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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 3 perc)

Elnöki megnyitó

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó
napot kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntöm miniszterjelölt urat és munkatársait.
Köszöntöm a bizottság tagjait, és külön szeretettel köszöntöm Morvai Krisztina európai
parlamenti képviselőt, aki tanácskozási joggal van jelen.

Ügyrendünk nem lévén, szeretném megismételni a délelőtt elfogadott szabályokat.
Tehát: a kormányprogramról a miniszterjelölt meghallgatásán nem lehet kérdezni. Kérdéseket
csak abban a tárgyban lehet feltenni, ami a miniszterjelölt tárcájának hatáskörébe van utalva.
Kormánypárt és ellenzék egymást felváltva kérdezhet. Tekintettel arra, hogy világos és
egyértelmű szabályok legyenek, felteszem a kérdést, elfogadja-e a bizottság azt, hogy egy
képviselő egyperces időkeretben, legfeljebb egymással összefüggő három kérdést tehet fel.
Mert – mint már délelőtt levezettem – az abszurdum, hogy az első kérdező egy órát
végigkérdezhet. A következő szabály: most van 5 óra 3 perc, 6 óra 00 perckor a miniszter úr
meghallgatását határozathozatallal le kívánom zárni.

Van-e észrevétel? (Jelzésre.) Parancsoljon, Gaudi képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem szeretnék
tényleg semmifajta konfliktushelyzetet generálni, csak azt szeretném jelezni, hogy az
alkotmányügyi bizottságnak is tagja vagyok, és a délelőtti vagy reggeli meghallgatást
követően került sor éppen a miniszterjelölt úr meghallgatására az alkotmányügyi
bizottságban. Ott közel sem voltunk ilyen szűk határok közé szorítva, és szerintem elég
korrekt, elég jó hangulatú meghallgatásra került sor, ahol nem voltunk bekorlátozva arra,
hogy mondjuk a kormányprogram valamely elemének esetleges megvalósítására
rákérdezzünk, vagy nem voltunk megfosztva attól a lehetőségtől, hogy egy vagy maximum
két mondatos indokolást adjunk a kérdésünknek. Sőt, az is biztosított volt számunkra Balsai
István elnök úr részéről, hogy utóbb még észrevételt is tegyünk a miniszterjelölt úr által
elmondottakra.

Tehát arra kérem az elnök urat, illetve a többséget, hogy legyenek ilyen tekintetben
méltányosak, és biztosítsák ezt a lehetőséget. Azt ígérem, hogy nem fogunk ezzel a
lehetőséggel semmilyen formában visszaélni, hanem csupán élni szeretnénk az ellenzéki
jogosítványainkkal, és szeretnénk kérdéseket feltenni, de úgy, hogy az ne legyen olyan
csökevényes formában, mint ahogy az a reggeli meghallgatáson történt Pintér miniszterjelölt
úr esetében.

Köszönöm.

ELNÖK: Szeretném a képviselőtársam figyelmébe ajánlani azt, hogy a szabályokat
nem én, hanem a Házszabály határozza meg, tehát hogy mit lehet, mit nem lehet tenni egy
miniszterjelölt meghallgatásán, azt nyilván nem én határozom meg, hanem a Házszabály
rendelkezései. A kérdezés joga nem azonos a véleménynyilvánítás vagy különböző
jogtörténeti eszmefejtegetések jogával, ennek következtében más képviselőtársak elől való
kérdéselvonás a joggal való visszaélésnek minősül.

Ennek következtében, hogy akkor teljesen szabályszerű és megnyugtató legyen Gaudi
képviselő úr számára azt a kérdést teszem fel, de először a határozatképesség megállapítását
kérem. Kérem, hogy jelezze, aki mást helyettesít a szavazásnál. (Jelzésre.) Köszönöm. Tehát
heten szavazhatnak kettő helyett. Ki fogadja el, hogy a kérdések egy percben, legfeljebb
három kérdés? (Jelzésre.) Parancsoljon!
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BARACSKAI JÓZSEF (MSZP): Ez ugye, azt jelenti, hogy ha még van idő, van több
kör, egy képviselő többször is kérdezhet?

ELNÖK: Természetesen, kormánypárt és ellenzék felváltva, ezen az időkereten belül.
Tehát ki az, aki elfogadja, hogy egy percen belül három egymással összefüggő kérdést

tehet fel egy képviselő? (Szavazás.) 16 igen. Ki nem ért egyet? (Szavazás.) 3 nem. Ki
tartózkodik? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen. Köszönöm, tehát ezt a szabályt fogadtuk el.

A következő – hogy a végén ne legyen vita – 6 órakor a meghallgatást lezárjuk, és
határozatot hozunk. Ki fogadja el ezt az időkeretet? (Szavazás.) 16 igen. Ki van ellene?
(Szavazás.) 3 nem. Köszönöm szépen.

Meg szeretném kérdezni, mert erről külön kell szavazni, hogy Morvai Krisztina
képviselő asszony kíván-e kérdést feltenni a meghallgatás során, mert akkor ennek is meg kell
határozni az időkeretét.

DR. MORVAI KRISZTINA európai parlamenti képviselő (független képviselők,
Jobbik Magyarországért): Elnök úr, bevallom őszintén, hogy még nem gondoltam rá, de azt
mondom akkor, hogy igen, köszönöm szépen. (Derültség.)

ELNÖK: Ez a felhívás keringőre című dolog. Akkor kérem a bizottság tagjait, hogy
akik úgy döntenek, hogy ugyanez az időkeret vonatkozik az európai parlamenti képviselőre is,
mint az országgyűlési képviselőkre, kérem, szavazzanak. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Azt
gondolom, innentől kezdve a szabályok mindenkinek világosak, egyértelműek.

Miniszterjelölt úr, kérem, hogy akkor pár szóban mutatkozzon be.

NAVRACSICS TIBOR közigazgatási és igazságügyi miniszterjelölt: Köszönöm
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselőtársaim! Tiszteletet
parancsolóan fegyelmezett munka van ebben a bizottságban, ezt már látom, úgyhogy – ha
megengedik – azzal járulnék hozzá, hogy minél több kérdés elhangozzék az időkeretben,
hogy rövidre fogom a felvezetést, és nyilvánvalóan inkább azokra a kérdésekre
koncentráljunk, amelyek akár a felvezetés kapcsán, akár pedig egyébként is az adott
területekkel kapcsolatban megfogalmazódnak önökben.

Tekintettel arra, hogy az emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságban
vagyunk, úgy definiáltam a magam számára, hogy alapvetően három terület az, amelynek
kapcsán nekem beszélnem kell az elképzeléseinkről, illetve a tervezett munkáról.
Nyilvánvalóan az első része az emberi jogi, az emberi jogok érvényesülése Magyarországon,
amely – ha a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium profiljában akarnám elhelyezni
valahol – döntően az igazságügyi államtitkárság kompetenciájába tartozik, igazságügyi
kérdésekről van szó.

A kisebbségi ügy, a civilügy és vallásügy tekintetében a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztériumban a munkaszervezet szempontjából kétfelé ágaznak le a feladatok, egyrészt az
egyházügyi, civil- és nemzetiségi államtitkárságra, amely, mint a neve is mutatja, alapvetően
ezekkel a területekkel foglalkozna – pár bevezető mondatot majd ezzel kapcsolatban is
mondanék –, másrészt a társadalmi felzárkózás államtitkárságára, amely a társadalmi
felzárkózás problémakörével foglalkozik – pár mondatot itt is mondanék majd
felvezetésképpen –, azonban éppen a szociális, illetve területileg hátrányos térségek vagy
éppen csoportok érintettsége folytán relevanciával bír a bizottság működése szempontjából is.

