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Napirendi javaslat
1. Az iskolai Nemzeti Összetartozás Napja bevezetéséről, a magyarországi és

a külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakításáról és erősítéséről
a közoktatásban, valamint a Magyarország határain kívül élő magyarság
bemutatásáról szóló határozati javaslat (H/638. szám)
(Dr. Kövér László, Pokorni Zoltán és Révész Máriusz (Fidesz) képviselők
önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása)

2. Dr. Schmitt Pál, az Országgyűlés elnökének megkeresése a Független
Rendészeti Panasztestület hatáskörével kapcsolatban

3. Az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság hatáskörébe
tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását
figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) megalakítása

4. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:   Dr. Lukács Tamás elnök (KDNP)

 Dr. Gulyás Gergely alelnök (Fidesz)
 Szabó Tímea alelnök (LMP)
 Berényi László (Fidesz)
 Csöbör Katalin (Fidesz)
 Demeter Zoltán (Fidesz)
 Ékes Ilona (Fidesz)
 Gajda Róbert (Fidesz)
 Kővári János (Fidesz)
 Kubatov Gábor (Fidesz)
 Wittner Mária (Fidesz)
 Varga László (KDNP)
 Baracskai József (MSZP)
 Lendvai Ildikó (MSZP)
 Mirkóczki Ádám (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Farkas Flórián (Fidesz) Berényi Lászlónak (Fidesz)
Harrach Péter (KDNP) Varga Lászlónak (KDNP)
Nyakó István (MSZP) Baracskai Józsefnek (MSZP)
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) Mirkóczki Ádámnak (Jobbik)
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Meghívottak részéről

Hozzászólók

Gloviczki Zoltán helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Dr. Eiselt György szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár
(Belügyminisztérium)

Megjelentek

Pappné Farkas Klára igazgató (Országgyűlés ET Információs és
Dokumentációs Központ)
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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! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat és megjelent vendégeinket.
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Bejelentem, hogy Farkas Flóriánt Berényi
László, Harrach Pétert Varga László, Nyakó Istvánt Baracskai József, Gaudi-Nagy Tamást
pedig Mirkóczki Ádám helyettesíti.

A napirend elfogadása

A napirend kiegészítésére érkeztek javaslatok, amelyek kiosztásra kerültek. Gaudi-
Nagy Tamás a már korábban benyújtott javaslatát változatlan formában megismétli. A
bizottság erről vita nélkül határoz. Ki ért egyet a javaslat napirendre vételével? (4) Ki nem ért
vele egyet? (10) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság nem vette napirendre
Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr javaslatát.

Lendvai Ildikó képviselő asszony ugyancsak a napirend kiegészítésére tesz javaslatot.
Írásban megküldtem a bizottság tagjainak a hozzákapcsolódó anyagot. Gulyás Gergely
alelnök úrnak adom meg a szót.

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Egyeztettünk Lázár János frakcióvezető úrral, aki
támogatja, hogy a bizottság vegye napirendjére Lendvai Ildikó képviselő asszony javaslatát és
tárgyalja meg ezt a kérdést. Csupán annyi a kérése, hogy a bizottsági ülésre hívjuk meg az
illetékes ombudsmant is. Arra kérem képviselőtársaimat, hogy ebben az ügyben a jövő héten
jöjjünk össze egy vitára, a téma ennyit mindenképpen megér. Frakcióvezető úr azt kéri, hogy
jövő héten kedden 11 órára hívjuk össze a bizottság ülését kizárólag ennek a kérdésnek a
megtárgyalására.

ELNÖK: Ezek szerint most nemmel kell szavaznunk a napirendre-vételről.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Ebben az esetben nem kérek a mai ülésre a napirendre-
vételről szavazást, annál is inkább, mert az eredeti javaslatom szerint is az érintettek
meghívásáról volt szó. Köszönettel veszem a Fidesz hozzáállását, csupán azt kérdezném meg,
hogy – a bizottsági tagok idejét kímélendő – nem lehetne-e ezt a tárgyalást még ezen a héten
megvalósítani.

ELNÖK: Megpróbálok egyeztetni és a csütörtöki napra összehozni egy bizottsági
ülést, de ez ombudsman úr válaszától is függ. Varga László képviselő úr!

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Ugye az természetes, hogy Lázár János frakcióvezető úr
is meghívást kap erre az ülésre?

ELNÖK: Igen. Azért nem tudjuk ma tárgyalni, mert egyrészt a kérésnek ilyen rövid
idő alatt nem sikerült volna eleget tenni, másrészt pedig technikailag nem kivitelezhető az,
hogy úgy hívjuk meg az ombudsman urat, hogy nem vesszük napirendre. Annyi tisztelettel
tartozunk ombudsman úrnak, hogy ezeket a kérdéseket előre megbeszéljük. Ha sikerül az
egyeztetés, akkor ezen a héten csütörtökre, ha viszont nem, akkor a jövő héten keddre hívom
össze a bizottsági ülést.
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DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): A csütörtöki időpont valószínűleg nem lesz
megfelelő a frakcióvezető úrnak.

