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Napirend

1. Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló határozati
javaslat (H/585. szám)
(Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása)

2. 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)
(A Kulturális és sajtóbizottság által benyújtott módosító javaslat megvitatása)

3. Egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/577. szám)
(Módosító javaslatok megvitatása)

4. Döntés a Független Rendészeti Panasztestület összeférhetetlenség okán
megüresedő helyére javasolt személy jelöléséről
(Döntés a jelölt személyéről)

5. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Lukács Tamás (KDNP), a bizottság elnöke
Dr. Gulyás Gergely, a bizottság alelnöke
Szabó Tímea (LMP), a bizottság alelnöke
Berényi László (Fidesz)
Csöbör Katalin (Fidesz)
Demeter Zoltán (Fidesz)
Ékes Ilona (Fidesz)
Gajda Róbert (Fidesz)
Kővári János (Fidesz)
Révész Máriusz (Fidesz)
Wittner Mária (Fidesz)
Harrach Péter (KDNP)
Varga László (KDNP)
Baracskai József (MSZP)
Lendvai Ildikó (MSZP)
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)
Kulcsár Gergely (Jobbik)
Mirkóczki Ádám (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Farkas Flórián (Fidesz) Berényi Lászlónak (Fidesz)
Kubatov Gábor (Fidesz) Csöbör Katalinnak (Fidesz)
Nyakó István (MSZP) Baracskai Józsefnek (MSZP)
Kulcsár Gergely (Jobbik) megérkezéséig dr. Gaudi-Nagy Tamásnak (Jobbik)
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Hozzászóló meghívottak

Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár, Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium
Dr. Schlammadinger József főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Erőforrás
Minisztérium
Dr. Somkuti László tanácsos, Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Meghívott

Dr. Pánczél Áron szakmai főtanácsadó, Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Pappné Farkas Klára igazgató, Országgyűlés Európa Tanács  Információs és
Dokumentációs Központ
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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 5 perc)

Elnöki bevezető
DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:

Köszöntöm a megjelenteket. A jegyzőkönyv számára felolvasom a helyettesítéseket, hogy
megállapíthassam a határozatképességet: Farkas Flóriánt Berényi László, Kubatov Gábort
Csöbör Katalin, Nyakó Istvánt Baracskai József, Kulcsár Gergelyt pedig Gaudi-Nagy Tamás
helyettesíti, tehát négy helyettesítés van. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.

Két kérés érkezett. Az egyik az, hogy a napirendi pontok között cserét hajthassunk
végre más bizottságok ülései miatt, továbbá a másik kérés – ezt a beadványt a képviselő

hölgyek és urak részére kiosztottuk az ülés előtt –, a Házszabály szerint erről vita nélkül kell
határoznunk. Aki egyetért azzal, hogy ezt napirendre vegyük fel, kérem, kézfelemeléssel
jelezze! (Szavazás - 5 igen szavazat.) Ki nem ért egyet? (Szavazás. - 14 nem szavazat. -
Dr. Gaudi-Nagy Tamás mikrofon nélkül nem érthető közbeszólására:) Bocsánat, szeretném
képviselőtársaimat figyelmeztetni, hogy a Házszabály szerint vita nélkül határozunk. Aki nem
bírja, nyugodtan kimehet. Bocsánat, képviselő úr, aki nem bírja, nyugodtan kimehet, ihat egy
kis vizet.

A napirend megállapítása
Tehát a napirend megállapítása következik. Miután a bizottságnál nem kapott

többséget az, hogy a beadványt napirendre vegyük, ennek következtében azt javasolom, hogy
az Alkotmánybíróságról szóló napirendi pont legyen az első, a dokumentumfilm a második,
az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények a harmadik, a Panasztestületről szóló
személyi döntés legyen a negyedik napirendi pont. Aki ezzel egyetért, kérem, emelje fel a
kezét! (Szavazás. – 14 igen szavazat, 3 nem szavazat.)

Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló határozati
javaslat (H/585. szám)

(Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása)

Első napirendi pontunk az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság, Cser-
Palkovics András képviselő úr az előterjesztő, parancsoljon!

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz): Köszönöm a szót.
Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen, hogy előre lehetett venni ennek a napirendi

pontnak a tárgyalását. Mindegyik módosító indítványnál el fogjuk mondani az előterjesztő
bizottság álláspontját.

ELNÖK: Az 1. és a 2. összefüggő. Az előterjesztő?

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kíván-e valaki hozzászólni?  (Nincs jelzés.)
Észrevétel, kérdés van-e?  (Nincs jelzés.)
Ki támogatja az 1. és a 2. módosító indítványt? (Szavazás. - 2 igen szavazat.) Ki nem

támogatja? (Szavazás. - 14 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. - 3 tartózkodó
szavazat.) Köszönöm.

A 3. módosító indítványról az előterjesztő?
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DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Ki kíván hozzászólni?  (Nincs jelzés.)
Kérdés, észrevétel van-e?  (Nincs jelzés.)

Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás. - 2 igen szavazat.) Ki nem támogatja?
(Szavazás. - 14 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. - 3 tartózkodó szavazat.)

A 4. módosító indítványról az előterjesztő?

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Ki kíván hozzászólni? Gaudi-Nagy Tamásé a
szó.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr, egy rövid
hozzászólásom lenne.

Álláspontom szerint ez egy utolsó lehetőség arra, hogy az alkotmánybírák jelölésével
kapcsolatosan olyan elvi egyensúly legyen, ami eddig is érvényesült a szakmai döntések
kapcsán, tehát magyarul: ne csak egy párt, egy frakció döntsön a jelölt személyéről. Ha ezt a
szabályt beemeli a kormánytöbbség, akkor szerintem ezzel gesztust tud gyakorolni, hogy
nyitott arra, hogy mások véleményét is meghallgassa ebben az alkotmánybíró-jelölési
folyamatban.

Arra kérem képviselőtársaimat, támogassák ezt a módosítást, ezt mondtuk eddig is, és
ezt képviseljük most is.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kérdés, észrevétel van-e?  (Nincs jelzés.)
Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás. - 5 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás.