Ha megengedik, a három területről bevezetésképpen mondanék egy-egy mondatot. A
magyar demokrácia történetének egyik legszomorúbb folyamata volt az utóbbi években az
emberi jogi helyzet hanyatlása. Nem mehetünk el szó nélkül a 2006-os emberi jogsértések
mellett. Nem is tudunk szó nélkül elmenni mellettük, hiszen itt a bizottságban is ülnek olyan
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képviselők – például az európai parlamenti képviselő asszony is –, akik ezekre az emberi
jogsértésekre felhívták a figyelmet. Ennek következtében már az előző ciklusban is történtek
lépések, egyrészt az európai közvélemény figyelmének a felhívása, másrészt pedig az Európai
Unió segítségül hívása, hiszen Balog Zoltán képviselőtársam az Európai Unió közbenjárását
is kérte, és többek között az Európai Unió közbenjárására értük el a gumilövedék
használatának a betiltását, azaz el tudtunk fogadni egy olyan jogszabályt, amely lehet, hogy
egy más országból érkező megfigyelő számára nem világos, hogy miért emberi jogi kérdés, de
mi pontosan tudjuk, hogy miért az, és sajnos, hogy 2006 ősze kapcsán ezt emberi jogi
kérdésként kellett tárgyalnunk.

Az emberi jogok területén teljesen egyértelmű az elkötelezettségünk. Én is elkötelezett
vagyok és annak a pártnak is, amelynek tagja vagyok, egyértelmű az elkötelezettsége az
emberi jogok garanciáinak erősítése, az emberi jogok érvényesülése, valamint az emberi jogi
viszonyok, s általában véve az emberi viszonyok javítása. Az alkotmányügyi bizottságban
már volt szó erről, ezért most csak érintőlegesen szólok róla, de kérdés esetén szívesen kitérek
erre a kérdéskörre vagy problémakörre is. Nem csupán az emberi jogok absztrakt szinten való
megjelenésére vagy az absztrakt emberi jogvédelemre gondolok ebben a tekintetben, hanem a
konkrét jogvédelemre az eljárási jogszabályokban, az igazságszolgáltatás működése során a
jogi garanciák, az emberi jogok érvényesítésére, a jogszabályok betartására és betartatására,
mint az emberi jogok egyik legfontosabb garanciájára, hiszen 2006 azt is megmutatta nekünk,
hogy noha lehetnek olyan jogszabályaink, amelyek formálisan megfelelnek az európai jogok
európai követelményeinek, de ha azokat nem tartják be azok, akik hatalmon vannak és nem
biztosítják azokat a garanciákat, amelyek a jogszabályokból származnak, akkor ezek a
jogszabályok túl sokat nem érnek, csupán írott malaszt maradnak.

Ezért úgy gondolom, hogy az emberi jogvédelem, az emberi jogok helyzetének
területén vissza kell térni a jogállamisághoz, a jogérvényesítés területén is meg kell erősíteni a
jogállamiságot, és – ami rövidesen az Országgyűlés által elfogadandó országgyűlési
határozatból is következik és vélhetően a tárcámra fog végrehajtási terhet róni – ki kell
dolgozni az augusztus 20-a és október 23-a károsultjai kártalanításának a konkrét
eljárásrendjét. Az alkotmányügyi bizottsági meghallgatáson erről is volt szó. Az ügy menetét
és ennek a kidolgozását egy kicsit bonyolítja, de szándékaink szerint nem nehezíti az, hogy
vannak még folyamatban lévő ügyek. A célunk az, hogy olyan gyors, méltányos és az emberi
méltóságot megbecsülő és megtisztelő eljárásrendet dolgozzunk ki, amely lehetővé teszi,
hogy az arra jogosultak viszonylag gyorsan kártalanítást kapjanak, hiszen az állam, illetve a
kormány ezzel az országgyűlési határozattal elismerné a felelősségét ebben a vonatkozásban.

A két másik terület részben a társadalmi felzárkózás államtitkárságához tartozik. A
legklasszikusabb és definíciószerűen a legjobban körülhatárolható az egyházügyi, civil- és
nemzeti államtitkárság területe, ami a bizottsághoz is eminens módon kapcsolódik, de azért a
társadalmi felzárkózás államtitkárságának tevékenysége kapcsán is mondanék néhány
mondatot. Bevezetőül csak annyit, hogy a minisztériumot szándékaink szerint – s most már a
törvény is így szabályozza – Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak hívják, vagyis a
nevében nincs benne sem a társadalmi felzárkózás, sem a civil ügy, sem az egyházügy, a
kormányzati koordinációból adódó kötelezettségeink miatt ezek a területek reményeink
szerint mégis jól kifejezhetően stratégiai jelentőséget fognak kapni a következő kormány
munkájában. Mi ugyanis úgy gondoljuk, hogy miközben lebontható ágazati érdekekre és
ágazati politikákra, a lényege valójában abból adódik, hogy olyan problémákról, olyan
területekről van szó, amelyek megoldása nem szűkíthető egy-egy ágazatra, és minden egyes
esetben, amikor az ágazati politika logikájába akarnánk ezt belepréselni – legyen szó akár a
hátrányos térségek területfejlesztési, és csak területfejlesztési szempontú vagy iparfejlesztési
szempontú megközelítéséről, vagy éppen etnikai-politikai megközelítéséről, legyen szó akár a
hátrányos szociális csoportok egy-egy ágazat mentén történő megközelítéséről –, az valójában
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csorbítaná a gond megoldásának a lehetőségét. Ezért arra teszünk kísérletet – és a két
államtitkárság ebből a szempontból, ha szabad így fogalmaznom, interdiszciplináris
jogosítványokkal rendelkezne –, hogy az ágazati politikák mellett ők jelenítik meg az
összkormányzati érdeket, és szándékaink szerint a kormányzati működés során az egyetértési
jogok beépítésével az egyes ágazati politikákba is beépítve ők tudnák megjeleníteni az
egésznek az összkormányzati logikáját, amelyből az következik – s ez talán előnyösnek tűnik
az önök számára is –, hogy ez a kormányzati koordinációval megbízott minisztérium részét
képezi.

A társadalmi felzárkózás államtitkárságához alapvetően két terület tartozik, a
szociálisan hátrányos helyzetű csoportok és a hátrányos területek felzárkózása. A kettő sok
esetben átfedi egymást, hiszen területileg kijelölhetünk olyan régiókat, ahol – bizonyos
mutatók szempontjából a kevésbé fejlett területekre jellemzően – hátrányos helyzetű szociális
csoportok vannak, s a kettő össze is függ, hiszen ahol magas a munkanélküliség, alacsony a
foglalkoztatottság, alacsony az iskolázottság, ott jó eséllyel magas a bűnözési ráta, erősebb a
közösségek közötti konfliktusok intenzitása, vagyis a szociálisan hátrányos helyzet és a
hátrányos területek sok szempontból nemcsak átfedik, hanem generálják is egymást. Ebből
adódóan a metszéspontoknál ki is lehet jelölni olyan közösségeket, amelyek különös
segítségre szorulnak. A mi politikai megközelítésünk szerint én ezeket nem korlátoznám
etnikai megközelítésre, vagyis nem gondolom, hogy egy-egy etnikumra szűkíthető lenne a
társadalmi felzárkózás kérdése, sőt éppen úgy gondolom, hogy a magyar nemzet csak akkor
lehet sikeres, ha minden térsége és minden társadalmi csoportja megkapja a lehetőséget a
felzárkózásra. Itt fontosnak tartom megjegyezni, nem véletlen, hogy nem felzárkóztatásról
beszélünk. Maga a felzárkózás egyfajta ösztönzés akar lenni, a lehetőségek megnyitása, a
kormányzat ebben vállalna szerepet, de végül is ehhez a csoportok, a térségek önerejére is
szükség van, hogy fel tudjanak zárkózni a társadalom főáramához.

Csak röviden a másik államtitkárságról is. Az egyházügyi, civil- és nemzetiségi
államtitkárság klasszikus értelemben három olyan területet jelenít meg, ahol mindhárom
tekintetben a kormányzati politikának alapvetően partneri viszonyt kell kiépíteni – vagy
fogalmazhatunk úgy is, hogy újra kiépíteni. Tudjuk, hogy az egyházügyben az egyházakat az
elmúlt években sok méltatlanság érte, kezdve az iskolafenntartástól a finanszírozáson
keresztül, amelyekről mi úgy gondolkodunk, hogy az egyházak nem szoríthatók be csak a
hitélet területére. Az egyházak aktivitása rendkívül sok pozitívumot hozott, nemcsak az elmúlt
20 évben, de azt is mondhatjuk, hogy már a 20 évet megelőző utolsó egy-két évben is, a
karitatív tevékenységek, a közösségszervezés, a szociális ellátórendszer működése területén.

Úgy gondolom, hogy ha komolyan gondoljuk az államreformot, az állami
ellátórendszer reformját, akkor akárcsak a civil szervezetekkel, az egyházakkal is partneri
viszonyt kell kiépítenünk ezeken a területeken is. Hiszek abban, hogy sikerül olyan
megoldásokat találnunk – mint ahogyan korábban is találtunk már olyan megoldásokat –,
amelyekkel mindkét fél jól jár, és a közjót is tudjuk szolgálni, azaz javítani tudjuk ezeknek a
szolgáltatásoknak a minőségét is.

A nemzetiségi terület: eljutott hozzám a hír, hogy többen kifogásolták, miért nem
nemzeti kisebbségként jelöljük meg; én egyetértek azon elv képviselőivel, akik úgy
gondolják, hogy a nemzetiség, miután nem foglalja magában a kisebbség szót, nem
kényszeríti az embert a kisebbség-többség dichotómiájába. A nemzetiség szerintem
méltányos, Magyarországon jól bevett fordulat, mindannyian tudjuk, hogy mit értünk rajta, és
mindannyian tudjuk azt is, hogy a magyarországi nemzetiségek számára továbbra is meg kell
adni az egyenjogú élet lehetőségét. Gondolunk itt a kisebbségi önkormányzati rendszer
működésére, amellyel kapcsolatban majd Szászfalvi László képviselőtársam – ha jól tudom –
a következő napirendi pontban már az ő előterjesztésükről fog beszélni, illetve általában a
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kisebbségi szervezetek – bocsánat, magam is hibázom időnként: a nemzetiségi szervezetek –
partneri kapcsolatának kiépítését és ennek erősítését is célnak tartjuk.

Így is sokat beszéltem, várom a kérdéseiket, tisztelt képviselőtársaim, köszönöm a
figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt remélem, hogy a miniszter úr előzetes bevezetője is
sok kérdést eleve megválaszol. Kérdezem a képviselő hölgyeket és urakat, ki akar kérdést
feltenni. (Jelzésre.) Farkas Flórián, Gaudi-Nagy Tamás, Morvai Krisztina, Wittner Mária –
természetesen Morvai Krisztinát sem ellenzéki, sem kormánypártinak nem számítjuk, hanem
a meghatározott sorrendben megy tovább –, Ékes Ilona, Baracskai József, Mirkóczki Ádám,
Szabó Timea, Csöbör Katalin.

Első körben, miniszterjelölt úr, ha megengedi, kérdések hangoznak el, és esetleg, a
párhuzamosságok kiszűrése végett – ha önnek megfelel – úgy válaszol, hogy egyben.
(Dr. Navracsics Tibor: Rendben.)

Farkas Flórián!

Kérdések

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm
miniszterjelölt urat a bizottságunknál. Azt szeretném megkérdezni, hogy mit kíván tenni a
miniszterjelölt úr a cigányság élethelyzetének a javításában rövid és hosszú távon, különös
tekintettel a szociális helyzetre, illetve a foglalkoztatásra vonatkozóan.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi-Nagy Tamás!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tehát három kérdés egy percen belül, és
egymással összefüggő kérdés lehet csak? Mármint a miniszterjelölt úr kompetenciájába
tartozóan?

ELNÖK: Bocsánat, nem tudom, mások felfogták-e, azt gondolom, hogy…

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Csak nem értem ezt az egymással összefüggő
kérdést. (Moraj a teremben.)

ELNÖK: Igen, látom az igenlő jelzéseket.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Jó. A politikai szabadságjogsértések
időszakában, 2002-2010 között számos ügy jogerős befejezést nyert a magyar bíróságok előtt,
és ezeket a jogsértettek a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság elé vitték ki. Az igazságügyi
miniszter feladatkörébe tartozik, hogy a magyar államot képviselje ezekben az ügyekben.
Kíván-e a magyar állam radikálisan szakítani az eddigi megközelítéssel, amikor ezeket a
jogsértéseket még a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság előtt is nemtelenül próbálták védeni a
magyar állam képviselői. Ez lenne az egyik kérdésem.

A következő kérdésem a közvetítői rendszerre irányulna. Tehát a bíróságok
leterheltségének egyik legfontosabb oka az, hogy az emberek számára nem világos, nem
ismert, hogy létezik a bíróságon kívüli elintézési mód, a közvetítői eljárás. Ebben kíván-e
valami radikális áttörést elérni, miniszterjelölt úr?

Végül, de nem utolsó sorban arról szeretnék kérdezni, hogy most, a mai napon alakult
meg az emberi jogi bizottság kebelében a 2002-2010 közötti politikai szabadságjogok
megsértésének kivizsgálása tárgyában az albizottság. A miniszterjelölt úr – amennyiben
miniszter lesz – kíván-e, milyen viszonyt szeretne kialakítani ezzel az albizottsággal?
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Ennyi.

ELNÖK: Köszönöm szépen a fegyelmezett kérdéseket.
Morvai Krisztina EP-képviselő asszony következik.

DR. MORVAI KRISZTINA európai parlamenti képviselő (független képviselők,
Jobbik Magyarországért): Köszönöm szépen. Hogyan jellemezné, miniszterjelölt úr a 2002-
2010 közötti időszak kormányzati politikáját az emberi jogok, így különösen a polgári és
politikai szabadságjogok szempontjából, ebből kivéve a 2006. október 23-át – amiről most
már mindenki számára világos, hogy durván jogsértő volt –, tehát egyébként, 2002-től
egészen 2010-ig a polgári és politikai szabadságjogok helyzetét?

Miben más, miben lesz más az ön által képviselt emberi jogi és polgári politikai
szabadságjogi politika? Tervezi-e azt, hogy következetesen górcső alá veszi az elmúlt 8 év
polgári és politikai szabadságjogokat korlátozó jogszabályait, illetőleg rendeleteit, és
kezdeményezi-e a lex tojás és egyebek hivatalból történő hatályon kívül helyezését? Ami
egészen egy egészen más dolog, mint az Alkotmánybíróság általi megsemmisítés, hiszen az
előbbivel azt fejezi ki, hogy ez a politika és ez a kormány más, mint az előző volt.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Wittner Mária képviselő asszonyt illeti a szó.

WITTNER MÁRIA (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Úr! Két kérdésem
lenne, egyik a titkosítás kérdése. Mert még mindig folytatódik az a régi, jól bevált
kommunista folyamat, hogy mindent letitkosítanak előlünk, ami viszont igazán a
demokráciában az emberekre tartozik, akár a vagyoni, akár bírói vagy egyéb titkosítás. Erről
szól 2006 is.

A másik pedig az egyház, az egyházhoz való hozzáállás. Ez egyértelmű számomra,
hiszen az egyház ugyanolyan adózó „állampolgár”, de az erkölcs az, amit igazán fel kell
emelni, mert elvették az emberektől a hitet 50 év alatt, és nem adtak helyette semmit, csak egy
kiüresedett társadalmat.

A következő pedig a bírói ítélkezés maratoni hossza, ami egészen elképesztő, hogy
akár egy örökösödési per folyik 7-8-9 évig.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Baracskai József képviselő úr következik.

BARACSKAI JÓZSEF (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm,
miniszterjelölt, illetve miniszterelnökhelyettes-jelölt urat.

Az első kérdésem az lenne, én azt mondom, hogy hiszek az igazságszolgáltatás
függetlenségében, és ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy Balsai úrnak, aki az
elszámoltatást vezető kormánybiztosként fog tevékenykedni – amit én nem találok jónak,
hogy a kormánystruktúrában ez szerepelni fog, de ettől függetlenül szeretném megkérdezni –,
meddig fog tartani a hatásköre. Ezzel kapcsolatban még egy kérdés: az ügyészséget a
kormány alá akarják-e rendelni?

Egy másik kérdésem pedig: a kormánytisztviselőket – most van bent a törvényjavaslat
– indokolás nélkül el lehet küldeni, és most, ha jól tudom, módosítást is nyújtottak be.
Tudomásom szerint önnek lesz egy személyügyi államtitkára – vagy helyettes államtitkára –,
aki dönteni fog ezekben a dolgokban. Hogyan fogják érvényesíteni itt a szakmaiságot? Hiszen
az elmúlt években egy-két ilyen lakiteleki találkozóról hallottunk a sajtóból információkat.
Ezek mentén szeretnék, vagy valódi szakmaiságot szeretnének előtérbe helyezni?
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Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Miniszterjelölt úr, menjünk tovább a kérdésekben?

DR. NAVRACSICS TIBOR közigazgatási és igazságügyi miniszterjelölt:
Természetesen.

ELNÖK: Ékes Ilona képviselő asszonyt illeti a szó.

ÉKES ILONA (Fidesz): Köszönöm a lehetőséget. Üdvözlöm miniszterjelölt urat. Azt
szeretném megkérdezni, hogy a közigazgatás átalakítása során egyeztetnek-e a civilekkel,
bevonják-e a civileket az átalakításba és lesz-e lehetőség civil kontrollra. A következő
kérdésem: kíván-e foglalkozni a nők és a férfiak társadalmi esélyegyenlőségével, és ha igen,
milyen keretek között? Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mirkóczki Ádám képviselő urat illeti a szó.

MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Nekem két egyházzal
kapcsolatos kérdésem lenne. Az elmúlt húsz év nem igazán kezelte a kisegyházak sorsát.
Engem elsősorban a következő érdekelne. Ezt a törvényi kiskaput, ha lehet így nevezni,
nagyon sok formáció – szándékosan használom ezt a szót – kihasználta arra, hogy a
történelmi egyházakat megillető plusz jogokat, elsősorban adózási és egyéb könnyebbségeket
kitrükközze. Miniszterjelölt úrnak mi erről az álláspontja? A másik kérdésem: a cigányság
integrációjáról nagyon sok felszólalás volt az elmúlt napokban a plenáris ülésen, de magamon
kívül senkitől nem hallottam a katolikus egyháznak a cigánypasztorációval kapcsolatos remek
kezdeményezéséről, amellyel már nagyon sok sikert elért. Gondolkodnak-e abban, hogy ezt
állami vagy kormányzati segítséggel országos méretűre kiterjesztik? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Csöbör Katalin képviselő asszonyé a szó.

CSÖBÖR KATALIN (Fidesz): Köszönöm szépen. Miniszterjelölt Úr! Én is az
egyházakkal kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni. Az új kormányzati struktúrában mi
indokolja az egyházaknak a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumba történő
integrálását? A második kérdésem is az egyházakkal kapcsolatos: miként kívánja
ellensúlyozni az elmúlt nyolc év egyházakkal szembeni diszkriminatív kormányzati
politikáját? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó Tímea képviselő asszony következik.

SZABÓ TÍMEA (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Miniszterjelölt úrnak
megköszönöm az előzetes bemutatkozást. Sok általam megfogalmazni szándékozott kérdés
már elhangzott, ezért csak egyetlen rövid kérdésem lenne. Egyetért-e miniszterjelölt úr azzal,
hogy a menekültügy igazságügyi és nem rendészeti kérdés?

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kérdések első körét befejeztük. Miniszterjelölt úr a
kérdésekre csoportosítva válaszol, az átfedő kérdéseket végiggondolja és a válaszokat nyilván
tematizálva kapjuk meg. Parancsoljon, miniszterjelölt úr!
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Dr. Navracsics Tibor válaszai

DR. NAVRACSICS TIBOR közigazgatási és igazságügyi miniszter-jelölt: Köszönöm
szépen a kérdéseket. Igyekszem gyorsan válaszolni és akkor még egy körre nyílik lehetőség.
Gaudi-Nagy Tamás képviselőtársam tanúsíthatja, hogy egyre-kettőre mindig elfelejtek
válaszolni, úgyhogy rám fér a felzárkóztatás ebben a tekintetben.

Farkas Flórián képviselőtársam azt kérdezte, hogy a cigányság élethelyzetének
javítására milyen elképzeléseink vannak. Úgy gondoljuk, hogy a cigányság, általában a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, a hátrányos helyzetű területek újbóli véráramba
történő becsatlakoztatásának két útja van, a tanulás és a munka. Ismét meg kell teremtenünk a
tanulás lehetőségét, és adott esetben a tankötelezettséget is érvényesítenünk kell, hiszen a
képzés nem magánügy, hanem közjó. Az, hogy képzettek legyenek a felnövekvő nemzedékek,
nem egy-egy család vagy egy-egy személy magánügye, hanem közjó, olyan közjó, amelyet az
államnak adott esetben érvényesítenie kell. Ezért is módosítottuk úgy a családi pótlék
folyósítását, hogy akinek tanköteles korú gyermeke van, annál az iskoláztatáshoz kötjük a
családi pótlék folyósítását, mert úgy gondoljuk, hogy az iskoláztatás, az iskolázottság az egyik
legjobb kivezető út a hátrányos helyzetből. A másik pedig a foglalkoztatás, a
munkahelyteremtés, amely természetesen jelenthet piaci munkahelyteremtést is, azaz
bizakodhatunk a gazdasági növekedésben és abban, hogy a vállalkozások is újabb
munkahelyeket fognak teremteni, de jelenthet közmunkát, közmunkaprogramokat is, olyan
állami beruházásokat, amelyek egyes társadalmi csoportok vagy egyes térségek számára
munkaalkalmat biztosítanak. Ismerünk a korábbi időszakból is ilyeneket, ilyenek voltak
például a gátépítési programok, aztán a MÁV-nak volt a vasútvonalak mentén olyan
gyomtalanítási és karbantartó tevékenysége, amely a viszonylag alacsony szakképzettséggel
rendelkező munkaerő számára is munkalehetőséget biztosított. A hátrányos helyzetű

csoportoknál az a legnagyobb veszély, hogy kiszorulnak a társadalom munkamegosztásából, a
munka világából, hiszen akkor egy idő után a függőség életformává válik, és ha adott esetben
több nemzedék nem munkából él, akkor már szubkultúrává válik – aminek már látjuk a jeleit
–, ami pedig tartós leszakadást és végső soron a társadalom dezintegrációját jelenti. Ezért a
cigányság integrációja – a hátrányos helyzetű területek, régiók integrációjához hasonlóan –
mindannyiunk közös ügye, mert csak akkor tudunk tartós gazdasági növekedést és emelkedő

jólétet biztosítani, ha ezeket a csoportokat arra ösztönözzük, hogy visszatérjenek a társadalom
főáramába és a munka világába.

Gaudi-Nagy Tamás képviselőtársam kérdéseire: amennyiben a kormány a strasbourgi
Emberi Jogi Bíróság előtt nemtelenül képviselte az álláspontot, akkor ez ügyben radikális
változást ígérhetek. Bízom benne – megelőlegezve Morvai Krisztina európai parlamenti
képviselő asszony feltételezését is –, talán önök is érzik, hogy van némi különbség a leendő
kormánypárt és az előző kormánypárt között az emberi jogi kérdésekhez és a 2006-os
eseményekhez való viszonyulás tekintetében. Én ennek a konzekvens folytatását ígérem. Azt
nem ígérhetem, hogy nem lesznek közöttünk viták, mert előfordulhat, hogy egy-egy
részletkérdést máshogy látunk, de ez egy olyan fontos ügy, amely a Magyar Országgyűlésben
ma helyet foglaló frakciók közül szinte mindegyiket összeköti, értem ez alatt a Lehet Más a
Politika, a Kereszténydemokrata Néppárt, a Jobbik és a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
frakcióját is. Azt hiszem, hogy közöttük ebben a kérdésben konszenzus van. De bízom benne,
hogy a Magyar Szocialista Párttal is sikerül majd megtalálnunk ezen a téren a közös hangot és
előre tudunk lépni.

Azt hiszem, hogy a közvetítői rendszerrel kapcsolatos kérdést büntetésből kaptam
Gaudi-Nagy Tamástól, mert az alkotmányügyi bizottságban erre a kérdésre kétszer felejtettem
el válaszolni. Én is úgy gondolom, hogy nem a szabályozással van probléma, hanem az
ismertségével. Én ezt nagyon jó ötletnek tartom, mert valóban tehermentesítheti az
igazságszolgáltatást, s egy viszonylag olcsó és jó megoldását jelentheti a konfliktusok
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rendezésének. Mi is azon leszünk, hogy ezt ismertebbé tegyük, és ahol az alkalmazásában
problémák mutatkoznak, ott is talán csak kulturális idegenkedés van ellene, vagy talán csak az
ismeretlenség miatt nem örvend népszerűségnek. Mindenesetre köszönöm a figyelmeztetést,
erre majd oda fogunk figyelni.

A 2002-2010 közötti időszak között elkövetett jogsértéseket vizsgáló albizottsággal
milyen viszonyt akarok kiépíteni? A „miniszter” szó magyarul „szolgát” jelent. Egy
parlamentáris rendszerben a miniszter értelemszerűen az Országgyűlés alá van rendelve. Még
ha a magyar alkotmányjogi megoldás olyan szempontból különös is – nem példátlan, de
különös –, hogy a minisztereknek önmaguknak nincs közvetlen felelősségi viszonyuk, s a
miniszteri felelősség a miniszterelnöki felelősségen keresztül érvényesül, mégis úgy
gondolom, egy miniszternek munkaköri kötelességi jó viszonyt kiépíteni minden
országgyűlési bizottsággal és albizottsággal. Természetesen tiszteletben tartjuk az albizottság
megállapításait, és amennyiben ezekben ránk vonatkozóan kötelező érvényű döntések
születnek, akkor a legjobb képességeink szerint igyekszünk azokat végrehajtani.

Itt át is térnék – mert az időszak ugyanaz –, Morvai Krisztina európai parlamenti
képviselő asszony kérdésére, hogy hogyan jellemezném a 2002-2010 közötti időszakot. Erre
próbáltam félénken utalni a felvezetésemben, amikor azt mondtam, hogy az elmúlt évek talán
egyik legszomorúbb fejleménye az emberi jogi helyzet hanyatlása, illetve az emberi jogok
állapotának hanyatlása Magyarországon. Általános tendenciaként ezt tudom mondani, és
nyilván egyes események kapcsán pedig részben az igazságszolgáltatás döntéseitől függően,
részben pedig az emberi jogi szervezetek – akár hazai, akár nemzetközi emberi jogi
szervezetek – megállapításaira támaszkodva mondhatjuk ezt. Ezen javítani kell, stabilizálni
kell a jogállamot, az alkotmányos garanciákat, és úgy gondolom, a kormánynak ebben
természetesen ki kell vennie a részét.

Hivatalból hajlandó vagyok-e megvizsgálni az elmúlt 8 év jogszabályait – és itt egy-
két jogszabályra tett utalást. Úgy tudom – és igaza van abban, hogy más az, amikor az
Alkotmánybíróság mondja ki az alkotmányellenességet, és más az, amikor egy kormány
helyezi hatályon kívül –, ez ügyben több olyan eset is van, és az az igazság, hogy nem tudom
megmondani, hány jogszabállyal kapcsolatban van alkotmánybírósági eljárás, ezekben az
esetekben azért megvárnám az Alkotmánybíróság döntését. A jogszabályok között van több
olyan, amelyet – ha jól emlékszem – mi is vitattunk a parlamenti vita során, ezekben az
esetekben természetesen konzekvensek leszünk a korábbi ellenzéki magatartásunkhoz is, de
időt kérek, hogy ezeket áttekintsük.

Wittner Mária képviselő asszony kérdése a titkosítás tekintetében. Általában úgy
gondolom, hogy a titkosításnak… (Wittner Mária nincs az ülésteremben.) Közben kiment a
képviselő asszony… (Közbeszólás: Telefonál.), akkor megvárom, később térek vissza rá.

Baracskai József képviselő úr kérdésére: Balsai István nem kormánymegbízott vagy
kormánybiztos lenne, hanem – terveink szerint – miniszterelnöki megbízott, és ehhez
természetesen először hivatalba kell lépnie a miniszterelnöknek, hogy megalkossuk az erről
szóló megbízást, és ez nyilván rendelkezik majd az időtartamról is. Ezt most nem tudom
megmondani, de nyilván ésszerű határidőn belül kell lennie. Egyébként Balsai István külön
nyomozati jogkörökkel nem rendelkezne, bekérheti az anyagokat, és ha jól tudom, akkor
Pintér Sándor belügyminiszter-jelölt úr éppen valamelyik, lehet, hogy éppen az
alkotmányügyi bizottságban meg is ígérte, hogy maradéktalanul minden dokumentumot
Balsai úr rendelkezésére fog bocsátani.

Nem szándékozunk az ügyészséget kormány alá rendelni, nincs ilyen szándékunk. A
kifogásolási jog, illetve ennek kapcsán a szakmaiság fog-e érvényesülni? Úgy gondolom,
igen. Hadd legyek erre én a garancia, személyes garanciát vállalok arra, hogy nem lesz
politikai boszorkányüldözés. Általában ízléstelennek tartom a pártpolitika megjelenését a
közigazgatásban. A közigazgatásnak van politikai dimenziója, ez a kormányzati politikai
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célok végrehajtását jelenti. Ebből a szempontból a közigazgatásnak természetesen vannak
politikai céljai, de úgy gondolom, pártpolitikai célok nem jelenhetnek meg, és abban az
esetben egyébként maga a kifogásolási jog nem erre vonatkozik. A kifogásolási jog pontosan
arra vonatkozik, hogy ha valaki szakmailag kifogásolható. Tulajdonképpen, amit meg akarunk
akadályozni, az az, hogy a közigazgatásban tisztségviselői, osztályvezetői, főosztályvezetői
szinten így vagy úgy megjelenjen az unokatestvér, rokon, aki valójában nem felel meg a
szakmai kritériumoknak, de annyira aranyos, meg úgy szeretjük, meg régóta ismerjük, hát
kerüljön be. Ezt a kifogásolási jogot ezért központosítottuk, hogy a személyes érdekeltséget
elvegyük ebből a területből. Tehát nem az én személyes érdekeltségemet szeretném
kiterjeszteni a közigazgatásra, hanem az egyéb személyes érdekeltségeket szeretném szűkíteni
és szakmai keretek közé venni.

Ékes Ilona képviselő asszony kérdése: a közigazgatás átalakítása során lesz-e
civilkontrol? Azért vagyok nehéz helyzetben, mert úgy gondolom, hogy a közigazgatás
átalakításának egy része alapvetően technikai jellegű. Természetesen, ha igény van rá – így is
mondhatom –, akkor lesz civil kontroll, csak meg kell határozni a civil kontroll körét, melyek
azok a szereplők, amelyek mondjuk egy közigazgatási hivatal létrehozatalában véleményt
kívánnak nyilvánítani. Ami a közigazgatás átalakításának a részvételi mozzanatát illeti, tehát
adott esetben önkormányzati igazgatás, közigazgatási igazgatás határvonalához közeledve,
ahol a demokratikus részvétel szóba kerül, ott már természetesen kívánatos vagy számítunk a
civil szervezetek – érdekcsoportok, szakszervezetek, egyházak vagy bármilyen társadalmi
szervezet – beleszólására. A most már hatályon kívül helyezett jogalkotási törvény
szabályozta a jogszabályok megalkotásánál a civil szervezetek bevonásának a lehetőségét; az
én tapasztalataim szerint ez az elmúlt 20 évben formálissá vált, illetve voltak olyan területek –
nevezetesen éppen az emberi jogi bizottságban –, ahol több olyan civil szervezettel való
párbeszéd fóruma jött létre, amely korántsem tekinthető formálisnak, szerintem ez jó példa.
Az új jogalkotási törvényben – amelynek az év végéig meg kell születnie –, nyilvánvalóan
ezeket a tapasztalatokat hasznosítanunk kell, és be kell építeni a civil kontroll lehetőségét a
jogszabály-alkotásba is. (Wittner Mária visszatér az ülésterembe.)

