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Napirendi javaslat
1. A dokumentumfilmek nyilvánossága, az alkotói szabadság és az igazság

megismeréséhez való jogok egyes kérdéseinek felülvizsgálatáról szóló
határozati javaslat (H/440. szám)
(L. Simon László, Menczer Erzsébet (Fidesz) és Karvalics Ottó (KDNP)
képviselők önálló indítványa)
(Általános vita)

2. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.
évi CXXV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/416. szám)
(Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) és dr. Lukács Tamás (KDNP) képviselők önálló
indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása)
(Első helyen kijelölt bizottságként)

3. Döntés a bizottság „2002 és 2010 között és különösen 2006 őszén az állam
részéről a politikai szabadságjogokkal összefüggésben elkövetett
jogsértéseket vizsgáló” albizottságába Balog Zoltán (Fidesz) képviselő
helyére új tag megválasztásáról

4. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:   Dr. Lukács Tamás elnök (KDNP)

 Dr. Gulyás Gergely alelnök (Fidesz)
 Berényi László (Fidesz)
 Csöbör Katalin (Fidesz)
 Ékes Ilona (Fidesz)
 Farkas Flórián (Fidesz)
 Gajda Róbert (Fidesz)
 Kővári János (Fidesz)
 Kubatov Gábor (Fidesz)
 Wittner Mária (Fidesz)
 Varga László (KDNP)
 Baracskai József (MSZP)
 Lendvai Ildsikó (MSZP)
 Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)
 Kulcsár Gergely (Jobbik)
 Mirkóczki Ádám (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Nyakó István (MSZP) Baracskai Józsefnek (MSZP)
Harrach Péter (KDNP) Varga Lászlónak (KDNP)
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Meghívottak részéről

Hozzászólók

Köpeczi Bócz Tamás főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
L. Simon László képviselő (Fidesz-Magyar Polgári Szövetség)

Megjelentek

Menczer Erzsébet képviselő (Fidesz-Magyar Polgári Szövetség)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 15 perc)

Elnöki megnyitó

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó
napot kívánok minden képviselő hölgynek és úrnak. Megállapítom, hogy a bizottság
határozatképes.

A napirend elfogadása

Miután az önkormányzati bizottság párhuzamosan ülésezik velünk, tisztelettel kérem a
bizottságot, járuljon hozzá ahhoz, hogy először az egyenlő bánásmódról szóló
törvényjavaslatot tárgyaljuk meg, majd pedig a dokumentumfilmekről szóló előterjesztést. Ki
ért egyet ezzel a sorrendcserével? (Egyhangú.) Köszönöm.

Ki fogadja el az így módosított napirendet? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a
bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet.

Képviselők köszöntése születés- és névnapjuk alkalmából

Szeretném bevezetni a bizottságban, hogy minden hónap utolsó ülésén köszöntsük
azokat, akiknek az adott hónapban születés- vagy névnapjuk volt. Ezért szeretettel köszöntöm
mindenekelőtt a jelen nem lévő Wittner Máriát, Baracskai Józsefet és Mirkóczki Ádámot
születésnapjuk alkalmából. Akik elárulják az életrajzukban a hónapot, azokat tudjuk
köszönteni, mert mi csak nyilvános adatokból dolgozunk. Rajtuk kívül köszöntöm névnapjuk
alkalmából Berényi László, Varga László és Harrach Péter képviselő urakat. Ebből szeretnék
gyakorlatot csinálni, hogy a kemény politikai küzdelmek mellett az emberi kapcsolatokat is
valamelyest meg tudjuk őrizni.

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/416. szám) (Gulyás Gergely (Fidesz) és dr. Lukács Tamás (KDNP) képviselők önálló
indítványa) (Módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként)

1. napirendi pontunk az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
szóló 2003. évi CXXV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása. Tisztelettel köszöntöm
Köpeczi Bócz Tamás főosztályvezető urat a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
részéről. A június 22-ei keltezésű ajánlásból dolgozunk.