- 14 nem szavazat.) A módosító javaslat egyharmadot kapott.
(Jelzésre:) Révész Máriusz képviselő úré a szó.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): elnök úr, nem kapta meg az egyharmadot,
tizenkilencen vagyunk.

ELNÖK: Helyes, köszönöm. (Dr. Arczt Ilona felé:) Ezt kérem korrigálni, a módosító
indítvány nem kapta meg az egyharmadot. Köszönöm.

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; a kulturális és sajtóbizottság által benyújtott módosító
javaslatok megvitatása

Következő napirendi pontunk a dokumentumfilmek nyilvánossága.
A jegyzőkönyv számára kérnék egy nevet. (Gáva Krisztián, Közigazgatási és

Igazságügyi Minisztérium) Köszönöm.
Köszöntjük a kormány képviselőit.
Az ajánlás két módosítást tartalmaz. A kulturális bizottság 1. számú módosító

javaslatáról kérem a kormány álláspontját.
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DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A kormány egyetért.

ELNÖK: A kormány egyetért. Kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e?  (Nincs jelzés.)
Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás. - 19 igen szavazat.) A bizottság a

módosító indítványt egyhangúlag támogatta.
A másik módosító indítvány a bizottságot nem érinti. Köszönöm a megjelenését.

Egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/577. szám); módosító javaslatok megvitatása

A harmadik napirendi pont az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat.

(Kulcsár Gergely megérkezik.) A jegyzőkönyv számára rögzítjük: dr. Gaudi-Nagy
Tamás helyettesítési oka megszűnt.

(A meghívottak felé:) Köszöntöm önöket. Kérem, a jegyzőkönyv számára
mutatkozzanak be. (Schlammadinger József vagyok, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium
egészségügyi területének főosztályvezető-helyettese. - Pánczél Áron, a szociális terület
szakmai főtanácsadója, szintén  Nemzeti Erőforrás Minisztérium. - Somkuti László, szintén
Nemzeti Erőforrás Minisztérium, szociálisügyi osztály, tanácsadó.) Köszönöm.

Előrebocsátom, nem tárgyaljuk az összes módosítást, csak és kizárólag azokat,
amelyek a bizottságunk hatáskörét, illetve feladatkörét érintik.

Egybefüggő ajánlásként az 1., 2., 7., 9., 20. és 24. módosító javaslatokat tárgyaljuk.
Az 1. módosító javaslatról kérem a kormány álláspontját.

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás
Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Jelzem rögtön elöljáróban, hogy a
tárcaálláspontot tudom közvetíteni, mivel a módosító indítványok tárgyában a holnapi
kormányülésen történik végleges döntés.

Minden olyan ajánlás szerinti javaslattal, így az elnök úr által felsoroltak közül is
azokkal, amelyek a benyújtott törvényjavaslat célkitűzéseivel az Egészségbiztosítási
Felügyelet mellett tették le a voksukat, és ezt a javaslatot terjesztették a tisztelt Ház elé,
minden olyan javaslattal értelemszerűen nem értünk egyet, tehát az elnök úr által felsorolt
összes javaslat a felügyelet részleges vagy teljes jogkörű megtartása mellett teszi le a voksát,
ebből adódóan ezekkel a javaslatokkal így a tárca nem ért egyet.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e?  (Nincs jelzés.)
Ki támogatja a módosító indítványt? (Nincs jelzés.) Ki nem támogatja? (Szavazás. -

14 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. - 5 tartózkodó szavazat.) A bizottság a módosító
javaslatot nem támogatja, egyharmadot sem kapott.

A 2. módosító indítványról a tárca álláspontja?

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás
Minisztérium): Az ajánlás 2. pontja szerinti javaslattal sem ért egyet a tárca, indokaink
hasonlóak az előbb elmondottakhoz.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Észrevétel, kérdés, hozzászólás van-e?  (Nincs jelzés.)
Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás. - 2 igen szavazat.) Ki nem támogatja?

(Szavazás. - 14 nem szavazat.) ki tartózkodik? (Szavazás. - 3 tartózkodó szavazat.)
A 3., 4., 5. módosító indítványok egybefüggők. A tárca álláspontja?
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DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás
Minisztérium): A tárca a javaslatokkal nem ért egyet, már csak azért sem, mert a mai modern
közigazgatásban elsődlegesen a minisztériumoknak szabályozó szerepük és nem másodfokú
hatósági jogkörük van. Ez ezzel a szervezési, elméleti megközelítéssel is ellentétes, túl az
előbb elmondottakkal, úgyhogy ezzel sem ért egyet a tárca.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e?  (Nincs jelzés.) Ki
támogatja a módosító indítványt? (Nincs jelzés.) Ki nem támogatja? (Szavazás. - 14 nem
szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. - 5 tartózkodó szavazat.) A bizottság a módosító
javaslatot elvetette.

A 9. módosító javaslat következik. A tárca álláspontja?

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás
Minisztérium): A tárca egyetért a javaslattal.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e?  (Nincs jelzés.)
Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás. - 17 igen szavazat.) Ki nem

támogatja? (Szavazás. - Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás. - 2 tartózkodó szavazat.) A
bizottság a módosító javaslatot támogatja.

A 10. módosító javaslatról kérdezem a tárca álláspontját.

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF főosztályvezető-helyettes(Nemzeti Erőforrás
Minisztérium): A tárca nem támogatja.

ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e?  (Nincs
jelzés.)

Ki támogatja a módosító javaslatot?  (Nincs jelzés.) Ki nem támogatja? (Szavazás. -
5 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. - 14 tartózkodó szavazat.) Köszönöm szépen.

A 11., 13., 17., 22.  pontok egybefüggők. A tárca álláspontja?

DR. SOMKUTI LÁSZLÓ tanácsos (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca a
javaslatokat nem támogatja.

ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e?  (Nincs
jelzés.)

