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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 40 perc)

Elnöki megnyitó

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó
napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat és meghívott vendégeinket. Az
ülést megnyitom. Bejelentem, hogy Nyakó Istvánt Lendvai Ildikó helyettesíti. Megállapítom,
hogy a bizottság határozatképes.

A napirend elfogadása

A napirendi ajánlást kézhez kapták képviselőtársaim. Kérdezem, hogy ki ért egyet a
tervezett napirenddel? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a
mai ülés napirendjét.

Az Amnesty International „Er őszakos támadások a romák ellen Magyarországon” című
jelentésének megtárgyalása

1. napirendi pontunk az Amnesty International „Erőszakos támadások a romák ellen
Magyarországon” című jelentésének megtárgyalása. Szeretettel köszöntöm Jeney Orsolya
úrasszonyt, aki az Amnesty International jelentését részünkre eljuttatta, a Legfőbb Ügyészség
részéről dr. Kovács Attila osztályvezető ügyész urat, a Pest Megyei Főügyészség részéről dr.
Szabó Zsolt ügyész urat, aki ebben az ügyben a vádhatóság képviselője is, valamint Balog
Zoltán államtitkár urat, akit szintén szeretnénk meghallgatni ebben az ügyben.

Képviselőtársaim korábban megkapták az írásos jelentést, de megkapták elektronikus
formában is, ezért feltételezem, hogy mindenki az alapvető tények birtokában van. Ezek
alapján arra kérem vendégeinket, hogy öt-nyolc percben foglalják össze az előzetes
mondanivalójukat. Megadom a szót Jeney Orsolyának.

JENEY ORSOLYA igazgató (Amnesty International Magyarország): Köszönöm
szépen a meghívást és azt, hogy ígéretükhöz híven napirendre tűzték az Amnesty International
„Erőszakos támadások a romák ellen Magyarországon” című jelentését, amely arra szólít fel,
hogy itt az idő a rasszista indíték kivizsgálására. A jelentés 2010 novemberében jelent meg, és
a megjelenését megelőzően többek között az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi
bizottsággal is találkoztunk, és ott azt az ígéretet kaptuk, hogy a bizottság napirendjére tűzi.
Nagyon pozitív dolognak tartjuk, hogy ma itt vagyunk és ezt tárgyaljuk. Az a célunk, hogy
majd intézkedések is történjenek e témával kapcsolatosan.

Nagyon röviden elmondanám, hogy a jelentés miért született. Az Amnesty
International európai szinten foglalkozik a romákat érő diszkriminációval, köztük a szegregált
oktatással, az erőszakos kilakoltatásokkal és a romákat ért erőszakos támadásokkal. A
magyarországi jelentés a 2008-2009-es támadássorozatot követően született, amely során a
szélesen elterjedt rasszizmus több emberéletet – például egy négyéves gyermekét – is
követelt. Fontos kiemelni, hogy a jelentés ugyan ennek apropóján készült, de általánosságban
foglalkozik a romákat ért erőszakos támadásokkal, valamint azzal, hogy a gyűlölet-
bűncselekményekkel szemben a hatóságok nem megfelelő hatékonysággal lépnek fel. Éppen
ezért a jelentés – amely módszertanában igyekszik a lehető legalaposabb lenni, beleértve a
különböző állami hatóságok képviselőivel, a roma közösségek tagjaival, az áldozatok
családjaival, az emberi jogi bizottság elnökével történt találkozásokat – olyan
megállapításokra jutott, hogy a hatóságok javítsanak a gyűlölet-bűncselekményekkel
szembeni fellépéseken. Nem vitatom, hogy sejtik, milyen súlyos a gyűlölet-bűncselekmény,
mégis szeretném kiemelni, akkor beszélünk gyűlölet-bűncselekményről, ha a személy vagy a
vagyon elleni bűncselekmény motivációja az volt, hogy az áldozat valamilyen csoporthoz
tartozik. A gyűlölet-bűncselekmény nemcsak az egyénre van dramatizáló hatással, hanem a
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csoport többi tagjára, sőt az egész társadalomra is, hiszen a gyűlölet-bűncselekmény áldozata
bárki lehet.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága hangsúlyozza, hogy a rasszista erőszak
kifejezetten sérti az emberi méltóságot, ezért különös figyelmet és erőteljes fellépést igényel.
A hatóságok kötelesek minden rendelkezésre álló eszközt felhasználni a rasszizmus és a
rasszista erőszak ellen, ezáltal megerősítve egy olyan demokratikus társadalom jövőképét,
ahol a másság nem a félelem, hanem a gazdagodás forrása lehet; ezt a Nacsova-esetben
mondta ki.

Az Amnesty International megállapításai alapvetően két nagyobb témára irányulnak.
Az egyik maga a gyűlölet-bűncselekményekkel szembeni fellépés. Itt három főbb pontba
szedhetők a megállapításaink. 1. Hiányoznak azok az iránymutatások, amelyek a nyomozók,
illetve az ügyészek számára készülnek és segítik munkájukat a gyűlölet-bűncselekmények
felismerésében, illetve azok megelőzésében. 2. Az ügyészségen és a rendőrségen belül
hiányzik az olyan speciális szaktudás, ami azt segítené elő, hogy egyáltalán felismerésre
kerüljön egy gyűlölet-bűncselekmény, illetve hogy azzal szemben hatékonyan lehessen
fellépni, valamint megelőzni azt. 3. A megelőzéssel kapcsolatosan hiányosságként állapítottuk
meg, hogy nincs olyan nyilvántartási rendszer, amelyben gyűlölet-bűncselekményre
vonatkozó lebontott adatok vannak, amelyek alapján olyan trendeket lehet megállapítani a
gyűlölet-bűncselekmények témájával kapcsolatosan, amelyekre aztán szakpolitikával lehetne
válaszolni és a problémát kezelni. Ez lenne a megállapításaink gyűlölet-bűncselekménnyel
kapcsolatos része.

Az áldozatvédelemmel kapcsolatosan pedig azt állapítottuk meg, hogy az áldozatok
számára az állami segítségnyújtás és támogatás még nem kielégítő, annak ellenére sem, hogy
vannak erre vonatkozó törvényi rendelkezések. Ezért javasoljuk megfontolásra egy olyan
rasszista indítékú bűncselekmények elleni nemzeti cselekvési terv kidolgozását, amely ezeket
a megállapításainkat, illetve ajánlásainkat mutatja, amelyek általános iránymutatások lehetnek
a rendőrség és az ügyészség számára. Olyan speciális szaktudással rendelkező egységekre
lenne szükség mind a rendőrségen, mind az ügyészségen belül, amelyek elősegítik, hogy a
gyűlölet-bűncselekménnyel szemben hatékonyabban léphessenek fel. Azt javasoljuk, hogy ez
a cselekvési terv tartalmazzon egy olyan nyilvántartási rendszert, amely lehetővé teszi, hogy
belelássunk, milyen típusú gyűlölet-bűncselekmények milyen áldozatokat követelnek, és hogy
erre megfelelően tudjanak reagálni. A negyedik pont az – amire a Belügyminisztériumtól már
ígéretet kaptunk –, hogy megfontolják a rasszista indíték mint különálló minősítő körülmény
bevételét a büntető törvénykönyvbe. Ezt nagyon fontosnak tartanánk. Ez lenne egy konkrét
ajánlás.

Ezenkívül javasoljuk, hogy minden esetben egyértelmű üzenetet kell küldeni azzal
kapcsolatosan, ha Magyarországon politikusok vagy köztisztviselők – beleértve a bűnüldözési
és a közigazgatási szféra képviselőit – rasszista megjegyzéseket tesznek. Fontosnak tartjuk,
hogy ez ellen egyértelmű és hatékony üzenet kerüljön a közönség elé. Ezt nemcsak az
Amnesty International ajánlja, hanem tegnap például Thomas Hammarberg is ezt ajánlotta. S
gondolom önök is felismerik, hogy különösen fontos szerepük van abban, hogy a romákkal
szembeni negatív sztereotípiák ellen fellépjenek. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Felkérem dr. Szabó Zsoltot, hogy az ügyészség részéről ezekre a
felvetésekre konkrét és bizonyított tények alapján reagáljon.

DR. SZABÓ ZSOLT, Pest megyei főügyészségi ügyész: Köszönöm szépen. Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Meghívottak! Én konkrétan ennek, a jelentéssel
érintett bűncselekmény-sorozatnak az indítékával kapcsolatosan szeretnék néhány gondolatot
megosztani, illetve néhány adatot itt elmondani.
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Először az eljárás jelenlegi állásáról pár szót. Az ügyészség előre kitervelt, aljas
indokból több emberen, részben sok ember életét veszélyeztetve, részben 14. életévüket be
nem töltött személy ellen elkövetett emberölés bűntette és más bűncselekmények miatt emelt
vádat ebben az ügyben a Pest Megyei Bíróság 2010. szeptember 8-án. A vádiratban összesen
12 vádpont szerepel, ebből 9 bűncselekmény tartozik a roma származású személyek elleni
támadássorozatba. Az ügynek négy vádlottja van, ebből három vádlott érintett a sorozat
összes vagy túlnyomó többségében. A tárgyalást a bíróság a napokban kitűzte, március végén
kezdődik meg a tárgyalássorozat, ami előreláthatólag az év végén vagy a jövő év elején fog
befejeződni és talán első fokú ítélet születni.

Ez a bűncselekmény-sorozat 2008. július 24-i galgagyörki támadással vette kezdetét,
az utolsó támadás 2009. augusztus 3-án, Kislétán történt meg. A négy helyszínen összesen hat
személy hunyt el ennek a fegyveres támadássorozatnak a következtében. Ezeken a
helyszíneken azonos elkövetési módszer volt felfedezhető, ami egyrészt abban nyilvánult
meg, hogy legtöbbször a települések peremén élő romákat céloztak meg a támadók. Másrészt
pedig abban, hogy a támadásokhoz hasonló jellegű kézi lőfegyvereket, sok esetben emellett
Molotov-koktélokat használtak.

A megvádolt személyek körét két fivér, a fiatalabb testvérnek egy közeli barátja,
valamint a fiatalabb testvér egy korábbi jó ismerőse alkotja. Utóbbi később csatlakozott a
csoporthoz, az utolsó két cselekménynél sofőrként működött közre, miután társai alkalmasnak
tartották őt az akcióban való részvételre. Egyikük 41 éves, ketten 32 évesek, a negyedik 28
éves volt a cselekménysorozat időpontjában. Valamennyien debreceni lakosok, illetve
Debrecen környékén éltek, egyazon szórakozóhelyen dolgoztak, ami egyben a bázisuk is volt,
a fegyvereket és a felszerelésük egy részét is ott rejtették el.

2009. augusztus 21-én ezen a debreceni szórakozóhelyen történt meg a vádlottak
elfogása. A példátlanul széles körre kiterjedő felderítés több szálon futott, végül a telefonlista
adatai vezettek az elkövetők nyomára. A jelentésben is részletezett egyes nyomozati
hiányosságok mellett szeretném egy mondatban konkrétumokra is felhívni a figyelmet. A
döntő többségben rendkívüli alapossággal lefolytatott helyszíni szemléken több esetben
sikerült a hátrahagyott nyomokat a rendőrségnek felkutatnia és rögzíteni, amelyek szakértői
vizsgálattal később az elkövetéshez használt fegyverek és más eszközök azonosítását lehetővé
tették, valamint a vádlottak személyéhez kapcsolták ezeket a nyomokat.

A következőkben a most tárgyalt jelentés témájához kapcsolódva arról szeretnék
néhány szót szólni, hogy a támadássorozat indítékát illetően a nyomozás eredményeként
miket lehetett megállapítani.

A bűncselekmények rasszista motívumára már az elkövetők kilétének felderítése előtt
is következtetni lehetett, hiszen az elkövetés módjában tapasztalható hasonlóságok miatt a
sorozatba illeszthető bűncselekmények összefüggni látszottak, elsősorban azért, mert az
áldozatok roma származásúak voltak, akik nem ismerték egymást és más módon sem álltak
kapcsolatban egymással. Ezek alapján úgy tűnt, hogy etnikai hovatartozásuk miatt esett rájuk
a választás.

Ezen túlmenően a helyszínek között több olyan település volt, ahol előzőleg
konfliktushelyzet alakult ki a roma közösség, a magyar lakosság, illetve azok egyes csoportjai
között. A támadássorozat helyszínei közül ilyen település volt Galgagyörk, Piricse, Tarnabod,
Tatárszentgyörgy és Tiszalök. Hozzá kell tenni ehhez, hogy pusztán ebből kiindulva száz
százalékos bizonyossággal a rasszista indíték még nem volt bizonyítható. Több másik
település esetében ilyen összefüggést nem lehet találni a helyszínválasztás és az indíték
között. Ezeknek a helyszíneknek a kiszemelésénél a vádlottakat elsősorban az vezette, hogy a
támadást kockázatmentesen végrehajthassák, és a menekülési útvonaluk megfelelően
biztosítva legyen.

A sértettek származásából a nyomozás akkori szakaszában tehát teljes bizonyossággal
még nem lehetett rasszista indítékot megállapítani. Jól példázza ezt az is, hogy a Tarnabodon
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megtámadott lakóházakban nem roma származású emberek éltek. Utóbb, az eljárás folyamán
derült ki, hogy az elkövetők eredetileg másik célpontot szemeltek ki a településen belül,
azonban egy nem várt akadály folytán menet közben döntöttek úgy, hogy a település szélén
lakóházakat támadják meg. Nem tudtak róla, hogy abban az utcában egyébként nem romák
laknak.

A vádlottak elfogása után lefolytatott vizsgálat további olyan bizonyítékokat tárt fel,
melyekből a vádlottak rasszista motivációjára alappal lehet következtetni.

A vádlottak szocializációját, világnézetét és előéletét követően megállapítható volt,
hogy négyükből hárman szimpatizáltak idegengyűlölő, kirekesztő, rasszista jellemvonásokat
hordozó eszmerendszerrel és ezt többé-kevésbé nyíltan felvállalták. Egyiküknél például
megállapítást nyert, hogy személyes tárgyai, otthonában tartott egyes könyvei, valamint
bőrére tetovált rajzok nemzeti szocialista jelképeket, a náci Németország vezetőit ábrázoló
leíró tartalmakat hordoztak. Ez a személy állandóan bakancsban járt, úgynevezett
bomberdzsekit viselt, valamint szavakban is hangot adott nézeteinek. Ez már fiatalkorától
romaellenes beállítottsággal párosult, ami az évek során csak fokozódott. Egyik társa, hozzá
hasonlóan skinhead körökbe tartozott, ami nála főleg külsőségekben, így öltözködésben és
hajviseletében nyilvánult meg. Árnyalja ugyanakkor ezt a képet az ő esetében, hogy bár
negatív érzületét általában nem rejtette véka alá, azonban a roma származású emberekkel való
személyes kapcsolataiban ezt az ellenséges hozzáállást nem juttatta kifejezésre. Húgának az
élettársa roma származású volt, ennek ellenére jól kijöttek egymással, amikor egy ideig közös
háztartásban éltek a húga családjával. Jelentősebb személyes konfliktusba sem került roma
nemzetiségűekkel.

Szintén figyelemre méltó, hogy az egyik vádlott, aki a cselekmények megtervezésénél
és kivitelezésénél a szellemi irányítónak is tekinthető, egyáltalán nem köthető szélsőséges
csoportokhoz, sőt éppen ő volt az, aki testvérét fiatalabb korában igyekezett visszatartani
jogellenes cselekményektől. Ez a vádlott az 1990-es évek elejétől, közepétől zenész körökben
mozgott, egy időben Budapesten dzsesszkonzervatóriumba járt, ahol többek között cigány
nemzetiségű hallgatókkal is jó kapcsolatba került. Az ő esetében a motivációt máshol kell
keresni.

A nyomozás eredményeként az volt megállapítható, hogy a motiváció kialakulásában
a többüknél eleve meglévő előítéletesség mellett speciális személyes okok, valamint az adott
társadalmi háttérben gyökerező tényezők egyaránt közrehatottak. Ezek a különböző

személyes és társadalmi tényezők végzetesen összefonódva alakították ki és erősítették
bennük azt a szemléletet, világlátást, ami végül a fegyveres támadások véghezvitelére
indította őket.

Az indítóok kialakulásában úgynevezett társadalmi tényezőként az játszotta a döntő
szerepet, hogy a roma etnikumhoz tartozó helyi lakosság és a magyar lakosság körébe
tartozók között helyenként kiéleződő, etnikai színezetet kapó feszültségeket az ellenséges
érzületük okán túlértékelték, és azt összekötötték saját személyes, negatív tapasztalataikkal.
Az a vádlott, aki nem azonosult teljes mértékben a testvére szélsőséges nézeteivel, abban
viszont egyetértett vele, hogy az államhatalom, a rendőrség és az igazságszolgáltatás nem tölti
be megfelelően a feladatát roma származású személyek által elkövetett bűncselekmények
felderítésénél és megbüntetésénél. Mindketten úgy vélték, hogy a bíróságok nem elég szigorú
büntetéseket szabnak ki a roma származású bűnelkövetőkkel szemben. Ehhez hozzájárult,
hogy a fiatalabb testvér sértettje volt egy büntető eljárásnak, ami azért indult, mert még
évekkel korábban életveszélyesen megsérült egy éjszakai szórakozóhelyről hazafelé tartva
kialakult verekedésben. A sérülést okozó személyként megvádolt és távollétében első fokon
elítélt, félig roma származású kidobó emberrel szemben meghozott marasztaló ítéletet később
hatályon kívül helyezték, újrakezdték az eljárást, majd a vádlottat végül felmentették. A
felmentő rendelkezés és a tárgyalásokon tapasztalt előzmények tovább gyengítették a
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testvérekben az igazságszolgáltatás szerveinek működésébe vetett bizalmat, egyúttal
erősítették azt az elhatározásukat, hogy saját kezükbe veszik az igazságszolgáltatást.

A romáknak tulajdonított korábbi személyes sérelmek mellett e képzetük
kialakulásában erősen hatott rájuk a közvéleményben komoly felháborodást kiváltó,
Olaszliszkán 2006. október 15-én történt bűneset, ami visszatérő témája volt
beszélgetéseiknek. Ezzel összefüggésben a híradásokból és az internetes portálokról különös
figyelemmel kísérték azokat a médiában, úgynevezett cigánybűnözés kategóriájába sorolt
erőszakos cselekményeket, ahol a hírforrások szerint romák bántalmaztak idős vagy védtelen
embereket. Mindezek hatására egyre inkább érlelődött bennük az elgondolás, hogy a
kezdeményezést magukhoz ragadva, tevőlegesen fognak részt vállalni a rend
helyreállításában, válaszul az általuk romáknak tulajdonított jogsértésekre és atrocitásokra.

Ezt az elképzelésüket megosztották a harmadik társukkal, aki egyetértett a céljukkal,
rendcsinálással, a választott módszerekkel is, ami abban állt, hogy fegyveres támadást fognak
végrehajtani roma nemzetiségű személyek lakta házak ellen.

Röviden: az első helyszínt, Galgagyörköt ennek a célkitűzésüknek megfelelően
választották, miután felfigyeltek a televízióban egy adásra, amely műsorban a Galgagyörk
településen élő egyik magyar család és helyi roma kisebbség egyik konfliktusát tárgyalták, ez
az eseményen viszonylag nagy visszhangot keltett, és erről a híradásról értesülve döntöttek
úgy, hogy ideális célpontja lenne egy olyan fegyveres támadásnak ez a település, amivel a
maguk elé tűzött céljukat, nevezetesen a roma lakosság körében félelemkeltést és a romákkal
kapcsolatos problémák közfigyelem középpontjába állítását elérjék.

Nem elhanyagolható tényező volt az indíték kialakulásánál azt sem, hogy
mindannyian vonzódtak a fegyverekhez és militáns beállítottságúaknak tekinthetők. A
támadásokat gondosan, egy harci művelethez illő alapossággal tervezték meg és aszerint is
igyekeztek megvalósítani.

Figyelembe kell még venni a motivációk megértéséhez a különleges
személyiségvonásokat is, amelyek egy ilyen bűncselekmény-sorozat elkövetőit jellemzik. Az
első öt támadás során a nagycsécsi helyszínnel bezárólag a támadásokat úgy hajtották végre,
hogy a lakóházakat kívülről támadták meg, azokra Molotov-koktélokat dobva. Nagycsécsen a
támadás két halálos áldozatot követelt, ami fordulópontot jelentett a hozzáállásukban. Mivel
mindannyian tisztában voltak az utolsó tettük következményeivel és azzal, hogy ebből a
helyzetből nincs számukra visszaút, ez még elszántabbá tette őket a cselekvésre. Ettől kezdve
az akcióterv már nem csupán a lakóházak és az azokban tartózkodó személyek épületen
kívülről való megtámadását irányozta elő, hanem közvetlenül az ott élő emberekre mint
célpontokra irányult. Az eredetileg félelemkeltésre irányuló elképzelésük mellett az utolsó
cselekményekkor már az is céljuk volt, hogy a támadás olyan felháborodást váltson ki a roma
népesség egy részében, ami erőszakos cselekményekre sarkallja őket, ezzel egyszersmind a
lakosság többségét ráébresszék a helyzet súlyosságára.

Az utolsó két támadásnál az addig három főből álló csoport négy tagúra bővült, és
igazodva a fokozott rendőri ellenőrzésekhez változtattak a helyszínek megközelítésének
módszerén. Végül ez a körülmény vezette el a rendőrséget az elkövetőkhöz, mert a tiszalöki
támadás után az úton visszafelé haladva elakadtak, az egyik „munkatelefonjukkal” egy
beazonosítható személyhez tartozó telefonszámot hívtak fel segítséget kérve. Mivel ezt a
hívószámot egyszer már használták, az támpontot nyújtott a rendőrségnek ahhoz, hogy ezen a
nyomvonalon elindulva azonosíthassa a kilétüket. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, különösen azt, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen sok
mindent elmondott. Most pedig arra kérem Balog Zoltán államtitkár urat, hogy
társadalompolitikai szempontból osszon meg velünk egy-két gondolatot.
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BALOG ZOLTÁN államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a meghívást. Nem először beszélünk erről az
ügyről, hiszen ez a gyilkosságsorozat arra kényszerít bennünket, hogy ne csak a konkrét
ügyekkel foglalkozzunk mélységében, hanem azzal a jelenségcsoporttal is, ami ezek mögött
az ügyek mögött van. Az európai biztonsági és együttműködési szervezet megfelelő szervével
a Külügyminisztériumban tartottunk egy nemzetközi konferenciát ezeknek az eseteknek a
tanulságairól, amelyen az Amnesty International is jelen volt. Egyébként mi magunk is
ismerjük a most tárgyalt jelentést.

Hadd mondjak egy-két mondatot erről a jelentésről. Még mindig nem kaptam kielégítő
választ arra, hogy miért vártak ilyen sokáig ennek a jelentésnek a kihozatalával, hiszen már
több hónapja készen van. Számomra az a válasz, hogy azért, mert tavaly tavasszal nem
akarták a választási kampányt megzavarni, nem elfogadható. De ha már így van, akkor azt
kérem, hogy próbáljanak a jelentésükben up to date lenni és követni azt, hogy mi történt
azóta. Például a mi államtitkárságunk – remélem ez nem tűnik hivalkodásnak, mert nem
annak szánom – első dolga az volt, hogy intézkedjünk a családok kárpótlásáról. Ez sehol nem
jelenik meg a jelentésben. Miközben az előző kormány harcosan védte az emberi jogokat,
aközben magára hagyta az áldozatokat, mi meg talán nem védjük olyan harcosan az emberi
jogokat, de szerveztünk egy konferenciát, hogy kiértékeljük az eset tanulságait, s ott nemcsak
az ügyészség, hanem a rendőrség képviselői is hitelt érdemlően mutatták, hogy azokból a
hibákból, amiket a nyomozás és a bűncselekmény feltárása során elkövettek, próbálnak
tanulni. Úgy gondolom, ez is része kell legyen ennek a folyamatnak. Az a fajta emberi
jogvédelem, amelyik egy status quót néz és összeválogatja azokat a negatív jelenségeket,
amelyek kétségtelenül jelen vannak Magyarországon is és másutt is, egy olyan országképet
alakít ki, ami nem felel meg a valóságnak, mert más típusú dolgok is vannak. Vannak pozitív
dolgok, van pozitív együttélés, pozitív diszkrimináció, és van egy kormány, amelyik a helyén
van, ezekben az ügyekben igyekszik eredményeket elérni és fellépni ezek ellen a dolgok ellen.

Ha azt mondjuk, hogy minden rasszista kijelentést határozottan vissza kell utasítani,
akkor azon is érdemes elgondolkodni, amire a magyar közmondás nagyon egyszerűen azt
mondja, hogy nem kéne a bolhából elefántot csinálni. Szeretnénk kilépni abból a logikából,
hogy folyamatosan elhatárolódunk és visszautasítunk. Mi inkább cselekedni szeretnénk
ezekben az ügyekben, mert szerintünk a cselekvésre is érdemes koncentrálni. Egyébként
ennek a testületnek a jogelődje, az előző emberi jogi bizottság – amelyben mi kisebbségben
voltunk – egy többségi határozatban foglalt állást ezekben az ügyekben. Ezt sem találtam
sehol ebben a jelentésben. Ez egy 2007 őszi állásfoglalás volt, ami azt mutatta, hogy
mégiscsak volt egyfajta konszenzus ebben az ügyben. Ezeket a bírálatokat el kell mondani,
mert így teljes a kép. Ha együtt akarunk működni, akkor érdemes a dolgokat a maguk
folyamatában látni, hogy honnan indulunk és hová akarunk eljutni, és érdemes méltányosnak
lenni azok iránt az ügyek iránt, amelyekben előrelépés történik.

Hadd beszéljek most Farkas Flórián képviselőtársam – aki harcostársam ezekben az
ügyekben – jelenlétében arról, ami az ügyészség jelentéséből elég nyilvánvalóan kiderült:
ahhoz, hogy reális kép alakuljon ki Magyarország és a világ közvéleménye előtt ezekkel az
ügyekkel kapcsolatban, beszélnünk kell arról, hogy rasszizmus sajnos mindenütt van.
Rasszista indítékú cselekmények is vannak, s nemcsak Magyarországon, hanem más
országokban is. De arról is beszélnünk kell, hogy van kisebbségi rasszizmus is, és hogy ez a
két dolog egymást erősíti. Az, hogy sokáig nem beszéltünk erről nyíltan és határozottan, és
nem ítéltük el mind a két oldalon, hozzájárult ahhoz, hogy oda jutottunk, ahol vagyunk. A
tatárszentgyörgyi gyilkosság kétéves évfordulója kapcsán kiadott nyilatkozatunk világossá
teszi, hogy egy olyan országban szeretnénk élni, ahol nem a gyűlöletkeltők, a gyűlöletből
cselekvők vannak többségben és nem ők az erősebbek, hanem azok, akik az
együttműködésben érdekeltek. Ehhez persze nagyon fontos az emberi jogi munka. Remélem,
hogy a bírálatokat – amiket mi is szoktunk önöktől kapni – nem úgy tekinti, hogy
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fölöslegesnek tartjuk a munkájukat. Én egyoldalúnak érzem, de szerintem a kiegyensúlyozott
emberi jogvédő munka legalább olyan fontos, minthogy javítsunk azon a nyomorúságos
helyzeten, ami ma Magyarországon nagyon sok helyen romákat és nem romákat egyformán
érint. Az a fajta mélyszegénység, amiben ezek az emberek élnek – hangsúlyozom, nemcsak
romák, hanem nem roma magyar emberek is –, oda vezet, hogy az emberek egymásban
keresik a saját nyomorúságuk okát. Bízom benne, az elkövetkező évek inkább arról fognak
szólni, hogy mit jelent felzárkózni és felzárkóztatni, s hogy ezekben a dolgokban egységesen
tudunk fellépni, bármilyen pártállása és ideológiája van is az embernek. Köszönöm szépen,
elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm, hogy három különböző nézőpontból világították meg a kérdést.
Azt hiszem, hogy a nézetkülönbségek ellenére több olyan pont van, amely alapján az
együttműködést és a közös felelősséget kell hangsúlyozni. Mivel kevés az időnk, kiosztunk
egy közleménytervezetet. Erről nem akarok vitát, hanem csak szavazást, és nem a bizottság
elnökeként, hanem bizottságként szeretném kiadni, annál is inkább, hogy tudassuk a
közvéleménnyel, vannak kérdések, amelyekben kormánypárt és ellenzék közösen elítél olyan
cselekményeket, amik egy civilizált országban nem fordulhatnak elő. Másrészt arra kérem a
képviselő hölgyeket és urakat, hogy tegyék fel a kérdéseiket és mondják meg, hogy személy
szerint kinek címezik azokat.

Arra kérek mindenkit, hogy a kérdések a jelentéshez, illetőleg az elhangzottakhoz
szóljanak, nem pedig másról. (Révész Máriusz: Véleményt lehet?) A véleménynyilvánítás
szabadságát az időkorlátok keretében természetesen tiszteletben tartjuk. Nemcsak a kérdést,
hanem a véleményt is. Lendvai Ildikó következik.

Képviselői hozzászólások

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Talán az az időtakarékos, ha
mondok egy véleménymondatot az elején és utána három rövid kérdést szeretnék feltenni,
csak hogy ne kelljen még egy körben jelentkezni. Én úgy fogom fel, hogy szóljon ez
bármelyik kormányhoz, az Amnesty International ebben az ügyben szövetséges és nem
ellenfél. Lehet, hogy olyat is követel, amit a kormányok nem tudnak teljesíteni, de ugyanazt
akarja, amit – szerintem itt – a jelenlévők vagy legalábbis túlnyomó többségük akar, hogy ne
fordulhasson ilyen elő.

Én egyébként úgy láttam, de nem kenyerem, majd az Amnesty International
képviselője megmondja, hogy van ott utalás arra, hogy az áldozatok kaptak kártalanítást,
láttam ilyen mondatot, ez talán a korábbi változatokhoz képest bekerült, mint ahogy az emberi
jogi bizottságra is, lehet, hogy nem a 2006-os ülésre, de van pozitív utalás. De talán ne is ez a
lényeg.

A véleményhez az tartozik még, hogy persze, minden csoportban lehet rasszizmus,
minden kisebbségben és többségben felmerülhet rasszizmus, de önmagában az, hogy egy
másik csoportnál is, nyilván evidencia, amit mondok, nem jelenti azt, hogy bármely okból
bármely gyilkosságot ettől az ember enyhébben ítél meg, de gondolom, ebben is egyetértünk.
Itt azért, ami történt, nem játék, tehát rendben van, hogy általában a bolhából nem csinálunk
elefántot, de ez messze nem bolha. Itt gyerekeket, felnőtteket öltek.

Bízom benne, hogy a mai beszélgetésünk, ahogy elnök úr mondta, az egyetértés
elemeit tudja ebből a dologból kihozni, és nem az egymásra mutogatásét, bár nyilván lehet
véleményt mondani erről is.

Három kérdésem volna mindennek jegyében. Az első kérdés az államtitkár úrhoz szól,
hogy az anyag végén megjelenő ajánlásokból lát-e olyat – tudom, sok minden történt is már,
de lát-e olyat –, amit ezek után érdemes teljesíteni vagy megfontolni, vagy ami történni fog
ezeknek a mentén vagy nemcsak ezeknek a mentén.
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A másik két kérdésem kapcsolódik a konkrét ajánlásokhoz: az egyik, szerepel az
ajánlásoknál, hogy Magyarországon az aljas indok egy súlyosbító körülmény az ítéletek
kiszabásánál. De a jelentés azt mondja, nincs elegendő iránymutatás arra, hogy az aljas indok
kategóriájába belefér-e az úgynevezett gyűlölet-bűncselekmény. Szándékosan szélesebb
értelemben nemcsak rasszizmusról beszélek.

A kérdésem ezért – bocsánat, nem vagyok jogász -, hogy egyrészt más országban
szokták-e ezt valamilyen módon felsorolni, tehát mi a nemzetközi gyakorlat, másrészt, hogy
ez nem, de létezik-e más olyan minősítésfajta, ami irányt ad a bíróságnak, ügyészségnek,
hogy az aljas indok, mondjuk, hogy gyerekek ellen elkövetett bűncselekmény, vagy volt vita,
nem tudom, hogy hogy zárult, a védtelen idősek elleni bűncselekmény kapcsán. Tehát van-e
erre példa, és ha igen, akkor lehet-e ezen a nyomvonalon haladni?

A másik, ami tulajdonképpen a legjobban izgat, és ahol van lelkiismeret-furdalásunk
is, az az áldozatok gondozása. Mondjuk ki így, a kártalanításnál szélesebb értelemben. Azért
mondom, elejét véve annak, hogy itt egymásra mutogassunk, hogy van lelkiismeret-
furdalásom is, mert magam jól emlékszem arra, amikor annak a kislánynak a karját kellett
műteni, akinek az édesanyját mellette megölték, akkor mennyi – egészen egyszerűen
bevallom – személyes protekció kellett hozzá, hogy a kislányt tovább kezeljék és így tovább.
Holott nyilván nem ez a rendje a dolognak.

Tudom, hogy különösen nehéz az áldozatok gondozása olyan csoportok esetében, akik
amúgy is rossz érdekérvényesítőek, nem ismerik a jogaikat. Ezért általában kérdezném
egyelőre, hogy mit szokott kimeríteni akár más esetekben az áldozatokról való gondoskodás.
Jelen-t pszichológiai gondoskodást is vagy csupán – az se semmi – az anyagi kártalanítást?
Tehát hogy néz ez ki Magyarországon, és mit lehet tenni, hogy azokra is vonatkozzék, akik
ezeknek a jogaiknak nem feltétlenül vannak tudatában? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Folytatjuk a kérdéseket, de lehet, hogy le kell zárni. Azt
már most bejelentem, hogy Szabó Timea alelnök asszony jelezte, hogy ezzel a témával az
Ellenőrző albizottság egyébként fog tovább foglalkozni. Tehát itt nem zárjuk le az
együttgondolkodást. Igen, most kormánypárti képviselő következik. Csöbör Katalin.

CSÖBÖR KATALIN (Fidesz): Köszönöm a szót. Valóban fontos, hogy foglalkozzunk
ezzel a kérdéssel. Én rövid leszek, és egy kérdést szeretnék feltenni az Amnesty International
képviselőjének. Tisztában vagyok ezekkel a problémákkal, és én is végzek kutatásokat
cigánytelepeken is, és ismerem a helyzetet, de nem tartom szerencsésnek, mikor negatív
színben tüntetik fel esetleg egy jelentés során az egész nemzetet, mivel sztereotip
gondolkodás, hogy rasszizmussal vádolnak bennünket, miközben önök is így általánosítanak
az egész nemzettel kapcsolatban. Én azt szeretném kérdezni, hogy mire alapozzák önök, hogy
mindegyik bűncselekmény gyűlölet-bűncselekmény.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most ellenzéki képviselő következik. Szabó Timea hölgy
jogán, utána Varga László.

SZABÓ TIMEA (LMP): Köszönöm a szót és köszönöm a beszámolókat mindenkinek.
Csatlakoznék Lendvai képviselőtársamhoz abban, hogy ez a „bolhából elefántot csinálni”
megjegyzés egy picit barokkos volt, mert azért tudjuk, hogy itt egy sorozatgyilkosságról és
egy támadássorozatról volt szó. (Révész Máriusz: Nem erről volt szó!) Lehet, hogy én értettem
félre, akkor elnézést kérek államtitkár úrtól, de azért tudjuk, hogy itt egy elég komoly
problémáról van szó. Ha jól értem, akkor a jelentés egy hangsúlyos pontja a Btk. 174/B
alkalmazása, illetve pont az alkalmazásának a hiánya. Itt elég konkrét ajánlások lettek
megfogalmazva, amivel - az előbb is jeleztem, hogy - szeretnék az albizottságban foglalkozni.
Például tudjuk azt, hogy egyrészről nehéz bizonyítani ezt a rasszista indíttatást és sokszor azt
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látjuk, hogy a rendőrség és az ügyészség valóban nem kíván ezzel foglalkozni, és könnyebb
megoldásként választják mondjuk a testi sértést a 174/B alkalmazása helyett.

Kérdezem államtitkár úrtól, a kormány támogatna-e egy olyan javaslatot, hogy
létrehozzunk az ország területén egy olyan nyilvántartási rendszert, az ország egész területén,
a rendőrségen egy olyan nyilvántartási rendszert, amely ezeket a rasszista indíttatású
bűncselekményeket tartaná számon. Illetve támogatna-e a kormány egy olyan
képzéssorozatot, ami a rendőrséget és az ügyészséget segítené ezen a téren? Lehet, hogy lesz
később további kérdésem, de most egyelőre ennyi.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most Varga László képviselő úré a kérdezés joga.

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Teljes mértékben egyetértve azzal, hogy elítélendő
mindaz, ami történt, én tisztelettel hadd kérdezzem meg, hogy mi az aktualitása annak, hogy
most tárgyaljuk ezt. Mi az aktualitása annak, hogy két év múlva egy teljesen más kormányzat
tárgyalja? Miért kell ezzel ma foglalkoznunk azon túl, hogy természetesen kiadunk egy
nyilatkozatot, és elítéljük az egészet? De én szeretném konkrétan tudni, hogy miért most.
Miért két év vagy három év után? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A következő Kulcsár Gergely.

KULCSÁR GERGELY (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Elképesztőnek tartom,
hogy cigányok elleni erőszakról írnak egy több mint ötven oldalas jelentésben, miközben
hazánkban az az általános, hogy cigányok bizonyos csoportjai követnek el erőszakos
bűncselekményeket a többségi magyarokkal szemben, s nem egyszer egész településeket
terrorizálnak. Februárban cigány származású emberek Hajdúhadházon, Csongrádon,
Somoskőújfaluban, Sátán, Tiszaföldváron, Lakon, Hernádnémetiben, Kovácsvágáson,
Rakamazon és Hatvanban követtek el életellenes bűncselekményeket magyarokkal szemben.
A jelentésben vannak olyan esetek, amelyek nem sorolhatók a rasszista bűncselekmények
kategóriájába. Gondolok itt a pécsi kézigránátos gyilkosságokra, ahol később kiderült, hogy
az elkövetők is cigány származásúak voltak. A fényeslitkei eset kapcsán egy tragédiába
torkolló szóváltást próbálnak rasszista bűncselekményt beállítani a jelentésben. Idézek a
jelentésből: az Amnesty International aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a rendőrség nem
fordít különös figyelmet az áldozatok etnikai hovatartozására. Megkérdezném a szervezet
képviselőjét: miért csak akkor fontos a származás, ha az áldozat cigány? Ha pedig valaki ezt
az elkövető esetében emlegeti fel, az miért rasszista?

Nagyon örülök, hogy államtitkár úr megemlítette a kisebbségi rasszizmust, ugyanis a
cigányság körében nő a magyarellenesség. Beszéltem szabolcsi és hajdú-bihari
pedagógusokkal, akik elmondták, hogy a cigány gyerekek hangoztatják az iskolában a
magyarellenességüket és még büszkék is rá. De az interneten is megfigyelhető ez. Kíván-e ez
ellen tenni valamit az Amnesty International vagy a magyar kormány? A cigányság körében
meglévő magyarellenességet az is alátámasztja, hogy a múlt héten ítélet született egy 2009
szeptemberi VIII. kerületi bűncselekmény ügyében, ahol cigány fiatalok a magyarsága miatt
vertek meg egy fiatalembert. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Képviselő úr sem vitatja, hogy az elmúlt negyven évben hasonló
cselekménysorozat nem volt a magyar kriminalisztika történetében. Ha ebben egyetértünk, a
többi megjegyzését tudomásul veszem.

KULCSÁR GERGELY (Jobbik): A 2008-2009-es cigánygyilkosságokra gondol,
elnök úr?
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ELNÖK: Olyan cselekmény az elmúlt negyven évben nem fordult elő
Magyarországon, ami ennek a jelentésnek a tárgya.

KULCSÁR GERGELY (Jobbik): Javaslom azért, hogy várjuk meg a nyomozás végét
és az ítélethozatalt. Sok mindenki sok mindent beszél. Természetesen én is elítélem azt, ha
ártatlan gyerekeket lőnek le.

ELNÖK: Ezt szerettem volna hallani öntől. Köszönöm szépen, hogy legalább az
ártatlan gyerekek megölését elítéli. Révész Máriusz képviselő úr következik.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Az a jelentéstervezet, amit elnök úrtól megkaptunk,
mindenképpen támogatásra méltó és elfogadható. Azt gondolom, az emberi jogi bizottságnak
ki is kell adni egy ilyen közleményt, ez tehát helyénvaló. Bízom benne, hogy ezt a
jelentéstervezetet vagy közleményt teljes politikai konszenzussal tudjuk a bizottságban
elfogadni.

Az a jelentés viszont, amelyik elénk került, politikailag elfogult, tendenciózus és
számomra teljes mértékben elfogadhatatlan. Ha röviden akarnék fogalmazni, akkor azt
mondanám, hogy legalább olyan előítéletes, mint amilyen lelkesen küzdenek az előítéletekkel
szemben.

Annyit tennék hozzá az eddig elhangzottakhoz, vegyük annyira komolyan magunkat,
hogy ha államtitkár úr azt mondja, hogy nem akarunk minden csip-csup ügyben bolhából
elefántot csinálni, akkor azt értsük arra, amire mondta. Az emberi jogi bizottságnak akkor van
értelme – és a bizottság eddig tudott is így működni –, ha kétes politikai csúsztatásokba nem
megyünk bele. Szerintem azt a hangulatot, ami a bizottsági üléseken megvolt, érdemes
megtartani.

Sok minden van az anyagban, amire szívesen reagálnék. Magam is szociológiát
végeztem, így tudom, hogy lehet olyan közvélemény-kutatásokat összehozni, amelyek azt az
eredményt hozzák, amit a kérdezők elvárnak. Ha alaposan megnézzük azokat a szociológiai
vizsgálatokat, amelyek be akarják bizonyítani, hogy a magyar társadalom milyen előítéletes és
rasszista – annak idején írtam is egy cikket erről –, akkor megállapíthatjuk, hogy a kérdések
sok esetben nem állják ki a tudományosság minden kritériumát.

A jelentéssel kapcsolatban az is eszembe jutott, hogy a múlt héten ítélet született
abban a VIII. kerületi ügyben, amit az imént képviselőtársam említett, és elég furcsa lenne, ha
az azon a tárgyaláson elhangzott idézetekből készülne egy jelentés, és az alapján be akarnánk
bizonyítani, hogy a roma társadalom mennyire előítéletes. Lehetne persze más példákat is
hozni. Egy ilyen vizsgálat ellen önök emelnék fel leghangosabban a szavukat. Én pedig egy
kicsit így érzek ennek a jelentésnek a kapcsán.

Az időzítés nyilván nem véletlen. Ezek a dolgok az előző kormány idején történtek. A
nyomozás sem a mi kormányzásunk idején folyt, és nagyon-nagyon súlyos hibákat követtek
el a titkosszolgálatok és mások, de a jelentés elegánsan átsiklik ezek felett. Hogy van ez? Ha
leteszünk egy jelentést erről az ügyről, akkor azt is írjuk le, hogy amikor a titkosszolgálat
szembesült azzal, hogy a fiatalemberek fegyvert kívánnak vásárolni, akkor hipp-hopp
abbahagyta a megfigyelést. Ennél persze sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy ez
Magyarország, a magyar nemzet rasszizmusának egy kicsúcsosodó példája. Én viszont ezt
nagyon durva csúsztatásnak érzem. Még egyszer mondom, egy ugyanilyen jelentést simán el
lehetne készíteni a másik oldalról is, amit önök – egyébként teljes joggal – nyilván
előítéletesnek nyilvánítanának. De pontosan ugyanilyen előítéletes ez a jelentés is. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Zagyva György következik.
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ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Köszönöm a szót. Én is úgy gondolom, hogy
elfogult ez a jelentés. Szeretnék feltenni pár kérdést az ügyészség képviselőinek. A rendőrség
a nyomozás során készített-e anyagot arról, hogy az áldozatok kapcsolatban voltak-e
uzsorásokkal. Mindenki rasszizmusról és a cigányok elleni sorozatgyilkosságról beszélt és
hogy csak azért ölték meg őket, mert cigányok, de közben arról is lehetett hallani, hogy ez egy
uzsorás leszámolás volt bérgyilkossággal összekötve. Tudnak-e erről valamit?

A jelentésben egyáltalán nem szerepel, hogy a tarnabodi ügyben először három roma
származású úriembert tartóztattak le, akik a szabadulásuk után a faluban többször elmondták,
hogy ezt a cselekményt ők követték el. Amikor először bevitték őket, akkor lőpornyom volt a
kezükön – ez rendőrségi információ –, holott nem a lőporgyárban dolgoztak. Amikor azonban
a sorozatgyilkosság elindult, ezt az ügyet is beletették abba a sorozatba és a három roma
úriembert kiengedték az előzetesből. Erről semmi nincs a jelentésben. Az ügyészség
képviselői tudnak-e ezzel kapcsolatban valamilyen tájékoztatást adni?

Az abádszalóki ügyben – amelyik nem a sorozatgyilkossághoz tartozik, de szerepel a
jelentésben – szintén hiányos és elfogult az anyag, hiszen azt nem írták le, hogy az elkövető

indítéka egyértelműen az volt, hogy előtte az általa megtámadott cigány család tagjai betörtek
hozzá. Emiatt támadta meg őket, és utána az sincs a jelentésben, csak egy sorban, hogy az
elkövető is megsérült. Hát az elkövető úgy sérült meg, hogy szamurájkarddal és baltával
majdnem megölték, életveszélyes sérülései voltak, és nem két ember okozta, hanem nyolc. Ez
sincs benne a jelentésben, tehát innentől kezdve az egész jelentés komolytalan. Ezért is
egyértelműen fajvédőnek nevezném egyébként, nem magyarfajvédőnek, hanem
cigányfajvédőnek, akármennyire meglepődnek ezen. A szigetvári eset, ami szintén
sorozatgyilkosság, ezzel kapcsolatban eléggé felháborítónak tartottam, hogy abban az ügyben,
ami egyébként…

ELNÖK: Bocsánat, képviselő úr, nem akarom megszakítani, nagyon szívesen
hallgatnám reggelig… (Szabó Timea: De nem! De nem!) Képviselő úr! Szeretném megkérni,
direkt felhívtam a figyelmet. Hogy ön logikai kapcsolatot hogy talál a szigetvári ügy és a
jelentés között, ha ezt nekem megmondja… (Zagyva György Gyula: Mert benne van a
jelentésben. Akkor ezek szerint nem olvasta el az elnök úr.) Igen, tessék parancsolni!

ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Jó, akkor befejezem, összeírtam még elég
sokat. Sok minden felháborított a jelentésben, és elméletileg azért ülünk itt, hogy
véleményezzük.

Jó, akkor egy kérdésem van a végére, kihagyom, amiket még összeírtam. Mi alapján
kerülhet be egy ilyen jelentés ide a bizottság elé? Tehát itt például az Amnesty International
jelentését ki kérte be ide a bizottságba?

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én voltam.

ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): És azt megkérdezhetem, hogy mi alapján
lehet ide jelentést hozni?

ELNÖK: Azon az alapon, hogy a Külügyminisztérium ezt a jelentést megtárgyalta, és
azt gondolom, hogy miután említettem volt, lehet, hogy képviselő úr nem ért egyet vele, hogy
a kriminalisztika történetében hasonlóról nem tudunk, nyilván nemcsak a jelentésről van szó,
különben nem volt itt az ügyész úr és nem volna itt az államtitkár úr. Tehát nyilvánvaló
magáról a jelentésről: egy olyan súlyú esemény történt Magyarországon – egyébként
zárójelben jegyzem meg, hogy úgy gondolom, hogy Magyarország hírnevén nagyon nagy
csorba  esett, ami - a kriminalisztika történetében 40 éve nem volt. És ha egyetért abban, mint
ahogy képviselőtársam mondta, hogy egyetért abban, hogy ártatlan gyerekek lelövésével
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semmiképpen nem lehet azonosulni, akkor – gondolom – függetlenül a jelentés hibáitól, azzal
tud azonosulni, hogy ilyen Magyarországon nem fordulhat elő, és valamit tennünk kell, hogy
ne forduljon elő. Köszönöm szépen. Wittner Mária képviselő asszony!

WITTNER MÁRIA (Fidesz): Köszönöm. Azt szeretném megkérdezni, itt nézem, azért
egy lista foglalkozik ezzel az etnikai üggyel. Én is mondok egy közmondást: sok bába közt
elvész a gyerek. Tehát itt el is kezdhetjük a dolgot.

Egyébként meg az elmúlt négy évben, amikor történtek ezek a dolgok, hogyhogy nem
vizsgálták és most kerül rá sor, amikor a Fidesz van kormányon. Ezt kissé különösnek
találom. Azon kívül azt szeretném megkérdezni, hogy önök foglalkoztak-e egyáltalán a 2006.
október 23-i üggyel. Ha foglalkoztak, akkor talán vegyék elő a Heller Ágnest, hogy miért
hazudott az Európai Unióban 2006-ról. Mert azt mondta: állítsanak oda egy embert, akinek
kilőtték a szemét! Hát körgyűrűt lehetne köré vonni a kilőtt szemű emberekből. Ez az egyik.

A másik pedig, hogy nem lőttek. Szó szoros értelemben az 50 éves évfordulót
tudatosan vérbe fojtották. És ezt a tudatosságot nyomon lehet követni. Nagyon nyomon lehet
követni. Azon kívül, Kuncze Gábor belügyminisztersége alatt hogy hangozhat el egy
belügyminiszter szájából, hogy megélhetési bűnözők? Önök ismernek ilyet, van egy ilyen
kategória, hogy megélhetési bűnözés? Mert akkor keressék már elő az erre vonatkozó
dokumentumokat! Szinte szabad kezet adnak az embereknek, kvázi megélhetési bűnöző. Hát
ezért el lehet lopni, be lehet törni másnak a területére? És amikor a saját telkén belül védi a kis
veteményesét, és hát igen, áram van benne, na de először nem kéne bemenni a telkére, majd
utána az árammal lekerített kis veteményesbe. Amerikában lelőhetik, ha bemegy a házába, itt
nem védheti meg senki a tulajdonát.

Egy példa: két hete törtek be az öcsémékhez, kertész. Minden gépet elvittek, rotációs
kapától elkezdve mindent. Nem tud dolgozni. Mindent elölről kell kezdenie. Kérdezem én:
megélhetési bűnözés ez? Míg a másiktól elveszik a kenyeret? És leadja a rendőrnek mind a
két rendszámot, megmondja, hogy melyik telepre vitték, a rendőr nem megy utána. Hogy van
ez? Kérdezem én.

A másik, a kriminalisztikában még nem volt olyan, hogy letartóztattak bűnözőket és a
bűnözőket álarcban, meg védőmellényben vitték be a fogdára. Én még ilyet nem tapasztaltam
az elmúlt életemben. Akkor kik voltak ezek az emberek? Kik voltak ezek, hogy nem lehetett
látni az arcát, hogy kommandós sipkában, meg védőmellényben vitték be őket? Köszönöm
szépen. Talán ezt is kellene vizsgálni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó Timea!

SZABÓ TIMEA (LMP): Köszönöm. Ígérem, rövid leszek. Szeretném megkérni
tisztelt jobbikos képviselőtársaimat, hogy ezt a hecckampányt most már fejezzük be. Az olyan
szavak és kifejezések használata mint fajvédő, cigányterror, cigánybűnözés. Az ország
miniszterelnöke szólította fel az Országgyűlés képviselőit arra, hogy etnikai hovatartozása
vagy bármilyen csoporthoz való hovatartozása miatt elítélni senkit nem lehet. Ez az egyik.

A másik, hogy szerintem itt van egy félreértés a jelentéssel kapcsolatban. Én
legalábbis nem úgy értelmeztem ezt a jelentést, hogy az egész társadalmat ítéli rasszistának.
Az én megítélésem szerint egy problémakörre fókuszál. Hogyha elolvassa Révész
képviselőtársam az összegzést és az ajánlást, itt nagyon pontosan meg van fogalmazva, hogy
egy problémakör köré csoportosul maga a jelentés.

A harmadik, ezt szintén, azt hiszem, egy jobbikos képviselőtől hangzott el, a jelenleg
hatályos Btk. szerint nem lehet adatot gyűjteni az elkövetőről. Tehát az, hogy milyen
származású az elkövető, ezért nem történt eddig meg.

Örülnék, hogyha itt próbálnánk, ahogy – azt hiszem – Révész Máriusz említette
korábban maradni a megszokottnál, itt elég színvonalas diskurzusok folytak korábban is, nem
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szerencsés ezt egy politikai vitává avanzsálni, hogy összehasonlítjuk, hogy melyik rendszer
volt a rasszistább, ez vagy pedig az előző.

Egy kérdést szeretnék még feltenni az államtitkár úrhoz, amit elfelejtettem az előbb,
hogy van-e olyan szándék a kormányban, ami megfogalmazódott az ajánlások között is, hogy
ratifikálja és végrehajtsa az európai emberi jogi egyezmény diszkrimináció általános tilalmára
vonatkozó 12. számú kiegészítő jegyzőkönyvét. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Miután államtitkár úr jelentkezett, az idő szűkössége
miatt most neki adom meg a szót. Utána határozunk, és ha még van lehetőség, folytatjuk.

BALOG ZOLTÁN államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Elnézést, csak nekem is el kell mennem – hogy mondják ezt? – más közfeladat miatt. Először
is, én reménykedtem hogy Lendvai Ildikónak a pihenés jót tett és mások szavainak a
kiforgatásából kicsit visszavett, de ezek szerint nem, és sajnálom, hogy egy ilyen másik
kedves tagja a bizottságnak is ehhez csatlakozott. Azt mondtam, hogyha minden kijelentésre
kormányzati tiltakozással és elhatárolódással válaszolnánk, amit rasszistának tartanak
egyesek, akkor bolhából elefántot csinálnánk. Majd akkor lesz joga Lendvai Ildikónak engem
Tatárszentgyörgy, meg a többi ügyben azzal vádolni, hogy én bolhából elefántot csináltam,
majd ha elmegy a temetőbe. Mert én ott voltam egyébként nem egyszer és nem kétszer, és
beszéltem az áldozatokkal, és amit tudtam, megtettem ebben az ügyben. Tehát kikérem
magamnak. Egyébként nyugodtan kiforgathatja a szavaimat, de ilyen fontos ügyben, ha lehet,
amikor emberéletekről van szó, talán ezt nem kéne megtenni.

Általános megközelítésként azt mondanám, hogy nem minden bűncselekmény
rasszista, amit romák követnek el nem roma magyarok ellen. Mint ahogy az sem mind
rasszista bűncselekmény, amit nem roma magyarok követnek el roma magyarokkal szemben,
ezért mindazt, amit Szabó Timea és az Amnesty International felvetett, nagyon fontos és
jogos különbségtételnek tekintem. Mivel nagyon sokféle bűncselekmény van, fontos
világosan meghatározni, hogy mi az, ami rasszista motivációból történik, s bizony ilyet
elkövetnek romák is meg nem roma magyarok is Magyarországon. Ennek a különbségnek a
meghúzása részben a törvény feladata. Egyetértek azzal, hogy ez Magyarországon nem
feltétlenül a törvényi szabályozás, hanem a bírói és a rendőrségi gyakorlat szintjén nem
kielégítő, éppen ezért van szükség arra – ebben a kormány egyébként lépett, de ez az előző
kormánnyal is előfordult –, hogy a rendőrségen, az ügyészségen és a bíróságon milyen ezzel
kapcsolatos képzések vannak, amelyek segítenek abban, hogy be lehessen azonosítani, mi az,
ami rasszista bűncselekmény és mi az, ami nem az.

Én nem vagyok olyan bátor, mint Révész Máriusz, de a szakmai ártalom nyilván fellép
és az emberi jogvédő szervezetek inkább arra hajlanak, hogy olyan cselekményeket is
rasszistának minősítsenek, amik nem azok, azok a szervek pedig, amelyeknek ezzel
foglalkozni kell, inkább az ellenkező irányba hajlanak: minél kevesebb rasszista
bűncselekmény legyen, mert annál kevesebb gondunk van ezzel. Márpedig gondunk van
bőven. Fontos tehát elmondani, hogy nem minden gyűlölet-bűcselekmény, amit valaki egy
másik nemzetiségi vagy etnikai csoport ellen elkövet.

A rendőrségen komoly programok indultak annak érdekében, hogy hogyan lehet minél
több arra alkalmas fiatal romát bevonni rendőrségi programokba, akár úgy is, hogy később
rendőrök legyenek. Fontos törekvés az, hogy minél több civil és nem civil szolgálatban és
foglalkozásban megjelenjenek, és ne bőrszín alapján ítéljük meg, hogy adott esetben ki
hogyan viselkedik egy szakmában.

Hadd mondjak még annyit jobbikos képviselőtársaimnak, hogy az önbíráskodást
semmi nem igazolja. Egy uzsorást sem lehet lelőni. (Zagyva György Gyula: Arra kérem
államtitkár úr, hogy ön se forgassa ki az én szavaimat.) Igyekszem, de azt nagyon fontos
elmondani, az nem mentő körülmény, hogy valaki uzsorást gyilkol meg. (Zagyva György



- 19 -

Gyula: Nem ezt mondtam!) Akkor képviselőtársam szavaitól függetlenül mondom ezt.
Nagyon fontos, hogy világos legyen, melyik oldalon állunk. Nekem a Jobbik felvetésével
egyetlenegy problémám van, az, hogy úgy állítják be ezt az egész dolgot, mintha cigányok és
magyarok állnának egymással szemben. Szerintem meg tisztességes és tisztességtelen
emberek állnak egymással szemben. Én szemben állok minden olyan magyarral, aki rasszista
alapon gyilkol, és szemben állok minden olyan cigánnyal, aki rasszista alapon követ el
bűncselekményt. Adatokat ugyan nem lehet nyilvántartani, de statisztikát lehet készíteni, és a
Kriminalisztikai Intézet statisztikái szerint életellenes, az élet kioltására irányuló
bűncselekmény egyáltalán nem jellemző a cigányság körében, rájuk sokkal inkább más típusú
bűncselekmények jellemzők, amire Wittner Mária is utalt. Nemcsak a tettesek vannak egy
oldalon. Aki cigányokat gyilkol rasszista motivációból és aki magyarokat gyilkol rasszista
motivációból, az mind egy oldalon van, a másik oldalon pedig az áldozatok vannak. Az
olaszliszkai és a tatárszentgyörgyi áldozatok ugyanazon az oldalon vannak, mert így nem
lehet viselkedni, az emberekkel így nem lehet bánni. Ha nem bízunk a bíróság, az ügyészség
és a rendőrség törvénytiszteletében és abban, hogy jól működik – ezért kell megerősíteni,
ezzel teljes mértékben egyetértek –, akkor azzal, amit önök folytatnak, az országot lángba
fogjuk borítani. Éppen elég gond van már így is, és a gondokat nem növelni kellene, hanem
meg kellene próbálni tiszta beszéddel csökkenteni. Az pedig nem tiszta beszéd, amikor faji
alapon beszélünk emberekről, mint kollektív csoportról, hogy „a cigányok”. Nincsenek „a
cigányok”! Amikor – a hírek szerint – Gyurcsány Ferenc ellopott több milliárd forintot, akkor
én nem szeretnék vele azonosulni, mert ez nem magyarbűnözés, és nekem ehhez semmi
közöm nincs, pedig én is magyar vagyok. Ugyanígy Farkas Flóriánnak sincs semmi köze
ahhoz, pedig ő is cigány ember, ami Olaszliszkán meg másutt történt. Ezt a különbségtételt
figyelembe kell venni, s akkor lehet ezek ellen a dolgok ellen határozottan és eredményesen
fellépni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr, s nemcsak a stílust és a hangnemet, hanem
mondanivalójának a tartalmi részét is. Most pedig a Házszabály 96. § (a) bekezdése alapján
szavazni fogunk a közleményről. (Nyakó István: Szót kérek, elnök úr.) Majd megkapja a szót,
képviselő úr, de ha most nem szavazzuk meg a közleményt, akkor nem is lesz rá esély, mert
lehet, hogy el kell menni szavazni a plenáris ülésre. (Nyakó István: Akkor minek jöttünk el a
bizottsági ülésre?) A közleményhez kíván hozzászólni, képviselő úr? Mert utána majd
folytatjuk és az albizottságban is folytatjuk az ezzel való foglalkozást. Egyébként képviselő úr
megteheti, hogy 30 perces késéssel érkezik az ülésre, de nekem nincs ilyen lehetőségem. Ha
korábban érkezett volna, akkor hozzászólhatott volna.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): A közleményhez lehet javaslatot tenni, vagy vita nélkül
szeretné elnök úr megszavaztatni?

ELNÖK: Vita nélkül, mert ha most elkezdünk szövegezni, akkor nem fogunk
közleményt kiadni. Két eset van: vagy kiadunk egy közleményt – én ezt a két alelnökkel
egyeztettem –, vagy pedig elkezdünk szövegezni, és akkor nem adunk ki közleményt. A
közleményhez kíván hozzászólni, képviselő úr?

NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Elnök úr, most is látszik, hogy sok mindennel nem értünk
egyet. Ezen a papíron le van írva hat mondat, amelyekben adott esetben még egyet is lehet
érteni, de a mögötte lévő tartalommal nem, amit államtitkár úr is elmondott és több más
képviselőtársam is. Szavazgathatunk erről, meg is szavazhatja mindenki, de ez csak egy darab
papír, ami tele van háttérhazugságokkal, az pedig méltatlan, elnök úr. Én jegyző voltam, és
úgy jöttem el, hogy elengedett elnök úr. Igaz, a múltkor itt voltam pontosan, bár az elnök úr
órájához nem tudtam magam igazítani. Emlékszik, akkor is mondtam, hogy vegyük ezt a
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kérdést napirendre, mert rá fog égni a körmünkre. Ez a hely méltatlan erre az egész
szituációra, arra, hogy ebben döntsünk, mert sokkal többről van szó, mint erről az egy
jelentésről. Ezt mindannyian pontosan látjuk és érezzük.

ELNÖK: Mivel képviselő úr nem volt itt, szeretném elmondani – nehogy
információhiányban szenvedjen –, megegyeztünk abban, hogy erről a jelenségről az
albizottságban tovább folyik a munka. Ha itt lett volna, akkor rendelkezne ezzel az
információval.

Gaudi-Nagy Tamás képviselő úré a szó.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Én azért nem értem ide
időben, mert azonnali kérdést tettem fel a parlamentben. Viszont csatlakoznék
képviselőtársaimhoz  a tekintetben, hogy ez a közlemény a jelenlegi formájában teljesen
egyoldalú szemléletet tükröz, csakúgy, mint maga a jelentés, amelynek ha a hátterét elolvassa
az ember, akkor láthatja, hogy az a politikai elfogultság tükröződik benne, ami a készítőit
vezette. Világnézeti szabadsága persze mindenkinek van, de ha ez egy jogi jellegű munka
arculatát és végeredményét döntően befolyásolja, akkor viszont már semmiképpen nem
fogadható el. Pont ez a probléma ezzel a közleménnyel is. Álláspontom szerint ha ezt csak
ebben a dimenzióban vizsgáljuk és figyelmen kívül hagyjuk a cigányság bűnözésével
kapcsolatos problémákat, akkor tévútra jutunk. Ezek kölcsönös, egymásra ható folyamatok,
amiket nem lehet egymástól elszakítani. Egy ilyen közleménynek olyan üzenete van a
társadalom felé, hogy csak áldozatként jelennek meg az egyébként méltán áldozatnak is
nevezhető cigány honfitársaink. Akiket ilyen súlyos bűncselekmények érnek, valóban
áldozatok, de nagyon sokan áldozatai annak a bűnözési hullámnak, amelyről Kulcsár Gergely
részletes esetismertetést tett. Azt kérem, hogy akkor adjunk ki közleményt, ha egy ilyen
típusú, de sokkal tárgyszerűbb jelentés készül az emberi jogi bizottság felkérésére arról, hogy
az utóbbi időszakban hogy és milyen formában figyelhető meg az a bűnözési hullám,
amelynek tipikus elkövetői a cigányság sorából kerülnek ki, de amelynek az áldozati körébe is
sokan tartoznak közülük. Tehát a kettőt együtt, egy rendszerben kell vizsgálni, ha kiszakítjuk,
elszakítjuk egymástól, az teljes téves következtetésre ad okot, ezért mi nem tudjuk támogatni
a közleményt.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Természetesen mindenkinek jogában áll akár a
közleményről is véleményt a szavazatával elmondani. Berényi képviselő úr!

BERÉNYI LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a képviselőtársaimnak
azt a megnyilvánulást, amelyben a cigánybűnözés elítélését szorgalmazták, úgy gondolom,
hogy a bizottság nem mehet el amellett, hogy a közleményt ne adjuk ki. Kérem, hogy
szavazzuk meg és ne húzzuk az időt. Azok az emberek, akik a társadalom többségében úgy
foglalnak állást, hogy az ilyen típusú dolgokat el kell ítélni, azok úgyis elítélik. Köszönöm,
elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretnék egy-két dolgot itt a vitában világossá tenni.
Az, hogy az Amnesty International készített egy jelentést, és megküldte részünkre, a
Külügyminisztériumban egy konferencia keretében megtárgyaltuk, és ez a jelentés külföldre
is elkerült, azt gondolom, hogy elkerülhetetlen, hogy a magyar parlament emberi jogi
bizottsága ezzel a kérdéssel foglalkozzon. Tehát ez a válaszom arra, hogy miért került
napirendre.

Kettő: természetesen nem a jelentésről szavazunk. A jelentés részeivel vagy egészével
nemcsak vitatkozni lehet. Én magam is találtam olyat, és ezt a jelentés tevőnek el is mondtam,
ami nyilvánvalóan szakmailag - különösképpen az ügyész úr elbeszélése után – teljesen
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világos, hogy olyanok is közreműködhettek a jelentés megfogalmazásában, akik életükben
egyetlen nyomozást még nem vezettek. Még lehet, hogy zsebtolvajlásban sem, tehát ebből is
adódik, hogy szakmailag biztos, hogy hagy kívánni valót. De itt most nem a jelentésről
tárgyalunk, hanem a jelentés kapcsán egy jelenségről és ráadásul olyan súlyú jelenségről, és a
közlemény is erre hívja fel a figyelmet, és ez a munka tovább folyik az albizottságban, ami a
magyar kriminalisztika történetében még nem volt. Emellett nem mehetünk el.

Az elnök által előterjesztett közlemény elfogadása

Ezek után kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a Házszabály 96. § A bekezdése
alapján a közleményt elfogadja-e. (Szavazás.) 17 igen. Köszönöm szépen.

Ameddig lehet, hogy folytatjuk a munkát, még nem kell mennünk szavazni. Negyed
óra van, hogy a kérdésekre válaszoljanak. Valamit azért szeretnék még a közleménnyel
kapcsolatban mondani. Azt gondolom, hogy azután, hogy egy ilyen súlyú cselekménysorozat
Magyarországon megtörténhetett, nem tudom, valaki vállalta-e, jó szándékú, jó érzésű ember,
hogy ezek után cigányozzon vagy a közbeszédet úgy alakítsa, de akkor gondoljon mindig arra
a kisgyerekre, akit hátba lőnek minden motiváció nélkül. Vagy gondoljon a kislétai kislányra!
Mindezek olyan motiválatlan cselekmények, hogy nem is ismerik az áldozatokat. Ha valaki
ezek után nem érez együtt ezekkel az áldozatokkal, akkor megkérdőjelezhetők maga a jó
érzései is, és nyilvánvaló, hogy felelősségünk van, hogy a közbeszédben mit mondunk. Nem
tagadva azt, hogy persze, ahogy az államtitkár úr mondta, rengeteg sok feszültség van a
társadalmi együttélésben, és ezekkel a kérdésekkel is kell foglalkozni, de úgy, hogy valahogy
előrébb menjünk és valahogy az emberi kapcsolatokat építsük, nem pedig félelmet építsünk
másokban. Ez egy nagyon fontos kérdés, mert azt gondolom, hogy a társadalmi békével
szemben elkövetett cselekményekért minden képviselő felel. Politikailag és erkölcsileg is
felel. Van, amikor jogilag is felel. Tehát a társadalmi békét nem lehet úgy megteremteni, hogy
aki fél, az félelmet kelt.

Úgyhogy ezt követően, amennyi időnk van, az elhangzottakra megadom a válaszadás
lehetőségét. Először ügyész úrnak adok szót.

DR. SZABÓ ZSOLT, Pest megyei főügyészségi ügyész: Képviselő asszony tett fel
két, szerintem egyszerűen megválaszolható kérdést. Az egyik az aljas indokkal, illetve annak
értékelésével kapcsolatos, hogy van-e erre vonatkozó jogi iránymutatás. Lényegében a
Legfelsőbb Bíróság 15. számú irányelvében fejti ki azokat a magatartási formákat, amelyek e
jogi értékelés körébe vonhatóak. Minden erkölcsileg elvetendő motívumból fakadó cselekedet
e körbe sorolható, és ily módon a súlyosabb minősítés alá eső cselekmények közé tartozik.
Egyéb súlyosbító körülmények is és kikristályosodott bírósági iránymutatások is vannak,
amik akár védtelen áldozatok, időskorú áldozatokkal kapcsolatosan léteznek.

Az áldozatsegítéssel kapcsolatosan, erre vonatkozó jogszabályok szintén
rendelkezésre állnak, tehát léteznek olyan jogi segítségnyújtó szolgálatok, ahol a jövedelmi
viszonyoktól függően lehet segítséget kérni az érintetteknek. Most azt a részét, hogy ez a
gyakorlatban egész pontosan hogyan működik, azt nem én vagyok hivatott megválaszolni.

Még egyetlen mondat a képviselő úrnak. A nyomozó hatóság több verziót felállított a
nyomozás során, az uzsorás vonalat is vizsgálta, ezt ki lehetett zárni a későbbiek során. Úgy
szintén a tarnabodi üggyel kapcsolatban, az is megfelel a valóságnak, a jelentés is tartalmazza,
hogy valóban három másik elkövető volt letartóztatásban, azonban velük szemben végül is
elegendő bizonyíték nem volt,  és az újabb bizonyítékok fényében pedig meg lehetett
állapítani, hogy a megalapozott gyanú a látókörbe került elkövetőket terheli.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most következik Jeney Orsolya.
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JENEY ORSOLYA igazgató (Amnesty International Magyarország): Köszönöm
szépen. Hány percben foglaljam össze? Kettő-három?

ELNÖK: Ha mennünk kell, akkor megyünk!

JENEY ORSOLYA igazgató (Amnesty International Magyarország): Rendben.
Nagyon szépen köszönjük az Amnesty International és az emberi jogok nevében is, hogy
azért viszonylagosan vitát váltott ki a dolog. Pontokba szedem az általánosságokat, és utána
megpróbálok mindenki kérdésére röviden kitérni.

Az első és legfontosabb, hogy határozottan vissza kell utasítanom azt, hogy bármi
köze lenne a jelentésnek a politikához. Az Amnesty International köztudottan egy független
szervezet, politikától, vallástól független, és az Amnesty International célja az, hogy az
emberi jogok egyetemes nyilatkozatában foglalt emberi jogokat mindenkire nézve betartassa.
Semmi köze nem volt a politikához, úgyhogy remélem, hogy ezt a pontot sikerült tisztázni.

A második nagyon fontos dolog az, hogy az Amnesty International mindig is az
együttműködésre törekedett. Valóban sajnálatos ilyenkor azt hallani az országunkról, hogy
milyen szörnyű dolgok történnek, de erről mi tehetünk, erről önök tehetnek. Mármint úgy
értem, hogy annak érdekében önök tehetnek, hogy javuljon. Éppen ezért üdvözöljük az
albizottság kezdeményezését, hogy tovább folytatja a munkát ez ügyben. Szégyellhetjük, ami
történt, de fontos kiemelni, hogy nemcsak a sorozatgyilkosságokra vonatkozik ez az egész,
hanem minden olyan eseményre, ahol az áldozatot vagy valós vagy vélt hovatartozása miatt
választják ki. Nem kell minden esetben romának lenni az áldozatnak, bárki bármelyik nap
lehet. Pontosan ezért fontos, hogy a szerkezeti hiányosságokat orvosoljuk, és  a gyűlölet-
bűncselekmények általánosan iránymutatásra kerüljenek, kidolgozásra pont azért, hogy a Btk.
megfelelő passzusait megfelelően lehessen értelmezni, hogy minden olyan esetben
használható legyen, amikor felmerül az, hogy az áldozat gyűlölet-bűncselekmény célpontjává
vált.

Nagyon fontos az is, hogy a jelentés nem azt állítja, hogy minden bűncselekménynek,
amit romák ellen követnek el, annak rasszistának kell lennie, pontosan arra mutat rá a jelentés,
hogy olyan esetekben, amikor felmerülhetett volna a rasszista indíték, például nem merült fel.
Szerencsés, hogy a mostani esetben, a támadássorozatban ez felmerül, de itt a lényeg az, hogy
a jövőben igenis, a nemzetközi kötelezettségeinket teljesítve Magyarország is tegyen meg
mindent a rasszista támadások kikerülésére.

Részleteiben csak annyit, hogy az, hogy Magyarországról jelent meg ez a jelentés, ez
nem azt jelenti, hogy az Amnesty International csak Magyarországot bírálja. Ahogy ezt az
elején is említettem, az Amnesty International a világ egyik legnagyobb emberi jogi
szervezete regionális kampányaként a roma diszkriminációval foglalkozik. Az, hogy
Magyarországon ennek apropóján a romákat ért erőszakos támadásokkal is, és így
általánosságban a gyűlölet-bűncselekménnyel is foglalkozhassunk, és az ebben rejlő
szerkezethibákra rámutassunk, ez – azt gondolom, hogy – mindnyájunk érdeke, nemcsak az
Amnesty Internationalé, hiszen mindenki egy olyan társadalomban szeretne élni, ahol a
személyi biztonsága és az élethez való joga védve van. Azt gondolom, hogy ebben nincsen
félreértés. Azt is nagyon fontosnak tartom megemlíteni, hogy az Amnesty International nem
ítélkezik egész közösségekről egyéni tagjainak cselekedetei alapján. Azt pedig, hogy az
etnikai származást ugyanoda vesszük, nem mi mondjuk, hanem a nemzetközi
kötelezettségeink. Ha egy etnikai csoport tagjai kifejezetten az etnikai csoporthoz való
tartozásuk miatt válnak erőszakos támadás célpontjává, akkor azzal a diszkrimináció egy
formája valósul meg. Azt hiszem nem kell folytatnom, hogy innen hogyan folytatódik a
nemzetközi kötelezettségünk.

Sajnálom, hogy Wittner Mária képviselő asszony elment. Van egy összeállításunk
arról, hogy az Amnesty International megállapította: 2006-ban igenis voltak rendőri
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túlkapások. Balog Zoltán, az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi
bizottságának elnöke kijelentette, hogy az Amnesty International jelentése is bizonyíték arra,
hogy rendőri túlkapások voltak. Remélem ezzel is sikerül kételyeket eloszlatni, hogy az
Amnesty International nem támad, hanem célja az együttműködés. Azt gondolom, a mai vita
után sokan úgy mennek haza, hogy a gyűlölet-bűncselekmény nem megengedett, és nem az a
lényeg, hogy ki az áldozat, hanem az, hogy az áldozatot azért éri támadás, mert a
társadalomban egyre jobban elfogadjuk az intézményesülő rasszizmus, antiszemitizmus
bármilyen elemét. Éppen ezért azok a kifejezések, amelyek a rasszizmust táplálják, abszolút
hozzájárulnak ahhoz, hogy sokkal elfogadottabb legyen ez a jelenség és a társadalomban
megerősödjön az erőszak.  Végül szeretném elmondani, hogy az Amnesty International
céljából adódóan az, hogy az emberi jogok mindenkire egyaránt érvényesek legyenek, azt is
jelenti, hogy mi mindennemű erőszakot elítélünk, függetlenül az áldozat származásától.

Várjuk a további együttműködést a témában. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni képviselőtársaimnak, hogy
megjelentek a bizottsági ülésen, vendégeinknek pedig a szakszerű tájékoztatást. Azt
gondolom, az együttműködésbe az is beletartozik, hogy a kritikákat kölcsönösen elviseljük;
én törekedni fogok erre. Biztos, hogy az önök munkája is jobb lesz, ha valamit tudnak
hasznosítani azokból a kritikákból, amik itt elhangzottak. Ha pedig még egyet is tudnak érteni
velük, akkor a következő jelentésben hasznosítani is tudják azokat. Az együttműködésnek ez
alapvető feltétele. De nekünk is el kell tudnunk fogadni a minket ért kritikát. Az
albizottságban együttműködve az integrációs államtitkársággal ezzel a kérdéssel sokkal
komolyabban és hangsúlyosabban szeretnénk foglalkozni, s ez a jövőre nézve talán még a
megoldásokat is magában foglalja. Nem a gyors megoldásokat, hanem a hosszabb távú és
felelősségteljes megoldásokat.  Köszönöm szépen, az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 4 perc)

Dr. Lukács Tamás
a bizottság elnöke
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