Az ajánlás 1. pontjában Szabó Timea képviselő asszony a törvényjavaslat 1. §-ának –
az Ebktv. 63/A. § (1) és (2) bekezdését érintő – elhagyását javasolja. A módosítás lényege: a
megyei szint visszaállítása. Kérdezem a kormány álláspontját.

KÖPECZI BÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Ki kér szót? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Szeretettel üdvözlöm a bizottság tagjait, elnök
urat. Ha lehetőség lesz rá, az egyebek napirendi pont keretében szívesen beszámolnék az
Európa Tanács múlt heti közgyűléséről, ahol nagyon sok érdekes és fontos, Magyarországot is
érintő emberi jogi vonatkozású esemény történt. Egyúttal köszönöm elnök úrnak azt a szép
gesztust, hogy bevezette ezt a köszöntési rendszert a képviselők tekintetében. Talán tovább is
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lehetne bővíteni a dolgot és akár még apróbb vendéglátást is érdemes lenne szervezni. De így
is jól érezzük magunkat.

Rátérve a konkrét előterjesztésre: Szabó Timea javaslatát támogatjuk, nevezetesen a
megyei szint visszaállítását. A Jobbik egyébként is támogatja a megyerendszer visszaállítását,
ez tehát teljes mértékben jó irány. A törvényjavaslat alapirányával is egyetértünk, hogy az
önkormányzatok ne szenvedhessenek hátrányt pont az esélyegyenlőségi program elkészítése
miatt az európai uniós pénzekből. A javaslat tartalmával és irányával tehát egyetértünk.

ELNÖK: Köszönöm. Más észrevétel, hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Kérdezem az
előterjesztők véleményét.

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Az előterjesztő is támogatja Szabó Timea
képviselő asszony javaslatát. Köszönöm szépen.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja Szabó Timea javaslatát? (Szavazás.)
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 2. pontjában Talabér Márta és Hirt Ferenc a törvényjavaslat 2. §-ában a
Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
szóló 2009. évi CIX. törvény 50. § (8) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem a
kormány álláspontját.

KÖPECZI BÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Ki kíván hozzászólni? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Egy nagyon rövid magyarázatot esetleg
kérhetünk képviselőtársunktól a módosítás tartalmát illetően? Úgy látom, hogy
hatálybaléptetési időpontokról van szó, de a döntés előtt szeretnénk értelmezni ezeket.

ELNÖK: Köszönöm. Az előterjesztőé a szó.

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Az eredeti törvénymódosítást az indokolta, hogy
az uniós pályázati indulás feltétele volt az esélyegyenlőségi terv megléte. Ezt tolta volna ki az
eredeti törvénymódosítás január 1-jére. Miután több önkormányzat is jelezte, hogy nem
tartják szerencsésnek a határidőt, mert ha az önkormányzati választásokat követően október
elején-közepén összeül az új testület, nem biztos, hogy ez lesz az első feladatuk, ezért egy
újabb – szándékunk szerint technikai jellegű – időponteltolás történne mindössze három
hónappal, április 1-jére. Az előterjesztő támogatja a javaslatot.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a javaslatot? (11) Ki nem támogatja?
(0) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Képviselőtársaim megkapták a Magyarországi Transzparens szakpolitikai Lobbi
Indítvány anyagát, amely ehhez a törvényhez kívánt volna módosító javaslattal élni.
Megjegyzem, hogy az anyag – noha a képviselőknek kiosztottuk – nem házszabályszerű, mert
olyan kérdéshez kíván módosító indítványt tenni, amit ő nyilván nem vállalhat fel. A
lobbiszervezet nem nyújthat be módosító javaslatot, de olyan képviselő sincs, aki ezt
felvállalná, ráadásul még nem is házszabályszerű, mert nem a megnyitott pontokhoz nyújtana
be módosítást. Nem ártana, ha egy lobbiszervezet tanulmányozná a Házszabályt.
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Miről szól a módosító javaslat?

ELNÖK: A javaslatról nem nyitunk vitát, miután nem kell róla szavazni. Nemcsak
azért nem házszabályszerű, mert nem képviselő terjeszti be, hanem egyébként sem felel meg a
Házszabálynak. Csupán a jegyzőkönyv számára szeretném rögzíteni, hogy a javaslatot
megkapták a képviselők.

A dokumentumfilmek nyilvánossága, az alkotói szabadság és az igazság megismeréséhez
való jogok egyes kérdéseinek felülvizsgálatáról szóló határozati javaslat (H/440. szám)
(L. Simon László, Menczer Erzsébet (Fidesz) és Karvalics Ottó (KDNP) képviselők
önálló indítványa) (Általános vita)

2. napirendi pontunk a dokumentumfilmek nyilvánossága, az alkotói szabadság és az
igazság megismeréséhez való jogok egyes kérdéseinek felülvizsgálatáról szóló határozati
javaslat. Szeretettel köszöntöm Répássy Róbert államtitkár urat, valamint az előterjesztőket,
L. Simon László képviselő urat és Menczer Erzsébet képviselő asszonyt. Az előterjesztőknek
adom meg a szót.

L. Simon László képviselő (Fidesz) szóbeli kiegészítése

L. SIMON LÁSZLÓ képviselő (Fidesz-Magyar Polgári Szövetség): Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Menczer Erzsébet képviselő asszonnyal és Karvalics Ottó képviselő úrral
közösen nyújtottuk be ezt az országgyűlési határozati javaslattervezetet, aminek a benyújtását
a Biszku-film kapcsán kialakult, a nyilvánosságot és a bizottsági munkát is érintő polémia
indokolta. Ezenkívül kiegészítettük néhány olyan dologgal, amelyek az utóbbi hónapok
bírósági döntéseivel kapcsolatosak. Van egy olyan történész ma Magyarországon, akit súlyos
pénzbírságra ítéltek, ezért úgy véljük, a jogalkotásnak szükséges újragondolnia az alkotói, az
újságírói és a tudományos szabadság egy-egy kérdését, hogy feloldjuk azt az ellentmondást,
ami jelenleg a személyiségi jogok és a múltunk megismerését célzó történettudomány, a
dokumentumfilmesek és a tényfeltáró újságírók szabad munkája között meghúzódik,
nevezetesen hogy személyiségi jogokra hivatkozva egykori és jelenlegi közszereplők ne
korlátozhassák a tudomány és a tényfeltáró újságírás munkáját. Arra kérjük a kormányt, hogy
tegyen javaslatot ennek az ellentmondásnak a feloldására.

Röviden ennyi ennek a határozati javaslatnak a háttere.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérem a kormány álláspontját.

A kormány álláspontjának ismertetése

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Előterjesztők! A kormány támogatja az országgyűlési határozati
javaslat tárgysorozatba-vételét, általános vitára való alkalmasságát és elfogadását, de csak egy
apró módosítással. Álláspontunk szerint a határozati javaslat 1. pontjában megfogalmazott
alapjogi kollízió feloldása elsősorban az alkotmányban, másodsorban pedig a polgári
törvénykönyvben kellene, hogy megvalósuljon, s mivel elkezdődött az új alkotmány és az új
polgári törvénykönyv előkészítése, azt javasoljuk, hogy az új alkotmányban, illetve az új
polgári törvénykönyvben tegyen a kormány szabályozási javaslatot ennek a kérdésnek a
feloldására. Ez az országgyűlési határozati javaslat érdemét nem érinti, hanem csupán a
javaslat 2. pontját. Az Országgyűlés jogalkotási programját figyelembe véve egyrészt időben
sem tudnánk teljesíteni a szeptember 30-ai határidőt, másrészt viszont itt egy nagyon fontos
tartalmi kérdésről van szó, az alkotmányos alapjogok kollízióját csak az alkotmány szintjén
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lehet feloldani, tehát nem is olyan egyszerű ez a kérdés. A személyiségi jogok mögött az
emberi méltósághoz való jog áll, s a tájékozódáshoz és a tájékoztatáshoz való jogok is olyan
alkotmányos alapjogok, amelyek kollízióját részben az új alkotmánynak, részben pedig az új
polgári törvénykönyvnek kell rendeznie.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Válaszadásra megadom a szót az előterjesztőnek.

L. SIMON LÁSZLÓ képviselő (Fidesz-Magyar Polgári Szövetség): Köszönöm
szépen, elnök úr. Mi már korábban egyeztettünk államtitkár úrral. Holnap a Kulturális és
sajtóbizottság is tárgyalni fogja az előterjesztést, ahol az államtitkár úr által elmondottaknak
megfelelően egy bizottsági módosító indítvánnyal fogunk élni. Minthogy államtitkár úr is
megerősítette, hogy a kormány egyetért a határozati javaslat lényegével és támogatja, azt
kérem a bizottságtól, hogy ebben a formában szavazzák meg, és mi majd egy bizottsági
módosító indítvánnyal a szeptember 30-ai tervezett határidőt annak megfelelően módosítjuk,
ahogy államtitkár úr fogalmazott, nevezetesen hogy az alkotmány és a polgári törvénykönyv
előkészítése során tegyen javaslatot a kormány ennek a kollíziónak a feloldására.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki kíván hozzászólni? Lendvai Ildikó képviselő asszony!

Észrevételek, megjegyzések, reflexiók

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Az előttünk lévő javaslat tartalma maximálisan
támogatható, a formája viszont szerintünk fából vaskarika. A tartalom kedvéért meg fogjuk
szavazni, mert az valóban rendezetlen a magyar jogban, hogy ha valaki közéleti szereplő volt,
de ma már nem az, akkor hogyan tekintsünk múltjának arra a darabjára, ami a magyar közélet
része. Mi támogatjuk, hogy ott minél nagyobb nyilvánosságnak van helye. Erre gondoltam,
amikor azt mondtam, hogy a tartalmi szándékkal egyetértünk.

Azt azonban – főleg államtitkár úr megalapozott véleménye birtokában, mert tényleg
az alkotmánnyal függ össze a dolog – különösen  hangsúlyosan mondom, nem biztos, hogy
értelme van különböző határozati javaslatokat elfogadni arra, hogy mi minden kerüljön be az
alkotmányba. Nyolcvanan nyolcvanat tudunk majd beadni a munkához való jogtól kezdve a
nem tudom meddig. Kicsit félek, hogy ezzel az alkotmányozást egy sajátos módon terelő

jogszabályalkotó gyakorlatot fogunk bevezetni. Ezzel együtt a tartalom miatt támogatjuk, de
azt azért meggondolásra javasolnám a bizottságnak, az-e a jó módszer, hogy egy
alkotmányozási folyamatban minden héten öten adunk be különböző iniciatívákat, amiket
ráadásul a parlamentnek feles többséggel kell elfogadnia a kétharmados alkotmányozási
folyamat befolyásolására. Ez elég paradox helyzet. Még egyszer mondom, a tartalommal
nincs bajunk, sőt messzemenően támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Álláspontunk
szerint ez a határozati javaslat reagál egy olyan társadalmi életviszonyra, amely abból a
tarthatatlan helyzetből fakad, hogy az önkényuralmi rendszer tagjai – akiknek a kezéhez
nagyon sok vér tapad és jelentős mértékben felelősek a történelmi bűnökért, amelyek
tagadását immár a büntető törvénykönyv is bünteti – magatartása miatt előállhatott egy ilyen
helyzet. Jó, ha a jogalkotó reagál az ilyen életviszonyokra, az olyan váratlan helyzetekre,
amelyekre a jogalkotás nem gondolt. Hozzáteszem: azért nem gondolt erre, mert 1990-ben
elmaradt a tisztességes rendszerváltás. Akkor az új szabályokkal a volt állampárt tagjait ki
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lehetett volna zárni a hatalomgyakorlásból, és meg lehetett volna alkotni azokat a
jogszabályokat, amelyek a múlt megismerését, feltárását szolgálnák.

A határozati javaslat tartalmisága számunkra a problémafelvetést jól tartalmazza,
abban viszont egyetértek Répássy Róbert államtitkár úrral, hogy itt komoly jogalkotási
munkának kell következnie. Át kell gondolni a személyhez fűződő jogokat, a képmáshoz való
jog szabályait, aztán meg kell vizsgálni az adatvédelmi törvény szabályait, de úgy tűnik, hogy
ennek az alkotmány betűje is gátja lesz, ezért az alkotmányhoz is mindenképpen hozzá kell
nyúlni. A Jobbik határozott álláspontja az, hogy az alkotmányozás egy nagyon felelős,
komoly társadalmi konszenzust igénylő folyamat, amely folyamat most elindul és majd
meglátjuk, hogy milyen irányba tart. Reméljük, hogy nem egy kész koncepciót akarnak
lenyomni a torkunkon. Mindez nem zárja ki azt, hogy bizonyos élethelyzetekre gyorsan
reagálni kell, akár még alkotmánymódosítással is. Ezek alapján mi az alkotmánynak ilyen
tartalmú módosítását nem feltétlenül elleneznénk.

A probléma megoldása érdekében javaslom bevonni a munkába az adatvédelmi biztost
és/vagy az állampolgári jogok országgyűlési biztosát, illetve a jelenlegi formában működő
Történeti Hivatal jogutódját, aminek a pontos nevét most nem tudom megmondani, mert már
annyi neve volt ennek a szervezetnek, hiszen ez nemcsak a filmek és dokumentumfilmek
kérdését, hanem az összes történeti dokumentum kérdését is felveti, amiket az önkényuralmi
rendszerben alkottak meg és amiket máig sem ismerhettünk meg akadálymentesen. Mi
nagyon szívesen látnánk egy olyan irányú jogalkotást, amelyben a kommunista rendszer
iratainak – akár még a megfigyelési iratoknak is – a nyilvánosságát végre biztosítaná az állam
azok számára, akik elszenvedői voltak annak a rendszernek, amelyik nagyon sokat ártott
ennek az országnak. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt az előterjesztőnek megadnám a szót,
kormánypárti képviselőként én is mondanék néhány gondolatot. Amikor egy országgyűlési
határozat általános vitára való alkalmasságáról beszélünk, akkor nem biztos, hogy tartalmi
kérdésekről kell szólnunk. Mert mi az értelme egy országgyűlési határozatnak? Az, hogy a
kormányra ró kötelezettséget a tekintetben, hogy vizsgálja felül, a különböző jogszabályok
egymással való összefüggései megfelelőek-e a mai jogrendben. Előfordulhat például, hogy az
adatvédelmi törvényből és a személyiségi jogról szóló törvényből különböző
következtetéseket lehet levonni, merthogy azok nem harmonizálnak egymással. Ez csak ezt a
kötelezettséget jelenti.

Teljes mértékben egyetértek Répássy államtitkár úrral abban, hogy nem azért kell az
alkotmányhoz hozzányúlni, mert államtitkár úrnak ez az álláspontja, hanem azért, mert
ezeknek a kérdéseknek a módosításakor nem megkerülhető, hogy az alkotmányhoz
hozzányúljanak. Nem hiszem, hogy ebben a kérdésben fel kellene cserélni az okot és az
okozatot, de azt már látom, hogy majd az általános vita során kiérlelt, szép, tartalmas
álláspontok hangzanak el a parlamentben.

Mirkóczki Ádám képviselő úr!

MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Túl azon, hogy
egyetértünk a határozati javaslattal és támogatjuk azt, ismételten szeretném felhívni a
figyelmet egy olyan paradoxonra, amely már a Btk. módosításának a vitájakor is elhangzott.
Akkor annyi történt, hogy a mi javaslatunkkal ellentétben, miszerint el kellene törölni a
holokauszttagadást érintő törvényt, az ki lett bővítve a kommunizmus áldozataira vonatkozó
hasonló módú előterjesztéssel. Ez azért szerencsétlen, mert – ahogy L. Simon László
képviselő úr nagyon helyesen mondta – az oknyomozó újságírás és a történészek munkáját
kívánja segíteni ez a javaslat is. Kérdem én, mi van akkor, ha ezen a két területen születik egy
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újfajta történészi szemlélet? Akkor pontosan beleütközik az egyik javaslat a másikba. Csak
ennyit kívántam megjegyezni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztőé a szó.