Ki az, aki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás. - 2 igen szavazat.) Ki nem
támogatja? (Szavazás. - 14 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. - 3 tartózkodó
szavazat.)

A 12., 14., 23. pontokról a tárca álláspontja?

DR. SOMKUTI LÁSZLÓ tanácsos (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca nem
támogatja.

ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e?  (Nincs
jelzés.)

Ki támogatja a módosító javaslatot?  (Szavazás. - 2 igen szavazat.) Ki nem támogatja?
(Szavazás. - 14 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. - 3 tartózkodó szavazat.)
Egyharmadot nem kapott.

A 15., 16., 19. pontokról a tárca álláspontja?
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DR. SOMKUTI LÁSZLÓ tanácsos (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e?  (Nincs
jelzés.)

Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.  - 2 igen szavazat.) Ki nem támogatja?
(Szavazás. - 14 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. - 3 tartózkodó szavazat.)

Végül a 25. módosító javaslatról a tárca álláspontja?

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás
Minisztérium): A tárca a javaslatot nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm, a tárca nem támogatja. Kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e?
(Nincs jelzés.)

Ki támogatja a módosító javaslatot?  (Nincs jelzés.) Ki nem támogatja? (Szavazás. - 14
nem szavazat.) Ki tartózkodik, (Szavazás. - 5 tartózkodó szavazat.) Köszönöm.

(A NEM munkatársai felé:) Köszönöm a megjelenésüket.

Döntés a Független Rendészeti Panasztestület összeférhetetlenség okán
megüresedő helyére javasolt személy jelöléséről; döntés a jelölt személyéről

A következő napirendi pontunkra az ajánlatot megkapták, a rendőrségi törvény szerint
a bizottságnak együttes javaslatot kell tennie a Honvédelmi és rendészeti bizottsággal az
összeférhetetlenség miatt megüresedett helyre. Az önéletrajzot megkapták. Megkaptam a
jelölt nyilatkozatát, melyben nyilatkozik arról, hogy összeférhetetlenségi ok az ő esetében
nem áll fenn.

Határozati javaslatot készítettünk, hogy a párhuzamosan ülésező és hatáskörrel
rendelkező Honvédelmi és rendészeti bizottságnak át tudjuk adni, azért, mert az
összeférhetetlenségi szabályok között a bizottság által javasolt személy nemzetbiztonsági
átvilágítását is el kell végezni.

Kíván-e valaki észrevételt tenni? (Jelzésre:) Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos
szervezet nagyon fontos személyi kérdésének betöltéséről van szó.

(Lendvai Ildikó megérkezik.) Örülök, hogy Lendvai Ildikó megérkezett, mert legalább
ő is hallja, hogy bizony, milyen rettenetes rendőrterror tombolt az országban az elmúlt nyolc
évben, ami most itt még folytatódik, éppen ezért rendkívül komoly, kiemelt szerepe van a
Független Rendészeti Panasztestületnek abban, hogy a valóban kirívó rendőri jogsértéseket
feltárja, és állásfoglalásával egyúttal irányítsa, hatást gyakoroljon a rendőri gyakorlatra.

Kaltenbach úr távozásának a jogszabályoknak megfelelően kellett bekövetkeznie,
miután már régóta fennállt egy összeférhetetlenségi feltétel, így most lényegében elnököt a
maga kebeléből választhat a testület. Nyilván nagyon nem mellékes, hogy ki tölti majd be ezt
a helyet, és mennyire tekinthető majd egy olyan személynek, akitől azt várjuk, mi, jogvédők,
vagy bármilyen jogkereső, joggyakorló polgár, azt lehet elvárni egy ilyen panasztestületi
bizottsági tagtól, hogy maximálisan elkötelezett legyen az emberi jogok tekintetében, jól
ismerje a rendészeti jogot, és egyúttal feddhetetlen személy legyen.

Nem sok mindenben szoktunk mostanában egyetérteni, de adott esetben az előttünk
fekvő személyi javaslat Kozma Ákos személyében nem mondható rossz jelölésnek, azonban
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egyáltalán a jelölési folyamatnak ne csak egy lába legyen, ne csak egy jelölt legyen, ezért
megkérdezem: van-e lehetőség arra, hogy jelölést tegyünk, vagy erre volt határidő?

ELNÖK: Megnéztük a törvényt. Mindkét bizottsághoz írásban lehetett volna ma
délután 4 óráig beadni a jelentkezést. Vártuk, hogy lesz más jelölés is, de nem érkezett.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Akkor valószínűleg ez a kezdeményezés,
hogy ellenzéki részről jelölést tegyünk, részemről azért nem történt meg, mert nem kívántuk
az erdők irtását szaporítani azzal a papírmennyiséggel, amit annak érdekében kellett volna
benyújtanunk, hogy jelölést tegyünk, hiszen ma már tudjuk, hogy itt már egy eleve meghozott
döntésről van szó.

Hangsúlyozom viszont, hogy itt kivételesen egyet kell értenem ezzel a döntéssel, ezzel
a személyi javaslattal, hiszen Kozma Ákos személyében egy felkészült és a területet nagyon
jól ismerő jelöltről van szó, ráadásul még kollégák is voltunk 2000-ben az Igazságügyi
Minisztériumban egy ideig. Én megbízom benne. Ő garanciája lesz annak, hogy a
Panasztestület eredeti törvényi feltételeinek megfelelően látja majd el a feladatát. Az valóban
nagyon fontos, hogy legyen egy törvényi és alkotmányos híd, illetve kontrollja a féktelen
rendőri erőszaknak. Tehát részünkről a jelölt személyét jónak tartjuk, de jó néven vennénk, ha
személyes jelenlétével erősítené meg elkötelezettségét a panasztestületi munka iránt

Viszont így már csak azt tudnám szerencsésnek nevezni, hogyha a jelölt eljött volna a
meghallgatására. Elnök úrtól kérdezem, van-e erre lehetőség vagy esély, hogy ezzel is
tulajdonképpen erősítse azt az érzést, ami az iránt fejeződik ki, hogy valóban elkötelezettje
lesz a rendészeti panasztestületi munkának, milyen elképzelései vannak ezzel a munkával
kapcsolatban, jónak tartja-e a szabályokat, vagy nem tartja jónak, szerinte szigorítani vagy
jobbítani, erősíteni kell-e a testület jogköreit, hiszen ez az állásfoglalás-hozási lehetőség
nagyon gyenge eszköz, 90 százalékban a rendőrség nem ad helyt ezeknek az
állásfoglalásoknak. Hiába hoz 30-40 oldalon át elég jó színvonalú állásfoglalásokat ez a
testület, ezeket nagy többségében nem veszik figyelembe a rendőri szervek.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kérdés, észrevétel van-e?  (Nincs jelzés.)
Amennyiben nincs, most szó szerint felolvasom a bizottság határozati javaslatát:

"Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága az
1994. évi XXXIV. törvény 6.A § (2) bekezdése értelmében dr. Schmitt Pál, az Országgyűlés
elnökének felkérése alapján dr. Kozma Ákost a Független Rendészeti Panasztestület tagjának
jelöli, és javasolja, hogy az Országgyűlés a jelen lévő képviselők kétharmadának szavazatával
őt a testület tagjává válassza."

Szavazás

Ki ért ezzel egyet? (Szavazás. - 17 igen szavazat.) Ki nem ért egyet?  (Nincs jelzés.) Ki
tartózkodik? (Szavazás. - 3 tartózkodó szavazat.) Köszönöm szépen, a bizottság egyetértett.

Az Egyebek napirendi pont következik.

Egyebek

(Jelzésre:) Gaudi-Nagy Tamásé a szó.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) országgyűlési képviselő javaslata

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nem akarom igénybe venni a bizottság idejét,
de igazából jó lenne, ha valamilyen megnyugtató választ kaphatnék arra vonatkozóan, hogy
Kozma Ákos kolléga meghallgatására kötetlen keretek között esetleg sor kerülhetne-e. Úgy
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érzem, ez nagyon fontos lenne, mert végül is az emberi jogi bizottság meghatározó, érintett
bizottság a Rendészeti Panasztestület munkáját illetően, tehát ettől függetlenül is fontosnak
tartanám, ha ő is személyesen találkozna velünk, és elmondaná az elképzelését ezzel
kapcsolatban.

A másik pedig ez a bizonyos napirendre nem került ügy. Nem tudom, ez mennyire
házszabályszerű vagy nem házszabályszerű, ügyrendszerű vagy nem ügyrendszerű. Ügyrend,
ugye, nincs, de én most lehetőséget kérek, hogy pár mondatban a jegyzőkönyv kedvéért és a
tisztelt képviselőtársak tájékoztatása érdekében szóljak arról, hogy tulajdonképpen pontosan
mi történt most, vasárnap, július 4-én az Erzsébet téren, illetve a Felvonulási téren, miért
fordulhatott elő az, hogy a rendőrség, úgy tűnik, tulajdonképpen folytatja azt a Gyurcsány-
Bajnai-korszakban meghonosított törvénytelen gyakorlatot, hogy a bejelentett tüntetések
résztvevőit zaklatja, és alaptalan eljárásokat indít. Erre kérek lehetőséget – tényleg nem
akarok senki idejével visszaélni –, mert úgy gondolom, az emberi jogi bizottság meglehetősen
rossz színben tűntetné fel magát, ha egy ilyen kérdést még napirendre sem venne.

Ez különösen azért fájó, mert még a legkeményebb Gyurcsány-időszakban, a korábbi
ciklusban Balog Zoltán bizottsági elnök úr ő maga el tudta érni, hogy – ez egy kemény példa,
a 2006 őszi rendőri brutalitás, vagy azt követően az elmúlt heti tüntetéssel kapcsolódó extrém
eset – amikor 2009. március 15-én jogvédőket támadtak meg, egyszerűen teret és lehetőséget
biztosított arra, hogy egy meghallgatás, tényfeltárás történjen. Én ezt javasolnám. Ha most
adott esetben még nem is talált meghallgatásra a bizottság többségénél ez a javaslatom, arra
kérem a kormánytöbbséget, fontolják meg annak az esetlegesen nagyon nem kívánt
következményét, hogy olyan látszat teremtődjék, hogy a kormánytöbbség tulajdonképpen
nem kíván szakítani azzal a rendőrségi gyakorlattal, amely, mint mondom, az elmúlt években
meghonosodott, és amelynek szenvedő alanyai itt ülnek, illetve Révész Máriusz ráadásul egy
olyan személy, aki szintén sokat küzdött a rendőri önkénnyel szemben.

Azt javasolnám nagy tisztelettel, hogy egy külön alkalommal, ha lehet, még ebben a
nyári ciklusban, a nyári időszakban szenteljen egy ülést, egy napirendi pontot ennek a
bizottság, és adott esetben hallgassuk meg az érintetteket. Én szívesen kezdeményezném a
műveleti parancsnok meghallgatását is, hogy vajon miért látta szükségesnek behajtani azt a
negyven felfegyverzett rendőrt egy békés tüntetés közepébe, kiráncigálva onnan egy embert,
és több ember testi épségét, sértő módon lefújva, félrelökve – többek között Pörzse Sándor
képviselőtársamat –, így ellökve, fellökve gázoltak bele a törvény által védett tüntetés
helyszínére. Azt gondolom, nagyon-nagyon rossz üzenet az, ha a bizottság nem foglalkozik
ezzel a kérdéssel.

Nyilván, ha hatáskörében a bizottság napirendre veszi, és foglalkozik ezzel, de már
önmagában ennek jelzés értéke van, és ez még nem jelent semmifajta prejudikációt. Nem
hiszem, hogy itt állást kellene foglalni abban, hogy jogszerű volt-e, vagy nem volt jogszerű,
de egy biztos: egy extrém és meglehetősen elfogadhatatlan eseménysorozat történt, valóban
egy bejelentett és valóban békés tüntetés résztvevőivel szemben léptek fel nagyon erőteljesen,
vitatható módon a rendőrség tagjai, és állítottak elő huszonhat embert, akikkel szemben
azután különböző eljárásokat indítottak. Szerintem ez egy nagyon rossz irány.

Jó lenne szakítani azzal az időszakkal, amelynek a képviselői most is a bizottságban
ülnek. Köszönöm.

ELNÖK: (Jelzésre:) Révész Máriusz!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Engedjék meg, a napirendi vitában egyetlen mondatot
szeretnék előrebocsátani. Semmilyen ad hoc, előkészítetlen anyagot nem érdemes tárgyalni,
mert soha nem tudnánk megegyezésre jutni. Szerintem, ha az országgyűlési bizottság ezt
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napirendre akarja venni, akkor írásos előterjesztést kell tenni, elő kell készíteni az anyagot,
utána lehet érdemben beszélni róla.

Ez az anyag most nincs előkészítve, ezért nem is lehetett napirendre venni, vagy, ha
napirendre vettük volna, akkor érdemben nem tudnánk tárgyalni, mert nem rendelkezünk
megfelelő információval vagy tájékoztatóval. Ez nemcsak erre az ügyre vonatkozna.

A későbbiekben minden üggyel kapcsolatban az az álláspontom, hogy amint megvan a
bizottsági meghívó, a képviselők fel tudnak készülni. Tehát akkor lehet egy napirendi pontot
felvenni, ha az megfelelően elő van készítve, ez pedig nem volt. Ez nem az ügynek szólt,
hanem az előkészítettségnek.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Parancsoljon!

BARACSKAI JÓZSEF (MSZP): Azt akarom mondani, hogy a 2002-2010 közötti
rendőri brutalitást vizsgáló albizottságot egészítsük ki az Orbán-kormány rendőri
brutalitásainak kivizsgálásával, ha nem is létrehozva egy új albizottságot, hanem ezt az
albizottságot egészítsük ki ezzel, akkor talán ott meg lehetne beszélni ezeket a dolgokat is,
en bloc ki lehetne vizsgálni a rendőri brutalitást.

Köszönöm, elnök úr.

ELNÖK: Természetesen mindenkinek lehet véleménye, a szólásszabadság korlátlan,
de szeretném a képviselő hölgyeket és urakat figyelmeztetni arra, hogy a Házszabály szerint
az előterjesztésről vita nélkül határoztunk, 3 igen szavazattal, nagy többséggel elvetettük a
napirendre vételt. Ennek keretében lehet vitát folytatni, de azt gondolom, majdhogynem
fölösleges.

Elvi alapokon lehet, hogy majd egy egész ülést rászánhatunk, hogy a hatalmi ágak
szétválasztása kapcsán mi a parlamenti hatalom, mi a végrehajtói hatalom és a bírói hatalom
közötti különbség, azoknak az alkotmány keretein belül hol húzhatóak meg a határai, erről
majd akár egy külön konferenciát is lehet tartani, de azt gondolom, megengedhetetlen az
olyan nyomásgyakorlás, ami az alkotmányos kereteket sérti vagy feszegeti.

Tehát az, hogy valakinek van egy állítása, valamiről állít valamit, az sem jogi, sem
ténybeli alapot nem ad arra, hogy megalapozottan állítsunk valamit, amiről természetesen egy
ember kivételével vagy hét ember kivételével ott senki nem volt, szemtanú nem volt
(Dr. Gaudi-Nagy Tamás: De volt!), ennek következtében a jognak megvan a rendes
jogorvoslati eszköze, a rendes és rendkívüli jogorvoslati eszközei, hogyha kell, akkor adott
esetben milyen jogorvoslati eszközöket lehet igénybe vennie annak, aki úgy gondolja, hogy
jogos érdekét sérti bármilyen eljárás. Azt viszont, hogy minden egyes esetben, például, ha egy
biciklistát elüt egy villamos, ezért a bizottság elé megyek, elnézést kérek, de nem hiszem,
hogy ez az emberi jogi bizottság feladata és hatásköre. Ha a törvényes eljárást lefolytatták, és
valakit a jogerős határozat hátrányosan érint, vagy a törvényalkotó számára meghatározott
feladat következik a jogerős határozatból, akkor, azt gondolom, azt követően lehetséges az
ügyet az emberi jogi bizottságnak tárgyalnia, viszont addig, amíg folyamatban lévő eljárásról
van szó, pláne, ha esetleg érdekelt fél van az eljárásban, jogilag is megengedhetetlen és
erkölcsileg is megengedhetetlen.

(Jelzésre:) Gaudi-Nagy Tamás!

Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) országgyűlési képviselő javaslata

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Csatakoznék, vagy inkább folytatnám az
elnök úr okfejtését. Ennek az okfejtésnek a fényében gyakorlatilag arra kellene jutnunk, hogy
akkor az a rendkívül jó dolog, ami történt az előző ciklusban, hogy 2006 őszén a rendőri
brutalitásokat igenis felvállalta és kivizsgálta az emberi jogi bizottság, és tulajdonképpen
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Révész Máriusz képviselőtársunkat is meghallgatta, aki talán nem is volt az emberi jogi
bizottság tagja, vagy a tagja volt, de mindenképpen érintettje volt az ügynek, és szerencsére
komoly tényfeltáró munkát végzett a bizottság.

Finoman szólva, tényleg, itt mondta az elnök úr, hogy menjen ki, aki esetleg nem
képes önuralmat gyakorolni. Elég nehéz önuralmat gyakorolni egy olyan mondat után, amikor
egy biciklis elütéséhez hasonlítja azt az esetet, amikor több száz rohamrendőr gyakorlatilag
egy bejelentett tüntetést körbevesz, és a bejelentett tüntetés békés tagjai közé
filmfelvételekkel bizonyított módon – ma már finoman szólva többet lehet látni és megtudni
egy eseményről, mintsem azt, hogy valaki csak jelen van, tehát ha valaki nincs jelen, akkor
nyugodtan megtekintheti felvételről – igenis, itt 40-50 rendőr úgy gázolt bele az emberek
közé, hogy annak semmilyen jogszabályi alapja nem volt.

Még egyszer mondom: nem akarok prejudikálni, csakhogy egyáltalán az előző
négyéves ciklusban volt egy jó gyakorlat az emberi jogi bizottságban Balog Zoltán elnök úr
vezetésével, amely szerint bizony, nagyon frissen és nagyon gyorsan reagált az emberi jogi
bizottság az olyan extrémebbnek mondható emberi ügyi jogsértésekre, mint amilyen egy adott
tüntetési nap, 2009. március 15-e. Nagyon jól emlékszem, ott voltam, mint meghívott a
Nemzeti Jogvédő Alapítvány ügyvezetőjeként azon az ülésen, ott voltak a rendőri vezetők, ott
voltunk, mint jogvédő szervezet. Bizony, alapos tényfeltárás volt, azután adott esetben lett
egy határozati javaslat, lehet, hogy nem lett belőle valami nagy csoda, de legalább napirendre
került.

Tehát az emberi jogi bizottság nem tekinti missziójának azt, hogy az ilyen és ehhez
hasonló súlyú, jelentőségű ügyekben, még egyszer mondom, nyilván nem arról van szó, hogy
egy gárdistát tavaly egy rendőr igazoltatott, hanem inkább arról, hogy a bejelentett tüntetéshez
kapcsolódóan a rendőrség tényleg szükségállapotszerű helyzetet valósított meg. Nem is
feltétlenül azt mondom, hogy ez a mostani kormánytöbbség akaratának, utasításának
megfelelő rendőri eljárás volt, hanem egyszerűen az előző korszak reflexei alapján járt el a
rendőrség, ezért van felelőssége a bizottságnak legalább abban, hogy legalább egy ajánlást,
egy üzenetet megfogalmazzon, vagy legalább a témával való foglalkozással üzenjen a rendőri
vezetőknek, hogy igenis, tartsák be az alapvető szabadságjogokra vonatkozó rendelkezéseket,
a rendőrségi törvény szabályait, és igenis, a bejelentett tüntetés résztvevőit védjék meg, ne
zaklassák, ne veszélyeztessék a testi épségüket, ne állítsák őket elő.

Ez a kérdés vita nélkül nem került napirendre. Révész Máriusz képviselőtársam tett
egy olyan konstruktívnak tűnő jelzést, hogyha megfelelően elő van készítve ez a kérdés, akkor
lehet, hogy az más elbírálást nyer. Akkor talán lehetőségem van, és megkérdezem, mi lenne
ebben az esetben a megfelelő előkészítettség. Nyilván most megtehettem volna azt is, hogy
becsatolom a felvételeket, a tanúvallomásokat, de nem tudom, mi kellett volna még. Én
nyilván mindent, amit kell, ha az elnök úr jelzi, akkor előkészítek, csak szerintem egyet nem
tehet a bizottság, hogy nem foglalkozik a témával, mert ennek igen rossz üzenetértéke van,
komolytalanná teszi a bizottság működését.

ELNÖK: Köszönöm. Varga László!

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én ugyan nem vagyok
jogász, de úgy érzem, az elnök úr abszolút jogszerűen járt el, mert egy napirenden nem lévő

kérdésről legelőször is megkérdezte, napirendre veszi-e a bizottság vagy nem, és ennek
ellenére egy jogász visszaél az időnkkel, a türelmünkkel, az elnök úr jóindulatával, akinek
már régen meg kellett volna vonnia tőle a szót, ugyanis ezt, amiről már egyszer szavaztunk,
hogy ma nem tárgyaljuk, most már tíz perce tárgyaljuk. Nem arról volt szó, hogy soha az
életben nem fogjuk tárgyalni; ha ez előkészítetten elénk fog kerülni, nyilván az elnök úr
napirendre fogja tűzni.
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Próbáljunk már értelmes ember módjára viselkedni a bizottságban, ha egyszer már
megválasztottak bennünket képviselőnek! Köszönöm szépen, és elnézést.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Senkinek a türelmével senki nem él vissza. Én bizottsági
elnökként utolsóként itt fogok maradni a hajóhídon, mindenki nyugodtan távozhat, aki úgy
gondolja, hogy nem kívánja tovább képviselőtársa fejtegetéseit hallani. Tehát ennek
következtében én a bizottsági ülés lezárásáig itt maradok.

Van-e más észrevétel, kérdés? (Lendvai Ildikó: Más témában szeretnék.)
Természetesen lehet, Lendvai Ildikó, parancsoljon!

Lendvai Ildikó (MSZP) országgyűlési képviselő javaslata

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen.
Nyilván nem ehhez az üléshez akarok napirendi javaslatot tenni. Tudom, hogy nem

feltétlenül az elnök úron múlik, hogy melyik törvényjavaslatnak válunk a kijelölt
bizottságává, látok azonban a Ház napirendjén két olyan törvényt, amelyek szerintem jócskán
emberi jogi kérdéseket érintenek, éppen ezért, ha nem is kijelölt bizottságként, javasolnám
megfontolásra, hogy esetleg a következő ülésünkön szó legyen róluk.

Az egyik a szabálysértési tételek és eljárások módosítása, amelyben többek között a
fiatalkorúak börtönnel való büntethetősége szerepel. Függetlenül attól, hogy milyen
véleményünk van, ez a kérdés eléggé nehezen kerülhető meg, hiszen emberi jogi kérdés.

A másik már talán vitathatóbb, amit fölvetek, de mégis fölvetem, azon az alapon,
hogyha helyesen tárgyaltuk éppen ma az egészségügyi és szociális tárgyú törvények
módosítását, nyilván a betegjoghoz, a biztosításhoz kapcsolódó jogok miatt ezt helyeslem.
Szerintem ugyanolyan fontos lehetne beszélni egy kicsit azokról az új jogszabályokról,
amelyek az új gazdasági törvénycsomagban vannak, és az úgynevezett háztartáshoz
kapcsolódó munkák elvégzése esetén nem fizettetnek nyugdíjra és egészségbiztosításra
vonatkozó járulékot, ami bizonyos emberek kiesését eredményezheti. Ebben, én is érzem,
lehet azt gondolni, hogy ez a mi dolgunk, és azt, hogy ez nem a mi dolgunk. Én azt gondolom,
hogy a mi dolgunk, de az elsőt - bocsánat, hogy megismétlem - nem tartom elháríthatónak, ez
a mi bizottságunk feladatköre. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy gondolom, ezen lehet vitatkozni a plenáris ülésen,
akár a bizottsági ülésen is. A fiatalkorúak elzárása, a fiatalkorúak börtöne felvethet emberi
jogi kérdéseket, hogy vajon biztosítottak-e azok a feltételek, hogy az elzárások a
fiatalkorúakra vonatkozó szabályok szerint történjenek, de a törvényalkotói szándék az, hogy
egy országban mindenki nézzen szembe a magatartása következményeivel, ez pedig
jogalkalmazói kérdés, hogy a döntéshozó fiatalkorúak bírósága milyen büntetést szab ki. Az
egy külön kérdés, hogy milyen feltételek vannak Magyarországon, de ez még nem biztos,
hogy ez emberi jogi kérdés.

(Jelzésre:) Parancsoljon!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Elnök úr, még egyszer kérem a dolog átgondolását.
Nem jogalkalmazásról van szó, tudniillik a jogszabály módosításáról van szó pillanatnyilag.
Eddig a szabálysértések esetében nem rótták ki a fiatalkorúakra, most kiróhatják. Mondom,
nem akartam előkészületek nélkül ezt idehozni, de, legalább is az elmúlt években, tudomásom
szerint a fiatalkorúakat érintő büntetőjogi kérdésekben az emberi jogi bizottság mindig
illetékesnek érezte magát, mert ez egy sajátos jogalkotási procedúra, ami a fiatalkorúaknál
mindig megkülönböztetett emberi jogi figyelmet igényel.

Erre a bizottságunkat nem jelölték ki, de úgy értettem az elnök úr szavaiból, hogy van
arra mód ezzel együtt, hogy foglalkozzunk ezzel a kérdéssel, és akkor tegyük zárójelbe a
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másik törvényre vonatkozó javaslatomat, bár nem szívesen teszem, mert ugyanazon a logikán
idekerülhetne az egészségbiztosítás, de ez a sajátos történet, hogy itt fiatalkorúak esetében lép
be az elzárási lehetőség, ami eddig nem állt a jogalkalmazók rendelkezésére, most viszont itt
van a parlament előtt. Nagyon szeretném, ha emberi jogi, gyermekjogi szempontból legalább
egy napirendi pont erejéig a bizottság ezt a magáénak érezné. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nyilván visszatérhetünk erre más aspektusból, ezért
szerettem volna felhívni a figyelmet arra, hogy volt ez az intézmény, tehát az, hogy a
szabálysértési dologban be nem hajtható pénzbüntetés helyett meglegyen a fenyegetettség,
abból nem következik az, hogy ki is kell szabni, de az, hogyha úgy él valaki a világban, hogy
bármit megtehet, mert olyan büntetést, olyan szankciót nem tudnak kiszabni, ami rajta
végrehajtható, az a jogszabály komolytalan; tehát a jogalkotói szándék megvan.

Ha ez egy új intézmény lenne a fiatalkorúak számára, bár nem tudom,
képviselőasszony, szeretném elmondani, hogy a háború előtt még olyan intézményrendszer is
volt, hogy gyermekbíróság, miután nyilván a gyermekkor védett, meg kellett vizsgálnia a
gyermekbírónak, ki kell-e szedni abból a környezetből a gyermeket, hogy ne legyen bűnöző.
(Lendvai Ildikó: Nem erről van most szó.) Bocsánat, ezt csak azért mondom, mert az
intézményrendszerek különbözőek, ez nem új. Ha a jogrendszer egészét nézi, a 14 éven felüli
elkövető elzárása lehetséges ezen törvény módosítása nélkül is, tehát ez az intézmény nem új,
de valaki számára új lehet, aki nem gondolja végig, bár az intézmény maga nem új a magyar
jogrendben.

A szociális törvény egyházi vonatkozással lett újra betéve, és a gazdasági kérdés
felvetése csak nagyon közvetlen módon érintené a bizottságot. Ilyen alapon minden
bizottságot érinthetne.

(Jelzésre:) Parancsoljon!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Elnök úr, nem kívánom azt a vitát, amit az elnök úr nem
kívánna külön lefolytatni napirend címén.

Itt történt a parlamentben egy jogszabályalkotás. Ha az elnök úr és a bizottság
többsége úgy véli, hogy ez a jogszabályváltozás nem érint emberi jogi kérdéseket, és így
döntünk, akkor tudomásul veszem, hogy ez nem szerepel a bizottság napirendjén, és nyilván
nem most fogom a tartalmi vitát lefolytatni, csak az ember a rendelkezésére álló nyilvános
eszközökkel szóvá teszi, hogy a bizottság úgy gondolja, az emberi jogi bizottságnak nincs
hozzáfűzni valója ahhoz, hogy igen, egy létező jogintézményt eddig nem erre a kérdésre
szabott módon alkalmazni lehet. Megértem, van, aki úgy gondolja, ez nem emberi jogi kérdés.

Megkérdezem az elnök úrtól: dönthetünk-e arról, hogy ez valamikor napirendre
kerüljön.

ELNÖK: Kellő előkészítés után. Ön abból az aspektusból közelítette meg, hogy abban
az esetben válik nagyon komolyan emberi jogi kérdéssé, ha a fiatalkorúakra vonatkozó
rendelkezések körülményeit nem teremtjük meg. Vannak olyan tapasztalataink vagy ténybeli
ismereteink, sőt, bizonyos jelentésekben kiemelten szerepel, hogy Magyarországon nemcsak a
fiatalkorúak tekintetében, hanem egyáltalán a büntetés-végrehajtás tekintetében ilyen
esetekben a fenyegetettséget a jogrend bevezeti.

Én nem zárkózom el attól, hogy egy kellően előkészített anyag esetében egy adott
törvényben egy olyan adott pont, intézményrendszer, még egyszer hangsúlyozom, már létezik
a magyar jogrendszerben, hogy ez helyes, vagy nem helyes, ez lehet politikai vagy nem
politikai kérdés, hogy a fenyegetettséget bevezeti-e, de nem hiszem, hogy ez közvetlen módon
emberi jogi kérdés lenne. Természetesen annak a feltételeit, hogy az elérni kívánt cél így
megvalósítható-e, ez is komoly kérdéseket vet fel, nemcsak a fiatalkorúak esetében.
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(Jelzésre:) Wittner Mária!

WITTNER MÁRIA (Fidesz): Csak hallgatom a vitát, és egy kicsit visszamentem az
utóbbi és a régebbi időkbe. Mindig volt fiatalkorú börtön, úgy tudom, Tökölön volt az egyik.
Voltak fiatalkorú zárkák a Markóban, csak éppen fiatalkorú siralomház nem volt, mert
megvárták, amíg betölti a 18 évet.

De hadd menjek vissza a jelen fiatalságra. Azért nagyon kemény bűncselekményekről
hallunk, hogy az osztálytársaikat hogyan ölik meg. Egyáltalán az, hogy pénzbüntetésre ítélik a
fiatalkorút, annyit jelent, hogy a mama meg a papa kifizeti helyette, a gyerek pedig nem tanul
belőle semmit. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Csak figyelmeztetni kell.) Na, jó, egy figyelmeztetés,
és a következő? És a következő? Amikor már eljutnak oda, hogy agyonvernek idős
embereket, akkor mit adunk nekik? (Lendvai Ildikó: Most is van elzárás.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Folytassuk le ezt a vitát, de azt gondolom, sokkal többet
érdemel ez a vita, és sokkal több kérdést vet fel. Ha a bizottság úgy dönt, egy nyugalmasabb
őszi időszakban előkészítetten ennek az aspektusait meg lehet tárgyalni.

(Jelzésre:) Révész Máriusz!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Szerintem Lendvai Ildikó javaslata nem erre
vonatkozott, mert az a dolog lényege, hogy nem lett kijelölve a bizottságunk. Van arra mód,
hogy a bizottság kérje, jelöljék ki, s amennyiben ezt kérjük, akkor kijelölik. Ez azt jelenti,
hogy Lendvai Ildikó kérése alapján a részletes vitánál a beadott módosító javaslatokról
döntünk. Ha ezt a törvényjavaslatot elfogadják, utána már nincs miről döntenünk. Szerintem
mindössze ennyi a kérés, ezt kell a bizottságnak mérlegelnie.

Egyébként én is úgy tudom, hogy az ilyen ifjúsági ügyekkel kapcsolatos kérdésekben
az emberi jogi bizottság régebben valóban mindig állást foglalt. Azt kell meggondolni, ha a
10-15 módosító javaslatba belefér, most már több időt eltöltöttünk azzal, hogy napirendre
vegyük vagy ne, ha végiggondoljuk, mennyi idő alatt folytattuk le a módosítók vitáját az
előbb, most már a bizottsági idő háromszor annyi ideje tart az Egyebek napirendi pont
keretében. Én egyébként még akár támogatni is tudnám, hogy tárgyaljuk meg a módosító
javaslatokat, szavazzunk. Úgy gondolom, hogy Lendvai Ildikóval tartalmi kérdésekben
valószínűleg sok mindenben nem értünk majd egyet, amit szavazással ki tudunk nyilvánítani.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Mirkóczki képviselő úr!

MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr.
Előre elnézést kérek, de engem itt az egyik kormánypárti hozzászólás elég erősen

felháborított a türelemmel való visszaéléssel kapcsolatban. Ugyanis nem tudom, ki az a
bizottságban, aki járulékos tehernek tekinti a bizottsági munkát. Távol álljon tőlem, hogy
idősebb embereket, akik esetleg már több ciklus óta részt vesznek a parlamenti munkában,
kioktassak. Nekem egyetlen bizonyítási alapom az önkormányzati munka. Azt már most
mondom, hogy ezerszer komolyabb érdemi vitákat folytattunk le egy 1100 fős kistelepülésen,
sokkal kisebb témákban, mint itt az alkotmányjellegű és ilyen súlyú kérdésekben.

A türelemmel való visszaélésről csak annyit: nem tudom, ki az, aki rajtam kívül itt a
bizottságban részt vett tegnap, illetve ma a hajnalokig tartó általános vitákban, ki az, aki egy
napra hat általános vitát kitűz, azután a bizottság elé kerülnek egy nappal, két nappal, néhány
órával ezelőtt az anyagok, hogy akkor dolgozzuk fel, itt meg rendre óriási és fajsúlyos
kérdésekben leképezzük a parlamenti szavazati arányokat, csomagban szavazunk, hogy ne
soroljam. Szerintem ez szégyen.
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 Azt szeretném, ha a jövőben nem ez lenne a követendő irány, hogy mennyi időt vesz
el az életünkből. Akkor ne legyen valaki bizottsági tag, ha nem akar érdemi vitát folytatni.

Nyilván nekünk is megvan az az emberi kontroll, hogy tényleg ne éljünk vissza mások
türelmével, és amit leszavaztunk, azt ne ragozzuk tovább, de azt gondolom, ez eléggé
méltatlan, és inkább szégyen. Tényleg egy pici falu önkormányzati testületében sokkal
komolyabb munka zajlik. Köszönöm.

Elnöki zárszó
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más?  (Nincs jelzés.) Köszönök minden

észrevételt, köszönöm a fegyelmezett munkát.
Mai bizottsági ülésünket berekesztem.

 (Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 57 perc)

Dr. Lukács Tamás
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi


