségi törvény
1994-ben lépett hatályba, ami előfutára volt ennek, hiszen az önkormányzatokat is bevonta a
rendőrségi tevékenységbe oly módon, hogy a rendőri vezetőknek az önkormányzatok előtt
beszámolási kötelezettségük van. Ez ennek egy továbblépése. Arra, hogy ez betölti-e a
szerepét és a szerepének megfelelően tud-e tevékenykedni, majd ha hivatalban leszek, jobb
rátekintésem lesz. Nem zárom ki a további működését, nem tudom megítélni a jelenlegi
helyzetét, de hogy polgári szemmel is meg kell nézni a rendőri működést, abban biztos
vagyok.

A helyzetkarperec lényegesen összetettebb kérdés annál, mint ahogy a kérdésben
elhangzott. Aki ma házi őrizetben van, az elhagyhatja a házi őrizetet, s a rendőr csak
konstatálja, hogy elhagyta-e vagy sem, és javaslatot tesz a bíróságnak, hogy ennek alapján
szüntesse meg a házi őrizetet és rendelje el az előzetes letartóztatást. Ma három éven túl nem
lehet előzetes letartóztatásban tartani senkit, viszont a súlyos, az összetett
bűncselekményeknél az eljárás megindításától számítva a jogerős bírói ítéletig több mint
három év telik el, s a három év eltelte után a bíróságnak kötelessége megszüntetni az előzetes
letartóztatást és házi őrizetbe helyezni a fogva tartottat. Egyik oldalról szeretnénk tudni, hogy
a fogva tartott hol van, másik oldalon a rendőr konstatálhatja, hogy a házi őrizetet valaki
megszüntette. Ilyen jogi háttérrel teljesen indokolatlan ennek a karperecnek a bevezetése. Ha
megteremtjük annak a jogi hátterét, hogy a házi őrizetes nem hagyhatja el a lakását, illetve ha
elhagyja, a rendőr abban a pillanatban elfoghatja, akkor van értelme egy ilyen karperecnek.
Ezt a karperecet 2000-ben az akkori Belügyminisztérium mutatta be és kérte az
igazságszolgáltatás részvetőit, hogy ebbe az irányba mozduljunk el, alkossuk meg ennek a
jogi hátterét, s a jogi háttér megalkotásával egyidejűleg ezt a karperecet megítélésem szerint
be kell vezetni. S ennek különféle módszerei vannak: levágható legyen a karperec vagy ne
legyen levágható. Ezek már emberi jogi kérdések, hogy a karpereccel ne akadályozzuk a
tisztálkodást, ne a falhoz bilincseljük az illetőt; nyilvánvalóan egy emberi, humánus
megoldást kell ezen a területen alkalmazni. De a jogi háttér változtatása nélkül ennek a
bevezetése felesleges. Ha viszont megtörténik a változtatás, akkor indokolt lenne a
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bevezetése, s a mai viszonyok között nincs az a hátrány, ami ezt akadályozhatja. Az ilyen
jellegű jelzőberendezések GPS-rendszerű működtetésének akár azzal is, hogy az illető

helyzetét meghatározza, akár azzal is, hogy a helyszínt hol és milyen módon hagyta el, vagy
hogy megtámadták ezt az eszközt úgy, hogy megkísérelték levágni, nincs akkora összegszerű

kihatása, amely befolyásolhatja a bevezetését.
Cigányellenesség. Ez a terület egy nagyon érzékeny kérdés és jelentős részben

előítéleteken alapul. Az előítéletek több száz év alatt alakultak ki, és ma különféle módon,
különféle megjelenési formákban vannak jelen. Azt gondolom, hogy az előítéletek leküzdése
nemcsak rendőri, hanem a rendőrségen túlmutató társadalmi feladat is. Ennek a társadalmi
feladatnak a végrehajtásához mindenekelőtt a munka, a tanulás, a sport és a kultúra oldaláról
kell megoldást keresni. Ezeket a megoldásokat elkezdjük, és ezek a megoldások mind
társadalmilag, mind az egyes szervezeteken belül jelentős eredményt fognak mutatni.
Korábban mind a Rendőrtiszti Főiskolán, mind a Tiszthelyettes Képző Iskolán oktatták a
cigányság történetét, s a rendőröket felkészítették arra, hogy miként és hogyan fogadják a
másságot és hogyan kezeljék azt. Ezenkívül korábban voltak olyan kezdeményezések, hogy
különféle ösztönző módszerekkel cigány fiatalokat is bevonjunk a rendőri munkába. Ezt fel
kell eleveníteni, meg kell találni az együttműködést az országos és a helyi cigány
szervezetekkel, hogy az arra érdemes családokból származók és megfelelő tanulmányi
eredményt felmutatók akár a tiszthelyettes képzés, akár a rendőrtiszti főiskola oktatási
körében helyet kapjanak. Remélem, hogy ez a közeljövőben a képzés területén megjelenik, a
társadalmi előítélet megszűnéséhez azonban – még egyszer hangsúlyozom – a munka, a
tanulás, a kultúra és a sport fog elvezetni.

A rendőrök katonai jogállását csak egy szűk területen kell figyelembe venni, hiszen a
rendőrség működési területéből csak egy szűk terület tartozik a katonai ügyészség és a katonai
bíróság hatáskörébe. A többi területen a rendőr nem más, mint egy kiemelt polgár, egy
kiemelt jogokkal felruházott állampolgár. Annak áttekintése, ami a katonai területekhez utalja
a rendőrt, két oldalról is megközelíthető. 1. Szükség van-e a későbbiekben a katonai
ügyészség különállására és ennek hatálya alá helyezni a rendőrséget? 2. Szükséges-e, hogy a
rendőrség e hatály alá tartozzon? Azokon a területeken, ahol ma oda tartozik, azt a jelenlegi
társadalmi viszonyok indokolttá teszik. Ezen változtatni egyelőre nem kívánok, s ezt az
álláspontot támasztja alá a közbiztonság és a rendőrség jelenlegi helyzete. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A következő kérdező Varga László képviselő úr.

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Miniszterjelölt Úr! Jelenleg is folyamatban vannak és
lesznek is olyan ügyek, amelyek a jelenlegi kormánypárthoz kötődnek, érdekeltségük ezekben
vélelmezett. Hogyan látja biztosítottnak a pártatlan eljárás feltételeit ezekben az ügyekben a
nyomozások során a személyi kötődések és egyebek miatt?

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter-jelölt: Melyik kormánypártra gondol?

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Az ügyvezető kormány pártjára. De beleérthetjük
visszamenőleg akár a Gyurcsány-kormányt is.

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter-jelölt: A testület erkölcsisége biztosítja azt,
hogy ha megfelelő vezetés alatt, fel se merülhessen ilyen kérdés. Teljesen egyértelmű, hogy a
testület a törvényeknek alárendelve fogja a feladatát elvégezni. Ennek megfelelően személyre,
pártra, testületre és felekezetre való tekintet nélkül mindenkivel szemben a Magyar
Köztársaság alkotmányának és büntető törvénykönyvének megfelelően a büntetőeljárási
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szabályok keretein belül fog eljárni, azok ellen, akik bűncselekményt követtek el és az a
hatóság tudomására jutott. Ebben egészen biztos vagyok.

ELNÖK: Köszönöm. A következő kérdésfeltevő Baracskai József.

BARACSKAI JÓZSEF (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Miniszterjelölt Úr!
Láthattuk, hogy nagy szakmai múltra tekinthet vissza, és ezzel kapcsolatban szeretném
megkérdezni, osztja-e ön a Jobbiknak azt az álláspontját, hogy ma Magyarországon létezik
cigánybűnözés. A polgári titkosszolgálatokkal kapcsolatban pedig azt kérdezném meg, hogy
az elmúlt időben voltak olyan szervezetek, társaságok, amelyek vélhetően vagy valósan
illegális nemzetbiztonsági, titkosszolgálati tevékenységet és adatgyűjtést folytattak. Ezek
ellen hogy kíván fellépni? Köszönöm szépen.