ELNÖK: 27-e kedd a valószínű időpont, addig az ombudsman úrral is tudunk
egyeztetni és megpróbálunk anyagokat is előkészíteni. Én már mind a két jogszabályt
kiprinteltem, tehát a 2007-es adatvédelmi törvény 8. §-át is.

Még egy napirend-kiegészítésre van javaslat. Egy nyilatkozattervezet készülne Tóásó
Előd ügyében. A nyilatkozattervezet kiosztásra került. Ki ért egyet a nyilatkozattervezet
napirendre-vételével? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag egyetért a
nyilatkozattervezet napirendre-vételével.

A fenti kiegészítéssel együtt ki ért egyet a mai ülés napirendjével? (Szavazás.)
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.

Az iskolai Nemzeti Összetartozás Napja bevezetéséről, a magyarországi és a külhoni
magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakításáról és erősítéséről a közoktatásban,
valamint a Magyarország határain kívül élő magyarság bemutatásáról szóló határozati
javaslat (H/635. szám) (Dr. Kövér László, Pokorni Zoltán és Révész Máriusz (Fidesz)
képviselők önálló indítványa) (Módosító javaslatok megvitatása)

1. napirendi pontunk az iskolai Nemzeti Összetartozás Napja bevezetéséről, a
magyarországi és a külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakításáról és erősítéséről a
közoktatásban, valamint a Magyarország határain kívül élő magyarság bemutatásáról szóló
határozati javaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása. Tisztelettel köszöntöm
Gloviczki Zoltán helyettes államtitkár urat a Nemzeti Erőforrás Minisztériumából. A 2010.
július 13-ai keltezésű ajánlásból dolgozunk.

Ha egyetért vele a bizottság, az egymással összefüggő módosító indítványokról
egyszerre vitatkozunk, de valamennyiről külön fogunk szavazni. Vannak olyan indítványok,
amelyek a belföldi tanulmányi kirándulásokat különböző módon próbálják támogatni, vannak
olyan indítványok, amelyek a határon túli iskolák tanulmányi kirándulásának a támogatására
szorítkoznak, és vannak olyan indítványok, amelyek a szöveget pontosítják, illetve kiegészítik
a nyelvi kultúrával és egyebekkel. Eszerint megyünk sorban az indítványokon.

Az egymással összefüggő indítványok: Kolber István, Lendvai Ildikó és Lamperth
Mónika módosító javaslatai. Lendvai Ildikó képviselő asszony!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Valóban valamennyi indítvány a mi frakciónktól ered,
de kétféle gondolat van bennük, ezért ha megengedi elnök úr, két csoportra osztva javasolnám
a szavazást. Kolber István javaslatai arra vonatkoznak, hogy szélesedjen ki a cél egy európai
gondolattá, hogy ez egyben Európa Napja is legyen, meg iskolai emléknap is. Ez az egyik
gondolat. A másik gondolatsor az, amit elnök úr foglalt össze, hogy a támogatási keretek
egyként legyenek pályáztathatók a határokon belüli nemzeti emlékhelyek látogatására és a
határokon kívüliekre. Úgy érzem tehát, hogy kétféle dologról van szó.

ELNÖK: Köszönöm. Most pedig a minisztérium képviselőjének adom meg a szót
ebben a két témában.

GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A
képviselő asszony általi csoportosítás szerint az egyikfajta kezdeményezés Kolber István
képviselő úr részéről az Európa Nap irányába való tágítás, ami egy nagyon értékes
kezdeményezés, de mivel ez az országgyűlési határozat nem erről a témáról szól, ezért ezeket
a módosító javaslatokat nem támogatjuk.
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ELNÖK: Tehát az európai kitekintéssel kapcsolatos módosító javaslatokat a kormány
nem támogatja. Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Az előterjesztők
nincsenek jelen, ezért az ő véleményüket nem tudjuk megkérdezni.

Ki támogatja Kolber István képviselő úr 1. pontban szereplő módosító javaslatát? (3)
Ki nem támogatja? (12) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados
támogatást sem kapott.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Az én javaslataimat, valamint Lamperth Mónika
javaslatait lehet egyszerre tárgyalni, mert azok a határon belüli nemzeti emlékhelyek
fontosságáról szólnak.

ELNÖK: A 2., 5., 6., 7., 9. és 10. számú javaslatokat együtt fogjuk tárgyalni. Varga
László képviselő úr!