L. SIMON LÁSZLÓ képviselő (Fidesz-Magyar Polgári Szövetség): Mirkóczki Ádám
képviselő úr mondatait nem tudom modellezni, az esetlegesen egy későbbi jogalkotási
probléma lehet.

Elnök úr részben már elmondta, amit én is szerettem volna elmondani, de azért
engedjenek meg hozzáfűznöm annyit ahhoz, amit Lendvai Ildikó képviselő asszony mondott:
az országgyűlési határozati javaslattal nem az alkotmányozási folyamatot akarjuk egy feles
döntéssel befolyásolni. Azért fontos egy ilyen országgyűlési határozati javaslat, hogy az
alkotmányozás során ez a szempont még csak véletlenül se maradjon ki, hogy erre
mindenképpen odafigyeljünk. Felkérjük a kormányt arra, hogy orvosolja ezt a kollíziós
problémát, ettől persze nem biztos, hogy úgy fogja ezt megtenni, ahogy én azt személy szerint
elképzelem. Én nem érzek ellentmondást a feles határozati javaslat és a kétharmados
alkotmányozási folyamat között. Amikor ez a vita kirobbant, még nem láttuk, hogy milyen
alkotmányozási folyamat fog beindulni. A határozati javaslatot is azért fogjuk a Kulturális és
sajtóbizottság holnapi ülésén módosítani, mert Répássy államtitkár úr jelezte – s már mi is
látjuk, mert azóta a parlamentben is szóba került az alkotmányozási folyamat –, majd
lehetőségünk lesz arra, hogy az alkotmány szintjén kezeljük ezt a problémát.

Gaudi képviselő úrnak annyit mondanék, hogy figyelmesen olvassa el a határozati
javaslatot. Ez már messze túlmutat a Biszku-ügy kérdésén. Amikor a kulturális bizottságban a
Biszku-film kapcsán meghallgatást tartottunk és gyorsan leskicceltem ezt a határozati
javaslattervezetet, akkor még nem így nézett ki a szöveg. Azóta pontosítottuk és belekerült az,
hogy dokumentumfilmek és történelmi dokumentumok. Képviselő úr tehát nyitott kapukat
dönget, mert egyértelműen szerepel benne, hogy „és történelmi dokumentumok
nyilvánosságra hozatala”. A javaslat végén pedig az is ott van, hogy „a művészeti
szabadsághoz”. Ne gondoljuk azt, hogy ez mellékes a történelmi tudatunk szempontjából,
mert gondoljunk csak az olyan filmekre, mint a „Katyń” a lengyeleknél – az ilyen esetekben
is fontos az, hogy a művészeti élet szabadsága is meglegyen –, valamint a tudományos kutatás
szabadsághoz való jog kollíziójára. A Biszku-ügy tehát csak kirobbantó volt, ez a határozati
javaslattervezet viszont a kérdés hosszú távú, megnyugtató és alkotmányos rendezését
javasolja. Ezért is kérjük a bizottság támogatását. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Még egyszer képviselőtársaim figyelmébe ajánlom, hogy
most csak az általános vitára való alkalmasságról fogunk szavazni.

Szavazás a határozati javaslat általános vitára való alkalmasságáról

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a határozati javaslatot? (Egyhangú.)
Megállapítom, hogy a bizottság 18 igen szavazattal, egyhangúlag általános vitára alkalmasnak
tartja a határozati javaslatot.

Köszönöm szépen államtitkár úr és az előterjesztők segítségét.

Döntés a bizottság „2002 és 2010 között és különösen 2006 őszén az állam részéről a
politikai szabadságjogokkal összefüggésben elkövetett jogsértéseket vizsgáló”
albizottságába Balog Zoltán (Fidesz) képviselő helyére új tag megválasztásáról

Van még egy feladatunk. A bizottságba Balog Zoltán képviselő úr helyett Révész
Máriusz képviselő úr érkezett, az albizottságban viszont még nem történt meg a helycsere. A
Fidesz azt javasolja, hogy Balog Zoltán helyett az albizottság munkájában Révész Máriusz
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képviselő úr vegyen részt. Ki ért egyet ezzel a változtatással? (17) Ki nem ért vele egyet? (0)
Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, a bizottság egyetért azzal, hogy az albizottság munkájában
Balog Zoltán helyett Révész Máriusz vegyen részt.

Az időközben megérkezett Wittner Máriának és Berényi Lászlónak mondom,
bevezettük azt, hogy a bizottságban minden hónap utolsó ülésén köszöntjük a születés- és
névnapos képviselőket. Ezúttal Wittner Máriát köszöntjük születésnapja, Berényi Lászlót
pedig névnapja alkalmából.

Egyebek

Utolsó napirendi pontunk az egyebek. Ki kér szót? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!

Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) képviselő tájékoztatója a NYEU és az Európa Tanács
közgyűlésén történtekről

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a lehetőséget elnök úr.
Tájékoztatom a bizottságot, mik voltak azok a fontos, releváns események, amelyek az
Európa Tanács múlt heti közgyűlésén történtek, és amelyek Magyarországot kifejezetten
emberi vonatkozásból jelentősen érintették.

Két héttel ezelőtt, június 15-én és 17-én került sor a Nyugat-európai Unió
közgyűlésére. Ez a biztonságpolitikai szervezet a NATO elődje volt, amely tíz évvel ezelőtt
elhatározta a megszűnését és mára már értelmét vesztette. Ebbe a kormányközi szervezetbe
Európa meghatározó államai küldik el a képviselőiket. Ugyanazok a képviselők vesznek részt
a Nyugat-európai Unió közgyűlésén, mint az Európa Tanács parlamenti közgyűlésén. Nagyon
érdekes munkák folynak ott, alapvetően jelentéseket készítenek a térség biztonságpolitikai
helyzetéről, valamint az emberi jogok és a „rule of law”-k joguralmának érvényesüléséről.

Magyar érdek szempontjából kiemelkedő volt a párizsi NYEU-közgyűlésen a Nyugat-
Balkánról szóló jelentés. Hasonló jelenségek történtek a Nyugat-Európai Unió közgyűlésén a
magyar érdek szempontjából, mint az ET közgyűlésén: mindkét helyen tökéletesen hiányzott
a magyar érdekek megértése, a magyar érdekek megjelenése az adott jelentésekben, holott
azok földrajzilag és politikailag is foglalkoztak Magyarországgal. A Nyugat-Balkánnal
kapcsolatos jelentésben Szerbia és Horvátország közelgő uniós csatlakozása volt a téma, és
ebből az alkalomból jó alaposan megvizsgálták, hogy mit teljesített Szerbia és mit nem az
emberi jogok terén, de egyetlen árva szó sem esett a Délvidéken élő magyar közösségről, amit
én sérelmeztem és módosítási javaslattal éltem, hogy a NYEU közgyűlése adresszáljon egy
kérést az Európai Unióhoz, mely szerint Szerbia uniós csatlakozásával szemben támassza
feltételül az önrendelkezési jog biztosítását a délvidéki magyarok számára. Ez a javaslat
sajnos nem kapott támogatást. A szerb állam képviselője azzal érvelt, hogy ez destabilizálná
Európát, holott tudjuk, hogy a területi autonómia egy abszolút bevett forma a nemzetiségi
problémák kezelésére, s itt példaként hozhatnám fel Dél-Tirolt.

Emberi jogi szempontból három fontos kérdést emelnék ki az Európa Tanács
közgyűléséről. Az Európa tanácsi tagállamokat időközönként monitorozzák abból a
szempontból, hogy miképpen teljesítik a vonatkozó emberi jogi dokumentumok tartalmát.
Bizonyos szakaszonként készülnek jelentések. Az előző jelentés 2006 márciusában készült, a
legfrissebb pedig most. Magyarország is a vizsgált országok között volt, és azt a
megdöbbentő dolgot kellett látnom, hogy a jelentésből teljes mértékben hiányzik a 2006 őszi
rendőrterror, illetve a politikai szabadságjogok elleni sorozatos állami önkény és jogtiprás
bármely elemének az említése. Mindössze a cigányok terhére elkövetett egyes
cselekményeket, valamint a melegek és nők terhére elkövetett egy-egy cselekményt említettek
meg. Én ezt egy négyperces felszólalásban kifogásoltam, és ez komoly visszhangot váltott ki.
Így végre az Európa Tanács is megismerte, hogy milyen megdöbbentő dolgok történtek,
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amivel az emberi jogi bizottság albizottsága külön foglalkozik, aminek nagyon örülünk.
Annak meg külön örülünk, hogy Révész Máriuszt választottuk meg Balog Zoltán helyére az
albizottság tagjának, aki maga is áldozata volt ennek a gyalázatos állami irányítású terrornak.

A másik dolog – amelynek inkább kisebbségi vonulata van, de a magyar kisebbséget is
érinti –: a Koszovóról készült jelentésben a szerb álláspont teljes mértékben – egyébként
helyesen – arra irányult, hogy a Koszovóban élő szerbek számára biztosítani kell a
legmagasabb szintű kisebbségi jogokat. Ez alapján szembesítettem Szerbiát azzal, hogy miért
nem teljesítik ugyanezt a Vajdaság, a Délvidék területén élő magyar közösség számára. Ez is
jelentős visszhangot váltott ki.

A női jogok területén is nagyon komoly döntéseket hoztunk. A „Szexista sztereotípiák
a médiában” című jelentés alapján erőteljesen elítélte az Európa Tanács közgyűlése, hogy a
nők helyzete a közélet kapcsán a médiában az esetek döntő többségében úgy jelenik meg –
egy angol képviselő az aznapi International Herald Tribune-t mutogatta ezzel kapcsolatban –,
hogy tíz hírből kilencben csak férfi szereplő van kiemelve, csak férfi politikusról van fénykép,
a nők pedig leginkább csak bikinireklámban szerepelnek, esetleg – mint például az ausztrál
miniszterelnöknő kapcsán – azt firtatják, hogy miért nincs gyereke, a svéd
miniszterelnöknővel kapcsolatban pedig azt, hogy milyen az alakja.

Még egy dolgot mondanék. Nagyon érdekes volt számomra a moszkitó nevezetű
szerkezet. Amikor bemutatták, először azt hittem, hogy nem hallok jól. Azt hittem, hogy a
Gyurcsány-rendszer után más furcsaság engem már nem tud érni, de mégis. Van egy olyan
berendezés, amelyet némely európai államok a fiatalok szétoszlatására használnak. Ez a
zajkeltő eszköz – amit korábban állatok elűzésére használtak – a húsz év alatti gyermekek
számára elviselhetetlen frekvenciájú hangokat bocsát ki. Ez nagyon komoly probléma
Európában, és ennek a totális betiltása érdekében hozott határozatot az Európa Tanács.
Megdöbbentő, hogy vezető nyugati államokban például futballmeccsen a szurkolók vagy
egyéb helyeken más kifogásolható magatartású fiatalok ellen használják ezt az eszközt.

Aztán szerepelt a Közgyűlésen közel-keleti téma, nagyon kemény ütközés volt a gázai
hajótámadás ügyében, komoly állásfoglalást hozott Izrael ellen az Európa Tanács. (Dr.
Gulyás Gergely: Melyik oldalon?) Az Európa Tanács egy komoly Izrael elítélését
szorgalmazó jelentést fogadott el.

Ha igény van rá és elnök úr támogatja, a jövőben állandó jelleggel tájékoztatom a
bizottságot erről a munkáról, és ezt valószínűleg majd írásban is megteszem.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e még valakinek kérdése vagy más
bejelentenivalója? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, megköszönöm a figyelmezett
munkát és az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 50 perc)

Dr. Lukács Tamás
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc