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter-jelölt: Hogy van-e cigánybűnözés
Magyarországon? Nos azok, akik életszínvonalban az alsó tizedben vannak, hasonlóan és
szinte azonos módon bűnöznek, függetlenül attól, hogy az alsó decilisbe kik tartoznak bele.
Az átalakulások egyik legnagyobb vesztese a cigányság volt, s közülük nagyon sokan
tartoznak az alsó decilisbe, de mindenki, aki ide tartozik, hasonló módon viselkedik, hasonló
módon tevékenykedik. Nem azt kell nézni, hogy cigány vagy nem cigány az illető, hanem azt,
hogy elkövetett-e bűncselekményt vagy szabálysértést. Magyarországon mindenkire
vonatkozik mind a büntető törvénykönyv, mind a szabálysértési törvénykönyv. Aki ezeket
megsérti, azzal szemben el kell járni, és nem azt kell nézni, hogy milyen nemzetiségű, hogy
magyar vagy külföldi állampolgár-e. Aki a magyar törvényeket megsérti, azzal szemben el
kell járni. Én ezt gondolom ezzel kapcsolatban.

A másik kérdés megfogalmazásában nagyon óvatos volt a kérdező, amikor úgy
fogalmazott, hogy a vélhetően elkövetett illegális nemzetbiztonsági tevékenység kapcsán.
Először is azt kell bizonyítani, hogy volt-e ilyen, és ha volt, akkor a törvény szigorával fogunk
eljárni azokkal szemben, akik ezt megtették. A leendő kollégáimmal való előzetes
megbeszélés alapján azt remélem, hogy nem volt ilyen. De ha mégis volt, akkor az ügyészség
bevonásával és az idevonatkozó jogszabályok százszázalékos betartásával fogunk eljárni. A
bíróságokkal kapcsolatban még csak képletesen sem mernék semmit mondani, de
hangsúlyozom, hogy aki ilyet elkövetett, azzal szemben a szakmai és az eljárásjogi szabályok
betartásával fogunk eljárni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A következő kérdező Ékes Ilona képviselő asszony.

ÉKES ILONA (Fidesz): Szeretném megkérdezni kijelölt miniszter úrtól, hogy mit
kíván tenni a prostitúció visszaszorításáért, különös tekintettel a gyerekek védelmére. Az
előző kormánynak nyolc évre volt szüksége ahhoz, hogy ratifikálja a gyermekek védelméről
szóló uniós egyezményt. 2007-ben az Európa Tanács is megalkotta egyezményét a gyermekek
szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása elleni védelemről, de ezt még csak alá
se írtuk, tehát még messze vagyunk ennek a ratifikálásától. Szeretném tudni, hogy mit gondol
erről kijelölt miniszter úr. A New York-i egyezményből nem léptünk ki, nem is szeretném, ha
kilépnénk, de valamit tenni kell, mert szégyen Magyarországra nézve, hogy Amszterdamban
Nyíregyháza utca van, és tudjuk, hogy milyen embertelen állapotok uralkodnak az ország sok
részén. Köszönöm.

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter-jelölt: Ebben a tekintetben 1998-ban már
eléggé felemeltük a szavunkat, hisz az akkor megalkotott szervezett bűnözés elleni törvény
egyik passzusa kifejezetten a prostitúció korlátok közé szorításáról szólt. Azért mondom,
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hogy korlátok közé szorításáról, mert a New York-i egyezmény alapján ezt törvényi, jogi úton
teljes egészében megszüntetni nem lehet. Természetesen van egy másik társadalmi része is a
dolognak, hiszen a legősibb mesterségnek tekintik a prostitúciót; amióta a társadalmak
fennállásáról beszélhetünk, ez valamilyen módon mindig feltalálható volt. De az, hogy
megfelelő keretek közé szorítsuk, véleményem szerint mindenképpen elérhető, és ezért a
továbbiakban is küzdeni fogunk.

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat támogatásával és együttműködésével én
magánemberként is jelentős lépéseket tettem a gyermekprostitúció felszámolása érdekében, s
remélem, hogy ezt a hivatalba lépésemet követően is tudom folytatni. A Nemzetközi
Gyermekmentő Szolgálattal közösen kialakítottuk az elképzeléseinket, és bízom benne, hogy
a hatóságok bevonásával jobb és kiválóbb eredményeket tudunk ezen a területen elérni. Azt
hiszem, hogy a jogszabályok betartásával, a nemzetközi szerződésekhez való kapcsolódással
és nagyobb társadalmi odafigyeléssel ezen a téren megfelelő eredményeket lehet elérni.

ELNÖK: Köszönöm. A kérdezés joga Kulcsár Gergely képviselő úré.

KULCSÁR GERGELY (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Ha lehetséges, átadnám a
kérdezés lehetőségét Gaudi-Nagy Tamásnak.

ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamást nyilvántartásba vettem, de ha ön így gondolja, akkor én
ennek nem látom akadályát.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Miniszterjelölt Úr!
Tisztelt Államtitkárjelölt Úr! Több kérdésem lenne, megpróbálom ezeket csoportosítani. Az
első csoport a közbiztonság és a közrendvédelem területéhez kapcsolódik. Mindenekelőtt
tisztázni szeretném, hogy csak kérdésfeltevésre van lehetőségem, a kérdést megelőző
indokoló mondat feltételére viszont nincs. Jól értem?

ELNÖK: Megköszönöm, ha a kérdést meg tudja úgy fogalmazni, hogy az adekvát és
indoklás nélkül is érthető legyen.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A bűnfelderítés területén milyen hathatós,
átfogó, gyökeres reformokat tervez miniszterjelölt úr, figyelemmel arra, hogy jelenleg ez az
egyik leggyengébb területe a rendőrségnek, hiszen igazából aktatologató szolgáltatóházként
működik a tömeges bűncselekmények esetében és nem képes hathatós nyomozásra,
felderítésre. A csendőrség közel 90 százalékos eredményességgel dolgozott. Meg akarja-e
célozni legalább ezt az arányt a miniszterjelölt úr által irányítandó rendőrség?

Tegyem fel egyszerre az összes kérdésem csoportosítva? Mi a legmegfelelőbb forma
miniszterjelölt úr számára? Talán az lesz a legjobb, ha blokkosítva teszem fel a kérdéseim,
amelyek közül az első blokk a közrendvédelem területére vonatkozik.

ELNÖK: Szeretném, ha megmaradnánk abban a keretben, hogy a rendőrségről és a
belügyminiszter-jelölt alkalmasságáról beszélünk.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Erről beszélek.

ELNÖK: A jelenlegi hatályos jogban a csendőrségről nincs szó. A jogtörténeti
előadásokat nagy figyelemmel fogom kísérni egy esetleges konferencián, ha ilyenre felérik,
de most arra kérem, hogy a kérdések a belügyminiszter hatáskörére vonatkozzanak.
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Akkor folytatnám a kérdések feltevését. A
rendőri állomány bérezése, előmenetele, helyzetének méltányosabbá és elfogadhatóbbá tétele
érdekében – lakásprogram és egyéb eszközök – tervez-e gyökeres áttörést, hiszen a lőkiképzés
területén, a fegyverhasználati szabályok gyakorlatában gyerekcipőben jár a rendőrség, a
rendőrök a tömeges vidéki bűnözés megakadályozása ellen sem merik a fegyverüket
használni.

Ékes Ilona képviselő asszony rákérdezett a szexrabszolgaságot jelentő prostitúció
elleni fellépésre. Én egy másik fontos elemre kérdeznék rá. A drogmaffia és a drogterjesztés
elleni küzdelemben mi az a kitörési pont, amit miniszterjelölt úr megcéloz a jelenlegi áldatlan
helyzet feloldása érdekében?

Ismeri-e miniszterjelölt úr azokat a tanulmányokat, amelyeket Tauber István és
Gönczöl Katalin tettek le az asztalra a cigánybűnözés témakörében, és amelyeknek az a
legfrissebb tükröződésük – ami legutóbb a legfőbb ügyész úr nyilatkozatában jelent meg –,
hogy elképesztő mértékben nőtt az agresszív bűncselekmények száma? S tulajdonképpen
nevesítik is, hogy itt jelentős mértékben cigány elkövetőkről van szó. Ennek fényében
kérdezem, hogy van-e speciális stratégia a cigánybűnözés kezelésére, és ha igen, mi, illetve
hogy viszonyul miniszterjelölt úr például Pásztor Albert miskolci rendőrkapitány
kijelentéséhez, aki kimondta az igazat, nevezetesen, hogy Miskolcon tíz rablásból tizet
cigányok követnek el. Ön szerint helyes-e az, hogy egy rendőr kimondja az igazságot, vagy
nem helyes?

Szeretném megkérdezni, hogy tervezi-e miniszterjelölt úr a rendőri szervezetrendszer
teljes körű átvilágítását, tervezi-e azt, hogy a politikai szabadságjogok megsértésében, illetve
korrupciós ügyekben érintett rendőri vezetőket haladéktalanul eltávolítja a helyükről. S
különösen megkérdezném a politikai szabadságjogok korlátozása kapcsán, ön szerint helyes
volt-e az, hogy a Pest megyei rendőrfőkapitány egy jogvédővel szemben azért tett az Ügyvédi
Kamarához fegyelmi eljárást elindító bejelentést, mert úgy köszönt, hogy „Adjon az Isten
szebb jövőt”.

ELNÖK: Semmiképpen nem akarom képviselőtársamat korlátozni a kérdezés jogában,
de úgy gondolom, a bizottsági meghallgatás nem arra való, hogy a jelölt konkrét és az
Ügyvédi Kamara etikai bizottságához tartozó kérdésekre válaszoljon.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Már lezárult ez az eljárás és elutasították.

ELNÖK: Ön erről tud, a jelölt úrnak viszont nem kell arról tudnia – mert nem tagja az
Ügyvédi Kamarának –, hogy mi zárult le és mi nem. Nem tudom, jelen volt-e képviselő úr
akkor, amikor az ön által feltett kérdésre a miniszterjelölt úr már válaszolt.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Gondolom, ő majd elmondja, hogy melyik
kérdésre válaszolt már. Elnézést kérek, de sajnos nem tudtam időben ideérni.

ELNÖK: Ezért mondom, hogy ez a kérdés már elhangzott.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Akkor ezen nyilván túl fog ugrani és azt fogja
mondani, hogy ezt már megválaszolta.

Szeretném feltenni a többi kérdésem is. Tervezi-e miniszterjelölt úr a kormánynál,
illetve az Országgyűlésnél kezdeményezni a Független Rendészeti Panasztestület
szabályrendszerének oly módon történő megváltoztatását, hogy ne csak kötőerővel nem bíró
állásfoglalást tehessen a testület, hanem adott esetben a panasz érdemi elbírálására is
lehetősége nyíljon, tekintettel arra, hogy a jelenlegi rendőri gyakorlat több mint 90
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százalékban nem veszi figyelembe a panasztestület nyilvánvaló jogellenességeket megállapító
határozatait?

Kérdezem, hogy tervezik-e a Nyugaton jól működő szomszédfigyelő program, a
neighbourhood watch program elindítását, illetve milyen módon gondolja támogatni ezt
önkormányzati helyi szinteken.

Milyen stratégiát tervez beindítani az elszaporodó graffitik meggátolására, hiszen ma
már olyan területekre is kiterjedt ez a rendkívül ártalmas rongálás, amelyek műemléki
védettséget élveznek.

Kérdezem, hogy milyen viszonyt tervez kialakítani miniszterjelölt úr a rendőr-
szakszervezetekkel, különös tekintettel arra, hogy az elmúlt nyolc évben a Tettrekész Magyar
Rendőrség Szakszervezettel szemben folyamatos boszorkányüldözés folyt, különösen a
szakszervezet vezetője, Szima Judit ellen.

ELNÖK: Ismételten szeretném felhívni képviselő úr figyelmét, a kérdésfeltevés nem
arra vonatkozik, hogy boszorkányüldözésnek minősítsen bizonyos eljárásokat. Egyébként sem
tudom, hogy mit ért boszorkányüldözés alatt. Ha a Legfőbb Ügyészség eljárására gondol,
akkor azt szintén nem a miniszterjelölt úrnak kell feltennie.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Akkor úgy teszem fel a kérdést, hogy meg
kívánja-e állítani azt a boszorkányüldözést, ami a TMRSZ és annak vezetője ellen folyik, aki
csupán csak a munkáját végzi és véleménynyilvánítási szabadságával él, illetve
kezdeményezi-e miniszterjelölt úr a Btk. bujtogatási törvényi tényállásának módosítását,
figyelemmel arra, hogy az alkotmányellenes.

ELNÖK: Ezt a kérdést majd az igazságügyminiszter-jelölt úrnak tessék feltenni.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A rendőri állomány bűncselekményeinek
megítélése a katonai Btk. hatálya alá tartozik.

ELNÖK: A meghallgatás a belügyminiszter-jelöltre vonatkozik. Ezt a kérdést
szíveskedjék az alkotmányügyi bizottságban az igazságügyminiszter-jelöltnek feltenni.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ott is fel fogom tenni. Egyébként meg
miniszterjelölt úr nagyon jól tudja, hogy mire gondolok és remélem, hogy fog is rá válaszolni.

ELNÖK: Szeretném megkérdezni képviselőtársamtól, tanulmányozta-e, hogy a
jelenlegi felállás szerint a Belügyminisztériumhoz milyen hatáskörök tartoznak majd.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Természetesen tanulmányoztam.

ELNÖK: Amennyiben tanulmányozta, akkor nyilván egyetért velem abban, hogy a
Btk. ilyen jellegű módosítása nem a Belügyminisztérium, hanem az Igazságügyi Minisztérium
hatáskörébe tartozik.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ehhez képest miniszterjelölt úr nagyon
korrekten beszélt a szabálysértési értékhatár csökkentéséről, a büntetőjogi normák
módosításáról. Szerintem nagyon jó és üdvös, ha a belügyminiszter proaktív tevékenységet
fejt ki a jogalkotás területén, azaz adott esetben kezdeményezője bizonyos jogalkotási
folyamatoknak. A jogalkotás koordinációját és végrehajtását nyilvánvalóan az igazságügy-
miniszter végzi, de a hatásköri szabályokat tekintve a Belügyminisztérium hatálya alá tartozik
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a rendvédelmi jellegű jogszabályok kodifikációjának az előkészítése és kezelése. De ha nem
így van, legfeljebb megcáfol majd a miniszterjelölt úr.

Akkor itt most megállnék és miniszterjelölt úr válaszai után folytatnám a kérdések
feltevését.

ELNÖK: Elnézést kérek, de vannak jogok és vannak a joggal való visszaélések. Más
képviselőknek is joguk van kérdezni, hiszen ezért jöttünk össze, és akkor korrekt a dolog – ha
már a képviselőtársa átengedte önnek a kérdezés jogát a késése ellenére –, hogy más
képviselőket is hagy szóhoz jutni.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Akkor vegyem úgy, hogy nem kérdezhetek
többet?

ELNÖK: Ha az időkeretbe belefér, akkor természetesen igen. Ha nem késett volna el,
akkor akár az első kérdező is lehetett volna.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Akkor a kérdésfeltétel jogát most megvonja
tőlem elnök úr?

ELNÖK: Ön azt mondta, hogy befejezte és én ezt tudomásul vettem.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Csak az első blokkot fejeztem be és van még
négy másik blokk, amire szerettem volna rákérdezni.

ELNÖK: Ha képviselő úr megtisztelte volna a bizottságot azzal, hogy időben
megjelenik, akkor akár elsőként is kérdezhetett volna.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nem kívántam volna elsőként kérdezni.

ELNÖK: Ez az ön szíve-joga, s az is, hogy elkésik vagy időben megjelenik az ülésen.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Elnök úr, megy az idő, nekem van még öt
kérdésem, akkor most feltehetem ezeket.

ELNÖK: Azt mondta, hogy a kérdésfeltevést befejezte és választ kér a kérdéseire.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A kérdéseim első blokkját fejeztem be, és
több blokk is van.

ELNÖK: Nem blokkokat kell feltenni, hanem kérdéseket. Ez logikailag két különböző
dolog.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Akkor felteszem a többi kérdésem is, amelyek
a 2006 őszi eseményekre vonatkoznak.

ELNÖK: Ismételtem figyelmeztetem képviselő urat, az a tény, hogy ön késve érkezik
a bizottsági ülésre, nem hatalmazza fel arra, hogy visszaéljen a kérdezés jogával és ismételten
olyan kérdéseket tegyen fel, amik egyszer már elhangzottak.
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Elnök úr nem tudhatja, hogy én milyen
kérdést tettem volna fel. Én ezt az ellenzéki jogok megkurtítására irányuló szándéknak érzem,
ami viszont méltánytalan ehhez a meghallgatáshoz. Eddig nagyon jól tudtunk együttműködni
elnök úrral annak érdekében, hogy a kérdéseinket feltehessünk. Nem kelthetünk olyan
látszatot, ennek még az árnyát is el kellene kerülni, hogy a miniszterjelölt urat bárki meg
kívánná védeni attól, hogy olyan kérdéseket kapjon, amiket ő véleményem szerint meg tud
válaszolni.

ELNÖK: Szeretném a jegyzőkönyvben rögzíteni, hogy az első kérdés erre
vonatkozóan hangzott el, amire a miniszterjelölt úr részletes választ adott. Arról se a
miniszterjelölt úr, se a bizottság többi tagja nem tehet, hogy ön késve érkezett az ülésre és
mindezeket nem hallotta. Azért közöltem a tényeket, hogy azokkal ön is tisztában legyen.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, hogy ezt jelezte, de ez nem jelenti
azt, hogy olyan kérdést fogok feltenni, amire már elhangzott a válasz. A téma még nincs
lezárva. Vagy 2006 őszével kapcsolatban csupán egy kérdés hangozhat el? Ezt elég furcsának
tartanám.

ELNÖK: Hogy a parlamentáris formánál maradjunk, megkérdezem a bizottságot, ki
ért egyet azzal, hogy az eddig feltett kérdésekre most válaszoljon a miniszterjelölt úr? (17) Ki
nem ért vele egyet? (3) Köszönöm szépen. Miniszterjelölt úré a szó.

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter-jelölt: Köszönöm szépen képviselő úr
kérdéseit. Az első kérdése arra vonatkozott, hogy hogyan és milyen módon kívánjuk elérni a
közbiztonság területén a felderítések eredményességét. Erre két lehetőségünk van, az egyik
az, hogy a rendőrségnek követnie kell a technikai fejlődést. Az elmúlt időszakban a technikai
fejlesztés sajnos elmaradt. Szeretném, ha a rendőrség felderítő munkáját egy megfelelő
technikai kutatóintézet segítené. Ez a technikai kutatóintézet összegyűjthetné az európai
gyakorlatokat, azt, hogy a világ fejlett országai milyen területeken mennyire haladtak előre, és
a magyar joggyakorlatban is be tudnánk vezetni azokat a technikákat, amelyeket a fejlett
országok már bevezettek. Ennek a rendőrségi kutatóintézetnek, illetve technikai intézetnek a
visszaállítását mindenképpen szeretnénk elérni. Ez lehetővé tenné, hogy megfelelő
szakmaiság jelenjen meg a helyszíneken, hogy a kihallgató rendőr a későbbiekben megfelelő
szakértői véleményekre alapozhassa a kihallgatását, valamint a büntetőeljárás és a
szabálysértés lefolytatását.

Nagyon fontos a képzés területe. Megfelelő módon képezni kell a kollégáinkat, hogy
az új technikai eszközöket használni tudják, a technikai eszközök által rögzített eredményeket
felismerjék és a rögzített eredményekből megfelelő következtetések levonásával a
büntetőeljárást eredményesen befejezzék. Ettől függetlenül is elmondható, hogy a magyar
rendőrség az eredményességet tekintve európai, sőt világviszonylatban sincs rossz helyen, de
én nem szeretném, ha nem az első lenne. Arra törekszem, hogy a felderítési tevékenységben,
az eredményességben a rendőrség világviszonylatban is az elsők között legyen, mert ez a
biztosítéka és záloga annak, hogy Magyarországon a közrend és a közbiztonság tovább
javuljon.

Képviselő úr második kérdése a rendőri bérezésre, illetve az előmenetelre vonatkozott.
1998 és 2002 között százalékos arányban akkora volt a rendőri megbecsülés és fizetésemelés,
mint az azt követő nyolc esztendőben. Mi tehát ezt korábban is megtettük, és most is
célkitűzés, hogy a rendőrök átlagos polgári életet élhessenek. Nem lehet az, hogy a rendőr
már a szolgálati idejében azon gondolkozzon, hogy milyen másodállást találjon, milyen
feketemunkát végezzen annak érdekében, hogy a családját megfelelő szinten tudja eltartani.
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Tehát célkitűzésünk, hogy olyan fizetést, olyan megbecsülést adjunk a rendőrnek – mind
anyagi, mind erkölcsi megbecsülést –, hogy a munkájára tudjon koncentrálni, hogy a
munkáját helyesen és jól végezze el. Ennek egyik része a rendőri életpálya újfenti
megalkotása, egy másik része pedig – ami már itt is felmerült – egy lakásprogram létrehozása.
2000-ben beindítottunk egy lakásprogramot, és a XXIII. kerületben még ma is megtalálhatók
azok a lakások, amelyek a rendőrök részére megvásárlásra kerültek, sőt vannak olyan lakások,
amiket a Belügyminisztérium vásárolt meg, amelyek jelen pillanatban is szolgálati lakásként
üzemelnek, s a fővárosba ideiglenesen vagy rövidebb időre vezényelt rendőrök ezeket a
lakásokat családostól is igénybe vehetik. Ezeken a területeken is szeretnénk előrelépni.

Lőkiképzésre szükség van, de a szakszerű intézkedés az, amikor a rendőr úgy tudja
megoldani a feladatát, hogy nem kell kényszerítő eszközhöz nyúlnia. Természetesen vannak
olyan esetek, vannak olyan személyek, akik magukban rejtik annak veszélyét, hogy még az
egyszerű járőrt is megtámadják. Itt kétféle javaslatunk lesz, s reményeink szerint mind a kettő
eredményre fog vezetni. Az egyik az, hogy a rendőr elleni támadás büntetésének a súlyosságát
fel kell emelni. Meg kell emelni a hivatalos személy elleni támadások büntetési tételét. A
másik meg az, hogy nem biztos, hogy az ilyen személyekkel szemben a járőrnek kell eljárni.
Vannak olyan speciálisan képzett alakulatok a rendőrségen belül, akik bármilyen szervezettel
vagy egyéni bűnözővel fel tudják venni a küzdelmet a győzelem biztos reményében.

Én azt mondom, hogy nincs könnyű drog és nehéz drog, hanem csak kábítószer van,
és aki a könnyű kábítószerrel kezdi, az nagy valószínűséggel súlyos kábítószerrel fejezi be.
Ennek megfelelően én kábítószer-ellenes vagyok, s ezt a későbbiekben szeretném
érvényesíteni a testületnél is.

Tauber István és Gönczöl Katalin tanulmányait jól ismerem, már csak azért is, mert
bizonyos mértékig közreműködtem a megalkotásukban. Tauber Istvánnal baráti kapcsolatban
voltam mindaddig, amíg élt. Ezek a tanulmányok – mint már korábban is kifejtettem – nem
kifejezetten a cigányság, hanem az alsó decilis vizsgálatára készültek. Ezek a tanulmányok
többek között azt bizonyítják, hogy akik azonos életszínvonalon élnek, azok azonos módon
gondolkodnak és azonos életmódot folytatnak. A gazdasági helyzet tehát nagyon
nagymértékben befolyásolja a mindennapos bűnözésüket, a napi megélhetésüket és a
családfenntartásuk módszereit.

Valóban megnőtt az agresszivitás, mégpedig a társadalmi feszültségek miatt. Az
agresszivitás leküzdésére különféle módon kell társadalmi elvárásokat megfogalmazni.
Nemcsak a rendőrség az, amelyik az agresszivitást visszafogja. Az iskolákban meglévő
agresszivitás megoldására nem a rendőrséget kell igénybe venni, hanem azokat az oktatási
programokat kell előtérbe helyezni, amelyekkel a pedagógusok is tudnak élni, amelyek a
pedagógusoknak lehetőséget adnak az iskolai agresszivitás visszafogására. De ha másképp
nem megy, akkor természetesen a rendőrségnek és a jognak kell elérnie az országban
kialakult agresszivitás megtörését. Nemrégiben Ózdon jártunk, ahol egy iskolaigazgató
elmondta, hogy három olyan személyt kell alkalmaznia, aki eleve azt nézi, hogy az iskolába
milyen eszközöket és hogy visznek be. Úgy gondolom, hogy ezeket a feladatokat a
későbbiekben a rendőrségnek bizonyos mértékig át kell vállalnia, és a helyi lakosokkal, a
polgárőrökkel összefogva ennek a megakadályozását biztosítani kell.

Pásztor rendőrkapitány úr azt mondta, hogy tíz rablásból tizet cigány származású
személy követett el. Ez tény, de ha valaki tényt közöl, az még nem azt mondja, hogy
cigánybűnözés van.

Politikai ügyek és korrupció a szervezeten belül. A korrupció egyértelműen kiirtandó a
rendőrség területéről, valamint mindazon szervezetek területéről, amelyek a
Belügyminisztériumhoz fognak tartozni. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezek
a szervek – miután maguk már korrupciómentessé váltak – minden jogszerű eszközt
felhasználjanak a társadalmi korrupció visszaszorítására. A cél, hogy a jogszerű eszközök
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felhasználásával visszaszorítsuk a korrupciót. Nem lehet az, hogy Magyarországot a világ
korruptabb országai közé sorolják. El kell érnünk, hogy Magyarországot korrupciómentes
vagy csak korrupcióval nagyon enyhén fertőzött országnak tekintsék.

Azt mondja képviselő úr, el kell érni, hogy a Független Panasztestületnél legyen
érdemi elbírálás. Nos, a testület bíróságként nem működhet. A testületnek az ügyeket ki kell
vizsgálnia, és ha szabálysértést vagy jogsértést észlel, akkor az arra hivatott szervezetnek át
kell adnia az ügyet. Azt nem hiszem, hogy érdemi elbírálást kellene folytatnia ennek a
szervezetnek, mert akkor bíróságnak kellene ezt a területet tekinteni, ez pedig nem cél.

A szomszédfigyelő ötletét Kopácsi Sándor hozta Kanadából, ezt ő vezette be, és
SZEM – Szomszédok Egymásért Mozgalom – néven elkezdtük az országban elterjeszteni. Ez
a szervezet 1991 márciusában Kopácsi Sándor vezetésével alakult meg, és a vezetői olyan
’56-os rendőrtisztek voltak, akik ezért a tevékenységükért később büntetést kaptak vagy az
ország elhagyására kényszerültek. Azt nem tudom, hogy ez a mozgalom jelen pillanatban
mekkora területet ölel fel, de meggyőződésem szerint fontos, hogy a szomszédfigyelő

rendszerben a SZEM keretén belül megfelelő támogatást kapjon a rendőrség, hiszen a
rendőrség az információkat mindig a lakosoktól, az állampolgároktól szerzi, s csak a bűnözők
elfogásával együtt járó veszélyt vállalja át a lakosoktól annak érdekében, hogy
megakadályozza további bűncselekmények elkövetését. Ezt biztosítja számára a jogi háttér is.

A graffitikérdés megoldása. Azt azért vegyük figyelembe, hogy a graffitik elkövetői a
szüleiktől kapják a pénzt festékre, és egy családi háttér biztosítja ennek a lehetőségét.
Közösen kell fellépnünk ellene, és a szülők segítségét is nagymértékben igénybe kell venni.

Btk., bujtogatás. Ha csupán egyetlenegy cselekményre vonatkozna ez – a
szakszervezeti cselekmények ide való sorolásával –, akkor ezt a törvényi tényállást azonnal
meg kellene szüntetni. De nem erre vonatkozik! A jogot arra kell használni, amire azt a
társadalom kijelölte. Véleményem szerint a bujtogatási tényállást mint olyat fenn kell tartani,
és a jogalkalmazás során kell megnézni, hogy mi az, ami idetartozik, melyik meríti ki a
törvényi tényállást és melyik nem.

Amíg rendőri vezető és belügyminiszter voltam, legendás volt a szakszervezetekkel
való együttműködés. Volt, amikor egyetértettünk a szakszervezetekkel és akkor közösen
léptünk fel bizonyos dolgok érdekében, de voltak olyan szakszervezeti követelések is,
amelyekkel nem értettem egyet és a szakszervezeti igények ellenére megszüntettem. Ilyen
volt például a kiemelt belügyi óvodák vagy iskolák működtetése, ami az ott dolgozók
gyerekeinek extra ellátást biztosított. Azt mondtam, hogy erre nincs szükség. Akkor
tüntetéseket szerveztek ellenem, de úgy gondoltam, az elvárás és az igazság megköveteli,
hogy minden magyar állampolgár azonos elbírálás alá kerüljön. Összefoglalva a
szakszervezeti részt: nagy örömmel várom a szakszervezetekkel való együttműködést, és
amikor egyetértünk, akkor közös fellépésre lesz lehetőség, amikor viszont véleményem
szerint jogtalan igényekkel állnak elő, akkor ezeket az igényeket ki fogjuk tárgyalni, és meg
fogjuk beszélni, hogy milyen módon lehet vagy az én álláspontomat, vagy az ő álláspontjukat
megváltoztatni.

Azt hiszem, minden kérdésre válaszoltam.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kubatov Gábor következik.

KUBATOV GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Meglepő módon egy rövid
és lényegre törő kérdést szeretnék feltenni. Tábornok úr megtisztelt minket azzal, hogy
elmondta, gazdasági cégben nincs érdekeltsége. Engem mindössze annyi érdekelne, hogy
volt-e vagy van-e offshore cégben bármiféle részesedése.
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DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter-jelölt: Soha nem volt és jelen pillanatban
sincs offshore cégben részem. Sőt mi több, olyan adásvételek történtek, amelyek csak és
kizárólag magyar területen, Magyarországon bejegyzett cégekkel kapcsolatosak. Köszönöm.

ELNÖK: A kérdezés joga Mirkóczki Ádám képviselő úré.

MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszterjelölt
Úr! Két kérdésem lenne. Az első: hogyan kívánja felszámolni azt a képtelenséget és azt a
visszásságot, amely például a Magyar Gárdával kapcsolatban kialakult? Egy elmúlt heti
példával kívánom megvilágítani ezt a visszásságot: az árvízzel. Az elmúlt időszakban az volt
a helyzet, hogy ha néhány gárdista részt vett valamilyen politikai vagy egyéb társadalmi
rendezvényen, akkor a rendőrség intézkedett vele szemben. S akkor most mondom a múlt heti
példát: több száz gárdista, adott esetben tetőtől talpig egyenruhában nagyobb segítséget
nyújtott az árvízi mentésekben – többségében cigányok lakta településeken –, mint a
katasztrófavédelem, a tűzoltóság és más szervek együtt. Ezt meg tudja erősíteni például Vágó
Gábor LMP-s képviselőtársam is, aki ott volt, míg a sajtó ezt nagyon „korrektül”, azaz
inkorrektül elhallgatta. Úgy gondolom, hogy ez teljesen abszurd és visszás helyzet, hiszen ők
egyértelműen óriási munkát végeztek, még egyszer mondom, többségében cigányok lakta
településeken. Ezt nem lenne szabad tőlük elvitatni. Ez egy visszás helyzet, s kérdezem, hogy
erről mi a véleménye és mik lesznek a következő lépések ez ügyben.

A másik kérdésem az elmúlt időszakra vonatkozik. Mit gondol a választási kampány
során kialakult törvénysértésekről, esetleges bűncselekményekről? Gondolok itt elsősorban a
Kubatov néven elhíresült listákra – de említhetném az MSZP listáját is –, valamint az
ajánlószelvények ügyére. Heves megyében ma is rendőrségi nyomozás van folyamatban azért,
mert egy párt, nevezetesen a Fidesz átadta a kopogtatócédulák többségét. Ezt azért mondom,
mert az elmúlt húsz évben azt tapasztaltuk, hogy hiába bizonyosodtak be azok a
törvénysértések, amelyek a választási kampány során ajánlószelvényekkel vagy bármi mással
történtek, soha nem történt semmi érdemi lépés. Ezzel kapcsolatban mi az ön álláspontja?

Végezetül pedig szeretném megkérdezni, hogy a tüntetések rendőri kezelése kapcsán
milyen változtatásokat kíván tervezni, ha egyáltalán kíván? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Képviselőtársam, elmondtam a szabályokat. Miniszterjelölt úr alkalmasságát
vizsgálandó nem lehet olyan kérdéseket feltenni, amelyek konkrét ügyekben jogalkalmazói
kérdések. Erre a kérdésre miniszterjelölt úr nem válaszolhat, mert nem az ő hatásköre.

MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Elnézést kérek!

ELNÖK: Köszönöm szépen. Miniszterjelölt úr!

