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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 12 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok
szeretettel köszöntök minden érdeklődőt. Örülök, hogy az 1. napirendi pontunk ilyen nagy
érdeklődésre tart számot. Ez azt jelenti, hogy a magyar törvényalkotás jó úton jár, ha már
ilyen érdeklődés kíséri, és reméljük az érdeklődés azt is segíti, hogy sikeresebb törvényeket
alkossunk.

Bejelentem, hogy Demeter Zoltánt Gulyás Gergely, Kővári Jánost Gajda Róbert,
Kubatov Gábort Csöbör Katalin, Révész Máriuszt Wittner Mária, Harrach Pétert Lukács
Tamás, Lendvai Ildikót Nyakó István helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság
határozatképes.

A napirendi javaslatot kézhez kapták képviselőtársaim. Napirendi kiegészítésre nem
érkezett javaslat. Kérdezem, hogy ki fogadja el a napirendet. (Szavazás.) Megállapítom, hogy
a bizottság egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.

Nyakó István képviselő úr!

Nyakó István képviselő (MSZP) kérése a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény
módosításának napirendre tűzéséről

NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! A parlament tárgyalja a köztisztviselők
jogállásáról szóló törvény módosítását, amelyben többek között a köztisztviselők indoklás
nélküli felmondással való elbocsátása is szerepel. Kérdezem elnök urat, van-e akadálya
annak, hogy a következő ülésünkön napirendre tűzzük ezt a kérdést.

ELNÖK: Ha ilyen kérés érkezett volna, azt nyilvánvalóan megfontoltuk volna. Ez a
kérdés elsődlegesen nem az emberi jogi bizottsághoz tartozik, hanem a gazdasági
bizottsághoz, a foglalkoztatási bizottsághoz és a szociális bizottsághoz. Egyetlenegy akadályát
látom annak, hogy a jövő héten az ezzel kapcsolatos módosításokat a bizottság tárgyalja,
nevezetesen hogy kifutunk az időből és a parlamenti menetrend szerint nem tudjuk tárgyalni.
De ha ilyen kérés érkezett volna, akkor lehet, hogy már ma is tárgyalhattuk volna. Ez a kérdés
egyébként csak nagyon átvitt értelemben tartozik a bizottság hatáskörébe, illetékességébe.
Három  másik bizottság foglalkozik ezzel elsődlegesen. Igazából nem tudok válaszolni a
kérdésre. Amennyiben a parlamenti menetrend engedi, én nem zárkózom el előle. (Nyakó
István: Köszönöm szépen.)

Van-e még kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs.

A Bethlen Gábor Alapról szóló törvényjavaslat (T/1811. szám)
(Módosító javaslatok megvitatása)

1. napirendi pontunk a Bethlen Gábor Alapról szóló törvényjavaslathoz benyújtott
módosító javaslatok megvitatása. Szeretettel köszöntöm Ulicsák Szilárd miniszteri biztos urat.

Bejelentem, hogy közben megérkezett Harrach Péter képviselő úr, aki ettől kezdve
Varga Lászlót helyettesíti.

Bizottsági módosító indítványokat szeretnénk beadni a Bethlen Gábor Alapról szóló
törvényjavaslathoz. A képviselő hölgyek és urak megkapták írásban a bizottsági módosító
indítványokat.

Először a 2010. december 7-ei keltezésű ajánlásból dolgozunk.
Az ajánlás 1. pontjában Szávay István módosító indítványa található. Kérdezem a

minisztérium véleményét.
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DR. ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) A bizottság tagjai közül ki
támogatja a módosító javaslatot? (3) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodik? (2)
Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 2. pontjában Pálffy István módosító indítványa található. Kérdezem a
minisztérium véleményét.

DR. ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (14) Ki nem támogatja? (0) Ki
tartózkodik? (0) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító
javaslatot.

Az ajánlás 3. pontjában Szávay István módosító indítványa található. Kérdezem a
minisztérium véleményét.

DR. ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Elnök úr, lenne egy rövid kis ügyrendi
felvetésem. Arra kérem az előterjesztőt, röviden indokolja meg, hogy miért nem támogatja a
módosító javaslatot.

ELNÖK: Igen, indokolást kérünk.
DR. ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztérium): Szávay képviselő úr ebben a pontban gyakorlatilag bővebben kifejti, mit jelent
a nyomtatott és elektronikus sajtó. Mi azt gondoljuk, ez törvényi szinten eléggé átfogóan
fogalmazza meg ezt a tárgykört.

Ami pedig ennek a lebontását illeti, azt majd a részletező kormányrendelet fogja
szabályozni, ezért nem tartjuk indokoltnak, hogy ezt itt most bővebben kifejtsük.

ELNÖK: Igen, a minisztérium nem támogatja. Ki támogatja az indítványt? (3) Ki nem
támogatja? (9) Ki tartózkodik? (2) Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot nem
támogatta.

Az ajánlás 4. pontjában Szabó Vilmos, Kovács László, Harangozó Gábor módosító
indítványa található. Kérdezem a minisztérium véleményét.

DR. ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk. Több ilyen beadványa is lesz majd a Szocialista Pártnak.
Ezeket – majd ide visszautalok – azért nem támogatjuk, mert a Bethlen Gábor Alapról szóló
törvény szelleme egészen más, mint amilyen a Szülőföld Alapról szóló törvény volt.

A szocialista frakció gyakorlatilag próbálja több helyre visszacsempészni a Szülőföld
Alapról szóló törvényből származó szövegrészeket, így ebben a pontban kifejezetten szeretné,
hogy az egyszemélyi döntés és felelősség felé tolódjon több mint 12 milliárd forint elköltése,
magyarán: mindent a nemzetpolitikáért felelős miniszter felelősségi körébe szeretnének
rendelni. A Bethlen Gábor Alapról szóló törvény szelleme pedig az, hogy bővítsük ki ezt a
kört, és egy 3 tagú bizottság döntsön véglegesen azokról a támogatásokról, amelyek a határon
túlra mennek, így átláthatóbbá válik, több ember elszámoltatható.
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Azt gondoljuk, mivel itt korábban két részre volt osztva a határon túli támogatási rész,
volt egy nyílt pályázati alap, és volt egy egyedi döntés alapján juttatott támogatás, ez volt a
nagyobb összeg, ez mintegy 10 milliárd forint volt egy adott évben a Miniszterelnöki
Hivatalnál, és arról egy személy döntött. Mi azt gondoljuk, a 3 tagú bizottság bevonása azt
jelenti, hogy ezentúl három ember szeme van rajta ezeken a döntéseken, és sokkal inkább
átlátható, elszámoltatható. Ezért nem támogatjuk ezt sem.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
(Ékes Ilona megérkezett.) Ékes képviselő asszony megérkezett, ő helyettesíti Farkas

Flórián képviselő urat.
A minisztérium nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (2) Ki nem támogatja? (13)

Tartózkodik? (3) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a javaslatot.
(Révész Máriusz megérkezett.)
Az ajánlás 5. pontjában Szabó Vilmos módosító indítványa található. Kérdezem a

minisztérium véleményét.

DR. ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium az előbbiek alapján nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító
indítványt? (2) Ki nem támogatja? (13) Ki tartózkodik? (3)Megállapítom, hogy a módosító
indítványt a bizottság egyharmada sem támogatta.

Az ajánlás 6. pontja Dorosz Dávid, Mile Lajos képviselő urak indítványa. Kérdezem a
minisztérium véleményét.

DR. ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk, azért, mert 2 milliárd forintot jelölnek meg, amit a
költségvetési törvény nem tartalmaz.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító
indítványt? (2) Ki nem támogatja? (13) Ki tartózkodik? (3) Megállapítom, hogy a módosító
indítványt a bizottság nem támogatta.

Az ajánlás 7. pontja Szabó Vilmos, Kovács László módosító indítványa. Kérdezem a
minisztérium véleményét.

DR. ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk az előbbi indokok alapján.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító
indítványt? (2) Ki nem támogatja? (16) Megállapítom, hogy a módosító indítványt a bizottság
egyharmada sem támogatta.

Az ajánlás 8. pontja Szabó Vilmos, Kovács László módosító indítványa. Kérdezem a
minisztérium véleményét.

DR. ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.

ELNÖK: A minisztérium nem támogatja. (Nyakó István: Indokolást szeretnénk.)
Indokolást kérünk.
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DR. ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Ebben az esetben a szocialista beadvány azt tartalmazza, hogy a MÁÉRT-
szakbizottságokat szeretné jobban lebontani, tehát a magyar kormány ne a szakbizottságokkal
tárgyaljon elvi és szakmai iránymutatásokkal, hanem teljesen bontsa le a környező
országokra, illetve most már messzebb is – mert a Bethlen Gábor Alapról szóló törvény
nemcsak a szomszédos államokra vonatkozik, hanem Nyugat-Európára és a diaszpórában élő

magyarságra is –, mindenhol, térségenként és közösségenként fogalmaztasson meg
ajánlásokat a szervezetekkel.

Mi azt gondoljuk, ez pont a MÁÉRT feladata lesz, hogy oda, illetve a
szakbizottságokba csatornázódjanak be ezek a helyi, térségi döntések. Ha mi ezt alapként
felvállalnánk, nem hiszem, hogy időben meg tudnánk fogalmazni azokat a támogatási célokat,
amelyek alapján már év elejétől oszthatnánk a határon túlra a támogatásokat, úgyhogy nem
támogatjuk.

ELNÖK: Köszönjük szépen. A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító
indítványt? (2) Ki nem támogatja? (16) Tartózkodás? (0) Megállapítom, hogy a módosító
indítványt a bizottság egyharmada sem támogatta.

Az ajánlás 9. pontja Szávay István módosító indítványa. Kérdezem a minisztérium
véleményét.

DR. ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja. Kicsit hasonló a szöveg, mint az előzőben.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító
javaslatot? (3) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodik? (2) Megállapítom, hogy a módosító
indítványt a bizottság nem támogatta.

Az ajánlás 10. pontja Szabó Vilmos módosító indítványa. Kérdezem a minisztérium
véleményét.

DR. ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Indokolást nem kérnek. A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító
javaslatot? (2) Ki az, aki nem támogatja? (16) Megállapítom, hogy a módosító indítványt a
bizottság egyharmada sem támogatta.

Az ajánlás 11. pontja Dorosz Dávid, Mile Lajos módosító indítványa. Kérdezem a
minisztérium véleményét.

DR. ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.

ELNÖK: A minisztérium nem támogatja, indokolást nem kér senki. A bizottság tagjai
közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki az, aki nem támogatja? (14) Ki tartózkodik?
(3) Megállapítom, hogy a módosító indítványt a bizottság nem támogatta.

Az ajánlás 12. pontja Szávay István módosító javaslata. Kérdezem a minisztérium
véleményét.

DR. ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja
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ELNÖK: A minisztérium nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja a
módosító javaslatot? (3) Ki az, aki támogatja? (14) Ki tartózkodik? (2) Megállapítom, hogy a
módosító indítványt a bizottság nem támogatta.

Az ajánlás 13. pontja Szávay István módosító javaslata. Kérdezem a minisztérium
véleményét.

DR. ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.

ELNÖK: A minisztérium nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja a
módosító javaslatot? (3) Ki az, aki nem támogatja? (14) Ki tartózkodik? (2) Megállapítom,
hogy a módosító indítványt a bizottság nem támogatta.

Az ajánlás 14. pontja Szávay István módosító javaslata. Kérdezem a minisztérium
véleményét.

DR. ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Ezt a minisztérium támogatja.

ELNÖK: Tehát a 14. ajánlási pontot a minisztérium támogatja. A bizottság tagjai
közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Mindenki jelez.) Megállapítom, hogy a módosító
indítványt a bizottság egyhangúlag támogatta.

Az ajánlás 15. pontjáról kérdezem a minisztérium véleményét.

DR. ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.

ELNÖK: A minisztérium nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja a
módosító javaslatot? (3) Ki az, aki nem támogatja? (14) Ki tartózkodik? (2) Megállapítom,
hogy a módosító indítványt a bizottság nem támogatta.

Az ajánlás 16. pontja Szávay István módosító indítványa. Kérdezem a minisztérium
véleményét.

DR. ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium támogatja.

ELNÖK: A minisztérium támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító
javaslatot? (Mindenki jelez.) Megállapítom, hogy a módosító indítványt a bizottság
egyhangúlag támogatta.

Az ajánlás 17. pontja Szabó Vilmos, Kovács László módosító indítványa. Kérdezem a
minisztérium véleményét.

DR. ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.

ELNÖK: A minisztérium nem támogatja, indokolást nem kér senki. A bizottság tagjai
közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki az, aki nem támogatja? (17) Ki tartózkodik?
(0)  Megállapítom, hogy a módosító indítványt a bizottság nem támogatta.

Az ajánlás 18. pontjában Szabó Vilmos, Kovács László és Harangozó Gábor módosító
indítványa található. Kérdezem a minisztérium véleményét.
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DR. ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.

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

Az ajánlás 19. pontjában Szabó Vilmos, Kovács László és Harangozó Gábor módosító
indítványa található. Kérdezem a minisztérium véleményét.

DR. ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.

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

Az ajánlás 20. pontjában dr. Dorosz Dávid és Mile Lajos módosító indítványa
található. Kérdezem a minisztérium véleményét.

DR. ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.

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

Az ajánlás 21. pontjában Szabó Vilmos, Kovács László és Harangozó Gábor módosító
indítványa található. Kérdezem a minisztérium véleményét.

DR. ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.

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

Az ajánlás 22. pontjában dr. Dorosz Dávid és Mile Lajos módosító indítványa
található. Kérdezem a minisztérium véleményét.

DR. ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.

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

Az ajánlás 23. pontjában Szabó Vilmos, Kovács László és Harangozó Gábor módosító
indítványa található. Kérdezem a minisztérium véleményét.

DR. ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.

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

Az ajánlás 24. pontjában dr. Dorosz Dávid és Mile Lajos módosító indítványa
található. Kérdezem a minisztérium véleményét.

DR. ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (2) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodik? (3) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 25. pontjában dr. Dorosz Dávid és Mile Lajos módosító indítványa
található. Kérdezem a minisztérium véleményét.

DR. ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.

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

Az ajánlás 26. pontjában Szabó Vilmos, Kovács László és Harangozó Gábor módosító
indítványa található. Kérdezem a minisztérium véleményét.

DR. ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.

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

Az ajánlás 27. pontjában dr. Dorosz Dávid és Mile Lajos módosító indítványa
található. Kérdezem a minisztérium véleményét.

DR. ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.

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

Az ajánlás 28. pontjában Szabó Vilmos, Kovács László és Harangozó Gábor módosító
indítványa található. Kérdezem a minisztérium véleményét.

DR. ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.

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

Az ajánlás 29. pontjában dr. Dorosz Dávid és Mile Lajos módosító indítványa
található. Kérdezem a minisztérium véleményét.

DR. ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.

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

Az ajánlás 30. pontjában – amely összefügg a 33. ajánlási ponttal – Szabó Vilmos,
Kovács László és Harangozó Gábor módosító indítványa található. Kérdezem a minisztérium
véleményét.

DR. ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (2) Ki nem támogatja? (17) Ki
tartózkodik? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 31. pontjában Szabó Vilmos, Kovács László és Harangozó Gábor módosító
indítványa található. Kérdezem a minisztérium véleményét.

DR. ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.

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

Az ajánlás 32. pontjában Szabó Vilmos, Kovács László és Harangozó Gábor módosító
indítványa található. Kérdezem a minisztérium véleményét.

DR. ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.

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

Az ajánlás 34. pontjában Szabó Vilmos, Kovács László és Harangozó Gábor módosító
indítványa található. Kérdezem a minisztérium véleményét.

DR. ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.

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

Az ajánlás 35. pontjában Szabó Vilmos, Kovács László és Harangozó Gábor módosító
indítványa található. Kérdezem a minisztérium véleményét.

DR. ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Ez egy olyan technikai módosítás, amit elfogadunk, tehát a minisztérium
támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (19) Ki nem támogatja? (0) Ki
tartózkodik? (0) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító
javaslatot.

Most következnek a bizottsági módosító indítványok. A következő módosításokat
javasoljuk: hogy egyértelmű legyen a kedvezményezettek köre, visszautalunk az (1)
bekezdésre. Ez azért szükséges, mert a c) pontban az áll, hogy „más állam területén működő
azon szervezet, intézmény, amelynek Magyarországon vagy valamely más állam területén van
a székhelye”. Most nem akarok erre példát mondani, de ha egy afrikai országban működik
egy kártyabarlang és nem tesszük meg általánosan azt a szűkítést, hogy mindez az (1)
bekezdéssel együtt értelmezhető, akkor ez bekerülhet a támogatható körbe. A másik: a
kedvezményezettek köréből kimaradtak az egyházak, holott a törvény más szakaszaiban
egyértelműen utalás történik rájuk. A harmadikban a 3. §-t egészítjük ki. Végül: nem teljesen
kielégítően, de mégis azért, hogy az adatkezelés megfelelő legyen, törvényi felhatalmazás
alapján adatkezelővé kell tenni ezt a szervezetet. Az alap tevékenységéhez hozzátartozik,
hogy ma nem tudjuk megmondani, melyik magyar önkormányzatnak van testvértelepülési
kapcsolata a határon kívül, ezért indokolt egy ilyen regiszter felállítása. Ezt célozza a
módosító indítványunk.
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Ki kíván ehhez észrevételt tenni, hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a
minisztérium álláspontját.

DR. ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A javaslatokat jogászokkal tanulmányozni fogjuk, de úgy látom, hogy
nagyjából elfogadható indoklás van mögötte és legfeljebb a megszövegezést fogjuk
pontosítani. Egy kiegészítést tennék az adatvédelemre vonatkozóan. Tekintettel arra, hogy a
Bethlen Gábor Alap jogutódja lesz a Szülőföld Alapnak, mert átveszi mindazokat a
kötelezettségeket és jogokat, amiket a Szülőföld Alap korábban vitt – ezt muszáj megtenni,
mert különben a levegőben lógna –, ott már van egy adatvédelmi rendszer kialakítva, hiszen
van egy támogatás-nyilvántartó rendszere is a Szülőföld Alapnak, de pontosan, explicit
módon be kell fogalmazni a Bethlen Gábor Alapról szóló törvénybe is. Ezt is megvizsgáljuk
és reflektálni fogunk a bizottság számára.

ELNÖK: Két rövid megjegyzést engedjenek meg nekem. Miután a Szülőföld Alap
alapításának időpontjában a kettős állampolgárság intézményét még nem ismertük, ráadásul a
kettős állampolgár nemzetiségéhez való tartozás az adatvédelmi törvény szerint szenzibilis
adatnak minősül, ezért még jogutódlás esetén sincs ilyen adatkezelésre joga, ezért is
szükséges az adatvédelmi törvénynek megfelelő adatkezelővé tenni az új alapot. Amit mi
felvetünk, hogy legyen a magyar-magyar kapcsolatokban egy települések közötti regiszter, az
nem minősül szenzibilis adatnak. Mindezek a kérdések végiggondolandók. Civil-civil
kapcsolatokról már nem is beszélek, mert az egy külön rendszert igényelne, de az
nyilvánvalóan egyértelmű, hogy az adatvédelmi törvénynek megfelelő törvényi felhatalmazás
kell az alapnak, mert a rendeltetését csak így tudja rendesen betölteni. Ezt bizottsági módosító
indítványként tudjuk beadni, a továbbiakban pedig természetesen kapcsolódó módosító
indítvánnyal.

Révész Máriusz!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Lenne egy ügyrendi javaslatom, elnök úr. Ha jól látom,
ez három javaslat, ezért azt javaslom, hogy három javaslatban fogadjuk el, hiszen könnyen
lehet, hogy a javaslat egyik felét a minisztérium el tudja fogadni és a támogatott sorba be
tudna kerülni, a másik felét meg át kellene írni. Ebben az esetben elég lenne csak ahhoz
kapcsolódó módosító javaslatot írni. Tehát külön bekezdéseket, külön paragrafusokat
módosítanánk. Javaslom, hogy a célszerűség kedvéért tekintsük ezt három módosító
javaslatnak.

ELNÖK: A három egyébként öt, mert öt alpont van a módosításban. A minisztérium
részéről kifogás egyik ellen sincs.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Akkor azt javaslom, hogy tekintsük öt módosító
javaslatnak.

ELNÖK: Kérdezem a minisztérium képviselőjét, hogy lát-e bármit is aggályosnak a
módosító indítványban.

DR. ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Mivel nem vagyok jogász, nem tudom megmondani, hogy a többi szöveggel
együtt hogyan értelmezhető. Ezt még megvizsgáljuk, és ha nincs jogi aggály, akkor a szöveg
elfogadható, mert tartalmilag nincs probléma ezekkel a javaslatokkal.
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ELNÖK: Miután nem jogász a minisztérium küldötte, szétszedhetjük darabokra, és
mindegyikre ugyanezt fogja mondani. Ennek akkor volna értelme, ha bármelyikről más
álláspontja lenne. Kérdezem Révész Máriuszt, hogy fenntartja-e az ügyrendi javaslatát, mert
ha igen, akkor szavazni fogunk róla. (Révész Máriusz: Igen.)

Révész Máriuszé a szó.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Még egy mondat indokolást tennék hozzá, elnök úr.
Tehát, ha három, szó szerint, rendben van. Ha kettőnél módosítást szeretnénk, akkor újra
visszakerülne az egész csomag. Ha ötben szavazunk, akkor amit megszavaztunk, és a
minisztérium számára rendben van, azzal többet már nem kell foglalkozni.

ELNÖK: Elnézést, a minisztérium mindegyikre azt mondta, jogász vagy nem jogász,
tartalmilag egyetért, de miután nem jogász, jogilag megvizsgáltatja.

Most egyenként végigmehetünk az ötön. Kérdezem a minisztériumot: mind az ötre
ugyanezt a választ adná-e?

DR. ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Szerintem igen. Most olvasom először, de nem látok aggályos részt.

ELNÖK: Ezek után felteszem a kérdést, Révész Máriusz fenntartja-e az ügyrendi
javaslatát, mert akkor megszavaztatom.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Természetesen igen.

ELNÖK: Ki az, aki öt különböző szavazást kíván ebben a módosító indítványban
tenni? (2) Ki nem kívánja? (13) Ki tartózkodik? (3) Tehát egyben szavazunk.

Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki a bizottsági módosító indítványt elfogadja?
(Mindenki jelez.) Megállapítom, hogy a bizottsági módosító indítványt a bizottság
egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen.

Az első napirendi pontot befejeztük, köszönöm szépen.

Egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási
tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1813. szám)
(Módosító javaslatok megvitatása)

A második napirendi pontunk az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási,
fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/1813. számú
törvényjavaslat.

A minisztérium részéről dr. Szőke László főosztályvezető urat és munkatársait a
Nemzeti Erőforrás Minisztériumból szeretettel köszöntjük. Nem minden módosítást
tárgyalunk, csak azokat, amelyek a bizottság hatáskörébe tartoznak.

Az ajánlás 1. pontja Kiss Péter, Gúr Nándor, dr. Varga László, Pál Tibor, dr. Garai
István és dr. Nemény András javaslata a törvényjavaslat 6. §-ában foglaltakra. Kérdezem a
minisztérium véleményét.

DR. TÓTH ZSÓFIA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A
minisztérium nem támogatja.

ELNÖK: A minisztérium nem támogatja. Indokolást kér-e valaki? (Nincs jelzés.) Nem
kér senki. A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem támogatja?
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(14) Ki tartózkodik? (3) Megállapítom, hogy a módosító indítványt a bizottság nem
támogatta.

Az ajánlás 2. pontja Kiss Péter, Gúr Nándor, Varga László módosító indítványa.
Kérdezem a minisztérium véleményét.

DR. TÓTH ZSÓFIA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A
minisztérium nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki az, aki
nem támogatja? (17) Ki tartózkodik? (0) Megállapítom, hogy a módosító indítványt a
bizottság nem támogatta.

Elnézést kérek, miután csak Szőke László nevét mondtuk be, a jegyzőkönyv számára
kérem rögzíteni dr. Tóth Zsófiát szakmai tanácsadó asszonyt. Köszönöm szépen.

(Jelzésre:) Megadom a szót Harrach Péternek.

HARRACH PÉTER (KDNP): Elnézést, nem szeretném az időt húzni, de egy
megjegyzésem lenne. Az 1. és a 2. módosítás tulajdonképpen egy lényeges elvi kérdést érint,
ami a két politikai oldal közötti különbséget és a probléma megközelítése közötti különbséget
jelenti.

Az egyik az, ami az előbb megszavazott módosításnál szerepel, a lakókörnyezet
rendezettségének kérdése, mint feltétel. Én úgy érzem, a két oldal között itt alapvető
különbség van a jogok és kötelességek megítélésében, és ez érinti az egész szociálpolitikát,
tehát ez ilyen szempontból lényeges kérdés. Egy újfajta szociálpolitikai megközelítés jelenik
meg a törvényhozásban, és ez talán mérföldkőnek számít.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az ajánlás 3. pontja Ertsey Katalin, Szilágyi László
módosító indítványa. Kérdezem a minisztérium véleményét.

DR. TÓTH ZSÓFIA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A
minisztérium nem támogatja.

ELNÖK: A minisztérium nem támogatja, indokolást nem kér senki. A bizottság tagjai
közül ki támogatja a módosító javaslatot? (3) Ki az, aki nem támogatja? (17) Ki tartózkodik?
(0)  Megállapítom, hogy a módosító indítványt a bizottság nem támogatta.

A 6. ajánlási pont összefügg a 10. ajánlási ponttal, Szabó Tímea javaslata. Kérdezem a
minisztérium véleményét.

BÓDY ÉVA megbízott osztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Bódy Éva
vagyok. Felosztottuk egymás között a válaszadást, most én válaszolok a minisztérium
nevében. A minisztérium nem támogatja a módosító javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A minisztérium nem támogatja. A bizottság tagjai közül
ki támogatja a módosító javaslatot? (3) Ki az, aki nem támogatja? 17) Ki tartózkodik? (0)
Megállapítom, hogy a módosító indítványt a bizottság nem támogatta.

Az ajánlás 7. pontja Baráth Zsolt, Sneider Tamás, Vágó Sebestyén módosító
indítványa. Kérdezem a minisztérium véleményét.

BÓDY ÉVA megbízott osztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A
minisztérium nem támogatja.
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ELNÖK: A minisztérium nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja a
módosító javaslatot? (3) Ki nem támogatja? (13) Ki tartózkodik? (4) Megállapítom, hogy a
módosító indítványt a bizottság nem támogatta.

Az ajánlás 8. pontja Szabó Tímea javaslata. Kérdezem a minisztérium véleményét.

BÓDY ÉVA megbízott osztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A
minisztérium nem támogatja.

ELNÖK: A minisztérium nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja a
módosító javaslatot? (3) Ki az, aki nem támogatja? (17) Ki tartózkodik? (0) Megállapítom,
hogy a módosító indítványt a bizottság nem támogatta.

Az ajánlás 11. pontja Szabó Tímea javaslata. Kérdezem a minisztérium véleményét.

LANTAI CSILLA osztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Lantai Csilla
vagyok, én válaszolok. A minisztérium a módosító indítványt nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Váltott lovakkal haladunk. (Derültség.) A minisztérium a
módosító javaslatot nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (3) Ki az, aki nem támogatja? (17)
Ki tartózkodik? (0) Megállapítom, hogy a módosító indítványt a bizottság nem támogatta.

Az ajánlás 12. pontja Kaufer Virág, Szabó Tímea közös javaslata. Kérdezem a
minisztérium véleményét.

LANTAI CSILLA osztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A minisztérium
nem támogatja.

ELNÖK: A minisztérium nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja a
módosító javaslatot? (3) Ki az, aki nem támogatja? (17) Ki tartózkodik? (0) Megállapítom,
hogy a módosító indítványt a bizottság nem támogatta.

Az ajánlás 13. pontja Kiss Péter, Gúr Nándor módosító javaslata. Kérdezem a
minisztérium véleményét.

LANTAI CSILLA osztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A minisztérium
nem támogatja.

A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (3) Ki az, aki nem
támogatja? (17) Ki tartózkodik? (0) Megállapítom, hogy a módosító indítványt a bizottság
nem támogatta.

Az ajánlás 14. pontja Szabó Tímea módosító indítványa. Kérdezem a minisztérium
véleményét.

LANTAI CSILLA osztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A minisztérium
nem támogatja.

ELNÖK: A minisztérium nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja a
módosító javaslatot? (3)

(Jelzésre:) Révész Máriusz!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ( Fidesz): Elakadtam!
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ELNÖK: A 14. pontnál tartunk. Ki az, aki nem támogatja? (17) Ki tartózkodik? (0)
Megállapítom, hogy a módosító indítványt a bizottság nem támogatta.

Az ajánlás 17. pontja Bana Tibor, Baráth Zsolt módosító indítványa. Kérdezem a
minisztérium véleményét.

DR. TÓTH ZSÓFIA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca
nem támogatja.

ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító
javaslatot? (3) Ki az, aki nem támogatja? (14) Ki tartózkodik? (3) Megállapítom, hogy a
módosító indítványt a bizottság nem támogatta.

Az 18. ajánlási pont összefügg a 21. ajánlási ponttal, Kiss Péter, Gúr Nándor módosító
indítványa. Kérdezem a minisztérium véleményét.

DR. TÓTH ZSÓFIA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A
minisztérium nem támogatja.

ELNÖK: A minisztérium nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja a
módosító javaslatot? (3) Ki az, aki nem támogatja? (17) Ki tartózkodik? (0) Megállapítom,
hogy a módosító indítványt a bizottság nem támogatta.

Az ajánlás 19. pontja Ertsey Katalin módosító javaslata. Kérdezem a minisztérium
véleményét.

DR. TÓTH ZSÓFIA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A
minisztérium nem támogatja.

ELNÖK: a minisztérium nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja a
módosító javaslatot? (3) Ki az, aki nem támogatja? (17) Ki tartózkodik? (0) Megállapítom,
hogy a módosító indítványt a bizottság nem támogatta.

A 20. ajánlási pontról kérem a minisztérium véleményét.

DR. SZŐKE LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A
minisztérium a módosító indítványt támogatja.

ELNÖK: A minisztérium támogatja, Talabér Márta, Czunyiné Bertalan Judit tehát
igen. A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Mindenki jelez.)
Megállapítom, hogy a módosító indítványt a bizottság egyhangúlag támogatja.

Az ajánlás 22. pontjában Talabér Márta, Czunyiné dr. Bertalan Judit, dr. Nagy
Kálmán, dr. Tarnai Richárd, Gyopáros Alpár és Kara Ákos módosító indítványa található.
Kérdezem a minisztérium véleményét.

DR. TÓTH ZSÓFIA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A
minisztérium támogatja.

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

Az ajánlás 23. pontjában Balog Zoltán módosító indítványa található. Kérdezem a
minisztérium véleményét.
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DR. FEKETE LÁSZLÓ osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem látjuk
szükségesnek ennek a módosításnak a támogatását.

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

Az ajánlás 24. pontjában Balog Zoltán módosító indítványa található. Kérdezem a
minisztérium véleményét.

DR. FEKETE LÁSZLÓ osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
minisztérium tartalmában támogatja, de szakmailag javasoljuk, hogy az „együttműködve”
kifejezést meg kellene változtatni „vélemény” vagy „egyetértési jogkör” felhatalmazásra.

ELNÖK: Mivel nem mi vagyunk az előterjesztők, nem áll módunkban megváltoztatni.
Lehet, hogy a főbizottság majd bizottsági módosító javaslatot nyújt be, de annak érdekében,
hogy lehessen csatlakozó módosító indítványt benyújtani hozzá – mert úgy értelmezem a
minisztérium álláspontját, hogy tartalmilag egyetért vele –, támogatnunk kell. Ki támogatja a
módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a
módosító javaslatot.

Köszönjük szépen a minisztérium odafigyelését, ilyen nagy számban való
megjelenését és segítségét a bizottsági munkához.

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényjavaslat
(T/1747. szám)
(Dr. Cser-Palkovics András, Rogán Antal és Menczer Erzsébet (Fidesz) képviselők
önálló indítványa)
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

3. napirendi pontunk a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló
T/1747. számú törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. A
2010. december 7-ei kiegészítő ajánlásból dolgozunk. Szeretettel köszöntöm a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium képviseletében megjelent Vasváriné dr. Menyhárt Éva helyettes
államtitkár asszonyt, valamint dr. Bodnár Bence és dr. Horváth Csaba szakmai tanácsadó
urakat.

Amennyiben a bizottságnak nincs kifogása ellene, a támogatott indítványokról úgy
szavaznánk egyben, hogy bármelyik indítvány külön szavazását bárki kérheti. Ki ért ezzel
egyet? (16) Ki nem ért vele egyet? (1) Ki tartózkodik? (3) A minisztérium által támogatott
indítványokról egyben fogunk szavazni.

Kérdezem a minisztérium képviselőjét, hogy melyik indítványokat támogatják.

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): A 4., 10., amelyik összefügg a 20. és 21. pontokkal, 19., 23., amelyik
összefügg a 24. ponttal, 25., 38. és 41. pontokat támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a felsorolt módosító indítványokat?
(14) Ki nem támogatja? (1) Ki tartózkodik? (5) Megállapítom, hogy a bizottság a
minisztérium által támogatott indítványokat 14 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 5
tartózkodás mellett támogatja.

Most a minisztérium által nem támogatott indítványokról szavazunk.
A kiegészítő ajánlás 5. pontjában Novák Előd és Pörzse Sándor módosító indítványa

található, amit a minisztérium nem támogat. Miért nem támogatja?
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VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Azért, mert egyrészt indokolatlan lenne megkülönböztetni a
dokumentumfilmeket és a fikciós játékfilmeket, másrészt azért, mert a filmalkotások egy
másik szabály szerint 30 percenként szakíthatók meg reklámmal, tehát egy 30 percnél
rövidebb film eleve nem is szakítható félbe ily módon.