A nők és férfiak társadalmi esélyegyenlősége. Bár kevés olyan terület van, amely nem
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz tartozik, de ez nem. Ennek ellenére úgy
gondolom, hogy természetesen oda kell figyelni rá a minisztérium működése során is a
társadalompolitikai célok megvalósítása esetén. Itt nemcsak elvont jogegyenlőség kérdéséről
van szó, sőt felfogásom szerint elsősorban nem elvont jogegyenlőségről van szó, hanem
konkrét élethelyzetekben biztosítani a gazdasági életben való érvényesülést; egyenlő

keresetek, speciálisan a nők számára az esélyegyenlőség vagy a jogegyenlőség biztosítása
annyiban, amennyiben a nők speciális élethelyzetét figyelembe kell venni. Gondolok itt a
foglalkoztatásnál a részmunkaidős, távmunkás megoldások előtérbe helyezésére, de ez
ügyben a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium fog majd
vélhetően – reményeim szerint legalábbis – jó kezdeményezésekkel előállni.

Ha Mirkóczki képviselőtársam megengedi, akkor most visszatérnék Wittner képviselő
asszony kérdéseire. A titkosítás kérdésénél úgy gondolom, hogy a titkosításnak csak a jogi és
az államraison szempontjából indokolt esetekre kell korlátozódnia. Amennyiben ennél
szélesebb értelemben túlterjeszkedik, akkor nyilvánvalóan ezt felül kell vizsgálni. Adott
esetben a titkosításokkal kapcsolatban természetesen jogorvoslati lehetőségek is vannak, ezt
felül kívánjuk vizsgálni. Amennyiben ügynök és ilyen dolgokra is gondol, akkor úgy
gondolom, hogy végre le kell zárni ezeket a történeteket, ennek a kormánynak hathatós
lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy ezek az ügyek lezáródjanak, remélhetőleg a
közvélemény számára megnyugtató módon. Az ügynöklistákkal – az igaz és hamis
ügynöklistákkal – nem lehet politikai kártyaként bánni.
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Az egyházak kérdése: általában az erkölcsöket kell megerősíteni, úgy gondolom, ez
hosszú út. Sok szempontból a magyar társdalom, illetve a magyar demokrácia ebből a
szempontból mélyponton vagy mélypont közeli állapotban van. Ez hosszú út, és azonnali
sikereket ebben nyilvánvalóan már csak azért sem lehet ígérni, mert önmagában egy
kormányzati politika nem tudja megoldani; nagyon sokat tehet érte, mint ahogyan egyes
politikusi magatartások nagyon sokat rombolhatnak a közügyekről és a közügyekről való
moralitásról vallott felfogás tekintetében, ugyanúgy nyilvánvalóan a kormányzati politika
nagyon sokat segíthet ennek az újraépülésében, de az még hosszú út, amíg ez megvalósul.

A bírói eljárások elhúzódása az alkotmányügyi bizottsági meghallgatáson is szóba
került, ezt az egyik legsúlyosabb problémának tartom, és nemcsak igazságszolgáltatási
problémának, hanem demokráciaproblémának is tartom. Ha egy adófizető polgár nem bízhat
abban, hogy az igazságszolgáltatás ésszerű határidőn belül, pártatlanul, függetlenül eljárva
igazságot szolgáltat, azaz nincs már remény arra, hogy a kár vagy a jogsérelem bekövetkeztét
követően viszonylagosan rövid belül a reparáció, a jóvátétel is megtörténik, akkor az bizony
alternatív igazságszolgáltatási rendszerek kiépítéséhez vezet. Ha az állam monopóliuma ebből
a szempontból megszűnik vagy meginog, akkor az súlyos társadalmi egyensúlytalanságokhoz
is vezet, a büntetőeljárás területén ugyanúgy, mint a polgári eljárás vagy éppen a végrehajtás
és egyébként a közigazgatás területén is számos olyan problémát jelent, amelyet orvosolni
kell, és orvosolni áll szándékunkban.

S akkor visszatérek Mirkóczki Ádám képviselő úr kérdéséhez, mely az üzleti alapú
egyházakra vonatkozott. Ha még jóindulatúan feltételezzük is, hogy a korábbi
kormánypártoknak szándékában állt ennek a kétharmados törvénynek a megváltoztatása –
nem mindig láttam ennek jelét –, akkor is mondhatjuk azt, hogy a politikai nézetkülönbségek
miatt ez meghiúsult. Nekünk szándékunk szigorítani ebből a szempontból az egyházalapításra
vonatkozó szabályokat is.

A cigánypasztoráció tekintetében teljesen egyetértek képviselő úrral. A fairség
megkívánja tőlem, hogy megjegyezzem – Szászfalvi képviselő úr is megjegyezte –, hogy
nemcsak a katolikus egyháznak van cigánypasztorációs mozgalma, hanem a református
egyháznak is. Ez tipikusan olyan terület, amit nem becsülünk meg kellőképpen, holott óriási
segítséget jelent az államnak és általában a magyar társadalomnak, hiszen értéket visz be a
közösségekbe, értékek mentén szervez újra közösségeket, és nagyon fontos, hogy ezek a
közösségek értékelvű közösségekként tudjanak újjászületni.

Csöbör Katalin képviselő asszony azt kérdezte, hogy az egyházügy miért a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz tartozik. Azért, mert a kormányzati
koordináció ide tartozik, mert szándékaink szerint ide tartoznak a közigazgatás, az igazságügy
és a kormányzati koordináció mellett azok a területek, amelyek – mint említettem –
különböző ágazatokat átszőnek, átjárnak és stratégiai jelentőséget tulajdonítunk nekik. Ezért
gondoljuk azt, hogy e területnek egy ilyen magasabbra emelése azt is segíti, hogy
összkormányzati és össztársadalmi megbecsültsége legyen ennek a területnek.

Az elmúlt nyolc év diszkriminációjának a reparációja szándékaink szerint már
megtörtént, a Kereszténydemokrata Néppárt ugyanis benyújtotta azt a törvénymódosítási
javaslatot, amely az iskolafenntartásnál a büntető normatíva eltörlését célozza. Természetesen
az is szándékunk, hogy az egyházak tekintetében jó partneri kapcsolatot építsünk ki, s ehhez
hozzátartozik az is, hogy az elmúlt nyolc év esetleges károkozását is jóvá kell tenni az
egyházakkal való kapcsolatrendszerben.

Szabó Tímea alelnök asszony azt kérdezte, hogy a menekültügy véleményünk szerint
igazságügyi vagy rendészeti kérdés. Én azt mondom, hogy is-is, mert szerintem van
rendészeti vonatkozása is. De ha arra akar ösztökélni bennünket, hogy tekintsük már
igazgatási ügynek, akkor azt mondom, remélem, el fogunk tudni jutni arra a szintre, hogy
színtisztán igazgatási ügynek tudjuk tekinteni. De én azt látom, hogy az európai uniós
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jogfejlődés a biztonságra törekvés tekintetében erősíti a rendészeti elemeket. Az más kérdés,
hogy erősítenünk kell az alkotmányos garanciákat és a civil beleszólás lehetőségét is. A
jövőben azon leszünk, hogy ezt megteremtsük. Most még azt mondanám, hogy legalábbis
számomra még nem egészen világos és nem tudnám egyértelműen megmondani, igazgatási
vagy rendészeti kérdés-e. Számomra mind a kettő, de ha afelé bátorít minket, hogy egyre
inkább igazgatási üggyé váljon, akkor hajlunk rá. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Még egy-egy rövid kérdés feltevésére van lehetőség. A
kérdezők sorrendje: Gaudi-Nagy Tamás, Gulyás Gergely, Baracskai József.

További kérdések

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Én egy hárommondatos körre készültem, de
ezek szerint erre már nincs mód.

Sor került az állampolgársági törvény elfogadására, ami nagy örömünkre szolgál,
hiszen kifejezi az összetartozásunkat. A hatásköri szabályok szerint ez miniszterjelölt úrhoz
fog tartozni. A most elfogadott törvény január 1-jétől lép hatályba. Ráadásul szabályként a
magyar nyelv ismerete is megjelent, amit mi nem támogattunk. Hogyan és miképpen tervezi a
felkészülést az állampolgársági törvény végrehajtására, kiket fog bevonni a szervezeti
rendszerbe, hogy ez valóban ne okozzon lélektani sérelmeket, s viszonylag gyorsan és
hatékonyan működjön, figyelembe véve azt is, hogy a magyar közigazgatásban a nemzeti
összetartozás gondolata sajnos nem jelenik meg elég erősen.

Szeretném megkérdezni, hogy az előzetes letartóztatás intézményrendszerével
kapcsolatban egy átfogó reformot gondolnak-e végrehajtani, hiszen ez az elmaradt
rendszerváltozás óta igazából nem egy megreformált terület, az előzetesben lévők jogai
jelenleg sokkal csökevényesebbek, mint egy elítélt jogai, 4-es fokozatban tartanak előzetesben
lévőket, ami teljesen méltánytalan és megalázó körülményeket jelent, hiszen a kapcsolattartási
jogaik korlátozottabbak. S ez Európában is téma, egész Nagy-Britannia arról beszél, hogy brit
állampolgárokat tartanak Magyarországon előzetesben. Aztán Budaházy György és társai is
előzetesben vannak, már fél éve nem látták a napot.

Végül szeretném megkérdezni, el tudják-e képzelni az 1990 előtti kommunizmus által
okozott személyi és vagyoni károk kárpótlása tekintetében egyfajta újra megnyitás
lehetőségét, figyelemmel arra, hogy ennek akkor a teherbíró képesség szabott határt. Ha majd
jó irányba fordul a gazdaság, akkor gondolnak-e erre? A kitelepített felvidéki magyarok
kárpótlása tekintetében már megnyugtató választ kaptam, de biztos, ami biztos alapon erre is
kérnék egy megerősítést.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gulyás Gergely alelnök úré a szó.

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Részben már
érintettük a polgári- és büntetőeljárás lassúságával kapcsolatos súlyos kívánalmakat. Ezzel
kapcsolatosan szeretném megkérdezni, hogy az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
jelenlegi jogállása, feladata módosulhat-e ebben a körben, illetve van-e szándék arra, hogy a
polgári- és büntetőeljárási törvények módosításával egyfajta törvényi kritériuma is legyen a
gyorsabb eljárásnak. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Baracskai József képviselő úr!

BARACSKAI JÓZSEF (MSZP): Köszönöm szépen, én is gyors leszek. Szeretném
megkérdezni, hogy a mediáció alkalmazható lesz-e a három csapásban. Ez az egyik. A másik:
éppen most kaptunk egy borítékot, amiben a Nemzeti Civil Alapprogram éves jelentése van.
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Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy maradni fog-e ez az NCA-program.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Elnézést kérek Morvai Krisztina képviselő asszonytól, de szeretném
korlátozni a kérdések számát, mert így is megszabott időkeretben lehetetlenre vállalkozik a
miniszterjelölt úr, amikor mindezeket öt percben meg szeretné válaszolni.

Dr. Navracsics Tibor válaszai

DR. NAVRACSICS TIBOR közigazgatási és igazságügyi miniszterjelölt: Legfeljebb
nem lesz kielégítő a válaszom, de azért a rendelkezésemre álló rövid idő alatt is megpróbálok
mindenre válaszolni.

A kettős állampolgárság megadása tekintetében hogyan tervezzük a felkészülést?
Reméljük, hogy rövid időn belül elkészül a végrehajtási rendelet, de nem ez a lényeg.
Nyilvánvalóan itt alapvetően a magyar közigazgatás informatikai felkészítése és egy kicsit a
kulturális felkészítése is feladat. Én az ügyfélbarátság felé szeretném eltolni a közigazgatás
működését, és ebbe beletartozik ez is. Azoknak a határon túli magyaroknak, akik korábban
magyar állampolgárságot szerettek volna kapni, horrortörténeteik vannak arról, hogy a
magyar hatóságok hogyan bántak velük. Úgy gondolom, ez mindent elrontana. Érzem a
feladat felelősségét, annak a felelősségét, hogy ha a Magyar Országgyűlésnek egy ilyen
magasztos lépése után a magyar közigazgatás lerontaná az egésznek az ünnepélyességét.
Mindent meg fogunk tenni ennek elkerüléséért. Ez is volt az egyik oka annak, hogy január 1-
jével kértük a hatálybalépést, mert nem szeretnénk elrontani a dolgot. Az év hátralévő
részében nagy figyelmet fogunk erre fordítani. Kicsit nehezíti a dolgot – de nem panaszkodni
akarok, hanem csak az árnyalás szempontjából mondom –, hogy ősszel önkormányzati
választás is lesz, ami a közigazgatást meglehetősen le fogja terhelni, ráadásul az európai uniós
elnökségünk január 1-jén fog kezdődni, ami szintén meg fogja terhelni a közigazgatást, de a
legjobb képességeink szerint fogunk eljárni, hogy ez ne méltatlan várakozást, procedúrát és
rossz működést eredményezzen.

Az előzetes letartóztatás tekintetében – s itt Gulyás Gergely alelnök úrra is utalnék –
úgy gondolom, valóban át kell tekintenünk egyrészt az anyagi, másrészt pedig az eljárási
jogot, valamint az előzetes letartóztatás jogintézményét. Már az alkotmányügyi bizottságban
is elmondtam, hogy itt számítanék a jogalkalmazók segítségére. Sok esetben a legjobb
szándékú anyagi és eljárási jogi módosítások is azért buktak meg, mert életidegenek voltak, s
bár a jogalkalmazók értették a jogalkotó szándékát, de nem tudták alkalmazni a
hétköznapokban. Az alkotmányügyi bizottsági meghallgatáson megróttak – nem Gaudi-Nagy
Tamás képviselő úr – azért, hogy miért akarok állandóan tanácsot kérni a gyakorlatban
dolgozó emberektől, de én ezt nagyon fontosnak tartom.

Sajnos a magyar politika egyik problémája az, hogy a gyakorlattól kicsit
elrugaszkodott kérdésekkel is foglalkozik időnként, és túl sokat. Szerintem itt nagyon fontos
az előzetes letartóztatás tekintetében – de általában is azt mondhatom, a Btk., Ptk., Be., Pp., a
polgári nemperes eljárás és a Ket., tehát a közigazgatási eljárási törvény szabályozása
tekintetében is –, hogy meghallgassuk a jogalkotókat, és ahol egyszerűsítsünk és gyorsítsunk.
Már csak azért is, mert közpénzről van szó, minden eljárás az adófizető polgárok pénzéből
működik, amit mi termelünk meg, és olcsóbbá, egyszerűbbé, gyorsabbá és átláthatóbbá kell
tenni az eljárási törvényeket, és természetesen emberi jogi szempontból is, ha szükséges,
akkor igazítani kell ezeket.

A kárpótlás újbóli megnyitása és a felvidéki magyarok kérdése. Valóban, a felvidéki
magyarok tekintetében – már beszéltünk erről – úgy gondolom, alapvetően költségvetési
korlátok vannak. Gaudi-Nagy képviselőtársam az alkotmányügyi bizottságban megnyugtatott,
hogy nem borzasztó a felvidéki magyarok kárpótlása tekintetében a költségvetési korlát,
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akkor abban maradtunk – és ezt szeretném megerősíteni –, hogy nézzük meg, milyen
kiadással jár ez. Természetesen alapvető kötelezettségünknek tartjuk, hogy előbb vagy utóbb
a felvidéki magyarok kárpótlása tekintetében, ha már kötelezettséget vállalt a magyar állam,
akkor ezt teljesítse. A teherbíró képességünktől függően ezt meg is fogjuk tenni a jövőben.

Meg kell mondanom, hogy a kárpótlás újbóli megnyitására politikailag nem vagyok
felkészülve. Attól félek, hogy ez olyan ügyeket nyitna ki, amelyeknek a következményeit
most nem látom. Tehát ebben az ügyben hadd fogalmazzak meg tétova választ, még akkor is,
ha ezt a választ értelemszerűen nem fogják elfogadni, de át kell tekinteni ennek a politikai,
jogi és nem utolsó sorban anyagi következményeit is. Ezt jogilag nagyon pontosan kell
szabályozni, hiszen ezt a kárpótlási folyamatot egyszer már lezárta – vagy lezártnak vélte – az
állam, hogyha ezt újból megnyitjuk, szerintem csak nagyon alapos indokkal lehet megtenni,
és nagyon körültekintően kell megnyitnunk.

Gulyás Gergely alelnök úr kérdezte az OIT működésének módosítását. A
legbeszédesebb ebből a szempontból, hogy maguk az OIT-tagok érzik azt, hogy valamit
változtatni kell az OIT működésén, mert úgy gondolják, hogy nem elég hatékony, és nem tud
kellően hozzájárulni az igazságszolgáltatás hatékonyságához. Várjuk a javaslataikat, abban
maradtunk, és ezt az OIT elnöke is többször nyilatkozta, hogy dolgoznak egy
reformtervezeten. Megvárnánk az ő reformtervezetüket, és amit egy kormány tud ehhez tenni
– és önöket is arra kérem, hogy amit egy törvényhozás ehhez tud tenni – azt tegyük hozzá,
mindannyiunk érdeke, hogy az igazságszolgáltatás jobban és hatékonyabban működjön a
jövőben.

Lehet, hogy vicc volt Baracskai képviselőtársamnak a három csapással kapcsolatos
kérdése, nem tudom. (Jelzésre.) Nem volt vicc. De az az igazság, hogy a három csapásnál a
jogalkotó… (Közbeszólás.) Tehát mediáció van-e a három csapás törvénynél? Nem efelé
megy a három csapás koncepciója, amennyire láttam, tehát itt… (Baracskai József: Bocsánat,
azt szerettem volna kérdezni, hogy a bűncselekményeknél is lehet mediáció… - Gaudi-Nagy
Tamás: Vagyon elleni körben. – Közbeszólások.) Nem tudtam eldönteni, hogy tréfál-e.
(Közbeszólások.)

ELNÖK: Laikus kérdés, profi válasz. (Derültség, közbeszólások.)

NAVRACSICS TIBOR közigazgatási és igazságügyi miniszterjelölt: Az NCA-nál
pedig abban maradtunk, hogy át kell tekinteni a működést, összegezni kell a tapasztalatokat,
meg kell nézni. Ami biztos, hogy egyszerűsíteni szeretnénk a pályázati eljárásokat,
áttekinthetőbbé és egyszerűbbé, könnyebben elérhetővé szeretnénk tenni az NCA forrásait a
civil szervezetek számára.

Köszönöm szépen a kérdéseiket. Elnök úr, igyekeztem tartani az időt.

Szavazás

ELNÖK: Köszönöm szépen. A tömör, rövid összefoglalót. Most minden képviselő
hölgyet és urat arra kérek, hogy az egy óra alatt elhangzottakat mérlegelje magában, és utána
alakítsa ki az álláspontját arról, hogy az emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság
alkalmasnak tartja-e a miniszterjelölt urat, és kinevezését támogatja-e. Aki igen, kérem,
emelje fel a kezét. (Szavazás.) 13 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem. Ki
tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás.

Köszönöm szépen, jó munkát kívánok.

NAVRACSICS TIBOR közigazgatási és igazságügyi miniszterjelölt: Köszönöm
szépen, elnök úr. (Munkatársaival elhagyja az üléstermet.)
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Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: A kisebbségi
önkormányzati képviselők számának csökkentése érdekében szükséges törvények módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/89. szám); (Dr. Hargitai János és Szászfalvi László (KDNP) képviselők
önálló indítványa)

ELNÖK: Kérem a bizottság tagjait, hogy a következő napirendi pontra még
maradjanak itt, mert mint főbizottság, a beterjesztett törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről
általános vitára való alkalmasságáról kell döntenünk. Kiosztásra került a törvényjavaslat.
(Zaj.) Kis türelmet kérek! Tudom, hogy már mindenki fáradt, de még egy kis türelmet és
figyelmet kérek.

Tehát a kisebbségi önkormányzati képviselők számának csökkentése érdekében
szükséges törvények módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről és általános
vitára való alkalmasságáról kell a bizottságnak mint főbizottságnak dönteni.

Köszöntöm körünkben Szászfalvi László képviselőtársamat, aki az egyik előterjesztője
a törvényjavaslatnak. Kérem, röviden ismertesse.

SZÁSZFALVI LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Kedves Képviselőtársaim! Köszöntöm sok szeretettel a bizottságot, különös
tekintettel arra, hogy 8 évig, az előző két ciklusban ebben a bizottságban dolgozhattam.

Az elterjesztésünk nagyon rövid summája – Hargitai képviselő úrral együtt nyújtottuk
be ezt az előterjesztést –, az az alapja, az a fundamentuma, hogy a Fidesz-KDNP elkötelezett
abban, hogy a politikai osztályt igyekszünk megfelezni. Ez a folyamat már az elmúlt hetekben
elindult, egyrészt a parlamenti létszámcsökkentés, másrészt pedig a helyi önkormányzatok
testületeinek a nagyjából felezése, és ehhez kapcsolódik tulajdonképpen a kisebbségi
önkormányzati képviselők számának a csökkentése. Tehát igazából a törvényjavaslat néhány
paragrafusa igazodik ehhez a folyamathoz.

Azt gondolom, mind a települési, mind a területi, mind pedig az országos
önkormányzatok számánál reális ez a fajta csökkentés. Időközben egyeztetés is folyik a
kisebbségi önkormányzatokkal, hétfőn lesz még egy ilyen találkozó, nekik is nyilván vannak
észrevételeik, ezeket szeretnénk majd befogadni. Az az alapelv ebben az előterjesztésben,
hogy lehetőség szerint a kisebbségi önkormányzatok létszáma ne haladja meg a települési
önkormányzati vagy helyi önkormányzati testületek létszámát, nyilvánvalóan ez nem lenne
szerencsés. Úgyhogy ezt a feladatot még az előttünk álló napokban szeretnénk velük
egyeztetni.

Nagy tisztelettel kérem a bizottságot, hogy egyrészt tárgysorozatba-vétel, másrészt
általános vitára való alkalmasság tekintetében támogassa az előterjesztésünket.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás? (Jelzésre.) Farkas Flórián!

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a módosítást,
és magam is egyetértek vele, hiszen egyik kezdeményezője voltam. Azonban hiányosságot
látok a tekintetben, hogy a szocialista-liberális kormány megfosztotta a hazai kisebbségeket a
kedvezményes mandátumhoz jutástól és ezt valamennyi országos kisebbségi önkormányzat
támogatja.

Most, hogy hozzányúlunk a törvényhez, látunk-e lehetőséget arra, hogy esetleg ezt a
kérdést kezeljük még most a választások során, vagy ez inkább későbbre marad?

ELNÖK: Köszönöm szépen. Előterjesztő!

SZÁSZFALVI LÁSZLÓ (KDNP): Nagyon röviden csak annyit szeretnék reflektálni,
hogy egyeztetünk a kisebbségi önkormányzatokkal. Most az időhiány miatt – nyilván sokféle
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összefüggése van a kedvezményes mandátum kérdéskörének – csak arra szerettünk volna
koncentrálni, hogy a létszámok tekintetében tudjunk konszenzust kialakítani. Nyilvánvalóan
egyébként is át kell tekintenünk az egész kisebbségi vagy nemzetiségi joganyagot, az egész
kisebbségi törvényt és minden összefüggését felül kellene vizsgálni. Azt gondolom, az
elkövetkezendő egy-két év alatt ezt meg fogjuk tudni tenni.

Szavazás

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Ilyet nem
látván, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy tárgysorozatba kívánja-e venni az előterjesztést.
(Szavazás.) 15 igen. Ki nem támogatja a javaslatot? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik?
(Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a bizottság tárgysorozatba vette.

Aki általános vitára alkalmasnak tartja az előterjesztést, kérem, emelje fel a kezét.
(Szavazás.) 15 igen. Ki nem támogatja a javaslatot? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik?
(Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a bizottság általános vitára alkalmasnak tartja.

Ki lesz az előadó? (Jelzésre.) A bizottság előadója Gulyás Gergely lesz, köszönöm
szépen a mai fegyelmezett munkát.

(Az ülés befejezésének időpontja: 18 óra 10 perc)

Dr. Lukács Tamás
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin és Soós Ferenc