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter-jelölt: Köszönöm a kérdéseket. A
Belügyminisztérium alapfeladata az, hogy az országban rend legyen, valamint a törvények és
a jogerős bírói ítéletek betartatása. Ennek megfelelően a Belügyminisztérium így fog eljárni
minden szervvel és szervezettel szemben, amelyek a törvényeket vagy a bírói ítéleteket
bármilyen módon megsértik. A Belügyminisztérium jogalkalmazó szervezet lesz és ennek a
feladatának százszázalékosan meg fog felelni. Amennyiben valaki – akár a Magyar Gárda,
akár más – átlépi a törvényeket, egészen biztos lehet benne, hogy a Belügyminisztériummal
szembe fogja magát találni. Ugyanez vonatkozik arra is, aki a bírói ítéleteket nem hajtja
végre; a Belügyminisztérium a bírói ítéleteknek is érvényt fog szerezni, mert különben
anarchia lesz az országban, hiszen az egyik szervezet ezt akarja, a másik szervezet meg azt.
Remélem, hogy ezt a törekvésünket képviselő úr is támogatni fogja.
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A választással kapcsolatos ügyeket nem ismerem, és konkrét ügyben nem is tudok
nyilatkozni. Ez a későbbiekben is elég nehéz lesz, mert a rendőrségi törvény alapján a
belügyminiszter konkrét ügyben csak nagyon kiemelt esetben adhat, s akkor is csak írásos
utasítást a rendőrségnek. Mivel a jog betartása és betartatása a Belügyminisztérium fő
feladata, első számú vezetőjének, a belügyminiszternek ezt saját magára is minden
körülmények között kötelezővé kell tennie. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kérdezés joga Csöbör Katalin képviselő asszonyé.

CSÖBÖR KATALIN (Fidesz): Köszönöm a lehetőséget, hogy én is kérdezhetek. Én
egy kérdést szeretnék feltenni a miniszter úrnak. Milyen mértékben adottak a közbiztonság
javításához szükséges feltételek jelenleg a rendőrség keretein belül? Szükség lesz-e
többletforrások bevonására ennek érdekében?

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter-jelölt: Azt szokták mondani, hogy a
rendőrség folyamatos harcban áll, folyamatosan háborúban van, s ahogy Montecuccoli
mondta, a háborúhoz három dolog kell: pénz, pénz és pénz. Bármilyen területen harcolunk, az
szervezéssel ugyan kezelhető, de anyagi erőforrások nélkül nem megoldható. Az első
időszakban, különösen az első két hétben jelentős szervezési módosítással nagyon sok rendőrt
lehet a közterületre vezényelni – ez meg is fog történni –, de hosszú távon erősebb anyagi
forrásokra lesz szüksége a rendőrségnek.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel miniszterjelölt úr következő programja 10 órakor
kezdődik, abban állapodtunk meg, hogy 9 óra 45 perckor lezárom a kérdések körét. Nem
tisztem a válaszok értékelése, a válaszok értékelését minden képviselő hölgynek és úrnak
magának kell elvégeznie. Annak figyelembevételével, hogy ki-ki szerint a feltett kérdésekre
mennyire konkrét, adekvát és szakszerű válaszokat adott a jelölt, lehet dönteni arról, hogy a
bizottság alkalmasnak találja-e őt a belügyminiszteri tisztségre.

Szavazás

Ezért felteszem a kérdést, hogy dr. Pintér Sándor belügyminiszter-jelöltet ki tartja
alkalmasnak a belügyminiszteri tisztség ellátására. (13) Ki nem tartja alkalmasnak? (5) Ki
tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság dr. Pintér Sándor urat alkalmasnak tartja a
belügyminiszteri tisztség ellátására.

Jövendő munkájához jó egészséget, kitartást és eredményességet kívánunk.

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter-jelölt: Köszönöm szépen a bizalmat és
további jó munkát kívánok.

ELNÖK: Előzetesen azt a jelzést kaptuk, hogy a Btk.-hoz nem érkezett módosító
indítvány, közben azonban érkezett. Viszont megcseréljük a 2. és 3. napirendi pont
tárgyalását.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/23. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

Soron következik tehát a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. A
törvényjavaslathoz Hiller István és Lamperth Mónika képviselők nyújtottak be módosító
indítványt. A módosító javaslat benyújtói nincsenek jelen. Kérdezem, hogy kívánja-e valaki
indokolni a javaslatot?
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LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Mint a módosító indítványból kiviláglik, ez egyetlen
ponton módosítana: nem azonnal lehetne a megállapodás megkötését követően az egyházi
szervnek kérelmezni ezt a bizonyos egyoldalú nyilatkozatot, hanem megtartaná a második év
utáni határidőt, egy kicsit világosabb és tisztább átállási feltételeket adva. A módosító
szándéka tehát egy időhatár kitolása.

ELNÖK: A kiegészítő ajánlás 1. és 2. pontjai összefüggenek egymással.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Amit elmondtam, az természetesen az 1. pontra
vonatkozik, de a 2. pont ezt érvényesíti következetesen.

ELNÖK: Mivel a két javaslat összefügg, együtt fogunk róluk szavazni. Az előterjesztő
nem támogatja a javaslatot. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (2) Ki nem támogatja? (15)
Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/25. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

Következő napirendi pontunk a Btk. módosítása. Amíg lemásolják a módosítást, arra
kérem a képviselő hölgyeket és urakat, hogy a délutáni meghallgatásra a határozatképességet
biztosítsák, ha másképp nem, hát helyettesítésekkel. Az új változat szerint egy plusz napirendi
pontunk is lesz a délutáni ülésen: benyújtották a törvénytervezetet a kisebbségi
önkormányzatok választására vonatkozóan, és a bizottságnak a tárgysorozatba-vételről és az
általános vitára való alkalmasságról kell döntenie. Ha ma délután ezt megtárgyaljuk, akkor
nem kell ezért külön összehívni a bizottságot.

BARACSKAI JÓZSEF (MSZP): Délután Navracsics Tibor miniszterjelölt urat
hallgatja meg a bizottság. Szeretném, ha tisztáznánk, hogy ki mennyi kérdést tehet fel. Vagy
mindenki egy-egy kérdést tehessen fel, vagy mindenki maximum hármat, de az ne
fordulhasson elő, mint ami a mostani meghallgatáson. Ne adjunk okot a félreértésekre és ne
vitatkozzunk! Ha meghatározzuk, hogy egy képviselő maximum három kérdést tehet fel,
akkor az szerintem elfogadható.

ELNÖK: Én nem akartam ilyen korlátozást, mert azt gondoltam, hogy mindenki érti a
meghallgatás lényegét. Ha a parlamenti szabályok szerint felváltva kérdezhet az ellenzék és a
kormánypárt, akkor az elsőként megszólaló alelnök úr ad absurdum akár másfél órán át
kérdezhetett volna. Ezt hívják a joggal való visszaélésnek. Ezt észlelvén igyekeztem gátat
vetni ennek. Remélem, hogy a délutáni ülésen nem kell külön szabályt hozni, mert felnőtt
emberek vagyunk. Parancsoljon, képviselő asszony!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Elnök úr kétségkívül igyekezett ennek a normának
eleget tenni, és kétségkívül felnőtt emberek vagyunk, de olykor a felnőtt emberek is
hajlamosak a bőbeszédűségre. Kérdezem, elfogadhatnánk-e közakarattal azt a szabályt, hogy
a kérdések feltételének van egy időkerete, s mindenki annyi kérdést tehet fel, amennyi abba a
keretbe belefér, s akkor nem szúrunk ki akaratlanul is egymással.

ELNÖK: Azért nehéz a helyzet, mert, mondom, felnőtt emberek vagyunk.
Elképzelhetőnek tartanám, hogy egyszerre mindenki csak egy kérdést tehet fel és ha van még
kérdése, azt a következő körben teheti fel. De egymással összefüggő kérdések is lehetnek, bár
az imént nem fedeztem fel összefüggést a kérdések között. Az időkeret azért nem jó, mert
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akkor állandóan figyelnem kéne egy stopperórát, ami technikailag nehezen lenne
kivitelezhető. A délutáni ülés előtt röviden tisztázni fogjuk, hogy egy percben legfeljebb
három kérdést tehet fel egy képviselő, és mindenki gazdálkodjon ezzel a lehetőséggel. Ha
valakinek három összefüggő kérdése van, akkor rendben lesz a dolog. Egyébként pedig
remélem, hogy a délelőtti ülésből tanultunk eleget.