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Nemcsak a képviselő asszonyok, hanem mások javaslata
is kiemel helységeket. Nem tartanám jónak, ha megneveznénk, illetve kiemelnénk bizonyos
történelmi helyeket. Azt majd bízzuk rá a történelemtanárokra, az illető osztályokra és
csoportokra, hogy Magyarországon mit szeretnének megnézni. Egy országgyűlési
határozatban vagy akármilyen törvényben teljesen felesleges megnevezni történelmi helyeket.
Vagy ha mégis, akkor adjunk ki egy történelmi névsort.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Azt el tudom fogadni, hogy felesleges akár
példaszerűen jellemzett helyeket is felsorolni. A lényeg az, ami miatt a példákat alkalmazták a
kollégák, hogy megnyitjuk-e a lehetőséget a határon belüli történelmi emlékhelyek vagy más
szempontból fontos célpontok tanulmányi kirándulásainak támogatására vagy nem. Éppen
ezért ha megengedik, ehhez szeretnék szólni.

Természetesen nem akarjuk, hogy külön ki legyen emelve ez, az vagy amaz – a lényeg
az, hogy általában lehessen hazai célpontokat látogatni –, hiszen nincs kiemelve a határon túli
fontos célpontok egyike sem, önmagában helyesen. A példaszerű felsorolást pusztán azért
tették a kollégáim, hogy érzékeltessék, egy és ugyanazon ügyről és célról van szó, a nemzeti
azonosság érzésének a tanulmányi kirándulások és egyéb iskolai eszközök igénybevételével
való erősítéséről. És tudom, mert a múltkor, amikor az általános vitára való alkalmasság
kapcsán ezt a problémát felvetettük, az előterjesztők azt mondták, hogy ennek nem ez a célja.
Én meg úgy látom, hogy ha helyesen értelmezzük, akkor ez a célja, hiszen itt nemzeti
összetartozásról van szó, ami a szándék szerint a határon belüli és kívüli nemzetrészekre
nyilván egyformán kell, hogy vonatkozzon. Ráadásul mivel összeg megjelöléséről egyelőre
nincs szó, csupán arról, hogy a kormány vizsgálja meg, hogyan lehet ehhez először pályázati,
aztán ha jobb idők járnak ránk, akkor esetleg normatív úton támogatást adni. Szó nincs arról,
hogy valaki egy kolozsvári kirándulás megtámogatásából venne el akár egy fillért is egy
soproni kirándulás megtámogatására. Egyszerűen arról van szó, hogy amikor a kormányt
felkérjük, akkor ne csak a határon túli fontos helyek meglátogatásának a támogatására kérjük
fel, hanem arra, hogy általában vizsgálja meg ezt a kérdést határon belüli és kívüli
célpontokkal.

S hogy ne kelljen még egyszer szólnom: épp ezért van egy másik módosító indítvány a
Magyarság Háza Közgyűjteményi és Módszertani Központ funkciójának a hasonló
kiterjesztésére, hogy ott lehessen módszertani segítséget kapni a határon túlra és a határon
belülre eső nemzeti történelmi célpontok tanulmányozására.

Tehát nem a példák fontosak nekünk, hanem az az elv, hogy kérjük fel a kormányt a
probléma egészének a tanulmányozására, és ha lehet, mind a két célt egyforma módon
elbíráló és tartalmazó indítvány tételére. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Jelenleg a közoktatásról szóló törvény 53. § (1) bekezdésének c) pontja
törvényi szinten rendezi ezt a kérdést. Egy teljesen más értelmű országgyűlési határozatot
akarunk kiterjeszteni olyanra, ami a hatályos törvényben már meglévő dolog. Ez a két műfaj,
a határozat és a törvény nem keverendő össze. A Magyarország joghatósága alá tartozó
kérdésekben törvényt alkotunk, országgyűlési határozatokban pedig a kormányt kérjük fel
valamire. Parancsoljon, képviselő asszony!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Bocsánat, elnök úr, hogy ezt az értelmezést vitatom. A
törvényhely beszél általában a tanulmányi kirándulásról mint műfajról és ennek fontosságáról.
Nyilván a javaslattevők is azért érezték szükségesnek az önálló országgyűlési határozati
javaslatot, mert a törvény nem biztosít külön pályázati vagy támogatási keretet, nem
rendelkezik egy olyan módszerről, mint amilyet például a Magyarság Háza a segítségnyújtás
formáinak a gazdagítására létrehoz. Önmagában az országgyűlési határozat is az ország
határain belül joghatályos, hiszen egyelőre – aztán van kibővítési szándék is, amiről nyilván
majd külön beszélünk, ez a jobbikos kollégák javaslata – a magyarországi iskolák ilyen típusú
munkájának a támogatását írja elő. Tehát a határozat joghatálya is ennyiben Magyarországra
szól.

