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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 15 perc)

Elnöki bevezető

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó
reggelt kívánok! Bejelentem, hogy Ékes Ilonát Berényi László, Kubatov Gábort Csöbör
Katalin, Nyakó Istvánt Baracskai József, Harrach Pétert Varga László, Demeter Zoltánt pedig
Gulyás Gergely helyettesíti. Többen jelezték, hogy dugóban vannak, de meg fognak érkezni.
Megállapítom, hogy a bizottság a helyettesítésekkel együtt határozatképes.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselőtársunk napirend-kiegészítést kér. Mind a két
napirend-kiegészítésről szóló javaslata kiosztásra került a képviselő hölgyeknek és uraknak.
Az egyik kiegészítés a 2010. július 4-ei, az Erzsébet térre bejelentett tüntetésen a rendőrség
jogellenes fellépése, a másik pedig a Budaházy György és társai, a Hunnia-csoport elleni
politikai koncepciós eljárás. Külön-külön szavazunk arról, hogy ezeket napirendre kívánja-e
venni a bizottság.

Döntés dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) képviselő két napirend-kiegészítési javaslatáról

Ki ért egyet azzal, hogy a 2010. július 4-ei Erzsébet téri rendőrségi fellépéssel
kapcsolatos javaslatot a bizottság tárgyalja? (5) Ki nem ért vele egyet? (9) Ki tartózkodott?
(1) A bizottság nem veszi napirendre a javaslatot.

Ki ért egyet azzal, hogy a Budaházy György és társai, a Hunnia-csoport elleni politikai
koncepciós eljárásról szóló javaslatot a bizottság tárgyalja? (2) Ki nem ért vele egyet? (13) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem vette napirendre a javaslatot.

A napirend elfogadása

Ki ért egyet az eredeti napirendi javaslat elfogadásával? (Egyhangú.) Megállapítom,
hogy a bizottság a mai ülés napirendjét egyhangúlag elfogadta.

Döntés az Ügyvédi Kamara megkereséséről dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) képviselő
napirend-kiegészítési javaslatával kapcsolatban

Tekintettel arra, hogy több médiahíradás szerint Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr
ebben az ügyben Budaházy György védőjeként eljárt, kérdezem a tisztelt bizottságot,
felhatalmazza-e az elnököt arra, hogy a Budaházy Györggyel kapcsolatos ügy napirendre
tűzéséről értesítse az Ügyvédi Kamarát. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon! (8) Ki nem ért
vele egyet? (2) Ki tartózkodott? (5) A többség felhatalmazása alapján az ügyvédi etikai
kódexre való hivatkozással a bizottság elnöke tájékoztatni fogja az Ügyvédi Kamarát arról,
hogy Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr olyan ügyben, amelyben ügyvédként járt el, képviselői
minőségében is eljár. A többi kérdés már az Ügyvédi Kamarára tartozik.

Egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1320. szám) (Általános vita)

1. napirendi pontunk az egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú
módosításáról szóló törvényjavaslat. Ehhez a napirendi ponthoz az írásbeli anyagot a
képviselők megkapták. Két hozzászólási kérés érkezett a bizottsághoz, az egyik dr. Ambrus
Ágnes, a másik dr. Nagy Boldizsár részéről.

Ki ért egyet azzal, hogy dr. Ambrus Ágnes és dr. Nagy Boldizsár kifejtse a véleményét
ezzel a törvényjavaslattal kapcsolatban? (Egyhangú.) A bizottság egyhangúlag egyetért azzal,
hogy nevezettek kifejtsék véleményüket a törvényjavaslattal kapcsolatban.

Szeretettel köszöntöm dr. Felkai László közigazgatási államtitkár urat. Ha államtitkár
úr egyet ért vele, először meghallgatjuk a két véleményt és azokra válaszol, mert a kiküldött
törvényjavaslatot és annak indokolását a képviselő hölgyek és urak elolvasták, azt tehát



- 7 -

ismerik. Most tehát meghallgatjuk a véleményeket és államtitkár úrnak lehetősége lesz arra,
hogy azokra válaszoljon. Egyetért ezzel?

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Egyetértek.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az udvariassági sorrend azt kívánja, hogy először dr.
Ambrus Ágnest, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság Közép-európai Regionális
Képviseletének vezető munkatársát hallgassuk meg.

Észrevételek, reflexiók

DR. AMBRUS ÁGNES, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság Közép-európai
Regionális Képviseletének vezető munkatársa: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Először
is szeretnék köszönetet mondani a Menekültügyi Főbiztosság nevében, hogy nemcsak írásban
kapunk lehetőséget megosztani önökkel a véleményünket, hanem szóban is összefoglalhatjuk
annak a lényeges pontjait.

Szeretnék néhány szót szólni arról, hogy a Menekültügyi Főbiztosság mivel
foglalkozik. A regionális képviselet Budapesten van, hét országért felelős, én magam
Magyarországért felelek. A Főbiztosság 1950-ben jött létre azért, hogy a menekültek
helyzetéről szóló genfi egyezmény végrehajtását ellenőrizze. A szervezet nem civil szervezet,
hanem egy kormányközi szervezet, amelynek a legfőbb kormányzó testületében, a végrehajtó
bizottságban a kormányok képviselői ülnek. Magyarország 1992 óta része a végrehajtó
bizottságnak. Magyarországon 1989 óta létezik a képviselet.

Történelmi szempontból a Főbiztosságot és Magyarországot nagyon szoros szálak
kötik össze, hiszen a Főbiztosság első igazán komoly feladatát az 1956-os menekültek
sorsának rendezése jelentette Európában. Ez a kapcsolat azóta vált még szorosabbá, amikor
1989-ben Magyarország Közép-Európában elsőként részesévé vált a genfi egyezménynek, a
legújabb időkben pedig Budapest látja vendégül azt a mintegy háromszáz munkatársat
foglalkoztató úgynevezett globális kiszolgáló központot, amelynek háromszáz állását a genfi
központból helyezték ki Budapestre.

Magyarország emberi jogi teljesítménye nagyon sok elismerést vívott ki a régióban is
és világszerte is, hiszen Magyarország a régióból elsőként csatlakozott az emberi jogi
egyezményekhez. Pillanatnyilag az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának a tagja, és a mai napon
fogják aláírni a Külügyminisztériumban a genocídiumellenes központ alapító okiratát, ami
ugyancsak magyar kezdeményezés.

Menekültügyi téren is ugyanilyen jó Magyarország teljesítménye, hiszen - mint arra
mindannyian emlékszünk - a kilencvenes években Magyarország több tízezer menekültet
fogadott be és látott el minden elismerést kivívva a volt jugoszláv krízis alatt. Magyarország
Szlovénián kívül az egyetlen európai uniós tagállam, amelynek ilyen helyzetekre - tehát a
tömeges beáramlásra - tapasztalata van. Menekültügyben más téren is sok tekintetben kivívta
a magyar teljesítmény nemcsak Európa, hanem azon túlmenően a világ elismerését. Ilyen
például a határmonitorozós háromoldalú együttműködés, valamint a képzések terén kialakult
remek együttműködés a kormányszervezetek és a civil szervezetek között.

Ha a szemünket az előttünk fekvő törvénytervezetre vetjük, azt látjuk, hogy ebben a
nagyon pozitív flow-ban van egy pillanatnyi megtorpanás. Ez a megtorpanás tulajdonképpen
már a tervezet kommunikációjában is érzékelhető volt, hiszen a Menekültügyi Főbiztosság
nem kapott tájékoztatást a kormánytól arról a tényről, hogy ezt benyújtotta a parlamentnek, és
az önök előtt lévő szöveget is ebben a formájában némi nyomozást követően a weblapról
töltöttük le, és így készítettük el az észrevételeket. Ez a fajta kommunikáció, illetve az
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együttműködésnek ez a hiánya azért aggályos, mert a genfi egyezmény 35. cikke
együttműködést ír elő a részes kormányok számára.

Ha tartalmi szempontból vizsgáljuk meg a tervezetet, azt látjuk, hogy a tervezetet
egyfajta totális rendészeti szemlélet hatja át. A rendészeti szemlélet természetesen legitim és
nem szeretnénk megkérdőjelezni ennek a létfontosságát, ugyanakkor szeretném felhívni a
figyelmet arra, hogy legalább ilyen jelentőségű a nemzetközi egyezményekben vállalt emberi
jogi kötelezettség teljesítése is. Azzal, hogy ez a fajta nagyon erős rendészeti szemlélet hatja
át ezt a tervezetet, Magyarország szembemegy a jelenlegi európai uniós tendenciákkal, hiszen
ez a fajta rendészeti szemlélet a hágai programot hatotta át, míg a stockholmi program már
nagyon komoly elmozdulást mutat az emberi jogi szemlélet felé.

A tervezet legaggályosabb pontjának az őrizet alkalmazását látjuk. A tervezetben
megjelenő szabályozás legalizálja az április óta folyó magyar gyakorlatot, aminek az a
lényege, hogy olyan menedékkérőket is, akiknek az ügyét érdemi eljárásba utalják, őrizetben
tartanak. Ez a gyakorlat jogellenes, mert a jogszabály úgy rendelkezik, hogy azoknak, akiknek
az ügye érdemi eljárásba került, szabadon kell engedni. A Legfőbb Ügyészség és az Egyesült
Államok is elítélte ezt a gyakorlatot, és az Európai Unió tagállami bíróságai egymás után
hozzák az olyan ítéleteket, amelyek szerint menedékkérőket együttműködés keretében nem
szabad Magyarországra visszaküldeni e miatt az őrizeti gyakorlat miatt. Felmerül a kérdés,
hogy Magyarország teljesíti-e az Európai Unióban vállalt együttműködési kötelezettségeit.
Ami miatt ugyancsak nagyon aggályos ez az őrizet és ahogyan azt a jövőben elképzeli a
jogszabályalkotó, az az, hogy ezt az őrizetet mintegy harminc nap erejéig családokra és
gyerekekre is kiterjeszti, amit a Menekültügyi Főbiztosság semmiképpen nem tud elfogadni.

Egy másik aggályos pontja ennek a tervezetnek a bírói kompetencia rendezése.
Jelenleg a Fővárosi Bíróság jár el a menekültügyekben, mint egyetlen jogorvoslati fórum. Ez
azt jelenti, hogy közigazgatási szinten semmiféle jogorvoslat nem áll a menedékkérők
rendelkezésére, mindössze egyetlen szintű bírói jogorvoslat. A Fővárosi Bíróság bíráit hosszú
éveken keresztül nagyon sok belföldi és külföldi fórumon képezték ki, a nemzetközi közösség
rengeteg pénzt, időt és energiát fektetett abba, hogy nyelveket beszélő bírók kellőképpen
átlássák és megtanulják a nemzetközi menekültjogot. A Fővárosi Bíróságon belül létesült egy
tudásközpont, amely segíti a bíróknak ezt a fajta munkáját. Itt ugyanis egy olyan jogterületről
van szó, amely nem igazán ismerős mindenki számára. Ez nagyban különbözik az
idegenrendészeti jogtól, a nemzetközi jogot kell alkalmazni. Ezért aggályos az, hogy olyan
bíróságokra telepíti a jogalkotó ezt a jogkört, amely bíróságoknak ebben nincs tapasztalata,
nincs meg az a technikai és tudásháttere, amellyel hatékonyan és jó minőségben tudná a
munkáját ellátni. Nagy kérdés persze az is, hogy az évi mintegy 3-400 ügyes munkateher
szétosztása több bíróságra előmozdítja-e a koherens ítélkezést.

E két aggályos pont mellett a jogszabálytervezet adós marad egy olyan sor kérdés
rendezésével, amiket már nagyon régóta vár a Főbiztosság és a nemzetközi közösség. Ennek a
részletei az önök asztalán fekvő észrevételeinkben megtalálhatók. Egyetlen kérdést szeretnék
kiemelni, a menedékjogot élvezők integrációjának a kérdését, ami még gyermekcipőben jár
Magyarországon, sőt egész Közép-Európában. Ez azt jelenti, hogy jelenleg nincsenek
jogszabályok a menekültek integrációjáról, mindössze néhány paragrafus rendezi az
előintegráció kérdését. Emiatt, valamint a gyakorlat hiányosságai miatt jutunk el oda, hogy
nagyon sok elismert menekült az utcán végzi, hajléktalanná válik, amire az Európai Unió más
tagállamai is felfigyeltek. Ugyancsak ez vezet oda, hogy nagyon sokan elmennek ebből az
országból, mert reménytelennek ítélik a jövőbeni beilleszkedést, és más európai uniós
tagállamokban jelennek meg. Itt megint ugyanaz a kérdés merül fel, mint a dublini
egyezmény alkalmazásánál, hogy teljesíti-e Magyarország azt a kötelezettségét, hogy az
elismert menekülteket integrálja, és ezáltal a genfi egyezményt hatékonyan végrehajtja.
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Összefoglalásként szeretném elmondani, úgy tűnik, hogy ez a tervezet több kérdésben
is szembemegy a jelenlegi európai uniós tendenciákkal, ugyanakkor adós marad sok kérdés
rendezésével.

De hogy ne ilyen borongós hangulatban fejezzem be, szeretnék két pozitív dolgot
kiemelni a tervezetből. Az egyik a kísérő nélküli kiskorú gyerekek kérdése. Nagy örömmel
láttuk azt, hogy a kísérő nélküli kiskorú gyerekeket ez a tervezet végre behelyezi a magyar
gyermekvédelmi rendszerbe, és ezek után mindazokból a rendelkezésekből profitálhatnak,
amelyekből egy más gyerek is profitálhat Magyarországon. A másik örömteli rendelkezés az,
hogy az áttelepítés kérdését kibővíti. Ez azt jelenti, hogy ezek után Magyarországra
áttelepíteni nemcsak az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága által elismert menekülteket lehet
majd a jövőben, hanem más államok által elismert menekülteket is, és az áttelepítendők
számát a kormányra bízza a tervezet. Köszönöm szépen kitüntető figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most pedig megkérem dr. Nagy Boldizsár adjunktus urat,
az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara Nemzetközi Tanszékének munkatársát, hogy mondja
el a törvényjavaslattal kapcsolatos véleményét.

DR. NAGY BOLDIZSÁR adjunktus (ELTE Állam- és Jogtudományi Kara
Nemzetközi Tanszék): Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Mindenekelőtt
köszönöm a meghívást, hiszen én csak egy földi halandó vagyok és nem egy szervezet
alkalmazottja, viszont 1988 óta foglalkozom menekültüggyel, az International Journal of
Refugee Law, a European Journal of Migration and Law, az Odysseus network tagja vagyok.
A Refugee Law az idén, amelyet nemzetközi kollégáimmal szerkesztünk, a hatodik
kiadásához közeledik és az egész világon használják. Azt remélem, hogy valamelyes
kompetenciát az önök rendelkezésére bocsáthatok. Különösen örülök ennek a megszólalási
sorrendnek, hiszen Felkai államtitkár úrral már találkoztunk pénteken egy bizottságban, így
mód nyílik arra, hogy a diskurzusunkat folytassuk, amit nagyon is remélek. Ígérem önöknek,
hogy rövid leszek, négy pontról fogok beszélni, az egyik a kiinduló keretek, amelyekre a
törvényalkotó támaszkodik, aztán azt a kérdést fogom felvetni - ami az önök bizottságát
különösen érdekelheti -, hogy emberi jogilag ez a törvény vonzó képet fest-e
Magyarországról, közelebb kerülünk-e az emberi jogok védelméhez vagy távolodunk tőle,
felvetem azt a kérdést, amit az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság képviselője is, hogy erre
halad-e az Unió, s azt is meg fogom kérdezni, hogy ez a kodifikáció ebben a formájában így
időszerű-e vagy sem, s mindez nem fog többet igénybe venni az önök idejéből, mint hét
percet.

Azt gondolom, hogy ez a törvénytervezet egy nagyon erőteljesen biztonsági
szemléletű törvénytervezet, azonban fájdalom, nincs mögötte hatásvizsgálat. Ha belenézünk a
statisztikákba, azt látjuk, hogy az a kép, amit sugall a törvénytervezet, nem esik egybe azzal,
amit a statisztikákból kiolvashatunk. Mondok önöknek néhány ilyen számocskát. Amíg 2008-
ban mintegy 35 ezren, 2009-ben már csak 32 ezren kértek érdemi tartózkodási engedélyt nem
európai uniós országból. Jelzem azt, hogy a menedékkérők száma, azoké, akiket érdemi
eljárásra utalunk, hosszú évek óta 3 ezer alatt van. Jelzem azt is, hogy Magyarországon ez idő

szerint összesen körülbelül 1700 menekült és 400 oltalmazott él a legfrissebb hozzáférhető

statisztika szerint. A kiutasítások száma drámaian esik, míg 2005-ben több mint
háromezerszer alkalmazták, 2009-ben már csak ezerszer. Tehát az a kép, hogy ránk egy
fenyegető migrációs nyomás nehezedne, biztosan nem igaz.

Ugyanakkor - és ez egy fájdalmas megfigyelés - a törvény nem árul el egy migrációs
politikát, tehát a magyar kormányoknak nincs migrációs politikájuk. Soha nem határozták
meg, hogy ki a kívánatos bevándorló. Azt megmondják, hogy az illegális bevándorló
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nemkívánatos, de hogy a regionális vándorok közül ki lehetne a kívánatos, az sosem derült ki,
és e tekintetben most sem jutottunk előrébb.

Nézzük a három konkrét kérdéssort. Természetesen sokkal több aggálya van mind a
Helsinki Bizottságnak, mind a Menedék Egyesületnek, amelyek tudására én is támaszkodom
és a gondolataikkal egyetértek, ugyanakkor amit mondok, azt személyemben mondom, és ők
mást, többet is mondhatnak, esetleg el is térhetnek attól, amit én mondok, de azokban a
pontokban, amelyeket most meg fogok említeni, a gondolataink teljes mértékben egybeesnek.

A család igazán magasan áll a jelen kormányzat prioritási listáján, mégis ez a
törvénytervezet ha tesz valamit a családokkal, akkor árt nekik. Árt nekik, mert egyfelől azt
feltételezi, hogy aki azért létesít családi kapcsolatot, hogy itt tartózkodhasson, az csal, holott
ha valaki beleszeret egy magyar polgárba és itt akar élni vele, akkor azért fog hozzámenni
vagy azért fogja elvenni azt a magyar polgárt, hogy legyen jogcíme a tartózkodásra.
Ugyanakkor a törvényjavaslat ebben a formájában felhatalmazza a hatóságot, hogy megvonja
tőle a tartózkodási engedélyt, hiszen azért kérte azt, hogy együtt élhessen azzal, akibe
beleszeretett. De megszigorítja a törvény a menekültek jogát arra, hogy házastársukkal együtt
élhessenek, hogy velük élhessen a házastársuk vagy csatlakozhasson hozzájuk utóbb. Sokkal
szigorúbb előírást tartalmaz, mint az Európai Unió normái, hiszen az Európai Unió csak azt
teszi lehetővé, hogy a beérkezés előtt jöjjön létre ez a kapcsolat, míg a magyar törvény azt
kívánja, hogy már a származási országban megvalósult légyen, ami nagyon nagy különbség,
hiszen a vándorok sokszor évekig úton vannak.

A családot sújtja az a rendelkezés is, amire az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság
képviselője, Ambrus Ágnes már utalt, hogy egész családokat lehet fogdába zárni, ezek a
fogdák azonban gyakorlatilag legalább olyan szigorúak, mint a börtönfokozat. Technikailag
az ott való élet semmivel sem kellemesebb, mint egy börtönbeli élet, ráadásul a kiskorú
gyermekeikkel együtt. Mind a Helsinki Bizottság, mind a Menedék Egyesület, mind jómagam
a kétségeinket hangoztatjuk azt illetően, hogy ez családszerető és emberi jogilag indokolható
gyakorlat lenne.

Még az emberi jogoknál maradva: a törvénytervezet egészen nyugtalanító módon hat
hónapról tizenkét hónapra emeli a fogva tartás maximális időtartamát. Az Európai Unió
Alapjogi Ügynöksége éppen azért az idén szeptemberben tartott egy vizsgálatot, hogy az
Európai Unió államaiban milyen hosszúak a fogva tartások, és azt javasolta, hogy szélsőséges
esetben esetleg lehessen hat hónap hosszú, és konstatálja például, hogy Franciaország
megelégszik 32 nappal. Tehát távolról sincs arról szó, hogy az Unióban általános lenne az
ilyen hosszú fogva tartás, de persze nem kizárt. Ugyanakkor az én értelmezésemben ez
ellentétes a fogva tartási feltételek irányelveit újraalkotók szándékaival.

Ez átvezet engem a második főkérdésre, hogy erre tart-e az Unió. Hölgyeim és uraim,
sajnos nem. A magyar kormány most el akar indulni az Unióval ellentétes irányba. Ennek
számos bizonyítéka van. Mondok egy nagyon egyszerűt. Az Unió menedékjogi szabályai,
amelyeket most újraalkotnak, egységesen azt kívánják, hogy a menekült és a magyar
terminológia szerint az oltalmazott, vagyis a kiegészítő védelemben részesülő személyek
jogállását közelítse egymáshoz. Mit tesz a magyar törvényjavaslat? Távolítja azokat, például a
honosítás terén. Úgy csinál, mintha nem olvasta volna a tervezeteket, amit az is bizonyít, hogy
egy helyen azt hiszi, az Európai Parlament alkotta meg az uniós jogszabályt, holott azt a
Tanács alkotja együttműködési eljárásban a Parlamenttel.

Államtitkár úr pénteken azt mondta, lehet, hogy ezt a jogszabálytervezetet, amely a
befogadási feltételeket alkotná, vissza fogja vonni a bizottság. Ez lehet, de a tendencia attól
még megmarad. Egyrészt ezt nem tudhatjuk, másrészt az a tendencia, hogy az őrizet
szabályait szűkíteni akarják és a jogcímeit egyértelművé kívánják tenni. Pusztán azért ne
lehessen valakit őrizetben tartani, mert nem felel meg az idegenrendészeti szabályoknak, ez
egyértelmű és régi követelménye nemcsak az Európai Unió Bizottságának, hanem az ENSZ
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Menekültügyi Főbiztosságának és a legszélesebb közvéleménynek is. Hölgyeim és Uraim!
Képzeljék el, hogy önök a tenger felé sietve Horvátországban gyorsan hajtanak. Ez
szabálysértés, amiért elfogják önöket, majd fél évig őrizetben tartják. Megszegtek egy
szabályt azzal, hogy gyorsan hajtottak, és ezért fél évig őrizetben tartják. Az idegenrendészeti
őrizet pontosan ezt jelenti: valaki elkövetett egy szabálysértést, s ezért fél évig, most már egy
évig őrizetben tarthatjuk. Az idegenrendészeti őrizetbe könnyű bekerülni akkor is, ha az
érintett semmilyen bűncselekményt nem követett el, mert az annak nem előfeltétele és
általában nem is előzménye. Az idegenrendészeti őrizet szigorítását nem indokolja sem
hatásvizsgálat, sem semmilyen statisztikai szám, de nagyon kíváncsian várom, hogy ezzel
ellentétes hírről értesülhetünk-e.

Végül engedjék meg, hogy az utolsó egy percben a kodifikáció indokoltságához
szóljak hozzá. Kétségtelenül indokolt most bizonyos szabályok bevezetése, hiszen a
visszatérési irányelv átültetésének határideje az idén karácsonykor lejár, és a törvényalkotó jól
teszi, hogy megalkot bizonyos szabályokat, még akkor is, ha a legszigorúbb formájukat akarja
a magyar jogba iktatni, átültetni. Különösen jól teszi, hogy a vízumkódexnek azt a szabályát,
amely a megtagadott vagy megsemmisített vízum ellen fellebbezést tesz lehetővé, a kétéves
határidő utolsó napjaiban, utolsó hat hónapjában átülteti. Ez üdvös. Ugyanakkor azok a
törekvések, amelyeket ezen az örvön becsempész a törvényjavaslatba, inkább a menekültügyi
törvény megváltoztatására irányulnak. Ezek a törekvések semmivel nem indokolhatók, maga
az előterjesztés sem állítja, hogy indokolhatók az európai uniós jogharmonizációval. Ezek a
jogalkotó szándékait tükrözik, és ezek a szándékok nem mindig a legpraktikusabbak.
Gondoljunk például arra, hogy szét akarja szedni a menekültügyben eljáró ma egységes,
hihetetlen pénzzel nagyon magas minőségűre felépített rendszert, vagyis meg akarja fosztani a
Fővárosi Bíróságot attól, hogy kizárólagos kompetenciával rendelkezzen abban a 160-180
érdemi eljárásban, amelyben eljár. Ezt három, esetleg öt bíróságra, vagyis az ítélőtáblák
mellett működő bíróságokra akarja telepíteni, amely megsokszorozza azt a befektetési igényt,
hogy ezek a bírák mind átmehessenek azokon a képzéseken, amelyeken a Fővárosi Bíróság
mintegy hét, ezen ügyekben eljáró bírója átment.

Mindezekre tekintettel, hölgyeim és uraim, sajnos nem vagyok abban a helyzetben,
hogy akár a Helsinki Bizottság, akár a Menedék Egyesület nevében azt mondhassam, hogy
Magyarország nagy lépést tesz az emberi jogok megerősített tisztelete felé, vagy
Magyarország, mint az Európai Unió leendő elnöke az Európai Unió mozgásainak az élére áll,
és ezt önök, mint az emberi jogi bizottság tagjai bizonyára szomorúan veszik tudomásul.
Köszönöm szépen kitüntető figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha jól értettem a felvetését, akkor nem adott európai
uniós normákkal szembe megy a törvény, hanem bizonyos jogfilozófiai, vélt vagy valós
európai politikai érdekeket említett.

DR. NAGY BOLDIZSÁR adjunktus (ELTE Állam- és Jogtudományi Kara
Nemzetközi Tanszék): Elnök úr, szabad itt válaszolnom?

ELNÖK: Igen.

DR. NAGY BOLDIZSÁR adjunktus (ELTE Állam- és Jogtudományi Kara
Nemzetközi Tanszék): Az előző bizottságban ez a kitüntetést nem ért. A tervezett norma
bizonyos pontokon egyszerűen szemben áll a hatályos európai uniós irányelvvel. A
családegyesítési irányelv kifejezetten kimondja azt, hogy a menekültnek joga van egyesülnie
azzal a családtagjával, akivel együtt kíván élni, s azt a megszorítást megengedi az államnak,
hogy a házastárs behozatalát vagy csatlakozását a menekülthöz attól tegye függővé, hogy már
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az ebben az országban való élet előtt fennállt. A magyar jogalkotó most azt kívánja, hogy már
a származási országban. Ha egy afgán menekült - mondjuk - Pakisztánban ült két évig egy
menekülttáborban és ott lehetetlenné vált a helyzete, és eljött Magyarországra, és közben ott
valakivel házastársi vagy élettársi kapcsolatot létesített, akkor ezt a magyar jogalkotó nem
fogja elismerni. A magyar jogalkotó az élettárssal való együttélést huzamosan egy évben
rögzíti, és ez valószínűleg meghaladja a huzamosság feltételeit.

A fogva tartásra vonatkozóan az összes hatályos európai uniós szabály azt mondja,
pusztán az, hogy valaki menedékjogért folyamodott, nem indokolhatja a fogva tartását.
Magyarországon lényegében nincs más, pusztán annyi van még, hogy az idegenrendészeti
szabályokat megsértette, azt viszont a genfi menekültügyi egyezmény kiveszi a büntethető

cselekmények köréből.
Elnök Úr! Hölgyeim és Uraim! Sajnos még elég hosszan tudnám sorolni - ami persze

szomorúsággal tölt el mindannyiunkat - azokat a pontokat, ahol a tervezett jogszabály nem
pusztán a szellemével áll szemben - azzal is -, hanem a betűjével. A Bizottság ismétlődően
konstatálja, hogy a magyar idegenrendészeti jog nincs összhangban az európai uniós
szabályokkal, hiszen ennek a kodifikációnak is részben az volt a kiindulópontja, hogy egy
komoly levelet kaptunk - nem tudom, hogy az eljutott-e a nyilvánossághoz -, és a
törvényalkotó az indoklásában rendszeresen hivatkozik arra a levélre, amelyben a fennálló
magyar helytelen, inkorrekt, pontatlan átültetést konstatálták. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen a tisztázást. Felkérem Felkai László államtitkár urat, hogy
a felvetett kérdésekre válaszoljon.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Mondom a
tényeket, esetenként dokumentumokból is idézve. Az első felvetés az volt, hogy a
Menekültügyi Főbiztosságnak nem volt biztosítva a tervezethez való hozzáférése. Ezt
személyesen tudom cáfolni, én magam beszéltem a Menekültügyi Főbiztosság magyarországi
vezetőjével, s felajánlottam neki a konzultáció lehetőségét. Ő a konzultáció lehetőségével nem
élt, ettől függetlenül véleményt tett a tervezethez, és valamennyi véleménye - mert a
kormány-előterjesztésnek az a műfaja, hogy az el nem fogadott véleményeket is be kell
mutatni - szerepel a törvényjavaslatban. Tehát a hozzászólás és a visszareagálás lehetősége
természetesen megvolt.

A másik kérdés, hogy az Európai Unió jogával szembemegy-e Magyarország vagy
sem. Ezzel kapcsolatban több részkérdés is elhangzott. Olcsó dolog lenne, ha azt mondanám,
nézzük meg, hogy a római menekülttáborokban mit tettek a cigányokkal, hogy
Koppenhágában mit tett az új jobboldali kormányzat, vagy nézzük meg, hogy mik történtek
Franciaországban, de én ezt nem mondom, mert nem vagyunk abban a helyzetben, hogy
ezeknek valamennyi részletét ismerjük. Mondom azonban azt, amit tényszerűen ismerek.
Készülünk a magyar elnökségre és így különös aktualitással áttekintettük a vonatkozó
irányelveket. A múlt héten a mostani elnök, Belgium államtitkárával találkoztam és
részletesen áttekintettük a menekültügyi és általában az idegenrendészeti eljárásra vonatkozó
kodifikációt. A következő a helyzet, csak azért, hogy ne menjenek el egymás mellett a
gondolatok. Önök közül nyilván sokan tudják, úgy készül egy EU-s norma vagy irányelv,
hogy a Bizottság beterjeszt egy előterjesztést, a tagállamok megvitatják, a Parlament pedig
társalkotói szerepet játszik.

Megnézhetünk néhány irányelvet, de ha az esszenciájába akarunk belemenni, akkor a
következő látszik - ezt a múlt héten megerősítette a mostani elnök, Belgium migrációs
államtitkára, de az ismeretünk is ez volt -, hogy a Bizottság beterjesztett a mostani tényekhez
képest egy viszonylag liberális irányelvet. A Parlament ezzel körülbelül egyetértett, majd a
tagállamok ezekkel a folyamatokkal szembementek és nem hajlandók ezeket az úgymond



- 13 -

könnyítéseket elfogadni. Ilyenkor két eset van: vagy az egészet ad acta teszik, ámde az állam-
és kormányfők úgy döntöttek, hogy 2012-re új menekültügyi eljárási rendszer lesz. Hogy ez
reális-e vagy sem, az majd kiderül, de pillanatnyilag nincs abban a helyzetben a Tanács, hogy
ezeket félretegye, mondván, hogy patthelyzet van. Ilyenkor az elnökség egy
kompromisszumos javaslattal áll elő, olyan kompromisszumos javaslattal, amelyik az eddig
lefolytatott vita során vélhetően a tagállamok többségének, vagy ha konszenzusra van
szükség, akkor mindegyikének bírja az egyetértését. Valamennyi elnökségi
kompromisszumos javaslat a szigorítás irányába hat. Nem számítom most azokat a
kérdéseket, amelyekben igazából nincs vita. Például az eljárási fogalmak pontosítását, vagy a
Luxemburgi Bíróság ítéleteinek a beépítését illetően nincs vita. De az integráció magasabb
szinten való biztosítása elnökségi javaslat, ami attól elnökségi javaslat, hogy azzal a
szándékkal tették, hogy a tagállamok elfogadják, mert pillanatnyilag ez a tagállami többség
álláspontja. Valamennyi elnökségi javaslat a szigorítás irányába hat. Amikor megnéztük a
saját törvényeinket, beleértve ezt a törvényjavaslatot is, feltételezve, hogy az elnökségi
kompromisszumos javaslatot fogadják el, hogy valamelyikhez hozzá kell-e nyúlni, arra a
következtetésre jutottunk, hogy a benyújtott tervezethez semmiben nem kell hozzányúlni, ha
az elnökségi kompromisszumos javaslatot fogadja el az Európai Unió.

Ami az őrizetet illeti: itt tegyünk éles distinkciót. Azt mondja a konvenció, hogy csak
azért, mert valaki menedékjogot kér, nem lehet őrizetbe venni, ezért Magyarországon senkit
nem vesznek őrizetbe. Kiket vesznek őrizetbe? Miért merült fel az őrizettel kapcsolatos
polémia? Azért, mert idegenrendészeti őrizetben vannak az illetők, az idegenrendészeti
őrizetet a bíróság jóváhagyta, majd hogy mentesüljenek az idegenrendészeti őrizet alól,
benyújtanak egy menedékjog iránti kérelmet, mondván, a genfi konvenció alapján tessék
minket kiengedni. Természetesen nem nyílnak meg ilyenkor az épületek ajtajai, egyszerűen
azért nem, mert a büntetőeljárás-jogban sincs olyan, hogy ha valakit letartóztatnak vagy
szabadságvesztés büntetését tölti, csak azért, mert menedékjogi kérelmet nyújt be, ki kell
engedni a büntetés-végrehajtásból, ily módon az idegenrendészeti törvényben sincs ilyen,
hiszen semmilyen nemzetközi jogszabállyal nem ellenkezik, hogy ha valaki más okból egy
más típusú őrizetben van, csak azért, mert benyújt egy menedékjogi kérelmet, kiengedjék.
Amennyiben így lenne, akkor a bíróságok az idegenrendészeti őrizeteket nyilvánvalóan nem
hagynák jóvá, nem hosszabbítanák meg, márpedig ilyen indokkal, mint ami elhangzott,
egyetlenegyszer sem tagadták meg az idegenrendészeti őrizet meghosszabbítását.

De térjünk ki a konkrétumokra. Elhangzott a Legfőbb Ügyészség és Franciaország.
Minden EU-s normának az a filozófiája, hogy megszab egy kötelező minimumot - a
menekültügyről van szó -, és a tagállamok ennél több jogot biztosíthatnak. A Legfőbb
Ügyészség azt a következtetést vonta le, igaz, hogy EU-s normát nem sértett a menekültügyi
hatóság, de a törvény indoklási részéből le lehet vonni azt a következtetést, mintha élni akart
volna azzal a lehetőséggel, hogy több jogot biztosít, és ebbe a több jogba az őrizet nem fér
bele. De a szövegéből nem vonta le ezt a következtetést, csak az indoklásból, és -
hangsúlyozom - nem azt mondta, hogy megsérti, hanem csak azt, hogy a többletjogot nem
biztosítja.

Nézzük meg Franciaországot! Arra, hogy az Európai Unió országai sorozatosan
hoznak ilyen döntéseket, nem azt mondom, hogy nem igaz, hanem azt, hogy nekem mint
államtitkárnak vagy a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal főigazgatójának nincs erről
tudomása. Tehát megpróbálok eufemisztikusan fogalmazni. Egy döntésről van tudomásunk,
Franciaországot illetően. S megint el lehetne bagatellizálni a problémát azzal, hogy bezzeg a
franciák 1999-ben vagy 2000-ben egyszer már adtak bűnöző cigány családoknak menedéket.
Azzal sem értettünk egyet, az egyszerűen más nézőpont, de ezt nem mondom, mert ennek a
ténynek, ennek a felvetésnek, ennek a bírósági ítéletnek is utánanéztünk és megkerestük a
francia minisztérium illetékes főosztályvezetőjét, hogy egyáltalán miről volt szó. A dolog
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azért volt meglepő, mert ugyanennek az illetőnek Németországban és Svájcban is voltak
hatósági ügyei, és se a német, se a svájci hatóság a magyar hatósággal szemben semmilyen
kritikát nem fogalmazott meg. A belügyminisztérium illetékes főosztályvezetője a következő
választ adta. Mindenekelőtt szeretném kihangsúlyozni, hogy az elsőfokú bírósági ítélet csupán
egyedülálló döntésnek tekinthető és semmiképpen nem tükrözi a francia bíróságnak
Magyarországgal vagy más tagállammal kapcsolatos álláspontját. Utána azt írja, hogy 24 órán
belül kellett meghozni az ítéletet, ezért nem tett mást, csak elfogadta az illetőnek, tehát az
eljárás alanyának az állításait, és más bizonyítékot nem szerzett be. Majd azzal folytatja, hogy
mindezek mellett a jövőben a hasonló ügyek elkerülése végett a minisztérium biztosítani
kívánja valamennyi francia rendőr-főkapitányság részletes tájékoztatását a menekültügyi
eljárásjogi garanciákat illetően. Magyarul az illető főosztályvezető két dolgot mond: 1. a
bíróság csak az illető előadása alapján hozta meg a döntését, 2. ebben ludasak voltak a francia
főkapitányságok, amelyek kevésbé ismerték a körülményeket, ezért továbbképzésben fogják
őket részesíteni.

A Fővárosi Bíróságnak hatvan napja van arra, hogy meghozza az érdemi döntését,
ehhez képest 8-9-10-12-16 hónap alatt hozza meg a döntését, aminek két nagyon súlyos
következménye van. Az egyik financiális, mert eddig kell a magyar állam költségén az
illetőknek itt lenni, akkor is, ha később elutasítják. Ha hatvan napon belül meghozza a
döntését, akkor hamarabb lezárul az eljárás és kevesebb a költség. De ez a dolog kisebbik
része. A nagyobbik a mentális rész. Itt vannak lelkileg sérült emberek egy idegen kultúrában,
akik nem beszélik az ország nyelvét, magyarul kafkai kiszolgáltatott helyzetben vannak, nem
tudják, hogy mi lesz a sorsuk. Az azonnali érdemi döntés mentális okok miatt halaszthatatlan
lenne, de több mint egy éven át fogalmuk sincs, hogy mi történik velük, amiből az
következik, hogy elmennek a Bazilikához, erőszakos bűncselekményeket követnek el,
elbarikádozzák magukat, éhségsztrájkot folytatnak pusztán azért, mert a bíróság másfél év
alatt hozza meg a döntését és nem hatvan nap alatt. Ezért valamit tenni kell, már csak az ő

érdekükben is. A tervezet valóban egy bizonyos decentralizálást hajt végre. Az, hogy a
Fővárosi Bíróságnak nem tetszik, természetes, mert akitől hatáskört vesznek el, az mindig
vesztesnek érzi magát. Arra, hogy a decentralizálás helytálló-e vagy sem, hadd olvassam fel
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának a véleményét, amely a következőt
tartalmazza: az előterjesztés bírósági illetékességi szabályok megváltoztatását érintő
módosítási javaslatait elfogadhatónak tartjuk, különös tekintettel arra is, hogy a Fővárosi
Bíróság kizárólagos illetékességének felülvizsgálatára irányuló tervezett szöveg egyértelműen
összhangban áll az OIT időszerű ítélkezésre vonatkozó szervezeti filozófiájával. Tehát az
Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala támogatja a tervezetet.

A menekültek integrációjával meg azzal kapcsolatban, hogy általában hány menekültet
fogad be az ország, illetve hogy milyen a pozitív döntések aránya, hadd olvassak egy
statisztikát - ez EU összes -: tavaly 229 500 menedékjog iránti kérelmet bíráltak el az EU-
országokban, ezek közül a kérelmek 73 százalékában a döntés elutasító volt. Tehát az EU
átlagában a menekültügyi kérelmek háromnegyedét elutasítják. Ami az el nem utasított
kérelmeket és az itt lévő személyek integrációját illeti: ez nem jogalkotási kérdés. Önmagában
az, hogy a menekültek integrációja mennyire történik meg, minimum háromszereplős, mert
túl azon, hogy függ az illető beilleszkedési akaratától - s nem tudom, beszélhetünk-e erről,
amikor az illetők háromnegyede-négyötöde eltűnik a menekültügyi eljárás alatt, és azért nem
lehet érdemben befejezni az eljárást, mert egyszerűen nem jelenik meg a bíróság előtt, nem
tudni, hogy hol van, legfeljebb később visszaadja valamelyik ország -, tehát az integráció függ
az illető helyi közösségtől és függ az önkormányzattól. Ebbe az irányba egy kormány nagyon
nehezen tud hatást gyakorolni, mert egy közösség vagy befogad valakit, vagy nem. Nagyon
reméljük, hogy az általam nagyra tartott befogadófalu-program - amit más összefüggésben
indítottak el néhány évvel ezelőtt - majd ezen a téren is eredményeket fog hozni.
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Ez a kormány a nyáron állt fel, és ha idáig nem volt migrációs politika, az ennek a
kormánynak kevésbé róható fel, viszont - ahogy el is hangzott - jogharmonizációs
kényszerünk meg van. Nem lehet a dolgot megfordítani, hogy először csinálunk egy
migrációs politikát és majd utána jogharmonizálunk, mert az kötelességszegési eljárások
tömegét jelentené, de ez az igény természetesen jogos, olyannyira jogos, hogy már el is
kezdtük a migrációs politikának a házon belüli megszövegezését, és bízunk benne, hogy fél
évben belül el is készül. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Remélem, hogy a korábbi előadók megfelelő választ
kaptak a kérdéseikre. A bizottság tagjai közül ki kíván a törvénytervezet általános vitára való
megítélésével kapcsolatban kérdezni. Szabó Timea!

SZABÓ TIMEA (LMP): Úgy láttam, hogy Nagy Boldizsár jegyzetel és válaszolni
kíván. Javaslom, adjuk meg neki erre a lehetőséget, ha igényt tart rá. Van erre mód?

ELNÖK: Természetesen, de arra kérem, hogy kizárólag a jogi kérdésekre válaszoljon.
Se politikai, se jogfilozófiai kérdésekbe ne menjen bele.

DR. NAGY BOLDIZSÁR adjunktus (ELTE Állam- és Jogtudományi Kara
Nemzetközi Tanszék): Köszönöm a szót, elnök úr. Elnézést kérek, hogy a türelmüket újra
próbára teszem. Nagyon rövid leszek és nem válaszolok mindenre. A genfi egyezmény 31.
cikke nem azt mondja, hogy azért nem lehet valakit büntetni, mert menekültstátuszért
folyamodik, hanem azért nem lehet büntetni, mert illegálisan lépett be az országba. Ez egy
nagyon fontos különbség. Államtitkár úr azt mondta, hogy azért nem lehet büntetni, mert
menekültstátuszért folyamodik. Ennél többet mond az egyezmény. Az a tény, hogy illegálisan
lépte át a határt vagy illegálisan tartózkodik hazánkban, nem jogosítja fel az államot a
büntetésre.

Másfelől az őrizet enyhítése nemcsak a fogadási feltételek irányelvében szerepel,
hanem az eljárásiban is, amely utal a fogadási feltételekre, és ezt egyáltalán nem akarják
visszahozni. Azt azért megjegyzem, hogy a tényleges ellentétekre az uniós jog és a tervezet
között választ nem kaptunk, de ezt majd nyilván önök fogják tisztázni. Köszönöm, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úré a szó.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): A genfi
egyezmény valóban így szól, de az illetők nem azért vannak őrizetben, mert illegálisan
átlépték a határt. A következőért vannak őrizetben: illegális migránsokként bejöttek,
menekültügyi kérelemről szó se volt, tehát nem adták be, amikor átlépték a határt és nem
adták be akkor, amikor a hatósággal először találkoztak. A személyazonosságuk tisztázatlan,
az itt-tartózkodás okát nem tudják igazolni. Ilyenkor nem kötelező, de kiutasítás céljából
őrizetbe lehet venni az illetőt. Tehát azért vannak őrizetben, mert a személyi azonosságuk
tisztázatlan, és nem azért, mert illegálisan átlépték a határt.

A másik dolog: az őrizet maximuma jelenleg az Európai Unióban a normák alapján 18
hónap. Azzal, hogy felemeljük hat hónapról tizenkettőre, még mindig nem használjuk ki az
Európai Unió által nyújtott felső határt.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó Timea!

SZABÓ TIMEA (LMP): A 18 hónap nem igaz, államtitkár úr. A visszatérés irányelve
is hat hónap. A 18 hónap a maximum, és Európában sehol nincs 18 hónap az őrizet. Két-
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három hetes őrizetek is vannak, de az általános a hat hónap. Az LMP részéről nem tartjuk
indokoltnak, ahogy korábban elhangzott, nincs olyan bevándorlási vagy menekültügyi hullám,
ami indokolná a hat hónapról tizenkét hónapra való emelését. Ezenkívül végeztünk néhány
költségszámítást is, amit majd szívesen megosztok önnel - még nem tudtam lefénymásolni -,
amiből egyértelműen kitűnik, hogy ennek a három-négyszeresére emelkednének a költségei.
Az tehát egyszerűen nem állja meg helyét az indoklásban, hogy költséghatékonyabb lenne ez
a megoldás.

Nem tudom, jól értettem-e államtitkár úrnak azt a kijelentését, hogy a belga
államtitkárral konzultált és van elnökségi akarat a szigorításra vonatkozóan. Ez azt jelenti,
hogy a jelen hatályos uniós szabályokkal szembe lehet menni. De lehet, hogy rosszul értettem.
Az egy dolog, hogy esetleg úgy gondolják, a következő elnökségben van egy olyan igény,
hogy szigorítsák ezeket a szabályokat, de nem gondolnám, hogy ez felhatalmazná a
tagállamokat, hogy szembemenjenek a jelenleg hatályos uniós irányelvekkel.

Szeretném megkérdezni államtitkár úrtól, mi indokolja azt a szigorítást, hogy
kiskorúakat, gyerekeket, kisgyermekes családokat fogva tartsanak. Tudjuk azt, hogy a
magyarországi idegenrendészeti szállások egyike-másika csak a legszigorúbb fegyházi
körülményeket képes biztosítani. Miért gondolja azt a beterjesztő, hogy kisgyermekeket,
kisgyermekes családokat fegyházi körülmények között kellene tartani azért, mert valamilyen
veszélyt jelentenek a társadalomra?

A bíróságra vonatkozó álláspontjáról is kérdezném. Végeztek-e bármilyen
költségszámítást ebben az ügyben? Például ha szétaprózzák és elveszik a Fővárosi Bíróságtól
ezt az illetékességet, akkor mondjuk egy szomáliai tolmácsot elküldeni az ország különböző

pontjaira viszonylag költséges megoldás lenne, holott nem lehet tudni, hogy mennyire
növelné a hatékonyságot. Itt egy időkorlát hangzott el, hogy nagyon lassú a Fővárosi Bíróság
ítélethozatala.

Elhangzott korábban az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága részéről, hogy az állam és
az ENSZ több száz millió forintot ölt be az elmúlt években abba, hogy kiképezze a Fővárosi
Bíróság bíráit ezen a téren. Attól még, hogy a megyei bíróságok idegenrendészeti ügyeket
tárgyaltak, az nem egyenlő a menedékjogi szabályozással, amely egy nagyon speciális terület,
a jogesetek nagy része angol és francia nyelven érhető el. Nem feltétlenül értek egyet azzal,
hogy emiatt meg fog gyorsulni az eljárás.

Lenne egy konkrét kérdésem is. Ha jól értelmeztem a szövegben, a felülvizsgálati
kérelmet személyesen kell benyújtania a menedékkérőnek az új tervezet szerint. Ez hogyan
valósul meg, ha valaki idegenrendészeti őrizetben van és nem tud kimenni? Itt a joghoz való
hozzáférés hogyan érvényesül?

Hogy a végén én is mondjak valami pozitívumot: nagyon örülök, hogy készül egy
átfogó migrációs politika. Ha jól értettem azt mondták, házon belül már elkezdték szövegezni.
Bevonták-e ebbe az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságát vagy civil szervezeteket, különös
tekintettel arra, hogy az elején azt mondta, konzultáltak a Főbiztossággal, de az nem élt ezzel
a lehetőségével. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Bátorkodom egy megjegyzést tenni, mielőtt válaszadásra
megadnám a szót államtitkár úrnak. A magyar törvények minden bíróságra vonatkoznak, tehát
ha tolmácsot kell biztosítani, az eljárási törvények ma is ugyanazokat a kötelezettségeket
róják az ország összes bíróságára, és a bíróságok meg is oldják ezeket a problémákat.
Államtitkár úr!

DR. FALKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Az első
felvetésre képviselő asszony önmaga megadta a választ, mert azt mondta, tényszerűen nem
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igaz, hogy 18 hónap lehet az őrizet, majd hozzátette, az EU-normák azt mondják, hogy hattól
tizennyolc hónapig lehet. Nem értem a kérdést!

Miért vesszük őket őrizetbe? Az idegenrendészeti őrizet kiutasítást biztosító őrizet. A
kiutasítást biztosító őrizetnek két része van, egyrészt ha a bíróság elrendeli a kiutasítást, tehát
szabadságvesztésre ítéli, akkor kötelező őrizetbe venni. Másrészt pedig az, amikor az illető

olyan magatartást tanúsít, amiből az látszik, hogy vélhetően a kitoloncolásból, az ország
elhagyási kötelezettségéből kivonná magát. Miért kell ennek tizenkét hónapnak lennie? Adott
esetben nem kötelező felső határ. Azért kell tizenkét hónapnak lennie, mert ezeknek az
illetőknek a többsége ázsiai és afrikai országba való. Először is vagy valós nevet mond be,
vagy nem. Meg kell határozni az azonosságát. Ha meghatározzuk az azonosságát,
valószínűleg nincs visszafogadási egyezményünk az illető országgal, fel kell venni a
diplomáciai kapcsolatot, ott elindul egy eljárás, ami nem kettő és nem harminc nap, az is
lehet, hogy eltelik öt-hat hónap, mire az illető ország válaszol. Amikor az illető ország
válaszol, jönnek az adategyeztetések meg az, hogy elismeri-e állampolgárának vagy sem.
Amennyiben elismeri, úti okmányt kell kiállítani a részére és így tovább. Nagyon sokszor
előfordul, hogy lejár a hat hónap, az illetőt még nem fogadta vissza a vélelmezett hazája,
ennek ellenére ezt a közbiztonságra veszélyes személyt ki kell engedni az őrizetből. Azért van
tizenkét hónap, hogy ilyesmi ne történhessék meg.

A belga államtitkárral való beszélgetés tolmácsolásakor lehet, hogy én fogalmaztam
pontatlanul. Vannak szabályok, amely szabályokat be kell tartani. A magyar belső jogi
szabályozást betartja ez a tervezet is. De új szabályokat akar megalkotni az Európai Unió, és
ezek az új szabályok mozognak pillanatnyilag a Bizottság, a tagállamok és az elnökség
kompromisszumos javaslata között, ami - mint mondtam - a szigorítás irányába hat. Ez a
mozgás csak az új szabályokon belül történhet, semmiben nem érinti a jelenleg hatályos
szabályokat, se a jogalkotás, se a jogalkalmazás szempontjából.

Végeztünk-e költségszámításokat a bíróságokat, illetve a tolmácsokat illetően. Ha
költségszámítás alapján működne a magyar igazságszolgáltatás, akkor a börtönöket be kellene
zárni, mert valamennyi börtön ráfizetéses. De nyilván van egy magasabb cél, egy morális cél
vagy egyéni cél a megelőzés érdekében, mégsem tesszük meg ezeket. Önmagában az, hogy az
őrizetet összevetik általában a költséghatékonysággal, az szerintem alapvetően hibás
szemlélet. Ami pedig a tolmácsot illeti: sokkal egyszerűbb és olcsóbb tolmácsot biztosítani.
Megjegyzem, hogy az új szabályozás szerint Szegeden és Debrecenben járna el a megyei
bíróság. Ehhez képest Debrecenben és Békéscsabán befogadó állomások vannak, ez pedig azt
jelenti, hogy ott egyébként is tolmácsokat kell biztosítani. Sokkal egyszerűbb így tolmácsot
biztosítani a debreceni bíróságra a debreceni befogadó állomásról, mint Budapesten.

A bírósági személyes megjelenés nem a kérelem beadásával kapcsolatban, hanem a
bírósági eljárásnál vetődik fel. Ez hogy biztosítható? Ugyanúgy, mint az őrizetesnél vagy az
előzetes letartóztatottnál, ahol a büntetőeljárás során személyes megjelenési kötelezettség van:
átkísérik. Ez ilyen egyszerű.

A stratégiába bevontunk-e bármely civil szervezetet. Természetesen nem vontunk be,
mert hogy vonhatnánk be addig, amíg házon belül sincs kialakult álláspont. Majd ha lesz
minisztériumi vagy kormányálláspont, akkor be fogjuk őket vonni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A szavazás előtt rögzíteni kívánom, hogy Demeter Zoltán
Farkas Flóriánt, Nyakó István pedig Lendvai Ildikót helyettesíti. Révész Máriusz képviselő

úr!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Az kiderült, hogy jogharmonizációs kötelezettségünk
van, ezért ezt a törvényt ebben a félévben mindenképpen meg kell tárgyalni. Innentől kezdve
az általános vitára való bocsátás nem nagyon lehet kétséges, a törvényjavaslatot általános
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vitára kell bocsátani és utána néhány részletkérdésben lehet rajta javítani. Néhány felvetést
illetően bennem is kétségek ébredtek. Államtitkár úr nem válaszolt a családi kapcsolatra
vonatkozó kérdésre. Én is azt gondolom, az logikus felvetés, hogy ne kizárólag a származási
országot lehessen elismerni, hiszen több éven vagy évtizeden keresztül is el lehet különböző

helyeken menekültstátuszban az ember. Ezt én is túlszabályozásnak érzem. De ezek a
felvetések - és mások is - olyanok, amelyek a törvény tárgyalása során módosító javaslatokkal
valamelyest javíthatók.

S valóban van egy jogfilozófiai különbség, hogy kicsit liberálisabban közelítsük meg
ezt a helyzetet, vagy kicsit szigorúbban. Ha valaki olvasta a mai napilapokat, láthatta, hogy
Németországban is jelentős változásokat elég markánsan mondtak ki a német
kereszténydemokraták és keresztényszocialisták. A szociáldemokratáknál is volt egy ember,
aki meglehetősen nagy vihart kavart a kijelentésével, ezért van másfél hónapja vita
Németországban ebben a kérdésben. Azt gondolom, ez a vita még Európában is sokáig fog
tartani, de ez nem ok arra, hogy ezt a törvényt a józan ész szerint ne javítsuk a legtöbb helyen
úgy, ahogy lehet. A családi kérdésben várnám államtitkár úr észrevételét, mert ez elmaradt.

ELNÖK: Szabó Timea kíván még szólni.

SZABÓ TIMEA (LMP): Csak nagyon röviden szeretnék államtitkár úr válaszára
reagálni. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal statisztikái szerint az elmúlt három-négy
évben a menedékkérők több mint fele koszovói volt. Az tehát, hogy többségében ázsiai és
afrikai országokból jönnének ezek az emberek, véleményem szerint hangulatkeltés, amire a
jogalkotónak nem nagyon kellene támaszkodnia. Itt vannak előttünk a statisztikák. A
költséghatékonyságot azért hoztam fel, mert az önök indokolásában van benne, és nem azért,
mert én azt gondoltam, hogy ez feltétlenül prioritás. Továbbra is az a véleményem, hogy
szerencsésebb lenne bevonni egy szélesebb kört már az álláspont kialakításába is, nemcsak a
véleményezésbe. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kérdés, észrevétel nincs.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Nekem volt egy kérdésem az államtitkár úrhoz.

ELNÖK: Kérem államtitkár urat, hogy válaszoljon Révész Máriusz képviselő úr
kérdésére.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): A
gyermekekkel és általában a családdal kapcsolatban két vagy három felvetés érkezett. Az
egyik: mi szükség van arra, hogy gyerekeket őrizetbe vegyenek. Rögtön tegyünk itt egy
distinkciót: kísérő nélküli kiskorút nem lehet őrizetbe venni. Pont arról szól a történet, hogy
ők a magyar gyermekvédelmi rendszerbe kerülnek. Ha a kiskorú felnőttel jön, akkor - ez a
törvényben új szabály - harminc napra őrizetbe lehet venni. Ez a szabály az Európai Unió
normáival nem ellentétes. Kizárólag akkor fogjuk alkalmazni, ha lehetőség lesz arra, hogy
harminc napon belül repülőre tegyék és kitoloncolják a családot, mert ez gazdaságos
megoldás ahhoz képest, mintsem hogy kiengedjük őket és az osztrákok vagy mások adják
vissza. Tehát gyereket maximum harminc napra lehet a szülővel együtt - és nem az európai
normával ellentétesen - őrizetbe venni.

Más összefüggésben elhangzott a családi kapcsolat. Az Európai Unió külön
szabályozást hozott létre a névházasságok megakadályozásával kapcsolatban, de ez abba a
körbe illeszkedik, hogy a névházasságokat lehetőség szerint akadályozzuk meg. Ebbe a körbe
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illeszkedik a feltett kérdés is. A javaslat lényegének a kilúgozását semmiképpen nem fogjuk
támogatni, de a lényeget nem érintő módosító javaslatokat át fogjuk gondolni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Révész Máriusz!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Annak, hogy a származási országban kell létrejönnie a
kapcsolatnak, szerintem az égvilágon semmi köze nincs a névházassághoz. Amíg ideérnek a
menekültek, akár több évet is élhetnek a származási országon kívül nagyon sok más
országban. Ez a válasz ezért teljes egészében nem győzött meg. Én a névházasságok ellen
szívesen fellépek, viszont már most jelzem, hogy egy ilyen módosító javaslatot tudok
támogatni, akár magam is szívesen benyújtok ilyet. Köszönöm.

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki tartja általános vitára alkalmasnak az egyes migrációs
tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslatot? (12) Ki nem
tartja általános vitára alkalmasnak? (1) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság
általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot.

Holnap lesz a törvényjavaslat általános vitája a parlamentben és a bizottságnak előadót
kell állítania. Ki vállalja? (Mirkóczki Ádám.) Mirkóczki Ádám lesz a bizottság előadója. A
kisebbségi véleményt ki ismerteti? (Szabó Timea.) Szabó Timea képviselő asszony.

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvényjavaslat
(T/363. szám) (Dr. Cser-Palkovics András és Rogán Antal (Fidesz) képviselők önálló
indítványa) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

Következő napirendi pontunk a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető
szabályairól szóló törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása.
A 2010. október 12-ei keltezésű kiegészítő ajánlásból dolgozunk. Köszöntöm Gáva Krisztián
helyettes államtitkár urat.

A kiegészítő ajánlás 1. pontjában L. Simon László a törvényjavaslat 1. §-ának
szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a minisztérium támogatja-e.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (3) Ki
tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 2. pontjában Karácsony Gergely a törvényjavaslat 1. §-át új 7.
ponttal javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a minisztérium támogatja-e.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (6) Ki nem támogatja? (8) Ki
tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a módosító javaslat egyharmados támogatást kapott.

A kiegészítő ajánlás 3. pontjában Karácsony Gergely a törvényjavaslat 1. §-át új 8.
ponttal javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a minisztérium támogatja-e.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (6) Ki nem támogatja? (9) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a módosító javaslat egyharmados támogatást kapott.

A kiegészítő ajánlás 4. pontjában L. Simon László a törvényjavaslat 3. §-ának
szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a minisztérium támogatja-e.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (0) Ki
tartózkodott? (6) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 5. pontjában Karácsony Gergely a törvényjavaslat 5. § (2)
bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a minisztérium támogatja-e.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (3) Ki nem támogatja? (8) Ki
tartózkodott? (4) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

A kiegészítő ajánlás 6. pontjában Karácsony Gergely a törvényjavaslat 6. §-ának
módosítását, valamint új (1) és (3) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja. Kérdezem,
hogy a minisztérium támogatja-e.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (6) Ki nem támogatja? (8) Ki
tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a módosító javaslat egyharmados támogatást kapott.

A kiegészítő ajánlás 7. pontjában Novák Előd és Mirkóczki Ádám a törvényjavaslat
9. §-ának a módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a minisztérium támogatja-e.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (4) Ki nem támogatja? (8) Ki
tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

A kiegészítő ajánlás 8. pontjában Novák Előd és Mirkóczki Ádám a törvényjavaslat
11. §-ának a módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a minisztérium támogatja-e.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (3) Ki nem támogatja? (8) Ki
tartózkodott? (4) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

A kiegészítő ajánlás 9. pontjában Karácsony Gergely a törvényjavaslat 12. § (1)
bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a minisztérium támogatja-e.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (6) Ki nem támogatja? (9) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a módosító javaslat egyharmados támogatást kapott.

A kiegészítő ajánlás 10. pontjában Karácsony Gergely a törvényjavaslat 12. § (3)
bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a minisztérium támogatja-e.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (4) Ki nem támogatja? (9) Ki
tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

A kiegészítő ajánlás 11. pontjában Karácsony Gergely a törvényjavaslat 13. § (1)
bekezdésének az elhagyását javasolja. Kérdezem, hogy a minisztérium támogatja-e.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (4) Ki nem támogatja? (10) Ki
tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

A kiegészítő ajánlás 12. pontjában Karácsony Gergely a törvényjavaslat 13. § (2)
bekezdése helyébe új rendelkezést javasol. Kérdezem, hogy a minisztérium támogatja-e.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (4) Ki nem támogatja? (9) Ki
tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

A kiegészítő ajánlás 13. pontjában L. Simon László a törvényjavaslat 15. §-ának
szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a minisztérium támogatja-e.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (8) Ki nem támogatja? (5) Ki
tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 14. pontjában Karácsony Gergely a törvényjavaslat 15. §-át új (3)
bekezdéssel javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a minisztérium támogatja-e.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (4) Ki nem támogatja? (8) Ki
tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

A kiegészítő ajánlás 15. pontjában L. Simon László a törvényjavaslat 17. §-ának a
módosítását, valamint új (2) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja. Kérdezem, hogy a
minisztérium támogatja-e.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium támogatja.
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (12) Ki nem támogatja? (0) Ki
tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 16. pontjában Novák Előd és Mirkóczki Ádám indítványa a
T/363/69/6. számú indítvány szövegének módosítására irányul, az ez utóbbiban foglalt,
tervezett (2) bekezdés elhagyását javasolják. Kérdezem, hogy a minisztérium támogatja-e.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (3) Ki nem támogatja? (9) Ki
tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

A kiegészítő ajánlás 17. pontjában L. Simon László a törvényjavaslat 19. § (1)
bekezdése helyébe új rendelkezést, (2) bekezdésének módosítását, valamint új (3)-(5)
bekezdéssel történő kiegészítését javasolja. Kérdezem, hogy a minisztérium támogatja-e.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (0) Ki
tartózkodott? (6) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 18. pontjában Novák Előd és Mirkóczki Ádám a törvényjavaslat
19. § (1) bekezdése helyébe új rendelkezést, (2) bekezdésének módosítását, valamint új (3)-
(4) bekezdéssel történő kiegészítését javasolják. Kérdezem, hogy a minisztérium támogatja-e.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (2) Ki nem támogatja? (10) Ki
tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

A kiegészítő ajánlás 19. pontjában L. Simon László a törvényjavaslat 20. § (1)-(6), (8)
és (9) bekezdéseinek módosítását, valamint új (1) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja.
Kérdezem, hogy a minisztérium támogatja-e.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (0) Ki
tartózkodott? (6) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 20. pontjában Novák Előd és Mirkóczki Ádám a törvényjavaslat
20. §-át új (10) bekezdéssel javasolják kiegészíteni. Kérdezem, hogy a minisztérium
támogatja-e.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (5) Ki nem támogatja? (9) Ki
tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a módosító javaslat egyharmados támogatást kapott.

Köszönjük szépen helyettes államtitkár úr segítségét.
Révész Máriusz képviselő úr!
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RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Az előző bizottsági ülésen felvetődött egy gondolat,
hogy amikor az állami és önkormányzati szervek, intézmények tisztségviselői hivatalos
közfeladatot ellátó személyek, akkor kötelesek elősegíteni a tartalomszolgáltató tájékoztatási
feladatának elvégzését. Majdnem konszenzus volt abban, hogy nem teljes körű a felsorolás,
hiszen például az „önkormányzati cégek” - ahol elég sok érdekes dolog történik - nem
szerepel a felsorolásban. Megfontolásra javasolnám a bizottságnak, hogy nyújtsunk be egy
bizottsági módosító javaslatot, amiben legalább azt mondjuk ki, hogy a többségi
önkormányzati tulajdonban lévő cégek esetén a tájékoztatási kötelezettség fennálljon. Akkor
is elmondtam, az elmúlt nyolc évem arra ment, hogy a Kőbányai Vagyonkezelőtől az
információkat próbáljam kipasszírozni a százszázalékos önkormányzati tulajdonban lévő
cégek esetében. Nekem ez rendkívüli módon hiányzik. Nem tudom, a kormány támogatja-e,
hogy a többségi önkormányzati tulajdonban lévő cégek esetében ez a tájékoztatási
kötelezettség fennálljon. Ha elnök úr azt mondja, hogy nem, akkor nem nyújtjuk be.

ELNÖK: Szövegszerű javaslat van-e?

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Az előző héten Lendvai Ildikóék adtak be egy hasonló
tartalmú javaslatot, majd kapcsolódó indítványként a Jobbik, és igazából a fideszes képviselők
is nagyjából egyetértenek vele. Ettől kezdve az a furcsa helyzet áll elő, hogy a bizottságban
gyakorlatilag teljes konszenzus van, hogy valamit be kéne vezetni ebben az ügyben,
különböző megfontolásokból mégsem megy végig.

ELNÖK: Szeretném, ha a felvetésre az államtitkár úr válaszolna. Révész Máriusz
képviselő úr felvetette, hogy olyan cégek esetében, ahol többségi önkormányzati vagy állami
tulajdon van, álljon fenn ez a kötelezettség. Parancsoljon, államtitkár úr!

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A Jobbik által benyújtott módosító javaslat annyiban különbözik a korábbi
bizottsági ülésen megtárgyaltaktól, hogy megjelennek benne az állami vezetők, választott
tisztségviselők tulajdonában lévő gazdasági társaságok is, ezek azonban már nem feltétlenül
tartoznak a közérdekű adatok nyilvánosságának körébe, ezért ez a javaslat ebből a
szempontból túllő a célon. A médiaalkotmány számos rendelkezése jobbára deklaratív jellegű
szabály, és a részletszabályokat, a közvetlen számon kérhetőséget, a közvetlen
végrehajthatóságot majd a médiatörvény, illetve ebben az esetben a személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény fogja megmondani. Kicsit
leegyszerűsítve a dolgokat: a közérdekű adatok egy külön törvény alapján e szakasz nélkül is
ugyanúgy nyilvánosak és lekérhetők, meg végső soron bírósági eljárás útján is. Természetesen
van lehetőség erre is, és ha ennek megfelel a szöveg, akkor ez a jogrendszerben inkoherenciát
nem okoz. Ebben a tekintetében azonban jobb lenne, ha az előterjesztő nyilatkozna, mert az ő
szándékai az elsődlegesek, nem pedig a kormány szakmai észrevétele.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Még egyszer mondom, nem a Jobbik javaslata mellett
akartam érvelni, de a Jobbik javaslata is abba az irányba mutatott, mint a szocialista
képviselők előző heti javaslata. S még egy dolog indoklásként: ha már az önkormányzati
intézményeknél kimondjuk, hogy egy iskolának vagy egy művelődési háznak kötelessége ezt
a tájékoztatást megadni, akkor ennél százszor fontosabb, hogy a törvénybe beírjuk, hogy egy
önkormányzati többségi tulajdonban lévő cégnek is. Azt javaslom megfontolni a bizottságnak,
hogy a következő szövegű módosító javaslatot adjuk be bizottsági javaslatként: az állami és
önkormányzati szervek, intézmények, tisztségviselői, a hivatalos és közfeladatot ellátó
személyek, valamint az állam, illetve az önkormányzatok többségi tulajdonában álló
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társaságok vezetői kötelesek elősegíteni a tartalomszolgáltató tájékoztatási feladatának
elvégzését. Tehát annyi van benne, hogy az állami, illetve önkormányzati többség
tulajdonában álló cégek vezetői. Én még a résztulajdont is elfogadnám, de legalább a
többséget jelenítsük meg. Szerintem ott ilyen kötelezettség nyugodtan fennállhat.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nyakó István képviselő úr!

NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Mi nagyon-nagyon támogatnánk ezt a módosító
indítványt.

ELNÖK: Államtitkár úr szavaiból úgy értelmezem, hogy e nélkül a módosító
indítvány nélkül is olyan adatoknak minősülnek, amik, ez a módosító indítvány viszont
egyértelművé teszi. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a kérdés generális megoldása nem
ebben a jogszabályban volna, hanem úgy kellene szabályozni a vegyes tulajdonú, de
közpénzeket felhasználó cégeket, hogy ne lehessen vegyes tulajdonú cégeket alapítani, tehát
generálisan lehetne majd megoldani egy későbbi törvényben. Kérdezem Révész Máriuszt,
hogy bizottsági módosítóként fenntartja-e ezt.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Nem tartom fenn bizottsági módosítóként, mert azt
csak a bizottság tudja eldönteni, csak javasolom, hogy a bizottság adja be módosítóként.
Annyi kiegészítés legyen, hogy „valamint az állam és az önkormányzatok többségi
tulajdonában álló társaságok vezetői”.

ELNÖK: Hányadik szakaszhoz?

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): A 9. §-hoz.

ELNÖK: Ki ért egyet azzal, hogy a bizottság ilyen tartalmú módosító indítványt adjon
be? (9) Ki nem ért vele egyet? (8) Ki tartózkodott? (0) A bizottság úgy döntött, hogy
bizottsági módosító indítványt ad be a fenti szöveggel. Előadó: Révész Máriusz.

A Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1247. szám) (Módosító javaslatok megvitatása)

3. napirendi pontunk a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX.
törvény módosításáról szóló T/1247. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító
javaslatok megvitatása. A 2010. október 12-ei keltezésű ajánlásból dolgozunk. Ismételten
köszöntöm helyettes államtitkár urat.

A jogi főosztály álláspontja szerint az ajánlás 1. és 17. pontjai, Szilágyi Péter és
Schiffer András módosító javaslatai összefüggenek egymással. Kérdezem, hogy a
minisztérium támogatja-e.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (7) Ki nem támogatja? (8) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a módosító javaslat egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 2. pontjában Lamperth Mónika és Bárándy Gergely a törvényjavaslat 1. §-
ában az alkotmány 7/A. §-ának a módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a minisztérium
támogatja-e.
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DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (4) Ki nem támogatja? (11) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 3. pontjában Lamperth Mónika és Bárándy Gergely a törvényjavaslat 1. §-
ában az alkotmányt új 7/B-D. §-sal javasolják kiegészíteni. Kérdezem, hogy a minisztérium
támogatja-e.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (4) Ki nem támogatja? (11) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 4. pontjában Lamperth Mónika és Bárándy Gergely a törvényjavaslat 1. §-
ában az alkotmányt új 7/B. §-sal javasolják kiegészíteni. Kérdezem, hogy a minisztérium
támogatja-e.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (3) Ki nem támogatja? (11) Ki
tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 5. pontjában Lamperth Mónika és Bárándy Gergely a törvényjavaslat 1. §-
ában az alkotmány 7/A. § (1) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a
minisztérium támogatja-e.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (4) Ki nem támogatja? (12) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 6. pontjában Schiffer András a törvényjavaslat 1. §-ában az alkotmány
7/A. §-át új (2) bekezdéssel javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a minisztérium támogatja-
e.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (4) Ki nem támogatja? (8) Ki
tartózkodott? (4) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 7. pontjában Szilágyi Péter és Schiffer András a törvényjavaslat 1. §-ában
az alkotmány 7/A- §-át új (3) bekezdéssel javasolják kiegészíteni. Kérdezem, hogy a
minisztérium támogatja-e.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (7) Ki nem támogatja? (8) Ki
tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a módosító javaslat egyharmados támogatást kapott.
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Az ajánlás 8. pontjában Szilágyi Péter és Schiffer András a törvényjavaslat 1. §-ában
az alkotmány 7/A. § (3) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a
minisztérium támogatja-e.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (7) Ki nem támogatja? (9) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a módosító javaslat egyharmados támogatást kapott.

Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nem akarom húzni az időt, mert tudom, hogy
sok a hivatalos munka és mindenkinek van tennivalója – nekem is az alkotmányügyi
bizottságban kellene már lennem –, mégis hadd kérjem meg államtitkár urat, hogy legalább
egy mondatban fejtse ki, a minisztérium miért nem támogatja a módosító javaslatokat, hogy
legalább egy irányvonalat kapjunk, hiszen mégiscsak egy alkotmánymódosításról van szó,
amihez a kormány ráadásul nem terjesztette be a jogalkotási törvényt. Bár ha jól tudom, ez
szombaton megtörtént, de finoman szólva sem vagyunk abban a helyzetben, hogy tudjuk,
miként fog működni együtt ez a két jogszabály, és a bizottság már most dönt ezekről az
indítványokról. Schiffer András és Szilágyi Péter indítványai alapvetően azt a logikát
képviselik, amit a kormány a jogalkotási törvényben már deklarált, ezért nem értem igazából,
hogy mi az, ami nem elfogadható. Lehet, hogy az összes módosításra van egy generális indok,
miszerint a jogalkotási törvény ezeket majd szabályozza, ezért most ne emeljük be őket az
alkotmányba. Valami magyarázatot hadd kérjünk, mert már tényleg a paródia határát kezdi
súrolni, hogy a jogalkotásról szóló alkotmánymódosítás témakörében lényegében semmilyen
érdemi vita nem folyik.

ELNÖK: Köszönöm szépen képviselőtársam észrevételét. Amennyiben államtitkár úr
indokolni kívánja a minisztérium álláspontját, indokolhatja, ebben semmi nem akadályozza
meg, de ilyen kötelezettsége nincs. Parancsoljon!

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Az első helyen kijelölt alkotmányügyi bizottság is most tartja ülését és ott is
én képviselem a kormányt, s úgy gondoltam, hogy ha részletesebb kifejtést, indoklást
igényelnek a képviselők, akkor az első helyen kijelölt bizottságban szívesen állok
rendelkezésre. De most is ütközésben vagyunk, már ott kellene lennem, de ha képviselő úr
úgy gondolja, most is nagyon szívesen állok rendelkezésre.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Az alkotmányügyi bizottság ülésén én is részt
fogok venni.

ELNÖK: Az ajánlás 9. pontjában Schiffer András, Dorosz Dávid és Szilágyi Péter a
törvényjavaslat 3. §-ának és 7. §-ának az elhagyását javasolják az alkotmány 27. §-ára,
illetőleg 52. § (1) bekezdésére és az 53. § (4) bekezdésére vonatkozóan. Kérdezem, hogy a
minisztérium támogatja-e.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (7) Ki nem támogatja? (9) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a módosító javaslat egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 10. pontjában – amely összefügg a 14. és 16. ajánlási pontokkal – Lamperth
Mónika és Bárándy Gergely a törvényjavaslat 3. §-ának az elhagyását javasolja az alkotmány
27. §-ára vonatkozóan. Kérdezem, hogy a minisztérium támogatja-e.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (3) Ki nem támogatja? (12) Ki
tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 11. pontjában Varga István a törvényjavaslat 4. §-ában az alkotmány
32/D. § (4) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a minisztérium támogatja-e.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (12) Ki nem támogatja? (0) Ki
tartózkodott? (4) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 12. pontjában Szilágyi Péter és Schiffer András a törvényjavaslat 5. § (2)
bekezdésében az alkotmány 35. § (2) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a
minisztérium támogatja-e.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (4) Ki nem támogatja? (12) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 13. pontjában Szilágyi Péter és Schiffer András a törvényjavaslat 6. §-ában
az alkotmány 44/A. § (2) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a
minisztérium támogatja-e.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (4) Ki nem támogatja? (11) Ki
tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 15. pontjában Lamperth Mónika és Bárándy Gergely, továbbá Schiffer
András, Dorosz Dávid és Szilágyi Péter a törvényjavaslat 8. §-ának az elhagyását javasolják.
Kérdezem, hogy a minisztérium támogatja-e.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (4) Ki nem támogatja? (12) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 18. pontjában Szilágyi Péter és Schiffer András a törvényjavaslat 9. § (4)
bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a minisztérium támogatja-e.



- 28 -

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (7) Ki nem támogatja? (9) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a módosító javaslat egyharmados támogatást kapott.

Köszönjük szépen helyettes államtitkár úr segítségét.

Egyebek

Utolsó napirendi pontunk az egyebek. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A 2006 őszi jelentés készítése miatt késtem az
ülésről, ezért most szeretném elmondani, hogy két napirendi javaslatot tettem a szokás szerinti
módon és tartalommal. Szerintem egyértelmű, de a jegyzőkönyv kedvéért még egyszer
megjegyzem, hogy a Hunnia-csoporttal kapcsolatos koncepcionális eljárás témakörében nem
látok el képviseletet sem Budaházy György, sem más személy oldalán. Az emberi jogokért
elkötelezett jogvédőként látom fontosnak ennek az ügynek a napirendre vételét, ezért nem
tudom pontosan értelmezni azt, ami történt. A kollégáim jelezték, hogy kamarai állásfoglalás
iránti megkeresésről döntött a bizottság. Igazából nem értem a dolog lényegét. Innentől
kezdve ez valamilyen szinten a képviselői jogok korlátozásaként értelmezhető. Ezentúl
azonnal kamarai eljárás elé visznek minden olyan kellemetlen ügyet, amit egy ügyvédként
praktizáló jogvédő, aki egyben képviselői is, az emberi jogi bizottság napirendjére kér? Nem
tudom értelmezni ezt a döntést, ezért kérem, hogy valamilyen magyarázatot adjon, elnök úr.
Ha viszont nem kíván magyarázatot adni, akkor szeretném, ha jegyzőkönyvbe kerülne, hogy
tiltakozom az ilyen és ehhez hasonló eljárások ellen. Ez azt a légkört idézi fel, amely ellen
Révész Máriusz és Gulyás Gergely képviselő urakkal együtt harcolunk abban az
albizottságban, amelyik most készíti a jelentését. Megmondom őszintén, semmilyen más
magyarázatot nem tudok találni erre a lépésre, minthogy ezt megtorlásként és
megfélemlítésként kívánják használni. A tényalapok világosak voltak elnök úr részére
korábban is, s ha valamilyen személyes problémája van, akkor már csak egy klasszikus dolgot
tudok mondani: beszélje meg velem a folyosón és tisztázzuk a dolgokat. Nem értem, hogy
miért kell a bizottság életét ilyenekkel ellehetetleníteni. Ez az emberi jogi bizottsághoz
méltatlan! Egy olyan emberi jogi ügyben, amelyben már másfél éve van fogva tartva az
érintett személy, és elég komoly problémák vannak az előzetes és a bizonyítékok területén, és
ez emberi jogilag tényleg egy releváns kérdés, akkor nem értem, hogy merülhet fel bárkiben,
hogy ez ügyvédi etikai szabályokat sértő magatartás. Meg vagyok döbbenve és kifogásolom
ezt az eljárást.

ELNÖK: Tisztelt Képviselő Úr! Az ügyvédi etikai kódex idevonatkozó rendelkezéseit
már ismertettem, bár ezeket önmagától is ismernie kellene. Egyébként bizottsági jegyzőkönyv
tartalmazza az ön nyilatkozatát arról, hogy képviseletet lát el a Budaházy-ügyben, majd
később konkrét kérdésre válaszolva azt állította, hogy nem lát el képviseletet a Budaházy-
ügyben. Nem a bizottságnak kell arról döntenie, hogy az etikai kódexnek megfelel-e az, ha
valaki a képviselői és az ügyvédi minőségét ugyanabban az ügyben felhasználja. Azért tettem
fel a kérdést a bizottságnak, nehogy az a vád érjen, hogy bármilyen módon korlátoznám a
képviselői jogosultságát, a szignalizálás pedig ezek után kötelezettségem, és majd az ügyvédi
etikai bizottság eldönti, az ügyvédi etikai kódex – hangsúlyozom: nem a képviselői jogállásról
szóló törvény – alapján lehetséges-e az, hogy valaki ügyvédként és képviselőként eljár
ugyanabban az ügyben.
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): De nem járok el, elnök úr! Nehéz jól nevelt
ember módjára végighallgatni ezt a képtelenséget!

ELNÖK: Nagyon szépen kérem, hogy nyugodjon meg! Az ügyvédi etikai kódex
szabályai alapján ezt a kérdést nem itt kell tisztáznia.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): De nem látok el képviseletet!

ELNÖK: Akkor vegye elő a jegyzőkönyvet és nézze meg, egy alkalommal azt mondta,
hogy képviseletet lát el, ezért tettem fel konkrétan a kérdést, amire azt mondta, hogy nem lát
el képviseletet. A tévéhíradó tudósításai szerint viszont ön a Budaházy-ügyben képviseletet lát
el.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): De nem ebben az ügyben! Budaházy
Györgynek több ügye is van, abban az ügyben, amiben az előterjesztést tettem, nem látok el
képviseletet. Nem tudom, hogy ezt miért olyan nehéz megérteni!

ELNÖK: Hangsúlyozom, nem a bizottság feladata ennek az eldöntése, ez alapvetően
etikai kérdés. Ha nem érzi, hogy az ügyvédi etikai kódexbe ez a szabály miért került bele,
akkor én arról nem tehetek.

Van-e még bárkinek bármilyen felvetnivalója az egyebek között? (Nincs jelentkező.)
Amennyiben nincs, megköszönöm a megjelenést és az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 54 perc)

Dr. Lukács Tamás
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc