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Elnök úr, ez már az egyebek?

ELNÖK: Nem, most a Btk. módosítását tárgyaljuk, de utána rátérünk az egyebekre. A
módosító javaslatot mindenki megkapta és szeretném, ha a szavazás előtt azt mindenki
elolvasná. Az alkotmányügyi bizottság módosításával az előterjesztő egyetért.

Miután mindenki elolvasta a módosító javaslatot, kérdezem, hogy ki kíván
hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Senki.

Ki támogatja az alkotmányügyi bizottság módosító javaslatát? (13) Ki nem támogatja?
(1) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja az alkotmányügyi bizottság
módosító javaslatát.

Egyebek

Utolsó napirendi pontunk az egyebek. Megadom a szót Farkas Flórián képviselő
úrnak.

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Mielőtt hozzákezdenék a
mondandómhoz, elnézést kérek képviselőtársaimtól, és azt kérem tőlük, engedjék meg, hogy
két minőségemben szólaljak meg, egyfelől úgy, mint felelős állampolgár, másfelől pedig úgy,
mint cigány ember.

Felelős állampolgárként úgy gondolom, mindannyiunknak tudomásul kellene venni,
hogy már nem az utcán vagyunk, hanem a Parlament falai között. Ha a parlamentáris
szabályokat nem tartjuk be, akkor mód és lehetőség van arra, hogy a házbizottság elé vigyünk
ügyeket, kérdéseket, és mindaddig, amíg valaki nem tartja be a parlamentáris szabályokat,
addig az ne vehessen részt a parlamenti munkában.

Cigány emberként pedig szeretném elmondani, hogy nem érzem jól magam az emberi
jogi bizottságban, mert folyamatosan megaláznak engem. Az én anyám 74 éves, de még
szabálysértést sem követett el soha. Ha valahol tíz cigány elkövető van, akkor mind a tízet el
kell ítélni. A bűnözőket se a Fidesz, se a Lungo Drom nem menti, nem védi, őket el kell ítélni,
s Pintér Sándor belügyminiszter-jelölt úr személye erre garancia is. De se az anyám, se az
unokám nem érdemli meg, hogy megalázzák ebben a bizottságban, csak azért, mert cigány
származású. Ezt kikérem magamnak!

Tisztelettel arra kérem önt – s mindenkit, aki itt ül –, hogy mindaddig, amíg nem
bizonyosodik be egy emberről, hogy bűnöző, ne általánosítson. Nem lehet elítélni egy
nemzetiségit csak azért, mert valamilyen csoporthoz tartozik. Senki nem születik bűnözőnek.
Azonban bárkit számon lehet kérni. Arra kérem a Jobbikot, vegye tudomásul, hogy a
parlamenten belül vagyunk, és vannak tisztességes cigány emberek és vannak bűnelkövetők.
Ez utóbbiakat én is elítélem. Fogjunk össze és próbáljuk megvédeni az ország rendjét és
becsületét, de ha önök így fognak viselkedni, akkor én mindent el fogok követni annak
érdekében, hogy megvédjem a becsületes cigányokat, akik tisztességgel szeretnének élni, de
nem élhetnek úgy csak azért, mert cigány származásúak. Arra kérem a tisztelt bizottságot,
hogy az emberi jogi kérdéseket – hiszen mégiscsak egy ilyen bizottságban ülünk – tartsuk
tiszteletben, és a jövőben próbáljunk meg ebben a szellemben gondolkodni és cselekedni.
Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Gondolom, hogy a jelenlévők valamennyien egyetértenek
a kifejtettekkel. Arra sajnos nincs eszköz, hogy a véleménynyilvánítás körében kérdéseket
tegyünk fel, mert ez nyilván a kérdezőt minősíti. Parancsoljon!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Párthatárok ide vagy oda, szeretnék csatlakozni Farkas
Flórán képviselő úr szavaihoz. Én magam nem vagyok a parlamentből, pláne a bizottságból
való kivonulgatások híve, mert az nem vezet sehova és ez a munkahelyünk, de ma többször
éreztem úgy, hogy kísértésbe esem. Én még jól emlékszem a vasfüggöny felemelkedése utáni
azon korszakra, amikor a határ menti ausztriai hipermarketekben kiírták, hogy magyarok, ne
lopjatok. Sértve éreztem magam, mert általánosítás volt. De ugyanilyen sértve érzem magam,
ha bármely kisebbséget vagy embercsoportot akárcsak véletlen – de adott esetben nyilván
nem véletlen – nyelvhasználattal kollektíven megbélyegeznek.

Én is azt hiszem, hogy az emberi jogi bizottság tagjaira külön normák, még
érzékenyebb normák vonatkoznak. De mivel nem akarjuk a vitáinkat állandóan megakasztani
– sokszor nincs is lehetőség arra, hogy az ember feltegye a kezét és hosszan elmondja, miért
tiltakozik –, mi a magunk részéről azt fogjuk tenni, hogy minden ülés végén, amikor ilyet
tapasztalunk, a jegyzőkönyv kedvéért külön jelentkezünk és a különfélék sorában kérjük a
jegyzőkönyvben rögzíteni a tiltakozásunkat. Ezt tudjuk tenni. Őszintén remélem – és biztos is
vagyok benne –, hogy elnök úr is megteszi azt, amit ő tehet, vagyis rendre utasít minden ilyen
esetben. Erre látom is a szándékot. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha már az általánosításoknál tartunk, akkor el kell
mondani, hogy egy képviselő – akinek van neve – tett fel olyan kérdést, ami a mostani
megszólalásnak alapot ad. Most meg kell védenem a másik két képviselőt, aki ilyet nem tett;
mi se általánosítsunk. Ha együtt akarunk működni ebben a dologban és ezt a jelenséget
politikai eszközökkel margóra akarjuk szorítani, el akarjuk lehetetleníteni, akkor nekünk
ugyanazokat a normákat kell követnünk, különösképpen az emberi jogi bizottságban. A
véleménynyilvánítás szabadsága okán ahhoz nincs jogom, hogy az ilyenfajta
kérdésfeltevéseket megtiltsam, de kötelességem, hogy az ilyen kérdésfeltevéseknek, illetve a
joggal való visszaélés minden formájának ellenálljak.

Parancsoljon, képviselő asszony!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Elnök úrnak igaza van, a szóban forgó képviselőnek van
neve. Ki is mondom és azt szeretném, hogy a jegyzőkönyvbe kerüljön be: amit itt Gaudi-
Nagy Tamás képviselő úr művelt, az az emberi jogok meggyalázása, egy kisebbség vagy
bármely embercsoport becsületével való visszaélés. Ez ellen a szocialista képviselők
tiltakoznak. Kerüljön névvel a jegyzőkönyvbe, elnök úrnak igaza van, ne általánosítsunk még
egy pártra sem. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen a korrekt hozzáállást. Mirkóczki Ádám!

MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nagyrészt
egyetértek az elhangzottakkal, de szeretném hangsúlyozni, hogy az egész cigánysággal,
magyarsággal és minden ilyen dologgal kapcsolatos problémának itt lenne az elsődleges
terepe. Itt kell megfogalmaznunk a közös pontokat, ha ez egyáltalán lehetséges. Én értem
Farkas Flórián képviselőtársam dühét vagy felháborodottságát. Most nem kívánom a Jobbik
programját elemezni, amikor a cigánybűnözésről esett szó, mert nyilvánvalóan ez volt a
kiváltó ok. Azt javaslom, hogy üljünk le közösen és beszéljük meg azokat a közös alapokat,
amelyek a megoldás felé vezethetnek. Berényi László képviselőtársunk talán meg tudja
erősíteni, hogy tegnap délután sokszor napirenden volt a kérdés, és nem hiszem, hogy a
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Jobbik ártó szándékkal kívánt volna ehhez nyúlni, de cáfoljon meg, képviselő úr, ha nem így
gondolja, hiszen ön ott volt a tegnapi ülésen. Az emberi jogi bizottságban akár albizottsági,
akár más formában meg kellene teremteni azt a közös fórumot, ahol kibeszélhetjük ezeket a
dolgokat, hogy tovább tudjunk lépni és ne azon vitatkozzunk, hogy ki mit ért egy bizonyos
fogalom alatt. Szükség lenne egy közös nevezőre, mert mi egyáltalán nem úgy használjuk
ezeket a kifejezéseket, ahogy azokat lehet érteni. Egyetértek a felháborodottsággal is, de
mindig tudnék reagálni, hogy én mi mindenen háborodom fel, és mi mindennek neveznek,
szintén általánosítva. Most ne menjünk bele ebbe a vitába, inkább azt javaslom, hogy
mindenki csatlakozzon ehhez a felvetéshez és legyen párbeszéd az ügyben, mert csak az visz
előre.

Azt viszont el kell mondani, a Jobbikot azért bélyegzik meg folyton – s azt hiszem,
mindennek ez a kiváltó oka –, mert mi elsősorban tabudöntögetéseket szeretnénk. Azt
szeretnénk, ha végre nyíltan és tényszerűen beszélhetnénk olyan dolgokról, amelyeket az
elmúlt húsz év során a polkorrektség és minden más jegyében sajnos a szőnyeg alá söpörtek,
és most ott tartunk, ahol tartunk, és már nem beszélhetünk bizonyos dolgokról. Azt
szeretném, hogy ezen az első lépésen legyünk túl, és biztos vagyok benne, hogy nagyon
komoly eredményre fog vezetni, ha ezekről a dolgokról egyáltalán tudunk beszélni.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Hadd idézzem vissza egy mondatát:
egyáltalán nem úgy használjuk, ahogy lehet érteni. Kérem, hogy úgy használják. Harrach
Péter képviselő úr!

HARRACH PÉTER (KDNP): Engedjék meg, hogy egy picit szélesebb
összefüggésben próbáljam ezt a kérdést megközelíteni. Én mindig is azt mondtam, hogy a
nemzeti sorskérdéseink közül kettő van, amit első helyre kell tenni, az egyik a
népesedéspolitika, a másik a cigánykérdés. Ez a társadalom jövőjét egyértelműen érintő
kérdés. Nem lehet a cigányságot magára hagyni, de nem lehet nélkülük sem dönteni. Tehát az
együttműködés követelmény, s a problémák kitárgyalása és a megoldás megkeresése közösen
kell, hogy történjen. Ezért az olyan kifejezések, amelyek sértik a cigányságot, mellőzendők.

A tabudöntögetés természetesen pozitív dolog, mert beszélnünk kell mindenről. A
miskolci rendőrkapitány kijelentése, hogy tíz rablásból tizet cigány származású ember
követett el, talán megmutatja nekünk azt a keskeny mezsgyét, hogy miről lehet még
beszélnünk és miről nem. Mert a tényeket ki lehet mondani, de más kérdés az, hogy bizonyos
helyzetekben a tények kimondása nem segíti a megoldást. Viszont ha egy nagyobb társadalmi
csoportot sértő kifejezést folyamatosan használunk, akkor nem jó úton járunk, mert e helyett a
kifejezés helyett az igazság megfogalmazása és a tabuk ledöntése céljából van más kifejezés
is. Az, hogy vannak cigány származású elkövetők, nyilvánvalóan nem indokolja azt, hogy
cigánybűnözésről beszéljünk, mert az már egy etnikai csoport egyetemes megbélyegzésére
alkalmas kifejezés, és ez nem helyes. Nem olyan nehéz változtatni egy kifejezésen, különösen
az emberi jogi bizottságban. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Berényi László!

BERÉNYI LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A tegnapi
véleménynyilvánításom úgy kezdtem, hogy mi a valóság talaján járunk, és ehhez is tartjuk
magunkat a Lungo Drom és a polgári oldal keretén belül. Sokszor úgy éreztem magam,
mintha nem tanult emberek között lettem volna. A megnyilatkozásokból az derült ki, hogy a
cigány emberek lumpenek, eltartottak, paraziták. Én is a családom példáját hoznám elő. Az én
családom tagjai több mint száz évet dolgoztak uránbányában, szénbányában vagy
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olajbányászként, s az én szüleim arra törekedtek – meg a rokonságom is –, hogy taníttassák a
gyerekeiket. Ez a törekvés kísértetiesen hasonlít a húszas-harmincas évek parasztvilágában
való törekvéshez, amikor a parasztok taníttatni szerették volna a gyerekeiket, s akár még a
darabka földjüket vagy a tehenüket is eladták azért, hogy az okos, a tehetséges gyerek elérje a
célját. Ma ugyanez történik a cigányság körében. Mivel látják, hogy a kitörési pont a tanulás,
ezért áldoznak rá. Ez jellemzi a többséget.

Az általánosításba azért ne menjünk bele, mert emiatt elég sokat szenvedtek a
nemzetiségek ebben az országban. Most ránk jár a rúd és most a cigányokat bélyegzik meg.
Remélem van annyira felnőtt az ország vezetése, hogy egy ilyen létszámú populációra számít
és az alkotásban, a többletben látja a megoldást, és látja azt, hogy a magyarországi cigányság
értéket ad a nemzet értékeihez. Ennek szellemében kellene gondolkodni nekünk,
országgyűlési képviselőknek. Nem lehet ez tabutéma, mert a megoldást nekünk kell
megtalálni. Eddig is az volt a jellemző, hogy mi a Lungo Drom részéről nem hallgattuk el
még a számunkra kellemetlen dolgokat sem. Állunk elébe, s a megoldásban nekünk nagy
részünk lehet, mert tapasztalatunk van a terepen, és hozni tudjuk azokat a különféle megoldási
módokat, amiket megosztunk majd a bizottsággal és természetesen a parlamenttel is.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen ezt a nagyon kultúrált egyetértést. Kővári János
következik.

KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak azért kértem szót, mert
a tegnapi parlamenti vitában a családi pótlék és iskoláztatási támogatás kapcsán majd’
háromórás vita folyt a cigánykérdésről. Nagyon jó, hogy ez most előkerült a bizottságban,
mert tegnap engem szociálpolitikusként – amely szakmában már húsz éve dolgozom –
rendkívül zavart, hogy egy olyan ügyben, amely alapvetően nem cigánykérdés, háromórás
tematizált vita folyt a parlamentben nyilvános ülésen. Engem rendkívül zavart ez a dolog.
Ebben két pártnak különös feladata is volt tegnap. Amikor az LMP egy tanulmányt idézve
felvetette, méltatlannak tartja, hogy ezekben a kérdésekben folyamatosan a cigányokra
mutogatunk, bármilyen jó szándékkal is állt az ügyhöz, ezzel egy felütést is tett, a Jobbik
pedig három órán keresztül beszélt arról, hogy a cigányság körében egyfajta megélhetési
lehetőség a családi pótlék. Arra kérem képviselőtársaimat, hogy ezeket a szakmai kérdéseket
– amelyek azért is nagyon fontosak, mert fontos lépések, intézkedések lesznek mögöttük –
tartsuk ezen a pályán, semmilyen értelemben ne használjuk fel őket politikai célra. Rendkívül
ártalmas, ha egy nyilvános parlamenti ülésen háromórás vita folyik egy kérdésről. Azzal
persze egyetértek, hogy ezt ki kell beszélni, de nem egy szakmai kérdés kapcsán
egyértelműen egy társadalmi csoportra vetítve annak a szakmai kérdésnek a megítélését, mert
ez egészen biztosan nem vezet sehova, megoldáshoz meg végképp nem. Azzal egyetértek,
hogy közel 1 millió cigány polgártársunk helyzetével foglalkozni kell, elsősorban szakmai
bizottságokban, mert szociális, oktatási, foglalkoztatási, lakhatási és egyéb feladatok vannak,
amiket közösen meg kell oldanunk, de elvi kinyilatkoztatásokkal sem pró, sem kontra nem
használunk ennek az ügynek.

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Biztos vagyok benne, hogy ez a kérdés még
sokszor és sokféle formában elő fog kerülni a bizottságban. Fontos ez a vitakultúra és
együttgondolkodás, elismerve azt is, hogy a tévedés joga mindenkit megillet. Ha a
gondolkodásunkban tudunk közös nyelvet vagy közös pontokat találni, vagy az egész
gondolkodásban valamiféle értékvilágot tudunk képviselni, akkor a megoldásoz is közelebb
kerülünk. Megköszönöm Farkas Flóriánnak, hogy felvetette ezt a kérdést.
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Még egyszer kérem, hogy aki nem tud eljönni a délután 5 órakor kezdődő ülésre, az a
helyettesítéséről gondoskodjon.

Köszönöm szépen a megjelenést, az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 12 perc)

Dr. Lukács Tamás
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc