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

A kiegészítő ajánlás 7. pontjában Novák Előd és Pörzse Sándor módosító indítványa
található. A minisztérium nem támogatja. Kér-e valaki indoklást? (Nincs jelentkező.) A
bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (3) Ki nem támogatja? (12) Ki
tartózkodik? (3) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

A kiegészítő ajánlás 22. pontjában Nyakó István módosító indítványa található. A
minisztérium nem támogatja. Miért nem?

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Azért, mert véleményünk szerint redundáns lenne, hiszen megegyezik a k)
ponttal. Felolvasom a k) pontot: „Magyarország, illetve a Kárpát-medence különböző
területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítő műsorszámok bemutatása.”
Szerintünk ez lefedi a javasolt szöveget.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (3) Ki nem
támogatja? (15) Ki tartózkodik? (0)  Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást
sem kapott.

A kiegészítő ajánlás 29. pontjában L. Simon László és Pálffy István módosító
indítványa található. Miért nem támogatja a minisztérium?

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Ezt nem támogattuk, egyeztetés alatt van a kérdés.

ELNÖK: Bocsánat, a kapcsolódó módosító indítványok egyeztetése esetén, azért,
hogy tovább lehet-e lépni, nem mindegy, hogyan szavazunk. Tehát tartalmilag vagy formailag
van-e kifogásuk?

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Pontosítást szeretnénk benne.

ELNÖK: Tehát akkor a módosítás tartalmi részével nincs kifogásuk. A bizottság tagjai
közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem támogatja? (3) Ki tartózkodik? (3)
Megállapítom, hogy az indítványt a bizottság támogatta. Köszönöm szépen.

Ezt a napirendi pontot is befejeztük, nagyon szépen köszönjük a közreműködést.

A 2002 és 2010 között és különösen 2006 őszén az állam részéről a politikai
szabadságjogokkal összefüggésben elkövetett jogsértéseket vizsgáló albizottság
részjelentésének elfogadása

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Elérkeztünk ahhoz a napirendi ponthoz, ahol a bizottság
albizottsága elkészítette a – nevezzük így – kiegészítő jelentését, és az albizottság hatáskörébe
utalt kérdés teljességének igényével kiegészítő jelentést készített „A 2002 május és
2010 április között – kivéve 2006 őszének viszonylatát, mert azt a bizottság már tárgyalta – az
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alapvető politikai szabadságjogokat érintő állami jogsértések Magyarországon” címmel.
Tekintettel arra, hogy ezt a jelentést kompromisszumos megoldásként az albizottság ebben a
formában fogadta el, ezért nyilvánvaló, hogy ezt bármiben módosítani nem áll módunkban,
viszont az észrevétel, hozzászólás mindenki részére megengedett.

Természetesen elsőként megadom a szót Lendvai Ildikó képviselő asszonynak, annál
is inkább, mert az albizottság munkájában nem vettek részt, és annál is inkább, mert a
véleményét nyilván ki akarja fejezni.

A képviselő asszonyé a szó.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Szeretném bejelenteni, hogy ugyanazon okból, ami miatt az albizottság
munkájában nem vettünk részt, nem kívánunk részt venni a részjelentés vitájában sem.

A nem részvételünk indokai a következők. Ahogyan eddig is, ez a részjelentés is a
kormányzatot, az elmúlt kormányokat súlyos politikai visszaélésekkel vádolja meg, mondván,
hogy abban az időszakban a szabadság, a sajtószabadság, az egyesülési jog korlátozva volt.
Ehhez képest a részjelentés kizárólag azokat az eseteket sorolja fel, amelyek épp a jogállam
működését bizonyítják, azt, hogyha a rendőrség valamilyen demonstrációhoz nem adott
engedélyt, vagy fellépett ellene, akkor a bíróság tette a dolgát, akár kártérítést is kaptak azok,
akik ellen jogellenesen jártak el. Ez azt mutatja, hogy a jogállam működött.

Különösen cinikus gyakorlatnak tartjuk azt, hogy olyan időszakban vádolja a jogállam
felfüggesztésével az elmúlt kormányokat az albizottság többsége, amikor eme részjelentés
tárgyalásával párhuzamosan épp a jogállam rendes működésének akadályoztatását látjuk: az
Alkotmánybíróság megregulázását, a visszamenőleges törvényhozás gyakorlattá tételét, a
hetenkénti alkotmánymódosításokat. Az alapállást tehát cinikusnak, a részjelentés tartalmát
pedig önmagával ellentmondónak tartjuk, hiszen éppen a jogállam létét bizonyítja, méghozzá
az olyan dátummal született részjelentésben, amikor a jogállam az említett és nem említett
okok miatt éppen veszélybe került, ezért kérjük, vegyék tudomásul, hogy nem szeretnénk
részt venni a továbbiakban sem ebben a  vitában.

Köszönjük. Viszontlátásra!

ELNÖK: Bocsánat, képviselő asszony, azon indokolás után, hogy nem kívánnak részt
venni, ezt tiszteletben tartom, de engedje meg, hogy egy megjegyzést tegyek.

Miután a bizottság felállítására akként került sor – tehát a feladatát pontosan szeretném
meghatározni – a 2002 és 2010, különösen a 2006 őszén az állam részéről politikai
szabadságjogokkal összefüggésben elkövetett jogsértéseket vizsgáló albizottság nem zárja ki a
jogsértések elkövetését, sőt megerősíti, a későbbi jogerős bírói ítélet mondja ki a jogsértést.
Az, hogy a jogállam működött, és kimondta a bíróság a jogsértést, nem teszi meg nem
történtté a jogsértéseket és azt a rendőri gyakorlatot, amikor a jogerős bírói ítéletek alapján
nem a jogállamnak megfelelően értelmezték a jogszabályokat. Ez mindenképpen
hozzátartozik az érdeklődők korrekt tájékoztatásához.

Köszönöm szépen a jelenlétüket.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm, elnök úr, és amint mondtam, nem veszünk
részt a vitában.

(Lendvai Ildikó és Nyakó István elhagyják az üléstermet.)

ELNÖK: Révész Máriusz, Wittner Mária és Gaudi-Nagy Tamás jelentkeztek. Először
Révész képviselő úré a szó.
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RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ha Lendvai Ildikó hallja a folyosón, szeretném
megnyugtatni, hogy az elkövetkező ciklusban nem fognak országgyűlési képviselőket
megverni, nem fogják a mentelmi jogukat olyan mértékben megsérteni.

Lendvai Ildikónak elég furcsa ez a hozzáállása, hiszen például az én esetemben –
viszonylag ritkán szoktam példálózni, de most kénytelen vagyok megtenni, mert nagyon
felbosszantott, amit a képviselő asszony mondott – tehát az, hogy engem, mint országgyűlési
képviselőt a rendőrök megvertek, és a bíróság ezt követően kártérítést ítélt meg számomra, ez
nem jelenti azt, hogy nem történt jogsértés. Nem gondolom azt, hogy Lendvai Ildikónak és
kedves párttársának a következőkben ettől a gyakorlattól félniük kell, nyilvánvalóan az
elkövetkező időszakban az állam, a rendőrség nem úgy fog működni, mint az ő idejükben.

Visszatérve a jelentésre, egy nagyon fontos momentumot szeretnék mindenképpen
kiemelni. Ez a momentum pedig az, hogy Gaudi-Nagy Tamás képviselő úrral vitában voltunk,
mégpedig abban a kérdésben, hogy csak olyan eseteket hagytunk bent a jelentésben,
amelyekről a bírósági döntés, az ombudsman vagy valamely más államigazgatási szerv
megállapította, hogy jogsértés történt. Minden olyan esetet, amelyben vélelmezhető volt a
jogsértés, de hivatalosan nem került megállapításra, kihúztuk a jelentésből, nincsen benne.
Még egyszer mondom, aláhúzom, hogy csak olyan esetek kerültek felsorolásra ebben az
albizottsági jelentésben, amelyekről nem a politikusok, hanem az államigazgatási szerv
kétséget kizáróan megállapította, hogy jogsértés történt.

Egyébként megértem Lendvai Ildikót és a szocialistákat, ha így, felsorolva látjuk ezt a
hihetetlen mennyiségű jogsértést a rendőri gyakorlatban, akkor nekik ebben a vitában nincs
kedvük részt venni, úgyhogy mondanak egy hosszú monológot, a vita elől pedig elszaladnak.

Be kell vallanom, mint albizottsági tag, azért tudtam, hogy számos jogsértés történt.
Amikor találkoztam ezzel a hosszú listával, amelyben vagy húsz eset fel van sorolva, akkor
így, együtt olvasva ez egészen drámai képet fest arról, hogyan is működött a szocialista-
szabaddemokrata kormányzás alatt a rendőrség és az állam. Tehát teljesen egyértelműen
látszik, hogy folyamatosan politikai nyomásgyakorlásra használták fel a rendőrséget,
miközben a magyar rendőrség széttárta a kezét, és azt mondta, hogy a vér és becsület ellen az
égvilágon semmit nem tud tenni, hiszen olyan törvények vannak Magyarországon, hogy nem
lehet fellépni egy diákszervezettel szemben, aközben egyébként a Tibetet Segítő Társaságtól
elkezdve a Nemzeti Jogvédőkkel szemben egyébként a törvényt átlépve folyamatosan
használták a különböző eszközöket, és tiltottak be demonstrációkat.

Teljesen egyértelmű, hogy a rendőrséget politikai célra használták. Ez egyébként
ebből az albizottsági jelentésből kiderül. Sajnálom, hogy a szocialisták még most sem
hajlandók szembenézni azzal, hogy mi is történt a saját kormányzásuk alatt.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: A jegyzőkönyv számára rögzítsük: szeretettel köszöntöm dr. Eiselt György
helyettes államtitkár urat a Belügyminisztériumból, ami egyben arra is biztosíték, hogy a
következő időszakban eme jelentés vizsgálása kapcsán a Belügyminisztériumban olyan
jogértelmezés alakul ki, ami részben a hatályos jognak, részben pedig a bírói gyakorlatnak
megfelel.

A hozzászólások rendje: Wittner Mária előterjesztőként, utána Gaudi-Nagy Tamás,
végül pedig Harrach Péter, eddig ők jelentkeztek.

Wittner Máriáé a szó.

WITTNER MÁRIA (Fidesz): Köszönöm a szót. Miközben az MSZP – de
mondhatnám úgy is, hogy MSZMP – szembemenetel a demokráciával, addig farkast kiált a
kertek alatt, hiszen a jelenlegi kormányra, amely kivizsgálja az ő törvénytelenségeiket, kiáltja
azt, hogy nem demokratikus. Mintha már azóta kétszer lettek volna az utcán a sleppjeikkel
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együtt, és senki nem akadályozta meg őket abban, hogy tüntessenek, senki nem verte szét a
társaságukat, senki nem mondta azt, hogy törvénytelenül tüntetnek. Ugyanakkor az Európai
Unió Strasbourgi Bírósága kimondta, hogy a spontán tüntetés – tehát amikor már olyan dolog
történik, hogy nem tudják megszervezni önmagukat – nem törvénytelen.

2002. december 1-jén kezdtek tiltakozni azok, akiket sértett az, hogy a román
miniszterelnökkel koccintottak Trianon megtörténtéhez. Ezt a határon túli és a határokon
belüli magyarok is sérelmezték. Tehát jogszerűen tüntetett az egész társadalom egészen 2010-
ig. A társadalom elvárja tőlünk, hogy ezekben az ügyekben történjen felelősségre vonás, mert
valakik megszegték az alkotmányt is, meg a törvényt is. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az albizottság alelnökének adok szót azzal, hogy ő tíz
percet kért eredetileg, én öt percet ajánlottam meg neki, a kompromisszum alapján most azt
mondom, hogy nyolc percre övé a szó, mert ma nagyvonalú vagyok. Gaudi-Nagy Tamás
következik.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottsági
Tagtársak! Szeretettel üdvözlöm a sajtó tisztelt képviselőit, a nemzeti jogvédő kollégákat és
az elmúlt évek küzdelmeinek egyes mozgalmár alakjait. Úgy érzem, sok tekintetben
történelmi pillanatnak vagyunk tanúi, hiszen az elmúlt húsz évben sok keserűség érte a
nemzetet. Nagy volt a reménységünk a tekintetben, hogy a rendszerváltozás folyamatában
egyszer s mindenkorra sikerül kitörölni az önkényt, a hatalmi önkényt az állam működéséből,
de ez sajnálatos módon nem sikerült. Senki nem gondolta volna azt, hogy a kommunista
rendszerben bevett karhatalmi, rendőrállami eszközöket olyan szinten és intenzitással fogják
használni, mint ahogy az elmúlt nyolc évben ez megtörtént.

Nagyon köszönöm azokat a hozzászólásokat és észrevételeket, amelyek a jelentés
érdemét, jelentőségét alátámasztják. Lendvai Ildikó hozzászólása nagyon tanulságos volt,
hiszen – ahogy Révész Máriusz is mondta és Wittner Mária is utalt rá – olyanok, mint a
Bourbonok, semmit nem tanultak és mindent elfelejtettek, vagy legalábbis elfelejteni
próbálnak. Ezt a felejtést, ezt a hiányt próbálja betölteni ez a részjelentés, amely szerintem
nagyon fontos kiegészítője a 2006-os jelentésnek, amellyel kapcsolatban ugyan
véleménykülönbségünk van. Nagyon előremutatónak látom, hogy az elmúlt nyolc év teljes
levizsgálása javaslatomra bekerült a május 20-ai emberi jogi bizottsági ülésen – hiszen az
albizottság az eredeti koncepció szerint csak 2006 őszét vizsgálta volna –, és ennek valóban
nagyon komoly felhajtóerejű, tizenkét meghallgatásos ülésszaka volt. A vizsgálatot végül is
kiterjesztettük az elmúlt nyolcéves jogsértéssorozatra.

Mi volt a jellemző?  A fő alapelv az volt, hogy jogerős bírósági ítéletekkel, független
rendészeti panasztestületi határozatokkal, az állampolgári jogok országgyűlési biztosának az
állásfoglalásaival jogerősen megállapított, tehát valamely szerv által utóbb, akár sok-sok
évvel később megállapított módon elkövetett szabadságjogi jogsértéseket fellistázzuk. Közel
negyven eset fellistázására került sor. Két nagy korszakra oszthatók ezek a jogsértések: a
2006 ősze előtti és az azutáni időszakra. A 2006 ősze előtti négy évben már tipikusnak
mondható az a szisztematikus jogkorlátozási törekvés, amellyel a hatalom nemzetellenes,
emberellenes törekvései ellen tiltakozókkal szemben felléptek, de nem érte el azt az
agresszivitást, azt a kíméletlenséget, amelyet 2006 őszén megtapasztaltunk, amelynek olyan
mélységeire jutott az állam, a jogállamiság keretei közül oly módon lépett ki, hogy több száz
ember személyes szabadságát, életét veszélyeztették, a szemét kilőtték. A drámák egy része
jóvátétel útján valóban helyreállításra került.

A jogsértések 2006 ősze után folytatódtak, s még ha nem is érték el azt az intenzitást,
amit a 2006 őszén megtapasztalt véres valóság hozott, azért az itt fellistázott ügyek jól
bemutatják a tipikus eseteket. Inkább csak listázásképpen mondom: szétvert, betiltott
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tüntetések, jogsértő előállítások, tömeges megtorló büntető- és szabálysértési eljárások,
megemlékezők, tiltakozók, keresztyén hívek, újságírók, jogvédők zaklatása, megfélemlítése,
megtámadása, kordonerdővel és rendőri erőszakkal meggyalázott nemzeti ünnepek. Tehát egy
emberi jogi válsághelyzet kór- és kortüneteiről van szó, az elmúlt nyolc év ebben sajnos
bővelkedett, és minden ellenkező híresztelés ellenére – főleg amit az imént Lendvai Ildikótól
hallottunk – ezek bizony jogsértések, akár nemzetközi jogi, akár a hazai normák mércéivel
mérjük. A szabályok papíron biztosították a tiltakozás jogát, a gyülekezés és a
véleménynyilvánítás szabadságát, az egyesülési jogot vagy a sajtószabadságot, azonban ezek
az esetek – legyen az akár újságírók megfélemlítése, akár gárdistaüldözés, akár egy tüntető

megverése, majd utána koncepciós eljárás alá vonása – mind-mind kőkemény emberi jogi
jogsértések voltak.

Nagyon büszke vagyok arra, hogy a Nemzeti Jogvédő Szolgálat és Alapítvány
esetjogából meríthettem sok anyagot, azonban azok a kritikák, amelyek szerint csak és
kizárólag ebből a körből merítettünk volna, nem megalapozottak, hiszen éppúgy fellistáztuk a
Társaság a Szabadságjogokért, a Helsinki Bizottság vagy a Civil Jogász Bizottság által
kifogásolt eseteket is. Semmilyen pártpolitikai szempontot nem jelenítettem meg ebben a
jelentésben, és azt gondolom, nagy erénye az albizottsági munkának is, hogy ezt kívül tudtuk
rekeszteni, és azt a következtetést együtt tudtuk – és remélem, most is tudjuk – levonni ennek
a jelentésnek az elfogadásával, hogy a hatalommegtartás eszközeként használták mind a
rendőrséget, mind az államhatalom olyan intézményeit, amelyek pont a jogok biztosítására
lettek volna hivatottak. Ehelyett az elnyomás eszközeként használták őket.

Nagyon remélem, hogy a levonható tanulságokból is merít mindenki. Remélem, hogy
a felelősöknek egy felelősségre vonási eljárás során majd el kell gondolkodniuk azon, hogy
miért tették azt, amit tettek, és hogy ilyen szinten nem lehet következmények nélkül visszaélni
az államhatalommal. Másrészt ki kell iktatni a jelenlegi hatályos jogszabályaink közül azokat,
amelyeket pont az elnyomás érdekében hoztak. Az a fő üzenete ennek a jelentésnek, hogy a
hatalom fenntartása érdekében a törvények uralmát mint alapelvet szem elől vesztették, és a
jogállami alapelv helyett a hatalommegőrzés pragmatikus célja vezette őket. Ennek érdekében
használták a jogalkotást és a joggyakorlást. Tehát ki kellene iktatni a rendszerünkből azokat a
jogszabályokat, amelyek ezen időszak szomorú termékei, legyen az a passzív engedetlenség, a
lex tojás törvény vagy a lex Gárda-rendeletek. Erre vonatkozóan már tárgysorozatban is van
az a törvényjavaslat 1213-as számon, amelyet a Ház reményeim szerint előbb-utóbb
napirendjére is vesz.

Azt gondolom, a büszkeségem azért is megalapozott, mert az a jogvédő szervezet,
amelynek a tagjaival, bajtársaival együtt ezekben az ügyekben védőként, képviselőként
eljártunk, olyan esetjogi következtetésekre is vezettek, úgy gazdagították a bírói gyakorlatot,
hogy meghatározók lettek. Gondoljunk például arra, hogy a tüntetők jogellenes előállítását és
megbírságolását követően a kártérítés intézményrendszerének az életbe léptetése vagy
kikényszerítése a nemzeti jogvédők munkásságának következtében ma már tény, magyarul
nem lehet büntetlenül az államnak a személyes szabadságát bárkinek egy alapvető jog
gyakorlásával kapcsolatban megsérteni. Wittner Mária is utalt rá, hogy az ominózus 2002.
december 1-jei Kempinski hoteles tiltakozás vezetett el a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság
úgynevezett Bukta-ítéletéhez, amelynek a lényege az volt, hogy a spontán tüntetés pusztán a
be nem jelentettség miatt nem tekinthető jogellenesnek. Ez azóta a magyar gyülekezési
törvénybe is beemelésre került.

Összességében azt gondolom, a következmények levonása körében, tehát amellett,
hogy soha többé nem szabad ilyennek megtörténnie és ilyen szellemben működnie az
államnak. Én nagyon bízom ebben, és erre bíztató jelek vannak, hogy ez így lesz. Nyilván
nekünk jogvédőként, országgyűlési képviselőként, felelős, jóhiszemű polgárként mindig
figyelemmel kell lennünk arra, hogy az állam van az emberért, és egy olyan méltósággal
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rendelkező, tisztességes életkörülményekre vágyó közösség tagjai vagyunk, akikkel szemben
az államot  büntetés célzattal nem lehet igénybe venni. A büntetés kardjának azokra kell
lesújtania, akik ezekben az elnyomó cselekményekben igenis, üzemszerűen részt vettek, tehát
magyarul: az elszámoltatás valóban elmaradhatatlan, elengedhetetlen, nemcsak 2006 ősze
kapcsán, hanem az összes ilyen fellistázott jogsértés kapcsán. A jóvátételt is – ebben a
jelentésben inkább csak utalásszerűen utaltam rá – mindenképpen javasolom kiterjeszteni
azokra, akik nem a 2006 őszi események kapcsán szenvedtek jogsérelmet, de akiknek a
jogsértő esetkörei itt fellistázásra kerültek.

Végül, de nem utolsósorban  azért el kell gondolkodnunk – és kérem ebben a
támogatását minden emberi jogi érzéssel rendelkező képviselőtársamnak –, hogy igenis, a
közkegyelem lehetőségét szerintem mindazoknak meg kell adni, akiket ebben az időszakban
ítéltek el, és akik esetében a jogállamiság bírósági védőrendszere sem működött, mert sajnos
azt is rögzíteni kell, hogy voltak olyan esetek, amikor akár jogvédőként, akár más védőként
nem tudták gyakorlatilag a hatályos jogszabály keretei között a megfelelő védelmet megadni,
magyarul olyan elítélések is voltak, amelyek nyugodtan nevezhetők justizmordnak, tehát a
közkegyelmet minden ilyen körben ki kell terjeszteni.

Zárásul, összességében azt kérem a bizottság tagjaitól, különösen azért, mert közeledik
az emberi jogok világnapja, ez egyben ünnepi alkalom is arra, hogy a számvetést letehessük
az asztalra, tehát kérem, támogassák a javaslatot, egyben legyenek partnerek abban, hogy a
következményeket együtt vonhassuk le. Ebben a Nemzeti Jogvédők mindenkörűen partnerek
lesznek. Azt gondolom, hogy a folyamatban lévő és még mindig koncepciósnak tekinthető

eljárásokat is mindenképpen felül kell vizsgálni, ennek érdekében támogattam Tóásó Előd
ügyének napirendre emelését, de a folyamatban lévő Hunnia Mozgalommal szembeni eljárás
körében is érvényesíteni kell ugyanezt a szempontot, mert nem lehet figyelmen kívül hagyni
azt, hogy már maga az eljárás indítása során az állam…

ELNÖK: Képviselő úr, nem akarom korlátozni, de szeretném, ha a napirendnél
maradna.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Igen, egy utolsó mondat. Egy komplex
rendszert alkottak ezek a jogsértő szervek, tehát összekapcsolódtak egymással, ezt mutatják
ezek a fellistázott esetek. Ilyenkor már az eljárásindítás szakaszában is nagyon sok jogsértés
történt, erre is utalnak az eseteink.

Tehát arra kérem önöket, legyenek ebben partnerek, és ha igazán felelősek vagyunk,
akkor ezt a nemzet asztalára most le tudtuk tenni, de a következtetéseket is le kell vonni, még
azokra nézve is, akik most még mindig az elszenvedői ennek az időszaknak, amelynek,
reméljük, egyszer és mindenkorra vége.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm a képviselő úr egyébként tartalmas hozzászólását, amelyben az
előterjesztéssel foglalkozott. Ha legközelebb időkeretet kér a képviselő úr, akkor
szorzószámot is mondjon hozzá, mert úgy könnyebben kezelhető.

Harrach Péter képviselő úr kért szót, végül pedig Gulyás Gergely elnök úré a szó.

HARRACH PÉTER (KDNP): Meg kell köszönnünk a jelentés készítőinek azt a
munkát, amely eredményeképpen egy világos feltérképezés készült a 2002 és 2010 közötti
jogsértésekről.

Egy megjegyzést engedjenek meg az MSZP képviselőinek magatartásáról és szavairól.
Számomra az volt ebben a megdöbbentő, hogy ők vádlottnak érzik magukat, legalább is úgy
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viselkedtek, csak a szokásokkal ellentétes, hogy a bíróság ülésterméből kivonul a vádlott, de
engedjük meg nekik ezt, ha már olyan sok mindent megtettek.

Azzal a megjegyzéssel kapcsolatban, amely úgy hangzott, hogy a jogállam működött,
a jogállam működését a független bíróság biztosította, a probléma az, hogy az állam, illetve a
kormány által befolyásolt szerv pedig megsértette.

Meg kell említeni a bizottság jelentésének elismerése mellett azt is, hogy az előző
ciklus emberi jogi bizottsága komoly érdemeket szerzett ezeknek a feltárásában, a
kormányzati nyomás ellenére meg tudta ezt valósítani, a jogsértéseket feltárta, a nyilvánosság
elé vitte, és a civil jogvédők hangját felerősítette.

Az utolsó megjegyzésem: a rendőrség ebben a ciklusban a demonstrációkkal szemben
azt a magatartást valósítja meg, amit a jelentés is elvárt volna az előző két ciklusban, hiszen
most is voltak demonstrációk, baloldali demonstrációk, komoly létszámmal, néha már néhány
száz fölé is emelkedett ez a szám (Derültség.). Igaz, számomra úgy tűnik, hogy az érintett
intézmények munkatársai és családjai voltak jelen akár a magánnyugdíjpénztárak, akár a
szakszervezetek esetében, de a rendőrség magatartása a fontos, és ez a helyén volt.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gulyás Gergelyt, az albizottság elnökét illeti a szó, aki
ezt a vizsgálatot vezette.

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz):Köszönöm szépen. Miután szinte minden
elhangzott, csak nagyon röviden kértem én is szót.

Az volt a bizottságon belül a megállapodás, hogy a 2006 őszére vonatkozó rész
előterjesztői fideszes képviselők lesznek, míg a 2002 és 2010 közötti – a 2006 ősze
kivételével – időszak előterjesztője Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr, alelnök úr lesz, ennek
megfelelően történt ennek az előterjesztése is. Az a kompromisszum köttetett meg, amit már
Révész Máriusz képviselőtársam is említett, hogy mindazokat az eseteket el tudtuk fogadni az
elmúlt 8 év jogsértéseinek részeként, ahol ezt bármilyen hivatalos szerv megállapította.

Az egyértelműen levonható a jelentésből, hogy a hatalom felfogása a gyülekezési jog
engedélyezése kapcsán, különösen a radikális jobboldallal szemben volt negatív, ezért
tényként kell rögzíteni, hogy nem valamiféle elfogultság az oka annak, hogy számtalan
esetben olyan szervezetek gyülekezési jogáért állunk ki, amelyekkel egyébként számtalan
kérdésben nem értünk egyet, de tényszerű, hogy az ő gyülekezési joguk korlátozására igen
gyakran és igen sok esetben került sor. Ennek ellenére azt is el kell ismerni, hogy számtalan
ügyben látta el a Nemzeti Jogvédő Szolgálat a képviseletet, ezért őket is elismerés illeti, ezt
egyébként a 2006 őszi jelentés is tartalmazta. Más jogvédő szervezetek is képesek voltak arra,
hogy a politikai szimpátián felülemelkedve magát a lényeget nézzék, és az alapvető jog
gyakorlásának korlátozását szóvá tegyék.

Végül, miután Gaudi képviselő úr és Wittner képviselő asszony is említette a
felelősségre vonás szükségességét, jelzem, hogy az albizottsági tevékenység folytán
három ügyben tett feljelentéssel kapcsolatosan a Debreceni Katonai Ügyészség folytat
nyomozást. Egy esetben elrendelték a nyomozás folytatását, az azonosítószámok hiánya miatt
korábban még a Nemzeti Jogvédő Alapítvány tett feljelentést. Azt az eljárást 2006 őszén
megszüntették, de most elrendelték a nyomozás folytatását. A másik két esetben a TV-
székház ostromával összefüggésben, illetve Bene László tevékenységével és az Országos
Rendőr-főkapitányságon belüli felelősségre vonás elmaradásával kapcsolatosan a Debreceni
Nyomozó Ügyészség folytat nyomozást, tehát további információkat tőlük lehet kapni.

A jogállam természetes működése szerint az albizottság megtette, amit megtehetett,
feltárta azt, amit a politikai szervezetnek, az országgyűlésnek egy vizsgálati feladatot ellátó
albizottsága feltárhatott, innentől kezdve a büntető igazságszolgáltatásé a feladat és a tér.
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Reméljük, nem marad következmények nélkül az, amit mind ez a részjelentés, mind a
korábbi, a 2006 őszével foglalkozó jelentés világosan rögzített.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A szavazás előtt Révész Máriusz reflektálásra kér egy kis
időt, utána szeretném, ha Eiselt György helyettes államtitkár úr a jelentés, illetve az itt
elhangzottak kapcsán összefoglalót tartana. Révész Máriuszé a szó.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm. Én még mindig Lendvai Ildikónál tartok.
(Derültség.) Lendvai Ildikó 1990 előtti munkáját ismerve van annak némi diszkrét bája,
amikor a sajtószabadságért emel szót. De az már tényleg a fekete, abszurd, morbid humor
kategóriájába tartozik, amikor az elmúlt négy év után Lendvai Ildikó a magyar jogállamot és a
magyar demokráciát félti. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most pedig helyettes államtitkár úré a szó.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Megkaptuk a kiegészítő jelentést, és a minisztérium ez alapján már
elkezdte a javaslatok feldolgozását. Ennek köszönhetően a büntetés-végrehajtásra vonatkozó
szabályok betartásának teljes feltérképezése megtörtént, hogy mennyire felel meg a
nemzetközi előírásoknak. Ezzel kapcsolatban tavasszal fogunk a kormánynak jelentést
készíteni és javaslatot tenni a továbblépésre. A megsérült rendőröket ért hátránnyal
kapcsolatban az ORFK eddig is megtette a szükséges lépéseket és ezután is meg fogja tenni.
Arra vonatkozóan, hogy mennyire lesz a részükre kártérítés vagy kártalanítás, most nem
tudok nyilatkozni. Arra garanciát adhatok, hogy biztonsági cégek nem fognak részt venni a
különböző rendezvények biztosításában. A kormány hatalomra lépésével egy időben az összes
ilyen szerződés felmondásra került. Köszönöm.

ELNÖK: Az a tisztségem maradt, hogy személyesen is megköszönjem minden
képviselő munkáját. Túlzás nélkül állítható, hogy az a munka, amit az albizottság végzett – a
bírósági iratok áttanulmányozása és az a sok óra, amit személyes meghallgatással töltött –, és
az a jelentés, amit letettek az asztalra, mind a két esetben olyan színvonalú, ami csak
köszönetet érdemel. Ha az emberi jogok napjáról megemlékezünk, akkor alaptételként ki kell
jelentenünk, hogy a legnagyobb baj egy államban akkor van, ha az állam megelégedett az
emberi jogok tekintetében az adott állapotokkal. A jogállam erőssége abban áll, hogy az állam
a jogszabályaival és a joggyakorlatával szembenéz, és ha a joggyakorlat vagy a jogszabályok
nem felelnek meg az emberi jogoknak, akkor folyamatosan reformálja azokat, az igényeket
hozzáigazítja, hogy minél nagyobb jogvédelemben éljenek az állampolgárok. Igazából ez a
jogállam erőssége. Az a munka, amit elvégeztek, pont ebben segít. Ezért is köszönöm
helyettes államtitkár úr észrevételeit, s már most felajánlom, hogy azokon a területeken, ahol
a bizottság hiányosságokat észlel – például az előzetes fogva tartás vagy a büntetés-
végrehajtás kérdéseiben; szembe kell néznünk azzal, hogy ez utóbbit egy 1977-es rendelet
rendezi és a mai napig nincs törvényi szinten rendezve, tehát a múlt kísértete itt jár közöttünk
abban a tekintetben, hogy egy ilyen emberi jogi kérdés nem törvény által szabályozott –,
továbbra is partnere kíván lenni a minisztériumnak. Igazából akkor tudjuk majd az emberi
jogok napját köszönteni, ha a jogalkotó megteszi azokat a szükséges lépéseket, amiket ezzel
kapcsolatban meg kell tennie.

Ezek után tisztelettel kérdezem, hogy ki fogadja el az albizottsági jelentést. (Szavazás.)
Megállapítom, hogy az bizottság az albizottsági jelentést egyhangúlag elfogadta.
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Az albizottsági jelentés kikerül a honlapra, csakúgy, mint a múlt héten megszavazott
Tóásó Előd ügyében megfogalmazott angol és magyar nyelvű változat, amelyet mind az öt
párt aláírt.

A napirendi pont tárgyalását lezárom.

Egyebek

Az egyebek között egy nagyon fontos indítvány érkezett. Alelnök úrnak adom meg a
szót.

Dr. Gulyás Gergely alelnök (Fidesz) javaslata a 3. napirendi ponthoz való visszatérésre.
Bizottsági módosító javaslat benyújtása a T/1747. számú törvényjavaslathoz

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Kérem, hogy térjünk vissza a 3. napirendi
ponthoz, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló T/1747. számú
törvényjavaslathoz. Javaslom egy bizottsági módosító javaslat elfogadását. A módosító
javaslatot kiosztottuk. Lényege, hogy a 211. §-ban a Magyar Rádió Nonprofit Zrt. művészeti
együtteseinek fenntartásáról és fejlesztéséről a művészeti színvonal megőrzése érdekében a
Magyar Rádió Nonprofit Zrt. gondoskodik. Kérem, támogassa a bizottság, hogy ezt bizottsági
módosító indítványként nyújtsuk be.

ELNÖK: Két dologról kell szavaznunk. Először arról, hogy térjünk vissza a 3.
napirendi ponthoz. Ki ért ezzel egyet? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag egyetért azzal,
hogy térjünk vissza a 3. napirendi pont tárgyalására.

Ki ért egyet azzal, hogy az alelnök úr által ismertetett módosító javaslatot bizottsági
módosító indítványként benyújtsuk? (18) Megállapítom, hogy a bizottság 18 igen szavazattal,
egyhangúlag egyetért a bizottsági módosító indítvány benyújtásával.

Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a munkáját. Azt hiszem, hogy az emberi
jogok napjához méltó volt a mai ülés, és a hozzászólások is abban a hangnemben folytak, ami
egy emberi jogi bizottsághoz méltó.

Az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 35 perc)

Dr. Lukács Tamás
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Soós Ferenc és Gálné Videk Györgyi