De amiért szót kértem: az eredeti törvény nem rendelkezik arról, hogy ilyen típusú
támogatás legyen. Azért kérjük fel a kormányt, mert az indítványozók ilyen módon is
fontosnak érezték a törvény alkalmazásának a segítését. Én ezzel a szándékkal egyébként
egyetértek, csak a leszűkítésével nem. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kővári János!

KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Hadd segítsek Lendvai Ildikónak és az MSZP-frakciónak.
Ez a határozati javaslat teljesen nyilvánvalóan a határon túl és a határon belül élő magyarok
közötti lelki törést szeretné megszüntetni, azt, hogy közöttük a lelki kapcsolat rendeződjék, s
talán nem kell újra meg újra elmondani, hogy erre miért van szükség. Ezt persze ők is érzik.
Nem értem, hogy ezt miért szeretnék mindenáron szembeállítani ismét egy olyan
érdekrendszerrel, ami kiviláglik a javaslatukból, nevezetesen hogy állítsuk szembe a határon
túli kirándulásokat a határon belüli kirándulási lehetőségekkel. Jelen pillanatban is rengeteg
pályázati lehetőség áll rendelkezésre arra, hogy magyarországi kirándulásokon részt vegyenek
magyarországi iskolák. Ez a javaslat azért emeli ki a határon túli kirándulási lehetőséget, mert
ott valamit helyre kell tennünk. Azt gondolom, ezt nekik is érezniük kell, ezért kérem, hogy a
javaslataikat ilyen értelemben fogalmazzák újra, illetve vonják vissza, mert nagyon átlátszó az
a törekvés, hogy már megint szembe akarunk állítani embereket egymással.

ELNÖK: Köszönöm. Lendvai Ildikó!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Nem akartam az általános vitát újrakezdeni, de ha
képviselő úr szóba hozta a fentieket, akkor muszáj válaszolnom. Valószínűleg a benyújtók
akarata ellenére, de ez a javaslat állít szembe, mert egy támogatási eszközt az egyik irányba
lehetővé tesz, a másik irányba pedig nem. A létező pályázati források – amiből egyébként
nincs sok, de ezt a kormány képviselője talán jobban el tudja mondani – nem teszik tilossá a
határon túli kirándulások támogatását sem. A baj az, hogy nagyon kevés a forrás, és nincs
külön pályázati lehetőség. Amikor mi azt mondjuk, hogy egyforma lehetőség vonatkozzon –
megint csak ezt a példát mondom – Eger és Kolozsvár meglátogatásának a támogatására, azt
éppen azért mondjuk, mert mindkettő a magyar nemzeti történelem része. Ezért fontos, hogy
egyforma elbírálás legyen. Mi éppen nem szembeállítani szeretnénk. S az az aggodalmunk,
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hogy a törvény szándéka ellenére módszertanilag mégiscsak szembeállít, újrahúzza azokat a
határokat, amelyek politikai adottságként megvannak, de a nemzeti múlt és a nemzeti
történelem egységét tekintve nincsenek meg.

Nem szeretnék újra megszólalni, ezért még egyszer mondom: a nemzeti múlt
egységessége miatt gondoljuk szükségesnek ugyanazt az elbírálást alkalmazni mind a két
célpontra. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Megismétlem, hogy a 2., 5., 6., 7., 9. és 10. pontokról
tárgyalunk.

SZABÓ TIMEA (LMP): A 9. pont nem erről szól.

ELNÖK: A módosító javaslat benyújtója, Lendvai Ildikó kérte, hogy erről is itt
szavazzunk. Ki ért egyet azzal, hogy ezekről a pontokról együtt szavazzunk? (Szavazás.) A
bizottság egyetért azzal, hogy a fenti pontokról együtt szavazzunk.

Ki támogatja a fenti módosító indítványokat? (3) Ki nem támogatja? (15) Ki
tartózkodott? (1). Megállapítom, hogy a módosító indítványok egyharmados támogatást sem
kaptak.

Ki ért egyet azzal, hogy Kolber István 3. és 11. ajánlási pontokban szereplő módosító
javaslatairól együtt szavazzunk? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja a módosító
javaslatokról történő együttes szavazást.

Ki támogatja az ajánlás 3. és 11. pontjaiban szereplő módosító indítványokat? (3) Ki
nem támogatja? (15) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a módosító javaslatok
egyharmados támogatást sem kaptak.

Az ajánlás 4. pontjában Ékes Ilona a határozati javaslat 1. pont b) alpontjának
módosítását javasolja. Kérem a kormány álláspontját általában kifejteni, mert több olyan
módosító indítvány is lesz, amelyek a magyarlakta területekre is kiterjesztik az országgyűlési
határozat hatályát.

GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Az
Országgyűlés oktatási bizottsága ma délelőtt benyújtott egy bizottsági módosító javaslatot,
amelyik az előttünk lévő anyag 4., 8. és 16. pontjainak a tartalmát fedi. Ismeri ezt a bizottság?

ELNÖK: Igen. Kiosztottuk.

GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A
kormány az oktatási bizottság módosító javaslatát támogatja, az ehhez kapcsolódó három
egyéni módosító javaslatot pedig nem. Ezek a 4., a 8. és a 16.

ÉKES ILONA (Fidesz): Ebben az esetben visszavonom a módosító javaslatomat.

ELNÖK: Az ajánlás 8. pontjában Mile Lajos a határozati javaslat 1. pont b)
alpontjának módosítását javasolja. Ki kíván hozzászólni?

SZABÓ TIMEA (LMP): Ebben egy egyszerű pontosításról van szó, nevezetesen hogy
a szomszédos országokra értjük és nem – mondjuk – az Amerikai Egyesült Államokban élő
magyar közösségekre.

ELNÖK: Ezt is bedolgozták az oktatási bizottság módosító javaslatába.
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SZABÓ TIMEA (LMP): Tudom, de én nem vonhatom vissza Mile Lajos javaslatát.

ELNÖK: Ebben az esetben szavazni kell róla. Ki támogatja Mile Lajos módosító
indítványát? (1) Ki nem támogatja? (15) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a javaslat
egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 16. pontjában Szávay István és Dúró Dóra a határozati javaslat 1. pontját új
c) ponttal javasolja kiegészíteni. Ki kíván hozzászólni? (Nincs jelentkező.)

Ki támogatja a módosító indítványt? (1) Ki nem támogatja? (13) Ki tartózkodott? (5)
Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Célszerűségi okokból most a bizottsági módosító indítványról döntünk. Ki támogatja
az oktatási bizottság módosító indítványát? (15) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (4)
Megállapítom, hogy a bizottság támogatja az oktatási bizottság módosító indítványát.

Az ajánlás 12. pontjában Ficsor Ádám a határozati javaslat 1. pont b) alpontjának
módosítását javasolja. Ez is az előző körbe tartozik, csakúgy, mint a 13. és a 15., csak akkor
nem szavaztunk róluk. Kérdezem a kormány álláspontját a 12., 13. és 15. pontokban szereplő

módosító javaslatokról.

GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Ki ért egyet azzal, hogy együtt szavazzunk erről a három módosító
indítványról? (Szavazás.) A bizottság egyetért az együttes szavazással.

Ki támogatja a 12., 13. és 15. ajánlási pontokban szereplő módosító indítványokat? (3)
Ki nem támogatja? (16) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a módosító javaslatok
egyharmados támogatást sem kaptak.

Az ajánlás 14. pontjában Osztolykán Ágnes a határozati javaslat 1. pont b) alpontjának
módosítását javasolja. Kérdezem a kormány álláspontját.

GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A
kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (18) Ki nem támogatja? (0) Ki
tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 17. pontjában Dúró Dóra és Szávay István a határozati javaslat 1. pont c)
alpontjának módosítását javasolja. Kérdezem a kormány álláspontját.

GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Egy
nagyon értékes javaslatról van szó, de a feltüntetett időhatárok között ezt nem tudjuk
támogatni.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (2) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 18. pontjában Michl József a határozati javaslat 1. pont c) alpontjának
módosítását javasolja. Kérdezem a kormány álláspontját.

GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A
kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (15) Ki nem támogatja? (0) Ki
tartózkodott? (4) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.
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Az ajánlás 19. pontjában Lendvai Ildikó a határozati javaslat 1. pont c) alpontjának
módosítását javasolja. Kérdezem a kormány álláspontját.

GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A
kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (17) Ki nem támogatja? (0) Ki
tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 20. pontjában Novák Előd a határozati javaslat 1. pont c) alpontjának
módosítását javasolja. Kérdezem a kormány álláspontját.

GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Ki kíván hozzászólni? Mirkóczki Ádám!

MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Ez arról szól, amit a Magyarok Világszövetsége
fennállása óta csinál. Ez pusztán egy praktikai javaslat.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (2) Ki nem támogatja? (17) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 21. pontjában Karácsony Gergely a határozati javaslat 1. pontját új d)
ponttal javasolja kiegészíteni. Kérdezem a kormány álláspontját.

GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Egy
szép és értékes mondatról van szó, de nem látjuk indokoltnak, hogy módosítóként bekerüljön.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Ki kíván hozzászólni? Szabó Timea!

SZABÓ TIMEA (LMP): Ahogy ön is mondta, ez a módosító javaslat szép és nemes
célt szolgál, nevezetesen annak a tudatnak az erősítését, hogy nem egyedül vagyunk a Kárpát-
medencében. Véleményem szerint nem elegendő az az indoklás, hogy szép és nemes, de nem
szükségszerű. Ez nem olyan szakmai alapon nyugvó indoklás, ami miatt úgy látjuk, hogy
rögtön el kellene vetni.

GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A
módosító javaslat egy olyan ponton iktatja bele ezt a mondatot az előterjesztésbe, ahol az
előtte szereplő pontok meglehetősen konkrét gyakorlati javaslatokat tartalmaznak. Ha
ugyanezt a mondatot a felvezető szövegbe vagy máshol egy általánosabb részbe illesztenénk
bele, azt szakmailag indokoltnak tartanánk, mert egyetértünk a tartalmával, de a
határozattervezetnek ezen a pontján nem látjuk beleilleszthetőnek a szövegbe.

ELNÖK: Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot.
(5) Ki nem támogatja? (12) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados
támogatást sem kapott.

Az ajánlás 22. pontjában Mile Lajos a határozati javaslat 1. pontját új d) ponttal
javasolja kiegészíteni. Kérdezem a kormány álláspontját.

GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A
kormány nem támogatja.
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ELNÖK: Ki kíván hozzászólni? Szabó Timea!

SZABÓ TIMEA (LMP): Ez a módosító indítvány azt a célt szolgálja, hogy az egész
javaslat ne váljon a pártpolitikai, illetve aktuálpolitikai érdekek martalékává. Ha az a cél, amit
az előterjesztő is megfogalmazott, akkor nem értem, hogy ez miért ne lenne elfogadható.
Hiszen nem az a célunk, hogy ezt a nemes célt akár a kormánypárt, akár az ellenzék
aktuálpolitikai kérdésekre használja fel.

ELNÖK: Felhívom a figyelmet, hogy a Lendvai Ildikó által jegyzett 19. számú
módosítás elfogadása után koherenciazavar keletkezne, ha ezt is elfogadnánk. Ki támogatja a
módosító javaslatot? (4) Ki nem támogatja? (15) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a
javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Köszönjük szépen helyettes államtitkár úr segítségét.

Dr. Schmitt Pál, az Országgyűlés elnökének megkeresése a Független Rendészeti
Panasztestület hatáskörével kapcsolatban

2. napirendi pontunk dr. Schmitt Pál, az Országgyűlés elnökének megkeresése a
Független Rendészeti Panasztestület hatáskörével kapcsolatban. Schmitt Pál levelét
képviselőtársaim megkapták. A választ megfogalmaztuk és ennek elküldéséhez a bizottság
egyetértését kérem.

A válasz a következőképpen hangzik: „Dr. Schmitt Pál, az Országgyűlés elnöke
továbbította a Független Rendészeti Panasztestület hatáskörével kapcsolatos véleményüket és
javaslataikat az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának és
Honvédelmi és rendészeti bizottságának, melyet a bizottság nevében is köszönöm.

Szeretném tájékoztatni, hogy az elnök úr megkeresését az emberi jogi bizottság a
2010. július 19-én (hétfő) 12 órakor kezdődő ülésének napirendjére tűzte.

A Független Rendészeti Panasztestület működésével és hatáskörével kapcsolatos
véleményüket a bizottság is osztja annyiban, hogy egyetértünk abban, hogy a Független
Rendészeti Panasztestület egy nagyon fontos panaszfórum szerepét tölti be. Azonban
függetlenségét – megítélésünk szerint – nemcsak az elnök, dr. Kaltenbach Jenő személye
garantálta. A dicséret az egész testületet illeti, mivel a testület döntéseit többségi határozattal
hozza.

Konkrét, a Független Rendészeti Panasztestület hatáskörét erősítő javaslataikkal
kapcsolatban egyelőre a bizottság nem kíván állást foglalni, mivel 2010 őszén az egész
jogvédelmi rendszer áttekintése és módosítása szükséges.”

Ki kíván észrevételt tenni? Lendvai Ildikó képviselő asszony!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Elnök Úr! Nem tudom, hogy az emberi jogi bizottság a
2010-es átalakítás előtt nem kockáztathatna-e meg annyit, hogy azt mondja, a jogszabályi
átalakítás során azon leszünk, hogy ez a kérés teljesüljön, illetve hogy ezek az elvek
érvényesüljenek. Tehát a pozitív hozzáállás kifejezését javasolnám.

ELNÖK: Tisztelettel üdvözlöm Eiselt György helyettes államtitkár urat a
Belügyminisztériumból és megadom neki a szót.

DR. EISELT GYÖRGY szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár
(Belügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! Megvizsgáltuk a javaslatot, illetve a
kezdeményezést. A jelenlegi jogi helyzetben a Független Rendészeti Panasztestület
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tevékenységének a bővítésével nem értünk egyet, mert az nem férne bele abba a jogi
környezetbe, ahova annak idején elhelyezték.

ELNÖK: A levél Kaltenbach Jenő dicséretén túlmenően általánosságban csak annyit
fogalmaz meg, hogy a hivatalból való indítására is alkalmas lehessen. A probléma az, hogy a
jogvédelmi rendszer egészét tekintve – beleértve akár az ombudsmani rendszert is – a
jogrendben nem kívánunk olyan helyzetet teremteni, hogy hatáskör-összeütközések legyenek.
Ezért írtam azt a levélben, hogy át kell tekinteni, meg kell nézni, hogy melyik hatáskör hol
van. Ha az ombudsmannak lehetősége van ugyanazon a területen hivatalból eljárást folytatni,
akkor teljesen más jogvédelmi rendszerre van szükség. Azt viszont nem szabad elkövetnie a
jogalkotónak, hogy ne tiszta hatásköröket hozzon létre. Ezért írtam azt, hogy áttekintjük az
egész jogvédelmi rendszert, és a hatásköröket csak ezután lehet felosztani. Szabó Timea
alelnök asszony!

SZABÓ TIMEA (LMP): Értem, hogy mit mond elnök úr. A mi véleményünk szerint
támogatandó ez a javaslat. 2008 elején Balog Zoltán maga fogalmazta meg, hogy a Független
Rendészeti Panasztestület – ami akkor az ellenzék kezdeményezésére került be a rendőrségi
törvénybe – egy kvázi ombudsmani testületként fog működni. Tulajdonképpen ennek a
gyakorlati megvalósítása lenne az, hogy önállóan is kezdeményezhessenek vizsgálatot. Értem
én azt, hogy megvárjuk, hogy alakul ez a rendszer, de nem értem, hogy ebben miért lenne
ellentmondás.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gulyás Gergely!

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Ezzel kapcsolatosan vannak egyeztetések. Az
eddigi panasztestületi tevékenységnek is vannak tanulságai. Ezt tárgyalni kívánjuk, de elnök
úr levele azért abszolút megfelelő a helyzetre, mert az átvizsgálás előtt ne kösse meg magát se
az emberi jogi bizottság, se más testület, hogy milyen plusz hatásköröket adunk. Ha valaki a
magánvéleményem kérdezné, akkor azt mondanám, hogy én a hivatalbóli eljárást
támogatnám. De hogy a levél által kiemelt egyetlenegy vonatkozás tekintetében mi most
mindenféle egyeztetés nélkül foglaljunk állást, szerintem az idő előtti. Legfeljebb rögzítsük a
jegyzőkönyvben, hogy ez még az idei év feladata, és nyilván a bizottság feladata is lesz.
Ebben a kérdésben is majd állást kell foglalnunk, de most ne kössük meg magunkat.

ELNÖK: Köszönöm. Helyettes államtitkár úré a szó.

DR. EISELT GYÖRGY szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár
(Belügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! Elnök úrral értek egyet, hiszen a testület maga
jogtechnikailag rossz helyen van elhelyezve. A testületet beépítették egy jogorvoslati eljárás
közepébe és egy parancsnoki felülvizsgálati jogot adtak neki. Se többet, se kevesebbet. Amit
itt kezdeményeznek, az nem erre a jogterületre és nem a rendőrségi törvénybe való.

ELNÖK: Én is utalni kívánok arra, hogy a kétharmados ombudsmani törvényt nem
lehet megkerülni. Kvázi ombudsman nincs, csak ombudsman van. Ahhoz, hogy valami
működőképes legyen, tiszta viszonyokat kell teremteni. Az elnök úr részére a válasz
megírását vállalom, de a választ nyilvánvalóan csak a bizottság jóváhagyásával küldöm el.

Ki ért egyet azzal, hogy az imént felolvasott levél a címzettekhez elkerüljön? (15) Ki
nem ért vele egyet? (0) Ki tartózkodott? (4) A bizottság döntése alapján a felolvasott levelet
fogjuk elküldeni az elnök úrnak.
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Amikor az ősszel érdemibb, tartalmasabb, az egész jogrendszert áttekintő vitát
folytatunk majd „Hatékony jogorvoslat a magyar jogrendszerben” címmel, akkor szeretettel
várjuk helyettes államtitkár urat.

Az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények
végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző
albizottság) megalakítása

Amint az elmúlt ülésen már jeleztem, létre kell hoznunk az emberi jogi bizottság
ellenőrző testületét. Most kellene a kilenc nevet felsorolnunk. Az LMP részéről nyilvánvalóan
Szabó Timea. A Jobbik részéről?

MIRKÓCZKI ÁDÁM: Kulcsár Gergely.

ELNÖK: A Jobbik részéről Kulcsár Gergely. Az MSZP részéről?

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Elnök úr, mi majd tíz perc múlva mondunk egy nevet.

ELNÖK: Most annyi is elég, ha azt rögzítjük, hogy az MSZP részéről 1 fő, illetve
hogy a kormánypártok részéről 6 fő. A lényeg az, hogy az egyébként a Házszabály által
kötelezően előírt Ellenőrző albizottságot a bizottság létrehozza Szabó Timea alelnök asszony
vezetésével. A Házszabály szerint az albizottság feladata a bizottság elé tartozó törvények
hatályosulásának a vizsgálata.

Az előbbi vita alapján arra kérem alelnök asszonyt, hogy az albizottság első feladata a
következő legyen: a jogorvoslati rendszer áttekintése a magyar jogrendszerben, valamint
javaslattétel.

Még egyszer mondom, a Fidesz-KDNP-frakció hat nevet, az MSZP-frakció egy nevet
lead a bizottság elnökségére csütörtökig, míg a Jobbik és az LMP már megnevezte tagjelöltjét
Kulcsár Gergely, illetve Szabó Timea személyében, és az Ellenőrző albizottság kilenc fővel
meg fog alakulni.

Ki ért ezzel egyet? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag egyetért
az Ellenőrző albizottság megalakításával.

Nyilatkozat elfogadása Tóásó Előd ügyében

Végül napirendre vettük Tóásó Előd ügyében a dr. Gulyás Gergely alelnök úr által
írott levelet, amelyet kiosztottunk, ezért nem olvasom fel. Ki kíván hozzászólni? (Nincs
jelentkező.)

Ki ért egyet azzal, hogy ezt a levelet a Külügyminisztériumon keresztül elküldjük?
(Egyhangú.) A bizottság egyhangúlag egyetért a levél elküldésével.

Megkérem Gulyás Gergelyt, hogy az angol nyelvre lefordított levelet a
Külügyminisztériumon keresztül küldjük el azokra a helyekre, amiket megjelölt.

Egyebek

Utolsó napirendi pontunk az egyebek. Ki kér szót? Mirkóczki Ádám!

Mirkóczki Ádám (Jobbik) képviselő észrevétele Gaudi-Nagy Tamás elutasított
napirend-kiegészítési javaslatával kapcsolatban

MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Gaudi-Nagy Tamás képviselőtársam ismételten tett
egy napirendi javaslatot a június 4-én az Erzsébet téren történtekkel kapcsolatosan. Ebbe most
nem mennék bele, csupán annyit szeretnék megjegezni, a múltkor azt hangzott el, hogy
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írásban kell beterjeszteni és lehetőség szerint olyan dokumentumokkal kell alátámasztani,
amelyek indokolttá teszik, hogy a bizottság napirendre vegye. Ez – még ha az utolsó
pillanatban is, de – megtörtént. Kérdezem, hogy mi hibádzik még. Itt van három internetes
link, amiket most is le tudnék játszani. Vagy legyenek ezek CD-n? Mi kell ahhoz, hogy a
bizottság napirendre vegye az ügyet és foglalkozzon vele?

ELNÖK: Nagyon egyszerű a válasz. A napirendre-vételről a bizottság vita nélkül
határoz. Hogy én az internetes portálokon mit olvasok, az egy dolog. (Mirkóczki Ádám: Ezek
mind tényekkel vannak alátámasztva.) Lehet alátámasztani valaminek a hamis vagy valós
voltát az internetről levett anyagokkal, de azt nem tudjuk, hogy ezeket ki rakta fel az
internetre. Előfordulhat, hogy valaki maga rakja fel és utána bizonyítékként használja; ez
mindenesetre érdekes megoldás.

MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Nem hiszem, hogy a Magyar Televízió által készített
felvételeket manipulatívnak kellene tekinteni.

ELNÖK: Ebben az ügyben még senki nem állította azt, hogy a rendőrség nem a
rendőrségi törvény szerint tette volna a dolgát. A rendőrségnek az a dolga, hogy a rendet
fenntartsa. Nagyon világos állásfoglalások vannak. Azt gondolom, nem kell egyetértenünk
abban, hogy a magyar rendőrségnek egyértelmű felhatalmazása van a tekintetben, hogy a
Magyar Gárda bármiféle újjászervezési kísérletének ellenálljon.

MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Eljárások folynak az ügyben, amelyekben
képviselőtársam a védő szerepét látja el.

ELNÖK: Már a múltkor is felhívtam a képviselőtársa figyelmét: ha valaki egy ügyben
képvisel és a képviselet során megpróbál országgyűlési eszközöket igénybe venni a képviselt
személy javára, az olyan ügyvédi etikai szabálysértés, amely esetre én kénytelen leszek
felhívni az Ügyvédi Kamara figyelmét.

Van-e még valami az egyebek között? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, megköszönöm a
jelenlétet és az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 3 perc)

Dr. Lukács Tamás
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc


