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J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának
2010. december 20-án, hétfőn, 10 óra 30 perckor

a Képviselői Irodaház V. emelet 528. számú tanácstermében
megtartott üléséről

                                          
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.
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Napirendi javaslat

1. Szabó Timea és Ékes Ilona képviselők dr. Geréb Ágnes előzetes fogva
tartásának ügyében készített jelentésének megvitatása

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Dr. Lukács Tamás (KDNP), a bizottság elnöke

Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság alelnöke
Szabó Timea (LMP), a bizottság alelnöke
Berényi László (Fidesz)
Demeter Zoltán (Fidesz)
Ékes Ilona (Fidesz)
Gajda Róbert (Fidesz)
Kubatov Gábor (Fidesz)
Révész Máriusz (Fidesz)
Wittner Mária (Fidesz)
Varga László (KDNP)
Nyakó István (MSZP)
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)
Kulcsár Gergely (Jobbik)
Murányi Levente (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Farkas Flórián (Fidesz) Berényi Lászlónak (Fidesz)
Harrach Péter (KDNP) Varga Lászlónak (KDNP)
Lendvai Ildikó (MSZP) Nyakó Istvánnak (MSZP)

Meghívottak részéről

Tasnádi László kabinetfőnök (Belügyminisztérium)
Dömény Sándor bv. vezérőrnagy, bv. főtanácsos, országos parancsnok
biztonsági és fogva tartási helyettese
Tóth Gábor bv. alezredes, parancsnokhelyettes (Fővárosi Büntetés-
végrehajtási Intézet)
Fok Róbert bv. ezredes (Büntetés-végrehajtási Intézet)
Dr. Tóth Tamás r. dandártábornok, rendőrségi tanácsos, Budapest
rendőrfőkapitánya
Dr. Markó Attila r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, Budapest
rendőrfőkapitánya bűnügyi helyettese
Dr. Fülöp Valter r. ezredes, rendőrségi tanácsos, Budapest rendőrfőkapitánya
bűnügyi helyettese
György Bálint (OGY Sajtószolgálat)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10  óra 45  perc)

Elnöki bevezető

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Szeretettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait. Az 1. napirendi pontunk kapcsán az egyik
előterjesztő, Szabó Timea szeretne két mondatot mondani.

Szabó Timea (LMP) képviselő javaslata az 1. napirendi pont levételére

SZABÓ TIMEA (LMP): Azzal a meglepő javaslattal állnék elő az elnökséggel való
egyeztetés után, hogy az 1. napirendi pontot vegyük le napirendről. Leginkább az én
betegségem miatt kicsit csúszott a jelentés elkészítése, amit csak tegnap tudtam befejezni, és
tegnap küldtük el a bizottságnak is. Szeretném, ha a bizottság tagjainak több ideje lenne a
jelentés tanulmányozására, illetve kezdeményezem, hogy az ajánlásokat a jelentés alapján
együtt fogalmazzuk majd meg.

A jelentést ugyan nem befolyásolja, de örömmel láttuk ma, hogy indítványozták Geréb
Ágnes előzetes letartóztatásának a megszüntetését és házi őrizetbe vételét. Reméljük, hogy az
emberi jogi bizottság munkájának is része volt ebben. Köszönöm.

ELNÖK: Annál is inkább indokolt ennek a napirendről való levétele, mert az volt az
eredeti szándék, hogy egy kormánypárti és egy ellenzéki képviselő közös előterjesztést tesz.
Ennek a feltételei jelenleg nem állnak fenn. Arra kérem Ékes Ilona képviselő asszonyt, hogy a
megküldött anyag ismeretében tegyék meg a közös ténymegállapításokat. Ez úgy történne,
hogy meg kellene állapítani azokat a jogalkotási feladatokat, amiket a közeljövőben akár
bizottsági kezdeményezésre is el kell végezni, megkülönböztetve azoktól a
ténymegállapításoktól, amelyek függetlenek a jelenlegi jogszabályi környezettől.

Elnézést kérek a megjelentektől, mindenkinek a nevét nem olvasom fel. Amikor a két
képviselő asszony a közös jelentését a bizottság elé terjeszti, akkor minden érdekelt fél a kellő
időben meg fogja kapni, hogy a szükséges észrevételeiket megtegyék. Nyilvánvalóan ott is
lesz jogszabály-kezdeményezés, ahol azt a BV Intézet szükségesnek látja, és adott esetben
törvényi szintű szabályozás olyan kérdésekben, ahol ezek ma nincsenek meg. Hogy milyen
következtetéseket kell levonni a jogalkotásra, illetve a jogalkalmazásra vonatkozóan, azt majd
a jelentés teljes ismeretében tudjuk megtenni.

Köszönöm szépen a megjelenésüket.

A napirend elfogadása

A napirendi pontok közül csupán az egyebek maradt. Aki egyetért azzal, hogy csak az
egyebeket tárgyaljuk, kérem jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag
elfogadta a napirendet.

Egyebek

Az egyebek között először is szívből köszöntöm Révész Máriuszt abból az
alkalomból, hogy megszületett a negyedik gyermeke. (Taps.) Amikor az én harmadik
gyermekem megszületett, akkor valaki azt mondta nekem, hogy most már ember vagy.
Máriusz, most már ember vagy!

Boldog karácsonyt kívánok, mindenki szívében azzal a békével, amit csak az a kisded
hozhatott el a világra, akit ilyenkor ünneplünk. Azt talán még a plázakultúrában sem tudjuk
elfelejteni, hogy egykoron történt valami, amit az egész világ ma ünnepel.

Gaudi-Nagy Tamás képviselő úrnak adom meg a szót.
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Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) képviselő javaslata arra vonatkozóan, hogy a bizottság
tűzze napirendjére Budaházy György ügyét

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A magam részéről nagyon fontosnak és
üdvözlendőnek tartom, hogy egy ilyen jelentés koncepciója felmerülhetett és az emberi jogi
bizottság kebelén belül elindulhatott egy ilyen munka. Jó lett volna, ha ma erről már tudtunk
volna érdemben tárgyalni, de mint tudjuk, a jó munkához idő kell. Én is ismerem ezt a
helyzetet, hiszen a 2006-os jelentés, illetve az elmúlt nyolc év jogsértéseit vizsgáló albizottság
jelentése kapcsán magam is átéltem, hogy egy-egy munka során mindig a részletes
feldolgozás adja a legnagyobb kihívásokat.

Szerintem az egy nagyon jó irány, ami felé most elment a bizottság, és nagyon
szeretném, ha ez folytatódna. S ha már konkrét személyek és esetek kerülnek elő: régóta
szeretném, ha Budaházy György esetével is tudnánk legalább ilyen szinten foglalkozni, hiszen
Geréb Ágnes ügyében is, meg Budaházy György ügyében is az anyagi jogi és büntetőjogi
megítéléstől teljesen független eljárási jogsértések bukkannak fel. Csak a történelmi hűség és
a jegyzőkönyv kedvéért mondom, hogy december 23-án Budaházy György esetében is egy
óvadéki tárgyalásra kerül sor, hiszen a gyanúsításból a bűnismétlés lehetőségét mint különös
fogva tartási okot kivették. Nagyon kérem a bizottság tagjaitól, ha ezt a munkát folytatjuk,
akkor legyenek partnerek abban, hogy bármilyen irányban is megnyilvánuló jogsértés esetén
emeljük fel a hangunkat. Úgy érzem, hogy teljesen ugyanazon a logikai fonalon fut a két ügy,
és számomra a Geréb Ágnes elleni jogsértések ugyanolyan súlyúak és ugyanannyira
megengedhetetlenek, mint a Budaházy György elleniek. Azt kérem, hogy ne tegyünk
különbséget a két ügy között attól függően, hogy éppen kihez milyen politikai érzékek,
felhangok, szimpátiák vagy unszimpátiák kapcsolódnak. A magam részéről tehát támogatom
ezt a gyakorlatot és kérem, hogy terjesszük ki, és a jövőben egy jelentés elkészítésének a
lehetőségét biztosítsa a bizottság egy, a bizottság által kijelölt személy számára a Buidaházy
György és társai elleni súlyos és kirívó eljárási jogszabálysértések, és főleg a fogva tartási
ügyek kapcsán. Köszönöm.

ELNÖK: Megérkezett már a Tasnádi Péter elleni jogsértések vizsgálatára való igény.
Amíg ebben a bizottságban elnök vagyok, a Házszabályt minden esetben be fogom tartani. A
Geréb Ágnes-ügy abból indult, hogy az országgyűlési képviselők nem mindegyikét engedték
be Geréb Ágneshez. Ezért rendeltük el ennek az ügynek a vizsgálatát, mégpedig bizottsági
határozattal. Annak ellent fogok állni, hogy minden ügyvédi sikertelenség esetén a bizottság
maga döntsön arról, hány ártatlan ember ül Magyarországon. Ez nem tévesztendő össze azzal,
hogy amikor konkrét és megalapozott emberi jogi kérdésekben jogszabálysértést észlelünk,
akkor lehetősége van a bizottságnak ilyen eljárásra. Én úgy általában a zsurnalisztika szintjén
nem fogok egyetlen ügyben sem véleményt nyilvánítani, mert az a szakmám lebecsülése
lenne. Geréb Ágnes ügye nem alkalmas arra, hogy olyan mértékig általánosítsunk, hogy
minden egyes olyan ügyet, aminek semmiféle tárgyilagos ténybeli megalapozása nincs, a
bizottság tárgyaljon. Senki ne gondolja azt, hogy a Geréb Ágnes-ügy vizsgálata jogalapot
szolgáltat akár Tasnádi Péter, akár Budaházy György esetének a vizsgálatára. Ez az
igazságszolgáltatás feladata és nem a bizottságé. Jelen esetben a bizottságnak azért kellett két
küldöttet kiküldeni – egy kormánypártit és egy ellenzékit –, mert az országgyűlési képviselők
jogállásáról szóló törvényt sértették meg. Köszönöm.

SZABÓ TIMEA (LMP): Szerintem a kiosztott anyagot nem lenne tanácsos nyilvános
dokumentumként kezelni, mi sem fogjuk eljuttatni ezt a jelentést a sajtó számára, és azt
javaslom, hogy ezt egyelőre a bizottság többi tagja se tegye meg.
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ELNÖK: Ez így korrekt, annál is inkább, mert a napirendi pont együttes jelentésről
szólt, ezért Ékes Ilonával közösen tessék dolgozni. Ezt úgy kezeljük, mint egy belső
munkaanyagot.

Gaudi-Nagy Tamás kér reflexióra lehetőséget. Tessék parancsolni!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A Budaházy-ügy jogalapi indíttatása teljesen
ugyanaz, mint a Geréb Ágnes-ügyé, hiszen úgy tudom, hogy legalább négy képviselőtársam
esetében fordult elő, hogy nem biztosították a megfelelő módon való bejutást. Ilyen
értelemben nem látok különbséget a két ügy között. Másrészt szerintem az emberi jogi
bizottság azon szempontok között kell, hogy mérlegeljen, amikor egy-egy ügy mélyebb
összefüggéseit, jogsértéseit megvizsgálja, hogy az milyen hatást, társadalmi vitát vagy
visszhangot váltott ki, és a jogsértések súlya is általában ezzel arányban álló, tehát minél
kiemeltebb, közérdeklődés által figyelt személyt ér egy kiemelkedőnek mondható
jogsértéssorozat, annál nagyobb a bizottság felelőssége, hogy megszólaljon. Ezek alapján nem
nagyon értem, hogy miért ne lehetne ezzel foglalkoznunk.

ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás azt mondta, úgy tudja, hogy legalább négy országgyűlési
képviselő jogát sértették meg. Én viszont tényként állapítom meg, hogy az emberi jogi
bizottságnak egyetlenegy országgyűlési képviselő jogának a megsértéséről sincs tudomása.
De úgy tűnik, hogy Gaudi-Nagy Tamásnak sincs tudomása, mert ha úgy tudja, hogy négy,
akkor az lehet, hogy egy se, lehet, hogy tíz, de ténybeli megállapításként nem lehet elfogadni.
Mi tényekkel és nem véleményekkel kívánunk foglalkozni. A véleményeket meghallgatjuk, a
tények pedig más kérdések.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nem szeretnék ünneprontó lenni, csak azért
kívántam ezt elmondani, mert a kettős mérce alkalmazása megengedhetetlen. Egyébként
nagyon helyes és nagyon jó, hogy ebbe az irányba elmozdult a bizottság. Utána fogok nézni
ennek, pontosan meg fogom nézni, hogy mely képviselőtársaimat és milyen módon
korlátozták a képviselői jogállásukban, de az biztos, hogy ilyen esetekről érkezett hozzám hír.
Ezeknek pontosan meg fogom nézni a hátterét. Még egyszer mondom, nagyon fontosnak
tartom, hogy Geréb Ágnes ügye napirendre került, és a mi felelősségünk az, hogy ne
mérlegeljünk.

ELNÖK: A Házszabály szerint a képviselői jogállás korlátozása az ügyrendi
bizottságnál bejelentésre kerül. Amennyiben a Budaházy-ügyben az ügyrendi bizottsághoz
ilyen bejelentésre kerül és ott a ténybeli kérdést megállapítják, akkor lehet vele foglalkozni.
Azokkal az állításokkal pedig, hogy „úgy tudom, hogy”,  a bizottság munkaideje és feladata
nem teszi lehetővé, hogy foglalkozzunk.

Köszönöm szépen. Még egyszer mindenkinek áldott ünnepeket és nagyon boldog új
évet kívánok. Az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra)

Dr. Lukács Tamás
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc


