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Napirendi javaslat  
 

1. A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5839. szám)  
(Az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság önálló indítványa)  
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  
(Előterjesztőként) 

 

2. Egyházkénti elismerés elutasításáról szóló határozati javaslat (H/5854. szám) 
(Az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság önálló indítványa)  
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  
(Előterjesztőként) 

 

3. a) A Független Rendészeti Panasztestület beszámolója a 2008-2010. évi 
tapasztalatairól szóló beszámoló (J/5033. szám)  
(Általános vita) 

      b) A Független Rendészeti Panasztestület beszámolója a 2008-2010. évi 
 tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat 
 (H/5790. szám)  
 (A Honvédelmi és rendészeti bizottság önálló indítványa)  
 (Általános vita)  

 

4. Az Országos Rádió és Televízió Testület és az NMHH Médiatanácsa 2010. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló (J/3294. szám)  
(Általános vita)  

 

5. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:   
A Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görög katolikus közösség 
társadalomban betöltött szerepéről szóló határozati javaslat (H/5904. szám)  
(Dr. Semjén Zsolt, dr. Simicskó István, Seszták Oszkár, dr. Seszták Miklós 
(KDNP), Tasó László (Fidesz), dr. Nagy Kálmán (KDNP), dr. Zsiga Marcell, dr. 
Papcsák Ferenc és dr. Pósán László (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
 

6. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  
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Helyettesítési megbízást adott   
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 15 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat és kedves vendégeinket. Az ülést 
megnyitom. Megállapítom, hogy a bizottság a helyettesítésekkel együtt határozatképes.  

A napirendi javaslatot kézhez kapták képviselőtársaim. Annyi változtatást javasolok, 
hogy a Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görög katolikus közösség társadalomban 
betöltött szerepéről szóló határozati javaslatot ne 5., hanem 3. napirendi pontként tárgyaljuk, 
mert ebben az ügyben ugyanannak a minisztériumnak a munkatársai járnak el, mint az első 
két napirendi pont esetében. E változtatással együtt ki ért egyet a napirendi javaslattal? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 17 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a mai 
ülés napirendjét.  

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/5839. szám)   
(Az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság önálló indítványa)   
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)   
(Előterjesztőként) 

1. napirendi pontunk a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása. A minisztérium képviselőinek megérkezéséig szünetet tartunk. (Rövid szünet.)  

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk a munkát. Tisztelettel köszöntöm dr. Galik Gábor 
kabinetfőnök urat és dr. Fedor Tibor főosztályvezető urat a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium részéről. Megadom a szót Gulyás Gergely alelnök úrnak.  

 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Egy ünnepi határozat elfogadását fogom 

javasolni a bizottságnak, ha a minisztérium képviselői egy alkalommal majd pontosan 
érkeznek meg. Tegnap meg ma 1. napirendi pontként szerepelt a bizottság ülésén az 
egyházügyi törvény, és egyik alkalommal sem sikerült pontosan megérkezniük. Mi persze 
szeretettel várunk rájuk, viszont kilátásba helyezzük, hogy egy ünnepi határozatot fogad el az 
emberi jogi bizottság, ha a minisztérium munkatársai egyszer majd pontosan fognak 
megérkezni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Az egyházügyi törvényhez két kapcsolódó módosító javaslat 

érkezett, amelyek összefüggenek egymással. A módosító javaslatokat Gulyás Gergely alelnök 
úr nyújtotta be. Kérdezem, hogy tárca támogatja-e ezeket.  

 
DR. GALIK GÁBOR kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Tisztelt Bizottság! Elnézésüket kérjük az ismételt késésért. A módosító indítványt a tárca 
támogatja.  

 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) A bizottság tagjai közül 

ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (0) 
Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot. (3 képviselő nem szavazott.) 

A napirendi pont tárgyalását lezárom.  
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Egyházkénti elismerés elutasításáról szóló határozati javaslat (H/5854. szám)   
(Az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság önálló indítványa)   
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)   
(Előterjesztőként) 

2. napirendi pontunk az egyházkénti elismerés elutasításáról szóló határozati 
javaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító indítvány megvitatása.  

A határozati javaslathoz egyetlen kapcsolódó módosító indítvány érkezett, amelyben 
Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr a határozati javaslat melléklete 55. sorának az elhagyását 
javasolja. Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
DR. FEDOR TIBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. (Wittner Mária: 

Csak röviden!) Én nem leszek olyan rövid, mint a tárca képviselője, akinek nyilván fogalma 
sincs arról, hogy mi az Ősmagyar Egyház, mégis határozott véleményt nyilvánított. (Wittner 
Mária: Annyi fogalmam nekem is van erről, mint neked.) Azt el tudom képzelni, hogy 
Máriának sok fogalma van az Ősmagyar Egyházról, de a minisztérium képviselőjénél nem 
látom, hogy ő abból fakadó meggyőződéséből jelentette ki, hogy az Ősmagyar Egyház 
méltatlan az egyházi státuszra, hogy nem vall olyan hitelveket, amelyek kiválóan egyesítik az 
egyistenhitet és a több ezer éves ősi magyar kultúra kincseit. Márpedig ha tanulmányozná az 
Ősmagyar Egyház honlapját és más dokumentumait, akkor tisztában lenne azzal, hogy 1972-
ben Los Angelesben, az Angyalok Városában alakult újra. Ez az ősi magyar hit 
továbbfolytatására irányuló egyházi törekvés, amelyet vérrel-vassal irtottak több évszázadon 
át ebben a sokat szenvedett hazában.  

Elnézést kérek Marikától, de nem tudok rövid lenni, hiszen én felháborodva figyelem 
ezt az egész folyamatot. Mint jogászt megdöbbent az, hogy a jogbiztonság, a jogállamiság és 
az átláthatóság elve durván és súlyosan sérül. Kérdezem, hogy az Ősmagyar Egyház, de 
bármely egyház, mondjuk a SZIM Salom gyülekezet ügyében miért csak egy kurta nemet 
hallunk a minisztériumi képviselőtől. Még egy csakot sem hallunk, hogy csak azért, mert. 
Semmit nem hallunk. Úgy gondolom, ez egy paródia. Ez a helyzet mint egy állatorvosi ló 
mutatja be, hogy hogyan nem szabad hitüket követő emberekkel bánni. Ez a megalázó, 
embertelen, pökhendi hozzáállás nagyon csúnyán vissza fog ütni, mégpedig leginkább a 
társadalom mélyrétegeiben fog visszaütni, mert ebben a nagyon sokat szenvedett nemzetben, 
ahol szétesőben vannak a társadalom szövetei, a hit egy erős összetartó kötelék lehet. Ez az 
emberek hitét is megrendíti. Bár ki tudja, lehet, hogy erősíti, mert a római kori üldözések 
idején is elég viharos erővel erősödött az őskeresztény egyház. Ettől függetlenül én ezt úgy 
fogom fel, hogy az állam üldözi az Ősmagyar Egyházat, nem tartja kívánatosnak az ősi hit 
vallását, ami Attila, Árpád és más elődeink hitét figyelembe véve több, mint 
megmagyarázhatatlan.  

Mindezek alapján ragaszkodnék ahhoz, hogy a tárca tisztelt képviselői jelöljék meg 
indokaikat, hogy az Ősmagyar Egyház szerintük miért nem fér be a keretbe.  

 
ELNÖK: Wittner Mária képviselő asszony!  
 
WITTNER MÁRIA (Fidesz): Nem tudom, hogy képviselő úr melyik egyházat tartja 

Ősmagyar Egyháznak, de én úgy nézem, hogy a következő elfogadásban benne van a Magyar 
Kopt Keresztény Egyház, amely a legősibb egyház. Egyiptomban is jelen vannak a kopt 
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keresztények. Talán többet kellett volna visszafelé tanulmányozni a történelmet. El kellene 
olvasnia Badiny Jós Ferenc meg Bunyevácz Zsuzsa könyveit, s akkor mindjárt tisztában lenne 
az őskeresztény vallással, amely annak idején még Egyiptomban alakult. Magyarországon ma 
van kopt keresztény templom, amely felavatásának én különösen örültem. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Gulyás Gergely!  
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Ezt nem a minisztérium tisztségviselőinek kell 

megindokolni, mert a határozati javaslat előterjesztője a bizottság. Ha Gaudi képviselő úrnak 
ilyen jellegű kritikája van, akkor azt a bizottság elnökének címezze, mert jelen esetben nem a 
minisztérium az előterjesztő.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, megtekintette-e az Ősmagyar Egyház aktáját?  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nem, és nem is kívánom megtekinteni, mert 

ez a helyzet önmagában is abszurd.  
 
ELNÖK: Mint jogász kollégával szerettem volna erről önnel beszélni, de ha erre nem 

ad lehetőséget, akkor más a helyzet. Vannak jogi kérdések a 14. § c) pontja ellenőrzésének a 
megtörténtével kapcsolatban. 1998-ban jegyezték be az Ősmagyar Egyházat Magyarországon. 
A Kaliforniában az adóhatóság által elfogadottak és a magyarországi 1998-as bejegyzés 
között én semmiféle okozati összefüggést nem látok, az iratokban erre semmiféle adat nincs. 
Mivel képviselő úr nem tekintette meg az Ősmagyar Egyház aktáját, a tisztánlátását ennyivel 
szerettem volna segíteni. Parancsoljon!  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Azt gondolom, az iratok megtekintése nélkül 

is nyilvánvaló, hogy az egyházügyi törvénynek azzal a szabályozásával, amellyel a húszéves 
működést határozták meg, olyan önkény útjára lépett az alkotmányozási jogkört is 
megszerzett hatalom, amely megbocsáthatatlan bűnöket eredményez. Ezért önöknek igen 
keményen el kell majd számolni nagyon sok dühös és felindult ember előtt, akiktől Szent 
István óta megpróbálják elvenni az ősi magyar hitüket. Tűzzel, vassal, vérrel, a németek 
nyakunkra ültetésével, külföldiek segítségül hívásával üldözték a magyar hitet, a székely 
rovásírást, a táltosok tudását és mindazt, ami az ősi tudásunk volt. Ezt nem lehet kiiktatni a 
magyar életből, mert ez a mi lényegünk. Aki elolvasta az Arvisurákat vagy Magyar Adorján 
műveit, annak számára nem a kopt az Ősmagyar Egyház, kedves Wittner Mária. Egyiptomban 
nem sok kalandozó vagy felvonuló magyar törzset láttam, a magyar törzsek nem Egyiptomon 
keresztül érkeztek a Kárpát-medencébe, hanem Belső-Ázsiából. Egyébként a Kárpát-medence 
nekünk egy ősi szállásterületünk, ahova csak visszatértünk, de ez már egy akadémikus vita.  

Amikor beiktatták a törvénybe a húszéves működési szabályt, akkor nem voltak 
tekintettel arra, hogy itt egy olyan szervezetről van szó, amely külföldön már korábban 
megkezdte a működését, mégpedig azért, mert a kommunista diktatúra időszakában – 
amelytől Wittner Mária is nagyon sokat szenvedett, de nagyon sokat szenvedtek az én 
felmenőim is – itthon erre nem volt lehetőség. Vagy Wittner Mária nem szenvedett a 
kommunista diktatúra alatt? Én úgy tudom, hogy igen, és pontosan azért nézek fel rá, mert ő 
harcolt a kommunista pufajkások ellen és megmutatta, hogyan kell helyretenni az országban 
ezeket az igazságtalanságokat. Én ezt az utat szeretném követni és ennek szellemében 
mondom, gyalázat az, hogy egy 1972 óta működő egyház, amelynek a jogi bejegyzése 
Magyarországon 1998-ban történt meg, nem kaphat egyházi státuszt. De miért nem jegyezték 
be 1990 előtt? Azért nem, mert a kommunista időszakban nem volt kívánatos, utána pedig a 
zűrzavarosnak minősített időszakban – idézem a nemzeti együttműködés nyilatkozatát, mely 
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szerint az elmúlt húsz év zűrzavaros időszaknak minősül a magyar történelemben; nem 
tudom, ki emlékszik még erre a remekműre, amelyet mindenütt olvashattunk a kihelyezett 
plakátokon – nem volt elvárható, hogy valaki egy perc alatt megjelenjen és azonnal 
regisztrálja az egyébként üldözött egyházát vagy szervezetét, előre tudva azt, hogy az 
Országgyűlés 2011 végén második nekifutásra elfogad egy olyan törvényt, amely húszéves 
működést ír elő. Ez finoman szólva is nevetséges.  

Nagyon jól tudom, hogy önök ezt nem fogják megszavazni, számomra mégis fontos, 
hogy a jegyzőkönyvben benne legyen. Én ezt majd büszkén fel tudom mutatni azoknak a 
hazafiaknak, akik meg fogják kérdezni tőlem, hogy miért jöttem a parlamentbe. Én azért 
jöttem ide, hogy a magyar érdekeket képviseljem, önök pedig nem tudják majd felmutatni, 
hogy a magyar érdekeket képviselték, amikor nemmel szavaznak erre a javaslatra. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Zagyva György képviselő úr!  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Ez már a negyedik olyan bizottsági ülés, 

amikor az egyházakról kell nyilatkozni a kormány képviselőinek. A tisztánlátás kedvéért 
elmondom, hogy a bizottság elé már csak azok az egyházak kerülnek, amelyek ki vannak 
szelektálva. Itt tehát nem 386 egyházat vizsgálunk, hanem csak azt a 85-öt, amely beadta a 
regisztrációs kérelmét, a kormány képviselőinek pedig azokról kellett nyilatkozniuk, hogy 
támogatják-e vagy nem, amelyek ebből a 85-ből megfelelnek a törvényi kritériumoknak. Én 
rettenetesen sérelmezem, hogy egy tőmondattal elintézik a dolgot és csak annyit mondanak, 
hogy nem támogatják. Ha majd valakik, például az elutasított egyházak képviselői megnézik a 
bizottsági jegyzőkönyveket, abból nem fogják megtudni, hogy mi alapján utasították el őket. 
Annyit azért minden egyház megérdemelt volna, amelyik idáig eljutott, hogy adtak volna 
nekik egy minimális, öt-hat mondatos magyarázatot, hogy mi alapján történt az elutasításuk. 
Elfogadhatatlannak tartom azt, hogy az emberi jogi és vallásügyi bizottság ülésén a kormány 
képviselői mindössze annyit mondanak az egyházak elutasításáról, hogy „a kormány nem 
támogatja”.  

 
ELNÖK: Harrach Péter egy mondatot kíván mondani.  
 
HARRACH PÉTER (KDNP): Egy bővített mondatot, de nem olyan hosszút, mint 

amire gyakorlat van a bizottságban. Én nem jogi érveket szeretnék mondani, hanem egy 
argumentumát annak, hogy miért nem. Az ősmagyar vallás képviselőit tiszteljük, sok olyan 
gondolat jelenik meg náluk, ami fontos a nemzeti tudat szempontjából, de azért azt látni kell, 
hogy egy természeti körülmények között élő néphez kötött vallás egy életformához kötődik, 
és az az életforma ma nem létezik. Az értékeit tiszteljük, őrizzük, de ez történelmileg erősen 
kötött egy korhoz, és ma már nincs olyan világ, amihez ez a vallás kötődik. Megjegyzem, 
Szent István tevékenysége és szerepe számomra fontosabb, minthogy egy leszólás erejéig 
minősítsük őt.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Mátrai Márta!  
 
DR. MÁTRAI MÁRTA (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy nem tisztem a kormány tagjainak a 
megvédése, de arról meg vagyok győződve, hogy az általuk kifejtett vélemény teljesen 
szinkronban van a törvény szellemével. Nekik a hatályos törvényben megfogalmazottak 
figyelembevételével kell az igent vagy a nemet kimondani. Ha Gaudi-Nagy Tamás figyelt 
volna, akkor tudná, mert elnök úr már elmondta, hogy miért nem támogatjuk az Ősmagyar 
Egyházat. Azért, mert nem felel meg a törvényi kritériumoknak, hiszen nincs meg a húszéves 
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bejegyzése. Mivel mind a ketten jogászok vagyunk, tudjuk azt, hogy a törvény 
szellemiségével ellentétesen hozni semmit nem lehet. Éppen ezért mondjuk azt, hogy nem 
támogatjuk ezt a kiegészítő ajánlásban megfogalmazott előterjesztést. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi-Nagy Tamás!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A vitának azt a részét szeretném továbbvinni, 

amit már a tegnapi ülésen is elmondtam, a jogászi, jogállami rule of law szempontokat 
szeretném megint csak felemlíteni. Zagyva Gyula képviselőtársam már utalt rá, az egész 
egyházi nyilvántartásba vételi eljárásnak az Országgyűlés hatáskörébe való helyezése és ilyen 
szabályok melletti lefolytatása valóban méltatlan és nem felel meg azoknak az Európa Tanács 
által megfogalmazott alapvető demokratikus elveknek, amelyeket Magyarország vállalt az 
európai emberi jogi egyezményhez való csatlakozással. Ez alatt különösen a lelkiismereti és 
vallásszabadság biztosítására vonatkozó klauzulát értem. Nemcsak arról van szó, hogy 
jogorvoslat sincs az adott egyházzal kapcsolatos nemleges döntés ellen, de még indokolás sem 
jelenik meg a határozatban. Ez elfogadhatatlan minden jogász, illetve annak a számára, akinek 
van valami köze, van valami érzéke a jogállami gondolkodáshoz. Ez a kettő együttesen 
hiányzik itt. Ráadásul még a fél meghallgatása is hiányzik. A bírósági eljárás eddig is 
alapvetően nyilvántartásba vételi, tehát regisztratív volt, a felek meghallgatására nem volt 
lehetőség. De az, hogy nincs indokolás és nincs jogorvoslat, megbocsáthatatlan vétek.  

Azt kérdezte elnök úr, hogy miért nem néztem meg az Ősmagyar Egyház iratait. Azért 
nem néztem meg, mert a mai napig is várom, hogy a bizottság ezt átlátható, korrekt módon, 
kézikönyv formájában elém tegye. Legyen ez nyilvános és kapjuk meg! Elnök úr, az 
átláthatóság biztosítása érdekében felteszik az iratokat a világhálóra? Mert ezek nyilván nem 
titkos eljárások, nyilván nem baráti, mutyi telefonok alapján történtek. Vagy mégiscsak 
telefonok alapján veszik nyilvántartásba az egyházakat, mint ahogy Rubovszky György 
képviselőtársunk bejelentette, hogy Washingtonból kapott egy telefont, hogy az egyik zsidó 
egyházat nyilvántartásba kell venni? Az egész eljárás átláthatatlan! Az a jogász, aki ebben 
részt vesz, nagyon-nagyon szégyellje magát. Felháborítónak tartom, hogy ilyen szabályok 
mellett kell erről dönteni. A vágóhídra terelt marháknak is több joguk van, mint ezeknek az 
egyházaknak.  

 
ELNÖK: Bocsánat, képviselő úr, nem akarom a magvas és nagy ívű gondolatait 

megszakítani, de megköszönném, ha a saját módosító indítványáról is ejtene néhány szót.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Harrach Péter az előbb hitvitát nyitott. Ez 

egyébként így van. Egy klasszikus úgynevezett emberi jogi szemléletre volna szükség, azaz 
tartalmi szempontok vizsgálata nélkül kellene a döntések jelentős részét meghozni. Persze ezt 
nem lehet teljesen, mert van a rítus és a hitelvek meglétére vonatkozó kritérium is, aminek 
szintén meg kell felelni. Aki elmélyedt az Ősmagyar Egyház szabályrendszerében, annak 
számára egyértelmű a helyzet. Hadd idézzek egy mondatot: „Az Ősmagyar Egyház nem új 
vallás, hanem visszatérés elődeink ősi hitéhez, bölcseletéhez, életszemléletéhez, a szittya 
magyar őseink által évezredeken át gyakorolt hit folytatását, mai életbe való beépítését 
jelenti.” Ezzel meg is adtam Harrach Péternek arra a felvetésére a választ, hogy ma már 
nincsenek olyan életkörülmények, mint annak idején. Azt elismerte, hogy vannak a nemzeti 
tudatot erősítő értékei, de – mint mondta – mivel ma már nem jurtában, hanem panelházakban 
lakunk, ezért ezzel nem kell foglalkozni. Nos az őskeresztény egyház is hosszú időn át 
földalatti mozgalomként működött nehéz körülmények között, olyan időszakban, amikor még 
oroszlánokkal etették meg a rabszolgákat. Mivel most már modern időket élünk, tiltsuk be a 
keresztény egyházakat, mert nem olyan életformát élünk, mint éltek annak idején 
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kisközösségekben, emberközpontú léptékekben? Harrach Péter képviselő úr, aki ráadásul nem 
is egy jelentéktelen ember, hiszen ő a KDNP frakcióvezetője, egy erőteljes vallási alapokon 
álló párt vezetője, azt mondja, hogy ezért nincs létjogosultsága az Ősmagyar Egyház 
nyilvántartásba vételének, illetve működésének. (Harrach Péter: Működjön!) Igen, nyilván 
működhet. Azt hiszem, hogy a törvény utólagos vitáját nem szükséges lefolytatni, de a 
jegyzőkönyv kedvéért szeretném megjegyezni, hogy az Ősmagyar Egyház egy 1999. 
november 15. óta bejegyzett egyház Magyarországon.  

 
ELNÖK: Ennyi elég is, képviselő úr, mert ez önmagában elég az elutasításhoz.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Viszont 1972 óta folyamatos a működése. 

Önök abba kötnek bele, hogy ezen a kis csonka területen nem működik még húsz éve.  
 
ELNÖK: Képviselő úr, nem akarom megszakítani (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Mégis 

megszakított!), de hadd mondjak három dolgot. Az egyik az, hogy ön az aktát nem látta. (Dr. 
Gaudi-Nagy Tamás: Mert nem hozták elém rendezett formában.) A másik: ha látta volna, más 
lenne a véleménye. Ha az aktában benne volna az, hogy ez 1972 óta külföldön működő 
egyház, akkor lehetne vitatkozni. A harmadik az, miután nem látta az aktát, ügyesen kimásolt 
az 1926-os Zsasskovszky-imakönyvből dolgokat. Ha látta volna az aktát, akkor ezeket mind 
megtekinthetné. Amiről ön beszél, az nincs benne az aktában. De bármit is mond, az önnek 
megbocsátható, hiszen ön mondta, úgy terjesztette be ezt a módosító indítványt, hogy nem 
vette a fáradságot, hogy az aktát megnézze, noha erre február 1-jén külön e-mailt kapott. Azt 
pedig ne várja, hogy Gaudi képviselő úrnak az összes aktát le fogjuk másolni. De a 
lehetőséget megadtuk, hogy a módosító indítvány benyújtása előtt megtekintse az aktákat. 
Parancsoljon!  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Én nem szállok bele abba a lobbijátékba, hogy 

megnézem, kijárom, egyeztetgetek, megpróbálom hátulról, kiskapun keresztül. Nem erről szól 
a dolog. Nyilván nem vették még észre, de a nemzeti radikális gondolkodásnak nem ez a 
lényege. Az egész húszéves mutyizós politikai elitnek ezt a kijárós, lobbizgatós rendszerét 
szeretnénk széttörni, szétzúzni, és ma már a magyar emberek többsége is ezt szeretné. Arra 
szeretnék utalni, hogy ez egy elvi jelentőségű kérdés. Az, hogy mi van az aktában, nem 
tudom, mert nem én terjesztettem elő, nem én vagyok a jogi képviselője ennek a szervezetnek. 
Én egy olyan magyar képviselő vagyok, akinek fontos ez a szervezet, amelynek ismerem a 
működését, az alapszabályát, a honlapját, amelyen ott vannak az alapvetések, hogy mióta 
működik, hogy működik. Sajnálatos, hogy ők ezt nem nyújtották be, de gondolom, emiatt 
nem fosztódnak meg örökre a lehetőségtől. Illetve megfosztódnak, mert ha jól emlékszem 
elnök úr szavaira, akkor 2019-ben kopogtathatnak először. Azaz ki kell várni még a 
következő hét évet, amíg kicsit csiszolódik ez a viszonylag új Ősmagyar Egyház nevű 
szervezet, hátha addig még bölcsebbé válnak. Arra szeretnék utalni, hogy ez nevetséges 
dolog. Ez olyan, mint Puskás Ferencet kispadra ültetni az újoncok válogatott meccsén.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Lendvai Ildikó képviselő asszony!  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Szeretném képviselő úr aggodalmait 

fokozni, én ugyanis láttam az aktát. Az összes aktát, így ezt is. Bementem és valamennyit 
végignyálaztam. Ez azonban nem sokkal segít a megoldásban. Mert ha képviselő úr abban 
reménykedik, hogy ha ez az egyház – amelyről nem szeretnénk konkrét véleményt alkotni – 
2019-ben pályázik, hogy akkor lehet, akkor téved, tudniillik az akták szerint számos olyan 
pályázó egyház volt, amelyik az összes feltételnek megfelelt, a húsz évnek is, most mégis 
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elutasítani javasolják. Hiába mondja bármely egyháznak, hogy várjon még tíz évig, mert 
esetleg az hiányzik, várhat, de az is bizonytalan, mint a kutya vacsorája, mert – mint az eddigi 
vitákból, valamint az összes áttanulmányozott papírból tudjuk – a feltételeknek mindenben 
megfelelt, és azt dokumentumokkal igazoló egyházaknak, vallási közösségeknek is csak alig a 
fele javasoltatik elfogadásra. Éppen ezért – még egyszer mondom, a konkrét egyháztól, vallási 
közösségtől teljesen függetlenül – én is elfogadhatatlannak tartom, hogy bármely olyan vallási 
közösség vagy egyház, amelyik a magyar törvényhozás legfelsőbb szervéhez fordult, utána ne 
kapjon világos, egzakt és nyilvánosan megtekinthető választ az elutasítás okairól. Meg lehet 
tenni, hogy azokat az érveket, amiket Harrach képviselő úr vagy elnök úr mondott, írásba 
foglalja a bizottság.  

 
ELNÖK: Képviselő asszony, az ülés jegyzőkönyvei nyilvánosak.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Jézus Mária! Akkor az az egyház, amelyet a 

nyolcvanvalahányból itt valamilyen okból nem hozunk szóba, a büdös életben nem kapja meg 
az indokokat. Ezt nem tudom komoly, a jogállamiságban védhető érvnek tartani.  

 
ELNÖK: Képviselő asszony, most egy konkrét módosító indítványról tárgyalunk. 

Ezzel kapcsolatban bármiről beszélgethetünk, ha úgy látja jónak.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Most is ezt tesszük, elnök úr. Azt javaslom, hogy ennél 

az egyháznál, valamint az összes többi egyháznál, amely nyújtott be dossziét a 
minisztériumhoz vagy az emberi jogi bizottság elnökének kérésére az emberi jogi 
bizottsághoz, szülessen egy indoklás, hogy mi az, amiben megfelelnek, mi az, amiben nem 
felelnek meg, és ha mindenben megfelelnek – mint köztudott, nekem ezek a vallási 
közösségek fájnak, pontosabban ezt tartom még a törvény értelmében is értelmezhetetlennek 
–, akkor mégis mi volt az az ok, ami miatt nem bocsáttattak be a mennyek kapuján – bocsánat 
a rossz szinonimáért –, magyarán nem válhatnak most az Országgyűlés által elismert 
közösséggé. Mi több, azt javaslom a konkrét módosító indítvány kapcsán és az összes többi 
módosító indítvány kapcsán is, hogy szülessen olyan – ha eddig még nem született – 
bizottsági módosító indítvány, vagy legalább a bizottság hozzon egy határozatot a követendő 
eljárásról, amelyben indokkal ellátott választ kap minden hozzánk forduló vallási közösség. 
Megjegyzem, ez kutyakötelessége egy falusi önkormányzat jegyzőjének is, nemhogy a 
magyar parlamentnek, és ezek az indokok váljanak nyilvánossá. Méghozzá célszerűen a 
parlament döntése előtt váljanak nyilvánossá.  

Én hencegek vele, hogy elolvastam minden dossziét, de ez nem hencegés, hanem 
egyszerűen érdekelt, no meg elnök úr többszöri kérdésre sem volt hajlandó megmondani, 
hogy mely egyházak felelnek meg még a feltételeknek. Ezért végig kellett nyálaznom az 
aktákat, de ezért fizetnek, ez rendben van. De ki meri itt állítani, hogy ezt minden képviselő úr 
meg fogja tenni, mielőtt gombot nyom. Nem akarok senkit megsérteni, de ide a rozsdás 
kötőtűt, ha ezt minden bizottsági tag végigtanulmányozta. Megtehette volna, belátom, de egy 
valamit senki nem talál meg benne, se az Ősmagyar Egyház dossziéjában, se a többiében: azt, 
hogy mi az oka a bizottsági elutasításnak. Magyarán, ha az összes képviselő eleget tesz elnök 
úr invitációjának és minden dossziét, az Ősmagyar Egyház dossziéját és minden mást átnéz, 
akkor sem lesz két IQ-fokozattal sem okosabb, mert nem fogja megtudni az indokokat 
azoknál az egyházaknál, amelyek mind megfelelnek a feltételeknek. Nem tudom, mi akadálya 
van annak, hogy ha a módosító indítványt, valamint az összes többit elutasítjuk, akkor annak 
az indoklásáról is tudjon az érintett, a parlament és mindenki, aki ezt a döntést a plenáris 
ülésen majd meg fogja hozni, vagy aki az országban kíváncsi lesz arra, hogy a magyar 
parlament X vallási közösséget miért tartotta jónak, Y-t meg miért nem. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Házszabályszerűen csak a tárgysorozatba vett kérdésről tárgyalhatunk. 

Tekintettel arra, hogy most egy módosító indítvány van előttünk, ezt a kérését csak az 
Ősmagyar Egyház tekintetében tehetné meg, de ezzel kapcsolatban azzal, hogy az aktából 
felolvastam az 1998-as bejegyzést, ennek a kérésének eleget tettem, a többi kérését pedig csak 
egy külön napirendi pont keretében lehet megvitatni. A Házszabály szerint az országgyűlési 
képviselőknek van joguk arra, hogy a bizottsághoz forduljanak, és ha ez megtörténik, akkor a 
kérdést nyilván napirendre vesszük és ezt a munkát elvégezzük. Ilyen indítvány azonban nem 
érkezett – ha a napirend megszavazásakor jelen lett volna, akkor ezt a javaslatot nyilván 
megtette volna –, erről most nem tudunk tárgyalni. Mátrai Márta képviselő asszony!  

 
DR. MÁTRAI MÁRTA (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök 

Úr! Két gondolatot engedjenek meg nekem. Az egyik: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr a 
mutyizásról beszélt. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a Magyar Országgyűlés 
elfogadta a lelkiismereti és vallásszabadságról szóló törvényt, amely törvény azért jött létre – 
mint ahogy az az általános és részletes vitában is elhangzott –, mert ki kellett szűrni azokat az 
egyházakat – egyetlen országban sincs annyi egyház, mint amennyi Magyarországon 
nyilvántartásban volt –, amelyek az úgynevezett bizniszegyház kategóriába tartoztak, hiszen 
azok azért jöttek létre, hogy az állami költségvetésből megfelelő mennyiségű támogatást 
kapjanak. Ez a törvény arra fókuszál, hogy hozzájáruljunk azoknak az egyházaknak a 
működéséhez, amelyek a törvényi előírásoknak megfelelnek, egészségügyi, oktatási, szociális 
intézményeket tartanak fenn. De az Országgyűlés és a kormány sem mondta azt, hogy azok az 
egyházak, amelyek kikerültek ebből a körből, nem folytathatják tovább a működésüket. 
Dolgozzanak, csinálják, működjenek úgy, ahogy eddig működtek, de nem azért kell nekik 
működniük, hogy az állami támogatáshoz hozzájussanak.  

Ami pedig Lendvai Ildikót illeti: már tegnap is nagy figyelemmel kísértem a 
hozzászólását. Többen ülünk ebben a bizottságban, akik körülbelül egy korosztályba 
tartozunk. Én még emlékszem arra az időszakra, amikor középiskolás éveinkben a szüleinkkel 
együtt mentünk a szentmisére és az ifjúgárdisták a templom kapujában felírták a nevünket, 
majd másnap az osztályfőnöki órán ennek elszenvedtük a hátrányát. Akkor most miről beszél, 
képviselő asszony? Az önök jogelődje volt az, aki mindezt végrehajtotta, ezért talán most nem 
kellene ilyen harcosnak lennie, mert abszolút hiteltelen ez az egész.  

 
ELNÖK: Lendvai Ildikó!  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Bár nincs jelentősége képviselő asszony 

megjegyzésének, de először arra felelek. Azt hittem, ezért volt rendszerváltás, amit többen 
készítettünk elő. Úgy tudtam, azért volt rendszerváltás a parlamentbe bekerült valamennyi 
párt egyetértésével, hogy ne kerülhessen sor azoknak a politikai viszonyoknak az 
ismétlődésére, amelyek miatt a pártállam – és még sok gazdasági ok miatt – megszűnt. Épp 
ezért, ha képviselő asszonynak az az érve, hogy mivel a pártállami rendszerben üldöztek 
egyházakat, ezért most az új rendszernek joga van bizonyos egyházakkal szemben 
igazságtalanul föllépni, akkor ez egy sajátos érvelés, de az a történelmi haszna mindenképpen 
megvan, hogy ez most jegyzőkönyvbe került.  

Ami viszont az érdemi vitát illeti: ha kinek-kinek a múltja következetességét nézzük, 
akkor utasítottunk el például olyan egyházat, amely Orbán Viktor gyermekeit keresztelte meg. 
Hogy van ez?  
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ELNÖK: Képviselő asszony, megkérem arra, hogy most az Ősmagyar Egyházzal 
kapcsolatos vitához szóljon hozzá, mert ez van napirenden. Minden mondatát kezdje úgy, 
hogy Ősmagyar Egyház, és utána azt mond, amit akar.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Szívesen. Az Ősmagyar Egyházról nem szólt az előttem 

szóló képviselő asszony hozzászólása sem, így tehát kénytelen vagyok a vitában az Ősmagyar 
Egyházról nem szóló szavaira is hasonló módon reagálni. Ez a mondat az Ősmagyar 
Egyházról tehát nem szólt, de szólt az Ősmagyar Egyházról nem szóló előző hozzászólás 
szavairól. Ez történt, és igyekszem pontosan megfogalmazni a dolgot.  

Ami viszont szintén az Ősmagyar Egyház kapcsán elnök úr előbbi, a napirend 
kiegészítésére vonatkozó figyelmeztetésére vonatkozik, az Ősmagyar Egyház, valamint a 
Házszabály kapcsán – eme két fontos tétel alapján – szeretném megjegyezni, hogy 
Házszabály-ellenes volna, ha külön napirendi pontban kellene felvétetni a tárgyalt törvény 
egyes rendelkezési indokolásának a szükségességét. Ezért ez nem egészen így van. Ráadásul, 
elnök úr, a múlt ülésen, amikor nem az Ősmagyar Egyház bevételéről szóló módosító 
indítványról beszéltünk, hanem a többi nem Ősmagyar Egyház bevételét javasoló módosító 
indítványról, akkor szintén javasoltam, hogy szülessenek indoklások. Ez tehát most nem 
önálló napirendi kezdeményezés kérdése. Az Ősmagyar Egyház kapcsán úgy fejezném be a 
hozzászólásom, hogy valamennyi törvényjavaslat tárgyalásánál a bizottságnak a törvényesség 
és a parlamenti eljárás szabályait természetesen be kell tartani. Ezek szelleme és lényege 
pedig arról szól, hogy a döntéseink nyilvánosak és indokolhatók. Ebben a szellemben és nem 
külön napirendi pontként szerettem volna ezt a kérdést felvetni, és ezt a felvetést az Ősmagyar 
Egyház, valamint az összes többi egyház kapcsán is fenntartom. Ezenkívül szívesen 
elmondom, az Ősmagyar Egyháznak is és valamennyi másik egyháznak is joga van ahhoz, 
hogy indokot kapjon egy parlamenti döntéshez. Ezért nem külön napirendi pontban 
kezdeményeztem ennek a megtárgyalását. Köszönöm a figyelmét, elnök úr.  

 
ELNÖK: Engedjék meg, hogy a további felszólalások előtt elmondjam, a Ház úgy 

döntött, hogy a törvény és az országgyűlési határozat együttes tárgyalását rendeli el. A Ház 
azért döntött a törvény és az országgyűlési határozat együttes tárgyalása mellett, mert nem 
tudni, hogy a végszavazáskor mi marad az egyik és mi a másik kosárban. Indoklási 
kötelezettség majd akkor lesz, és az alkotmányügyi bizottságot is fel fogjuk kérni, hogy ezt 
rendezzük, mert igaza van. Azt csoportosan is lehet indokolni, hogy alakilag ezért és ezért 
nem feleltek meg, tartalmilag viszont megfeleltek, de. Az alkotmányügyi bizottsághoz 
fordulhatok ebben a dologban, de az indoklási kötelezettség majd akkor áll fenn, amikor 
tudom, hogy mi van az egyik körben és mi van a másikban. Nem tudom, hogy ezzel egyetért-
e, képviselő asszony. Mátrai Márta!  

 
DR. MÁTRAI MÁRTA (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Ügyrendi 

javaslatom van. A tegnapi és a mai napon a kiegészítő ajánlás tartalmára tekintettel 
részletesen megtárgyaltuk az Ősmagyar Egyházra vonatkozó előterjesztést. Azt javaslom 
ügyrendileg, hogy zárjuk le a vitát és szavazzunk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Az ügyrendi javaslathoz minden frakcióból egy-egy ember hozzászólhat. Ki 

kér szót? Nyakó István!  
 
NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Nem értem az izgalmat, hiszen az Ősmagyar Egyház 

egyházi státuszának elnyerését a kormány támogatja, mert ez az egyház megfelel az egyházi 
kritériumoknak. Sőt, minden olyan vallási közösséget, amely megfelel a törvény előírásainak, 
a kormány támogat, hogy egyházzá váljon. Legalábbis ezt mondta Giró-Szász András január 
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6-án, amikor erről kérdezték, miután Clintonné őnagysága megfogalmazta az egyházi 
törvénnyel kapcsolatos kritikáit. Magyarán, a kormány álláspontja ebben az ügyben január 6-a 
óta világos. Ha a kormánynak más álláspontja van és meghazudtolja a szóvivőjét, akkor 
kérem, hogy a kormány képviselői nyilatkozzanak erről. Ez is egy tanulság. Ezután már csak 
arra vagyok kíváncsi, hogy Clintonné őnagyságának milyen tartalmú levelet küldött a 
kormány, olyat, amit Giró-Szász úr mondott január 6-án, vagy olyat, amit most a bizottság 
előtt képviselnek a kormány tagjai.  

 
ELNÖK: Örültem volna, képviselő úr, ha az Ősmagyar Egyházról is ejtett volna egy-

két szót. Gaudi-Nagy Tamás!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Már azt is értékelnünk kell, hogy egyáltalán 

vitatkozhatunk erről a kérdésről. Mert lehetne úgy is, mint ahogy múlt szerdán volt, amikor a 
Kossuth tér közbeszerzés alóli kivételét tíz perces vita után kellett eldönteni, mondván, hogy a 
Fidesznek frakcióülése van és ezért el kell hagyniuk az alkotmányügyi bizottságot. Ahhoz 
képest ez már előrelépés, amit komoly kegyként értékelünk. A probléma az, hogy ez nem 
kegy kérdése, azért vagyunk itt, azért végezzük a munkánkat, azért kapjuk közpénzből a 
fizetésünket, hogy ilyen kérdéseket nagyon lelkiismeretesen, alaposan, lehetőleg érzelem- és 
politikamentesen, jogi keretek között tárgyaljunk meg. Én ezt megpróbáltam, elmondtam, 
hogy nincs indokolás, nincs jogorvoslat. A felsorolt kritikáink szinte mind a törvény kritikája, 
hiszen átláthatatlan a rendszer. Ahogy Lendvai Ildikó is mondta, számos olyan szervezet van, 
amelyik megfelel a formális törvényi feltételeknek, mégsem kapja meg a bejegyzés 
lehetőségét. Ez arra utal, hogy itt durva önkény tombolása zajlik, amely viszont ugyanígy 
tombolt Lendvai Ildikóék rendszere alatt 2002 és 2010 között, valamint 1990 előtt is. Ma 
megint itt tartunk, de egyszer majd eljön az igazi rendszerváltozás, amibe viszont bele fog 
rendülni az ország és a világ.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A Fidesz és a KDNP frakciói részéről nincs jelzés arra, 

hogy az ügyrendi javaslathoz hozzá kívánnának szólni.  
Ki ért egyet azzal, hogy zárjuk le a vitát? (12) Ki nem ért vele egyet? (4) Ki 

tartózkodott? (0) A bizottság döntése alapján lezárom a vitát.  
Ki ért egyet azzal, hogy az Ősmagyar Egyház kerüljön ki az eredeti listáról? (2) Ki 

nem ért vele egyet? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, a bizottság nem ért egyet azzal, 
hogy az Ősmagyar Egyház kikerüljön az eredeti listáról. Zagyva György Gyula képviselő úr – 
ahogy eddig – most sem szavazott.  

Nyakó képviselő úr!  
 
NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Nem kaptam választ arra, hogy a kormány álláspontja 

miért tér el Giró-Szász András kormányszóvivő január 6-ai állásfoglalásától.  
 
ELNÖK: Képviselő úr vagy figyelt, vagy nem, de a kormány nyilatkozott ebben a 

kérdésben.  
 
NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Ezek szerint Giró-Szász András hazudott.  
 
ELNÖK: Képviselő úr, most az Ősmagyar Egyházról volt szó, és ehhez semmi köze 

nincs Giró-Szász András nyilatkozatához.  
A napirendi pont tárgyalását lezárom.  

A Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görög katolikus közösség társadalomban 
betöltött szerepéről szóló határozati javaslat (H/5904. szám)   
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(Dr. Semjén Zsolt, dr. Simicskó István, Seszták Oszkár, dr. Seszták Miklós (KDNP), 
Tasó László (Fidesz), dr. Nagy Kálmán (KDNP), dr. Zsiga Marcell, dr. Papcsák Ferenc 
és dr. Pósán László (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 

3. napirendi pontunk a Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görög közösség 
társadalomban betöltött szerepéről szóló határozati javaslat. Megadom a szót a tárca 
képviselőinek.  

A kormány álláspontjának ismertetése (Kiss András kabinettitkár, Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium) 

KISS ANDRÁS kabinettitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A tárca természetesen elismeri a görög katolikus közösség 
társadalmi jelentőségét és a társadalom érdekében végzett munkáját, valamint Máriapócs 
kiemelt kulturális és nemzeti jelentőségét, és ezek alapján támogatja a javaslatot.  

 
ELNÖK: Megállapítom, hogy az előterjesztőket nem képviseli senki. Ki kér szót? 

Gaudi-Nagy Tamás képviselő Úr!  

Kérdések, észrevételek, válaszok 

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Ez egy nagyon 
szimpatikus előterjesztés. Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a görög katolikus 
közösség nagyon erőteljes szerepet játszik a magyar társadalomban. Nagyon szívesen láttam 
volna az indokolásban – mert ez örök vesszőparipája a szegény kárpátaljai magyaroknak, 
pedig gondolom, nagyon sokan tudják –, hogy Máriapócs a kárpátaljai magyaroknak, az ottani 
nagy számú görög katolikus magyar közösségnek is zarándokhelye. Ezt azért illene 
megemlíteni. Nemrégiben beszéltem az egyik ottani vezető egyházi emberrel és egy 
meghatározó civil személlyel, akik nagyon erőteljes panaszként mondták el, úgy tűnik, mintha 
Kárpátaljáról folyamatosan megfeledkezne az anyaország. Ha egy ilyen szép határozatot 
fogalmazunk meg a Máriapócsi Kegyhely kapcsán, akkor egy mondatban meg lehetne 
említeni, hogy a Máriapócsi Kegyhely az egyetemes magyarság egyik lelki kulturális 
központja, amely különösen a Kárpátalján élő magyarok számára fontos. Higgyék el, hogy ez 
nekünk nem kerülne semmibe, nekik viszont nagyon sokat jelentene, ha olyan információ 
jutna el hozzájuk, hogy a csonka országi Országgyűlés odafigyelt a kárpátaljai magyarokra, 
akik nincsenek túl jó helyzetben.  

 
DR. MÁTRAI MÁRTA (Fidesz): Ők is beletartoznak az egyetemes magyarságba, és 

ez szerepel a szövegben.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Természetesen ők is beletartoznak az 

egyetemes magyarságba, de miért ne lehetne egy úgynevezett pseudo-exemplifikatív 
felsorolást nyitni, ami azt jelenti, hogy néhány elemet, néhány szereplőt kiemelek. A 
kárpátaljai magyaroknak picit több közük van a görög katolikus közösséghez, mint például a 
délvidéki magyaroknak, ahol sokkal kevesebb görög katolikus magyar van. Viszont a 150 
ezer fős kárpátaljai magyarság soraiban igen jelentős a számuk, a százalékot most nem tudom 
megmondani, elnök úr ebben nyilván tájékozottabb, mint én, mindenesetre ezt mindenképpen 
érdemes volna megemlíteni.  

Egy általánosabb jellegű észrevétel: semmilyen formában, még véletlenül sem akarom 
azt a látszatot kelteni, mintha nem lenne fontos a Máriapócsi Kegyhely és a görög katolikus 
közösség, de ha egy ilyen vallási felekezet és egy kegyhely kérdését országgyűlési szinten 
tárgyaljuk, akkor kérdezem, hogy nem lehetne-e ezt egy kicsit kibővíteni. Például 
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Csíksomlyóval, amelyik a magyar katolikusság fontos kegyhelye. Én ezzel kapcsolatban egy 
komplexebb dolgot tudnék elképzelni a magyar nemzeti vallásos kegyhelyek és a keresztény 
felekezetek társadalomban betöltött szerepéről. Ezzel ugyanis az a gond, hogy jöhetnek, s 
valószínűleg jönni is fognak a sértődések, hiszen Magyarországon élünk, és meg fogják 
kérdezni a katolikusok vagy az unitáriusok, hogy az ő társadalomban betöltött szerepük nem 
fontos annyira, hogy róluk is megemlékezzék egy országgyűlési határozat. Ezt mindenképpen 
szeretném a bizottság figyelmébe ajánlani.  

 
ELNÖK: Egyrészt szeretném elmondani, hogy a határozati javaslat külön kiemeli a 

Kárpát-medence népeit, másrészt a Katolikus Egyházban a kánonjogi rendelkezések 
meghatározzák azt, hogy mi a kegyhely. Nem hiszem, hogy a magyar parlament jogosult 
volna a kegyhelyek kérdésében dönteni, mert ezt a kánonjog szabályozza. Most sem a 
kegyhely kérdéséről van szó, mert a Katolikus Egyház már döntött arról, hogy Máriapócs 
kegyhely. Az indítvány a szekularizációval sem áll ellentétben, hiszen a szekularizációval 
kapcsolatban leginkább emlegetett állam, Franciaország például Lourdes-ot nemzeti 
emlékhelyként tiszteli.  

Az, hogy az országgyűlési határozati javaslat a Kárpát-medence népeit említi, 
pontosan azt célozza meg, hogy azt az összetartozó erőt, ami alapján Máriapócs évszázadokon 
keresztül zarándokhely volt és kegyhellyé van nyilvánítva, emeljük erre a rangra, és az 
Országgyűlés ezzel is fejezze ki az összetartozás-igényt. Egyébként egyetértek képviselő 
úrral, de ha elkezdünk osztogatni és sok ilyen határozatot hozunk, akkor ez az egy is súlyát és 
értékét veszti. Ha ezen a kegyhelyen tényleg összejönnének a Kárpát-medence népei, akkor 
valóban a népek közötti megbékélés helye lehetne Máriapócs. Más ilyen helyet nagyon 
nehezen találnék az országban. Gaudi képviselő úr!  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Elnök úr is utalt arra, hogy az ilyen, egy 

tematikában született országgyűlési határozatok számát ne gyarapítsuk meg nagyon. Ezért 
mondtam azt, hogy szerencsésebb lenne a nemzeti vallásos kegyhelyekről – például 
Csíksomlyóról – is beszélni, mert szerintem az első számú nemzeti és egyházi kegyhely 
Csíksomlyó, de persze Máriapócs is kiemelt hely. Megkérdezhetjük, hogy miért marad ki 
Csíksomlyó, amely gyakorlatilag egy félmilliós összmagyar nemzetgyűlés minden évben? 
Lehet, hogy majd elő kell terjeszteni egy ilyen határozati javaslatot is. Mindazonáltal ezt is 
támogatni fogjuk.  

Szavazás a tárgysorozatba-vételről és az általános vitára való alkalmasságról  

ELNÖK: Először a tárgysorozatba-vételről fogunk szavazni. Ki ért egyet a 
tárgysorozatba-vétellel? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 19 igen szavazattal, 
egyhangúlag támogatja a határozati javaslat tárgysorozatba-vételét.  

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a határozati javaslatot? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 19 igen szavazattal, egyhangúlag általános vitára alkalmasnak 
tartja a határozati javaslatot.  

Ékes Ilona lesz a bizottság előadója a parlament plenáris ülésén.  
Nagyon szépen köszönjük a minisztérium munkatársainak a segítségét.  
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A Független Rendészeti Panasztestület beszámolója a 2008-2010. évi tapasztalatairól 
szóló beszámoló (J/5033. szám)   
(Általános vita)   
A Független Rendészeti Panasztestület beszámolója a 2008-2010. évi tapasztalatairól 
szóló  beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/5790. szám)   
(A Honvédelmi és rendészeti bizottság önálló indítványa)   
(Általános vita) 

4. napirendi pontunk a Független Rendészeti Panasztestület jelentésének 
megtárgyalása. Tisztelettel köszöntöm dr. Juhász Imre elnök urat, Fráterné dr. Ferenczi Nórát, 
a panasztestület tagját, dr. Somssich Gabriella dandártábornok asszonyt és dr. Szomor Sándor 
alezredes urat, az ORFK Ellenőrzési Szolgálat Panaszirodájának vezetőjét. Megadom a szót 
elnök úrnak.  

Dr. Juhász Imre elnök (Független Rendészeti Panasztestület) szóbeli kiegészítése 

DR. JUHÁSZ IMRE elnök (Független Rendészeti Panasztestület): Köszönöm a szót, 
elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönjük a meghívást és a megszólalási 
lehetőséget. A Független Rendészeti Panasztestület hároméves beszámolóját tettük le az 
Országgyűlés asztalára. Az önök bizottsága előtt a tevékenységünk nem ismeretlen, hiszen az 
éves jelentések kapcsán már több ízben volt szerencsénk találkozni. Most annyiban más a 
helyzet, hogy ezúttal a plenáris ülésnek is meg kell tárgyalnia ezt a hároméves beszámolót. Ez 
alkalmat adott arra, hogy összegezzük a testület tevékenységét és levonjunk bizonyos 
konzekvenciákat.  

Az Országgyűlés elé terjesztett beszámoló négy részből áll. Az első részben a testület 
működésével kapcsolatos általános kérdéseket írtuk le. Ennek a résznek az az üzenete, hogy 
az emberi jogok ügyéért igen széles körű társadalmi összefogással kell küzdeni, s ebből se a 
civil szervezetek, se a rendőrség nem hagyható ki. Ebben a fejezetben a teljes civil kapcsolati 
rendszerünk megjelenik, és az a szerteágazó és széles körű kapcsolati rendszer is, amely a 
rendőrséggel kialakult az elmúlt évek során. Ez fokozatosan javuló tendenciát mutatott az 
elmúlt három évben. Olyan jellegű szakmai találkozókra került sor, amelyek növelték a civil 
testületi tagok és munkatársak ismereteit a rendőrség működését illetően.  

A beszámoló második részében a testület által a tárgyi három évben vizsgált ügyek 
tanulságairól van szó. Senkit nem szeretnék most statisztikai adatokkal terhelni, ezek 
részletesen kiolvashatók a beszámolóból. Az azonban látható, hogy az állásfoglalások száma 
ebben a három évben fokozatosan növekedett. 2008-ban – bár az még némileg töredékév volt, 
hiszen csak április végén tudtuk az érdemi munkát megkezdeni – mindössze 174 állásfoglalás 
született, 2009-ben már 457, 2010-ben pedig 538. Az állásfoglalásokkal kapcsolatban el kell 
mondani, hogy az érdemi vizsgálatot követően ezek jelentik azokat a határozatainkat, ahol az 
emberi jogok, vagy ha úgy tetszik az alapjogok sérelmét állapítja meg a testület. Ezenkívül 
még nagyon sokféle határozatunk van, amelyek a beszámolóban szerepelnek, nem érdemi 
típusú és érdemi típusú határozatok egyaránt.  

Az állásfoglalások számán túl fontos – s itt egy félreértést is szeretnék eloszlatni – a 
következő lépcső is, hiszen amennyiben az alapjogsérelmet súlyosnak minősíti a testület, 
akkor az az országos rendőrfőkapitány úrhoz kerül. Ezen a téren sok félreértés van, a sajtóban 
is jelentek meg rosszul interpretált nyilatkozatok. Az országos rendőrfőkapitány nem az 
állásfoglalásunkat hagyja helyben vagy utasítja el, hanem a panaszt vizsgálja meg, a panaszról 
foglal állást, és az állásfoglalásában nyilvánvalóan befolyásolja őt a Független Rendészeti 
Panasztestület ténymegállapítása, illetve a jogi konzekvenciák. Azok a mutatószámok, 
amelyek a tőlünk érkezett és állásfoglalással megerősített panaszra vonatkozó országos 
rendőr-főkapitányi állásfoglalásokat illetik, ezzel a szűrővel értendők és így kell ezeket a 
maguk helyén kezelnünk.  
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Az állásfoglalások elég nagy szórást mutatnak. A hároméves beszámolóban nem is 
vállalkoztunk arra, hogy konzekvenciákat nagyobb vonatkozásokban is megállapítsunk, 
ugyanis a különböző években különböző eredményekre jutottunk. Például az ORFK 2009-ben 
a panaszok 20 százalékának adott helyt és 28 százalékban utasította el azokat, viszont 48 
százalékban részben helyt adott a panaszoknak. Tehát van olyan is, hogy nem teljes egészében 
utasítja el a panaszt, illetve ad helyt annak, hanem csak részben, ugyanis a dolog 
természetéből fakadóan több alapjogsérelem is történhet egy rendőri intézkedés vagy 
mulasztás következtében, és nagyon sok esetben fordul elő, hogy megállapítjuk négyféle 
alapjog megsértését, s az országos rendőrfőkapitány egy alapjog vonatkozásában osztja az 
álláspontunkat, három vonatkozásában viszont nem. Tehát ez a mutatószám is nagyon fontos. 
2010-ben a panaszoknak való helyt adás, illetve elutasítottság tekintetében tapasztalható 
egyfajta visszaesés. Megmondom őszintén, nem tudom, hogy ennek mi lehet az oka. Már 
készül a 2011-re vonatkozó éves jelentésünk, ebben talán már tendenciák is kiolvashatók 
lesznek. Az e tárgyi három év vonatkozásában nem volt kivitelezhető, hogy teljes egészében 
és egyértelműen megállapítsunk egy csökkenő vagy egy növekvő tendenciát.  

A harmadik részben jogalkotási és hatáskör-bővítési javaslatokat tettünk 
jogszabályhely szerint és nagyon részletesen. A három évnyi működés kiadta azokat a napi 
problémákat, amelyeket a korábbi jogszabályalkotáskor a jogalkotó még nem láthatott előre. 
Gondolok például a panasztételi határidőre, ami annak idején nyolc napban került 
meghatározásra. A rendőrségi panaszeljárásban ez harminc nap, és nagyon sok probléma van 
abból, hogy a rendőrök részéről még a tájékoztatás is úgy hangzik el, hogy harminc nap van a 
panasztételre és nem nyolc, hiszen abból indulnak ki, hogy bizonyára azonos a két határidő. 
Egy nagyon könnyen kivitelezhető technikai jellegű módosítás lenne a panasztételi határidő 
harminc napra emelése. Mi a panaszhoz vagyunk kötve és akkor tudunk vizsgálódni, ha 
konkrét panasz érkezik konkrét személytől konkrét intézkedés vagy mulasztás 
vonatkozásában. Át lehetne gondolni a hivatalbóli eljárás lehetőségét, kiindulva a 
párhuzamosságokból, amit annak idején a törvény indokolása sem tagadott, ugyanis ezek a 
jogok az ombudsmant is megilletik. Talán ezen is el lehetne gondolkodni. Jobban és 
rugalmasabban tudnánk reagálni bizonyos eseményekre, ha a hivatalbóli eljárás lehetősége 
meg lenne adva számunkra.  

Van némi eltérés az ORFK elvi álláspontja és a miénk között a panasz elkésettségét 
illetően. Amikor nem sikerül a nyolcnapos határidőt tartani, akkor egyfajta igazolási 
kérelemként elbíráljuk, hogy befogadható-e és érdemben vizsgálható-e a panasz vagy sem. 
Elég fura helyzeteket hoz az élet, hiszen előfordul, hogy az emberi jogsértést megállapító 
állásfoglalásunkat követően az ORFK azt mondja, hogy a panasz az ő álláspontja szerint 
elkésett. Mi tehát elbíráljuk érdemben, az ORFK pedig azt állapítja meg, hogy a panasz 
elkésett és ez az ő érdemi vizsgálatát nem teszi lehetővé. Véleményünk szerint – akár a Ket. 
szabályaiból kiindulva, akár más metódus útján – rendet kellene teremteni az igazolási 
kérelem kapcsán.  

Módosító javaslataink egy része nem konkrétan a testületre vonatkozó szabályozásra, 
hanem azokra a jogszabályokra vonatkozik, amelyeket mind a rendőrség, mind a testület 
alkalmaz az eljárása során. Gondolok például a fokozott ellenőrzésre, amellyel – a törvényi 
szabályozás hiánya miatt is – egy elég furcsa gyakorlat harapózott el az utóbbi időben, hiszen 
mind a területi, mind az időbeli kiterjedését illetően egész extrém példák vannak, például 
féléves fokozott ellenőrzés országos szinten. Ezt is át kellene gondolni, mi mindenesetre 
leírtuk az Országgyűlés számára figyelemfelhívásként.  

A beszámoló negyedik részében a statisztikai mellékleteket lehet megtalálni. 
Különböző szempontokból igyekeztünk a már esetleg tendenciát is mutató számszaki adatokat 
a tisztelt Országgyűlés elé terjeszteni.  
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Szeretném megköszönni az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi 
bizottsága eddigi támogatását, és azt kérjük, hogy jóváhagyólag támogassák a hároméves 
beszámolót. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? Gaudi-Nagy Tamás!  

Kérdések, észrevételek, megjegyzések 

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Én is szeretném köszönteni a testület tagjait, 
munkatársait, megköszönve sokéves munkájukat. Nagyon jó az, hogy végül is valahogy a 
kezünkbe került ez a szép kinyomtatott beszámoló. Nekem legalábbis sikerült szereznem 
egyet. Az igazi persze az lett volna, ha mindenki kapott volna ilyet, de ez nem a testület 
hibája, hanem valahol elakadt a rendszerben. És nem öt perccel az ülés előtt kellene, hogy a 
kezünkbe kerüljön ez a szépen kiállított mű, ami nyilván azért készült, hogy eljusson az 
érdekeltekhez.  

 
ELNÖK: Nem akarom félbeszakítani, képviselő úr (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Mégis 

félbeszakított!), de ez a beszámoló már fél éve fent van a parlament honlapján.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ezt értem, de közpénzből egy ilyen szép 

kötetet csináltak a testület vezetői – amit nagyon jól tettek –, ami el is indult az Országgyűlés 
képviselői felé, de nem jutott el hozzájuk.  

 
ELNÖK: Akkor önt kitüntették, mert nekünk nem jutott belőle. De képviselő úr, 

elintézem, hogy ezt a példányt dedikálják is önnek.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nem kell elintézni, mert hál’ istennek jó 

viszonyban vagyok a testület tagjaival és nem hinném, hogy ezzel probléma lenne. Sőt mi 
több, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat könyvéből is kaptak egy dedikált példányt.  

 
ELNÖK: A képviselő úr jól lobbizott, ezért kapott egy példányt.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Mondjuk így. Ez a hároméves jelentés egy 

nagyon szép munka. Ha ilyen alapossággal, szisztematikussággal, a feladatát komolyan véve 
működne minden testület Magyarországon, akkor egy kicsit másként állnánk. Legalább egy 
kicsit örüljünk annak, hogy van egy olyan szervezetünk, amelyik komolyan veszi magát és jó 
munkát végez. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem lesz néhány kritikai észrevételem, de azok 
inkább csak a múltnak szólnak majd, hiszen ez a jelentés jórészt a múltat tartalmazza, a 2008-
as, 2009-es és 2010-es éveket. 2010-ből kicsit több mint fél év esik a jelenlegi kormány 
időszakára. 2010-ben változás történt a testület összetételében, akkor került oda 
elnökhelyettesnek Kozma Ákos kolléga.  

Először a kellemetlenebb részeken szeretnék túlesni, és fokozatosan haladnék az 
érdekesebb szakmai részek felé. Örömmel láttam, hogy a civil szervezetekkel való 
kapcsolattartás körében több sikeres rendezvény lebonyolítására került sor, amelyek 
jelentőségét nem lehet elégszer hangsúlyozni. Nagyon szomorúnak tartom viszont – de ez 
végképp nem a testület hibája, hanem a bizottság vezetéséé –, hogy ez a mai meghallgatás 
nem nagy nyilvánosság előtt zajlik. (Dr. Gulyás Gergely: Netán zárt ülésen vagyunk?) Nem, 
de ezt meg kellett volna hirdetni, kedves bizottsági vezetés, nagyon komoly 
sajtónyilvánosságot kellett volna szervezni ennek, hiszen itt nem komolytalan dolgokról 
beszélünk. Olyan élethelyzetben vagyunk, amikor Magyarországot azért támadják, hogy 
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rettenetes módon sérülnek az alapvető emberi jogok, miközben ez a jelentés is tökéletesen 
bemutatja, hogy Magyarországon a súlyos, kirívó emberi jogsértések 2010 előtt történtek.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, az ülés kitűzésével egyidejűleg munkatársaim a 

sajtóosztálynak is megküldték a meghívót.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Akkor visszavonom az iménti állításom.  
 
ELNÖK: De mielőtt állít valamit, nyugodtan kérdezzen.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Én nem ismerem ezeket a mechanizmusokat, 

velem senki nem osztotta meg, hogy milyen üléseket hirdettek meg a sajtónak, milyeneket 
nem. (Dr. Artzt Ilona: A honlapon is fent van a meghívó.) Kedves Ilona, tudod jól, ez nem úgy 
működik, hogy ott van a honlapon. Akkor fog ezzel valaki foglalkozni, ha érdekes meghívót 
kap mondjuk egy büfével egybekötött sajtótájékoztatóra. Nem lenne jó, ha ez ennyiben 
megrekedne. Arra buzdítom a testület vezetését, hogy mindenképpen próbálja nagyobb 
nyilvánosság elé vinni ezt az ügyet, mert én ezt egyszerűen szégyennek tartom. Nem az ő 
szégyenüknek. Nem tudom, kinek a szégyene ez, a sajtóé vagy másoké, de valakinek a 
szégyene az, hogy ez az ülés most teljes homályban zajlik. Ezt a jegyzőkönyv kedvéért 
mindenképpen el kellett mondanom.  

A civil szervezetekkel való kapcsolattartásnál vagyunk. Ne kerülgessük a forró kását, 
ezen a téren volt több jól sikerült rendezvény, például tavaly december 10-én „Az emberi és 
polgári jogok a magyar EU-elnökség előtt” című, amelyen több jogvédelemmel foglalkozó 
szervezet és személy vett részt, többek között Schiffer András képviselő kollégám, az LMP 
frakcióvezetője. Most csak egy költői kérdést szeretnék feltenni: a Nemzeti Jogvédő Szolgálat 
és Alapítvány, amely egy viszonylag jól ismert és sok munkát letett szervezet, vajon miért 
maradt ki a meghívottak listájából. Nem szerény személyemet hiányolom a meghívottak 
közül, például Zétényi Zsoltot, Somogyi Jánost vagy bárkit meg lehetett volna hívni a 
szervezetből, ha én nem vagyok kívánatos. Bár tudtommal Schiffer András sem jogvédőként 
volt ott. Az ő személyében is van egy párhuzamosság, hiszen jogvédő is és az LMP most már 
nem frakcióvezetője. Nálam is arról van szó, hogy országgyűlési képviselő és nemzeti 
jogvédő is vagyok. Megmondom őszintén, hogy a mellőzés elég rosszul esett. De igazából az 
ügynek esik rosszul elsősorban, mégpedig az, hogy ezek szerint valamilyen szempontok 
alapján szelektálódnak a meghívottak.  

De szerencsére korrekció is történt, mert tavaly decemberben volt egy hasonló jellegű 
konferencia, ahova némi erőteljes érdeklődés hatására meghívást kaptam, de magától ez sem 
történt volna meg. Nagyon remélem, hogy ezek a rendszerhibák majd kiküszöbölődnek. 
Ahogy elnök úr is mondta, nagyon fontos lenne mélyíteni a kapcsolatot a civil jogvédő 
szervezetekkel, akár egy állandó szakmai kerekasztal fenntartásával, mondjuk 
negyedévenként „Ki mit gondol a rendészeti szervek munkájáról” című kerekasztal-
beszélgetéssel, amelyre az alapjogi biztost is érdemes lenne meghívni. Egyébként – bár lehet, 
hogy csak az én figyelmem kerülte el, de – mintha az alapjogi biztossal való kapcsolódást 
nem látnám a jelentésben, de ha ez csak az én felületességem, akkor elnök úr vagy valaki más 
biztosan helyreigazítja. Érdemes volna vele is elmélyíteni a kapcsolatot, mert ő 
Magyarországon egy nagyon jelentősen megnőtt tekintélyű jogvédő szervvé vált, hiszen 
megkapta az Alkotmánybírósághoz való fordulás lehetőségét, amit viszont a parlamenti 
ellenzéki pártok elvesztettek, ezért izgalommal figyeljük Szabó Máté ez irányú tevékenységét.  

Volt egy-két olyan érdekesebb találkozó is, amelyekre konkrétabban is rákérdeznék. 
Pintér Sándor belügyminiszter úrnál volt egy 2010. november 17-i látogatás. Kifejezetten 
kíváncsi volnék arra, hogy ő hogy fogadta azt a felvetést – ha egyáltalán volt ilyen felvetés –, 
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ami a legkritikusabb része az egész panasztestületi munkának, hogy a rendőrség milyen 
arányban veszi komolyan, fogadja el a testület állásfoglalásait. Az erről szóló adatokat az 
imént hallottuk. A 2008-as és 2009-es év olyan értelemben tiszta lap, hogy akkor kézi 
vezérelt, pártállami rendőrségszerű formában működtetett rendészeti munka folyt, a politikai 
ellenzék üldözése volt az egyik feladatuk, ezért itt abszolút érthető az alacsony elutasítási 
arány.  

A múltkori ülésen volt egy kis kommunikációs félreértésnek nevezhető dolog: elnök 
úr szerint bizonyos szavait nem jól interpretáltam. Én azért továbbra is azt látom trendként, 
hogy 2010-ben elég drasztikusan lecsökkent a panasztestületi állásfoglalások elfogadásnak a 
mutatója. Erre elnök úr is kitért a bevezetőjében és azt mondta, nem igazán tudja ennek az 
okát. 2009-ben – amely részben még Gyurcsány Ferenc éve, áprilisban vette át tőle a 
kormányrudat Bajnai Gordon, egy jó nagy tüntetés is volt ellene, amit alaposan 
szétkönnygázaztak – 20 százalék volt a helyt adás és 48 százalék a részbeni helyt adás. 2010-
ben drasztikus változások következtek, a helyt adások száma 3 százalékra, a részbeni helyt 
adásoké pedig 11 százalékra csökkent, ami hajmeresztően rossz arány. Miből adódott ez? 
Van-e valamilyen szűrt adatuk a kormányváltás előtti és utáni időszakra arra vonatkozóan, 
hogy a kormányváltás utáni időszakra átgyűrűzött-e a kormányváltás e téren remélt jó hatása 
vagy sem. Magyarul: folytatódott-e a trend kormányváltás után az állásfoglalások csekély 
elfogadása tekintetében vagy nem folytatódott? Nagyon örülnék, ha e tekintetben részletesebb 
adatokat kapnánk.  

Örömteli esemény volt a múlt évben, hogy Magyarország csatlakozott a kínzás elleni, 
embertelen vagy megalázó bánásmóddal kapcsolatos egyezményhez, az OPCAT-
jegyzőkönyvhöz. Ez ugyan a tavalyi év eseménye, de talán fel szabad tennem azt a kérdést, a 
testület érzékel-e már valamit abból, hogy Magyarország részéről ez a csatlakozás megtörtént. 
Milyen lépéseket tett vagy tervez tenni a testület a fogvatartotti körülmények állandó 
monitorozása – mert erről szól ez a jelentés; Szabó Máté többször kifogásolta, hogy 
Magyarország nem csatlakozott hozzá, de ez végül is megtörtént –, ennek az aprópénzre 
váltása érdekében. Történt-e az alapjogi biztossal közösen ezen a téren előrelépés?  

Az egész időszak érdemi értékelését nagyon szépen tartalmazza a testület jelentése. 
Már többször elmondtuk, de még napokat lehetne erről beszélni. Ettől azért megkímélem a 
bizottságot és legfeljebb csak néhány összegző mondatot mondanék. Az 2008 és 2010 közötti 
egyedi ügyekből kiviláglik: igaz az a bizonyos részjelentési alapmegállapítás, amit az emberi 
jogi bizottság 2010. december 8-án fogadott el, amely részjelentés a 2002 és 2010 között az 
állam részéről elkövetett politikai szabadságjogokkal kapcsolatos jogsértéseket vizsgálta, és 
az volt az alaptétele, hogy az akkori kormányzatok egyszerűen politikai eszköznek használták 
a rendőrséget az ellenzéki tevékenységet kifejtőkkel szemben a hatalom megtartása 
érdekében. Az a részjelentés visszaigazolódik ebben a testületi beszámolóban, hiszen ha 
végigszemléljük ennek a három évnek az eseteit, azt látjuk, hogy a 2009. július 4-ei, a 2008. 
október 23-ai, a 2009. október 23-ai, tehát gyakorlatilag az összes nemzeti ünnepi, illetve 
ellenzéki rendezvényen történt rendőrségi jogsértés, például úgy, ahogy elnök úr is említette, 
a fokozott ellenőrzés önkényes kiterjesztésével. Azóta már beszéltem olyan rendőrrel, aki 
kerekperec elmondta, az volt kiadva, hogy a tüntetésről eltávozó személyek közül azt kell 
vegzálni, igazoltatni, szívatni, akinél nemzeti zászló, kokárda vagy bármilyen nemzeti jelkép 
van. Rengeteg probléma volt a gyülekezési jog gyakorlásával kapcsolatban, ez volt a 
legkardinálisabb terület. A hatalomnak az volt a legfontosabb, hogy minimalizálja vagy 
korlátozza a szabadságjogokat. 2009. március 15-én történt az ominózus testüreg-
átvizsgálással kombinált fogdai előállítás egy nevetséges, még csak szabálysértésnek sem 
minősülő véleménykifejtés miatt. Aztán ugyanezen a napon minket mint jogvédőket támadtak 
meg rendőrök és fújtak le a Szent István-bazilika előtti elvonulást követően. A tucatjával 
történt bilincselések és más kényszerintézkedések alkalmazásában is kimutatható volt a 
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szükségtelenség és aránytalanság. Hemzsegnek az ilyen és hasonló ügyek a politikának ebből 
a dicstelen időszakából, amikor az volt a cél, hogy a tiltakozókat elrettentsék a jogaik 
gyakorlásától.  

A jelentésből hiányzik a rendőrség munkájának az a része, ami nem ennyire egzotikus, 
hogy tiltakozó emberek vonulnak fel az utcán. Ez ma is előfordul, mindig is volt és mindig is 
lesz ilyen egy demokráciában, ebben önmagában semmi dráma nincs. De amikor a 
rendőrségnek a közbiztonságot garantáló tevékenységével kapcsolatos ügyeket vizsgáljuk, 
akkor oda kell figyelnünk a panasztestületnek arra a panaszára, hogy ők csak kérelemre 
indíthatnak eljárást, nincs hivatalbóli eljárás-kezdeményezési joguk. Nagyon értékes a 
jelentésben az a lista, amelyik hatáskör-kiterjesztési javaslatokat terjeszt elő 26 pontban. Ez 
egy elképesztően alapos problémaleltár. Én egy elemet mindenképpen beemelnék ebbe a 
gondolkodásba, mégpedig a rendőrség közbiztonságot garantáló feladatteljesítésével 
kapcsolatos vizsgálódást. Ami ma Magyarországon zajlik, elsősorban a kistelepüléseken, az – 
Horn Gyula szavaival – minden, csak nem közbiztonság. Tényleg katasztrofális viszonyok 
vannak, amiről nyilván a testület tagjai is tudnak, de hivatalból nem tudnak vizsgálatot 
kezdeményezni. Nem zárom ki, hogy ilyen jellegű panaszok érkeznek.  

Mondok egy példát: nem megy ki a rendőr egy vagyon elleni, bagatellnek nevezhető 
bűncselekmény esetén, amikor valakinek ellopják a huszadik tyúkját az udvarról a faluvégi 
legények, vagy ha kimegy, akkor nem végez olyan nyomrögzítést, amilyet az Újfehértói 
Rendőrkapitányság nagyon sikeresen végzett. Érpatakon azért oldódott meg a bűnözés ügye, 
mert ott a rendőrség komolyan vette a feladatát, kiment és még DNS-mintákat is vett egy kis 
értékű vagyon elleni bűncselekmény esetén. A sok kis értékű vagyon elleni bűncselekmény 
oda vezet, hogy egyes társadalmi csoportok megélhetése kerül veszélybe, hiszen nagyon 
sokan egyszerűen kénytelenek abbahagyni a termelő tevékenységet, mert nem éri meg, nem 
hajlandók másnak termeszteni a gyümölcsöt, a kukoricát vagy bármi mást. Én ezt az elemet 
fájóan hiányolom a jelentésből, de még egyszer mondom, ez valószínűleg nem a testület 
hibája. Meg kell kérdezni az állampolgárokat, hogy miért nem ismerik ezt a lehetőséget, miért 
nem tudják, hogy ha kelletlen, hanyag, nem szakszerű rendőri intézkedéssel találkoznak, 
akkor a Független Rendészeti Panasztestülethez fordulhatnak. Ha egy vagyon elleni 
bűncselekmény, garázdaság vagy a társadalmi együttélést romboló, a mindennapi bűnözés 
körébe tartozó típusos bűncselekmény történik, akkor egy vidéki rendőrőrs vagy 
rendőrkapitányság általában nem mozdul meg, hanem kinyit az ügynek egy aktát, vezetgeti 
egy ideig majd lezárja és egy üggyel több lesz, amely eredménytelenül zárul. Ez rombolja 
igazán a magyar társadalom szöveteit.  

Jelenleg is vannak a gyülekezési joggal kapcsolatos problémák, amiket nem most kell 
megvitatni, mert az előző három év jelentését vizsgáljuk, de az, hogy a Kossuth teret több 
hónapra lefoglalta a kormány és ezáltal nem lehet itt tüntetést tartani, vagy hogy a Kossuth 
teret fel akarják szántani és virágágyásokat akarnak létesíteni, hogy ott ne lehessen tüntetni, 
ezek nem túl jó jelek, de, mondom, ezt nem most kell megvitatnunk. Arra buzdítom a testület 
vezetőit, hogy kezdjenek felvilágosító kampányba. Amikor járjuk az országot és lakossági 
fórumon a magyar-cigány együttélés kérdéséről beszélgetünk, akkor meg szoktam kérdezni az 
embereket, hogy fordultak-e már a Független Rendészeti Panasztestülethez azért, mert a 
rendőr nem ment ki vagy nem rögzítette a nyomot. Akkor látom, fogalmuk sincs az 
embereknek arról, hogy mi az a panasztestület. Egy felvilágosító kampány tehát nagyon 
elkelne, hiszen itt van egy csapat, egy tapasztalt, felkészült, elkötelezett szakértői gárda, akik 
tudnának alakítói lenni ennek a folyamatnak, mégis lábhoz tett fegyverrel kell nézniük, hogy 
mi zajlik az országban. Ez semmiképpen nem jó!  

Változott-e a kényszerítő intézkedések alkalmazásának a szükségesség és arányosság 
szerinti követelménye? Magyarul: érzékelhető-e a rendőrségnél a tömeges jogsértéssorozat 
utáni korrekció? Például egy tüntetéskezelésnél vagy egy sima előállításnál esik-e szó a 



- 25 - 

jogokról? Ezt mindenképpen meg kellene vizsgálni. Most elsősorban a 2010. év 
kormányváltás utáni időszakáról kérdezem a véleményüket, de higgyék el, nem az vezet, hogy 
kimutassam, az új kormány időszaka alatt nem változott semmi és ez milyen jó nekünk. 
Nekem az lenne a jó, ha változnának a körülmények és valóban ne lennének ilyen panaszok. 
Ebben a körben a testületnek is elfogulatlanul kell vizsgálódnia, és ez szerintem 
modellezhető.  

Diszkriminációmentesség. Nelly Cruz biztos részéről hangzott el az az elég 
megalapozatlannak tűnő kritika Magyarországgal szemben az Európai Parlament 
Szabadságjogi bizottsága ülésén, hogy a rendőrség megfigyeli a kisebbséghez tartozókat, nem 
tudom, milyen drasztikus lépéseket alkalmaz velük szemben és torkukon a kés. Sokan 
szeretnénk ha így lenne, de azért nem tapasztalunk ilyet. Kíváncsi lennék rá, hogy a testület 
észlel-e ilyet, kapott-e olyan panaszt, hogy a cigány kisebbséghez tartozók sérelmére 
aránytalanul megnőtt a rendőri vegzatúrák száma. A diszkriminációmentességet mi úgy 
látnánk jónak megvalósulni, hogy nemcsak a cigány emberek sorsát emelné maga elé 
kiemeltebben a kormányzat vagy a rendőrség egy válságövezetben, hanem az ott élő magyar 
emberekét is, és a kettőt egyszerre próbálná kezelni a társadalmi és szociális problémákkal 
együtt.  

Elnök úr megdicsért minket, hogy az emberi jogi bizottság mindig támogatta a testület 
munkáját. Én annak idején felvetettem, hogy az emberi jogi bizottság – legalábbis részemről 
és Zagyva Gyula részéről, tehát a Jobbik-frakció tagjai részéről – van nyitottság, 
fogadókészség arra, hogy kicsit jobban mélyedjen el a kapcsolat a testület és az emberi jogi 
bizottság között, mert ebben nagyon sok lehetőség rejlik. Zagyva Gyula is szívesen részt 
venne egy monitorozónak nevezhető látogatáson, bejáráson a testületnél, megbeszélnénk, 
hogy dolgoznak a testület tagjai, hogy lehet fokozni az együttműködést, hogy lehetne közös 
konferenciákat szervezni. Szerintem Magyarország megítélésének is nagyon jót tenne, ha a 
testület keresné a kapcsolatot az Európai Parlament Szabadságjogi bizottságával, meghívná 
őket Magyarországra, és egy, az emberi jogi bizottsággal közös rendezvény keretében 
szembesítené őket azzal, hogy mi a helyzet Magyarországon a rendőri szervek működését 
illetően. Ilyen értelemben újítás a mostani bizottsági meghallgatás, hiszen a rendőrség magas 
rangú jeles képviselője nem ül ott az előadói oldalon. Ez nyilván azt jelenti, hogy elnök úr egy 
külön alkalmat szán arra, hogy hallgassuk meg az országos rendőrfőkapitányt, hogy miképpen 
fogadja ezt a testületi jelentést. Én ezt ezúton indítványozom. Ezt már korábban is megtettem, 
igaz eredménytelenül, mert mindig leszavazta a bizottsági többség. Szerintem Hatala József 
országos rendőrfőkapitány úrnak – aki láthatóan próbálkozik, hogy változtasson a dolgokon – 
mindenképpen el kellene jönnie ide és számot kellene adnia arról, ő hogy látja a testület és a 
rendőrség közötti viszonyt, illetve hogyan értékeli 2010-nek azt az időszakát, amikor nem jó 
irányt vettek a panaszokat követő állásfoglalások utáni magatartások.  

Végül Catóként el kell mondanom, hogy Bencze Józsefnek nem szabad macedón 
nagykövetnek lennie, mert az időszakában brutális jogsértések sorozata történt. Szégyen, hogy 
ő jelenleg Macedóniában nagykövetként képviseli Magyarországot. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lendvai Ildikó következik.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Előre mondom – ezért is tudok rövid 

lenni –, hogy nem vagyok a kérdés szakértője és nem merném azt mondani, hogy a száz oldalt 
kívülről megtanultam. Szó nincs erről, éppen ezért a témával foglalkozó képviselőtársaim 
véleményét kértem. Ezen az alapon nyugodtan tudom mondani, hogy mi is szeretnénk 
megköszönni a panasztestület munkáját, valamint a nagyon korrekt, részletes, és valóban 
nemcsak tényeket, hanem hasznos javaslatokat is tartalmazó beszámolót.  
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Két dolog bizonyosodott be. Egyrészt – amit sejtettünk is – az, hogy a panasztestület 
nagyon gondosan végezte a munkáját, másrészt az, hogy valóban szükség van egy ilyen 
testületre. Ha jól emlékszem, a parlament ezt a testületet 2008-ban széles konszenzussal hozta 
létre (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: A szemkilövések után.), és a testület munkájára továbbra is 
szükség van.  

Pusztán csak egy dolgot szeretnék felvetni, ami lehet kérdés is és javaslat is. Az 
országgyűlési határozati javaslat arra vonatkozik, hogy fogadjuk el a beszámolót. Én is úgy 
gondolom, hogy ezt kell tenni. Ugyanakkor a számos jogszabályalkotó gondolatot, ami 
fölvetődik az anyagban részint a testület jogosítványait illetően, részint azon túlmenően is, 
egyáltalán a jogszabályok megszületését érdemes támogatnunk és a sorsát figyelemmel 
kísérnünk, sőt, ahogy Gaudi-Nagy kolléga is mondja, a későbbiekben akár kezdeményezni is 
lehet hasonló jogszabályokat. Bár magam jobban örülnék, ha ezt a rendészeti bizottság tenné 
– nyilván a szakértelem okán –, de emberi jogi szempontból akár mi is megtehetjük. A 
kérdésem arra vonatkozik, hogy önök szerint azokra a javaslatokra, amiket önök tesznek – az 
új jogszabályt igénylő javaslatokra gondolok –, milyen sors vár. A tárca rendelet vagy törvény 
formájában nyitottságot tanúsít erre, vagy az önök kezdeményezésére a kormány benyújt 
törvényjavaslatot? Tehát mi történik a javaslatokkal? Erre vonatkozik a kérdésem a köszönet 
megismétlése mellett. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Arra kérem dr. Somssich Gabriellát vagy dr. Szomor Sándort, válaszoljanak 

arra a kérdésre, hogy a panaszokat hogyan dolgozzák fel a rendőrségen belül.  
 
DR. SOMSSICH GABRIELLA r. dandártábornok (ORFK Ellenőrzési Szolgálat 

vezetője): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az ORFK képviseletében dr. Somssich 
Gabriella rendőr dandártábornok vagyok, a központi panaszirodát pedig dr. Szomor Sándor 
rendőr alezredes kollégám vezeti. Mi most megfigyelési joggal vagyunk itt a bizottság ülésén, 
ezért a kérdésekre nem kívánunk válaszolni.  

 
ELNÖK: Akkor erre a kérdésre is a panasztestület képviselője fog válaszolni. Zagyva 

György Gyula képviselő úr következik.  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Az lenne a tiszteletteljes kérésem, egy pár 

mondatot szenteljenek arra, hogy az elmúlt öt-hat évben a nyilvános rendezvényeken 
tapasztalt visszaélések – nem megfelelő igazoltatások, emberi jogi kérdések megsértése, 
különböző diszkriminációk – az elmúlt egy-másfél évben csökkentek-e, és van-e arra akarat a 
rendőrség vezetőinek a részéről, hogy a Független Rendészeti Panasztestület állásfoglalásait 
figyelembe véve külön hangsúlyt fordítsanak arra, hogy ez a jelenség visszaszoruljon, a 
rendőrségi állomány részére kiadják azt, hogy erre kínosan ügyeljenek, hogy egy 
demokratikus jogállamban szabadon lehessen élni az állampolgári jogokkal. Én akár holnap 
reggelig tudnám sorolni azokat az eseteket, amiket a gyakorlatban szoktunk tapasztalni egy 
nyilvános rendezvényen, tüntetésen, megemlékezésen, bármin. De az elmúlt húsz évről is 
tudnék könyvet írni ilyen szempontból. Ha vendégeink megvárják a bizottsági ülés végét, 
akkor egy-két sztorit el fogok mondani nekik. Én nagyon sok tüntetésre járok, így el tudom 
mondani azt is, ami velem történik, akár mint országgyűlési képviselővel is, és azt is, amit 
időnként magam körül látok. Rengeteg olyan eset történt, amit a saját szememmel láttam és 
panaszként is be lett adva, s a Rendészeti Panasztestület vagy megállapította a jogsértést, vagy 
nem, de ha meg is állapította, nem történt az ügyben semmilyen előrelépés. Nem tudom, 
látták-e már – teljesen mindegy, milyen politikai színezetű tüntetésen –, hogy történik egy 
igazoltatás. Ha például dandártábornok asszony megnézne egy ilyen igazoltatást, utána 
biztosan leadná a munkakönyvét a rendőrségen.  
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ELNÖK: Már nincs munkakönyv!  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Ez szónoki fordulat volt, elnök úr.  
 
ELNÖK: Nagyon hatásos volt! Rögtön fölfigyelt rá mindenki.  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Végül Mátrai Mártának tennék egy 

megjegyzést. Olyan élvezettel tud nekem megjegyzéseket tenni Mátrai Márta, hogy most én is 
teszek neki egy megjegyzést. Finoman jelzem Mátrai Márta képviselő asszonynak, ha őt 
érnék olyan vegzatúrák vagy diszkriminációk, mint amilyenek minket érnek, akkor biztosan 
Strasbourgban siránkozna.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A hölgyekkel nagyon finoman kell beszélni, képviselő 

úr. Gaudi-Nagy Tamás!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Egy kötelességszerű mondatot kifelejtettem a 

felszólalásom során, de ez is azt jelzi, hogy inkább a téma érdeme érdekel és nem a 
határozathozatali folyamat előrevivése. A lényeg az, hogy mi támogatjuk ezt a határozati 
javaslatot, amely a jelentés elfogadására irányul, és azt is jónak tartjuk, hogy azokat a 
jogalkotási javaslatokat, amiket a testület tett, a bizottság vizsgálja meg, vállalja fel, és ha 
olyan szintűek a javaslatok, akkor egy törvényjavaslat-csomag formájában terjesszük a Ház 
elé, s ebben a testület nyilván majd partner lesz. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Miután folyamatos jogalkotás van, egymás után jönnek be a 

törvényjavaslatok, például a Btk. Ha abba ezekből a javaslatokból bármi beépíthető, akkor a 
bizottsági vitákon a jogalkotás során ezekre a javaslatokra nyilván figyelemmel leszünk. A 
panasztestület elnökéé a szó.  

Válaszok 

DR. JUHÁSZ IMRE elnök (Független Rendészeti Panasztestület): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Megpróbálok sorban haladni. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr első felvetése arra a 
konferenciánkra vonatkozott, amelyet az emberi jogok világnapja alkalmából 
társszervezőként szerveztünk. Hangsúlyozom, itt társszervezők voltunk, de nyilván ilyenkor is 
van beleszólásunk abba, hogy kit hívjunk meg. Azt hiszem, semmi különlegesség nincs 
abban, hogy tavaly ott volt Gaudi képviselő úr, tavalyelőtt pedig nem volt ott a kerekasztal-
beszélgetésen. Egyébként nagyon sokan nem voltak ott, hiszen egy kerekasztal-
beszélgetésnek vannak terjedelmi és időbeli korlátai. Így is a maximumig mentünk el. Én 
ebben nem látok olyan tendenciát, hogy a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ebből a dologból ki 
lenne rekesztve. A személyi javaslatot köszönöm szépen. Az idén is lesz ilyen konferencia és 
ezeket meg fogjuk beszélni a társszervezőkkel. De, mondom, bennünk nincs olyan jellegű 
különbségtételre való hajlam, hogy a Nemzeti Jogvédő Szolgálattól nem hívunk meg senkit, 
míg a TASZ-tól meghívunk valakit. Lehet, hogy legközelebb éppen fordítva lesz a dolog. Én 
ezt nem tudom másként értelmezni, ez még a jövő zenéje.  

Ebben a beszámolóban nyilvánvalóan még csak az ombudsmannal való kapcsolatunk 
lehet benne. Január 1-jétől alapjogi biztos van Magyarországon, vele kell kapcsolatot 
tartanunk, de ez az egyéb szervekkel való kapcsolat tartására is igaz. Szabó Mátéval legutóbb 
tavaly ősszel egy konferencián találkoztam, amelyre ők hívtak meg engem előadóként, ahol a 
gyülekezési jog panasztestületi gyakorlatáról tartottam előadást. Nagyon sok külföldi 
meghívott is volt a konferencián. Akkor megállapodtunk abban, hogy a törvényi 
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kötelezettségeknek megfelelően élő kapcsolatot tartunk egymással. Ezt tudom 
megnyugtatólag mondani a tárgyi három éven túlmenően.  

Képviselő úr feltett kérdést a belügyminiszter úrral való találkozásunkat illetően is. 
Megmondom őszintén, hogy ennek konkrét törvényjavaslatokban és módosításokban 
megvalósuló eredménye nem volt. Ez egyébként egy bemutatkozó látogatás volt, hiszen 2010-
ben nemcsak kormányváltás, hanem a panasztestületnél elnökváltás is volt, akkor lettem én a 
panasztestület elnöke, és úgy gondoltam, a belügyminiszter úrral le kell ülnünk és a testületet 
érintő legfontosabb kérdésekről beszélgettünk, de konkrét törvényjavaslatok nem kerültek 
szóba. Úgy emlékszem, arra nézve hangzott el szándék, hogy át fogjuk tekinteni – gondolom, 
ez a hároméves beszámoló erre apropót is fog adni –, hogy ha elérkezik a testület a felező 
időponthoz, akkor milyen eljárási vagy más típusú szabályok tekintetében gondolkozhatunk 
törvénymódosításon, akár együtt is. A belügyminiszter úr ettől nem zárkózott el. Azóta 
hivatalos rendezvényeken találkoztam vele, de ezekről természetesen nem esett szó, sem a 
tárgyi három évben, sem azt követően.  

A panaszokkal kapcsolatos ORFK-álláspontra vonatkozóan csak ismételni tudnám az 
okokat. Most még a tendenciákat sem láthatjuk, mert ahogy látom, ez egy hullámzó 
teljesítmény volt. Igaz, hogy 2010 nyarán váltás volt az ORFK élén is. Gondolom, hogy a 
2011-es adatok többet fognak mondani. Olyan szűrt adatunk nincs, mint amit képviselő úr 
kért, a 2010-es évet mi csak egységként tudjuk kezelni. Arra nézve nincs kimutatásunk, hogy 
mi volt az első és mi a második hat hónapban, és ilyen szempontból nem is vizsgáltuk ezt a 
kérdést.  

Az állandó monitorozáshoz jogszabályi változásokra is szükség lenne. Konkrét 
ügyekhez kapcsolódóan természetesen többször tartanak akár a tagok, akár a munkatársak 
úgynevezett helyszíni szemlét akár egy fogdában, akár egy rendőri egységben, s akkor a 
konkrét panaszhoz kapcsolódóan megvizsgálják, hogy van-e előállító helyiség és az megfelel-
e a jogszabályoknak. Szúrópróbaszerű ellenőrzéseket nem végzünk, mert azt a jelenlegi 
jogszabályi környezet nem teszi lehetővé számunkra.  

Az általános közbiztonsági helyzettel kapcsolatban természetesen érkeznek hozzánk 
panaszok. Vannak olyanok, akik azt panaszolják, hogy a rendőr nem jött ki – ahogy képviselő 
úr fogalmazott –, hiszen nemcsak az intézkedések, hanem az intézkedések elmulasztásának a 
vizsgálata is a hatáskörünkbe tartozik, amennyiben ezt panaszolja a panaszos. Ezek az ügyek 
benne vannak a beszámolóban. Ezekben az ügyekben ugyanúgy járunk el, mint amikor 
konkrét intézkedés van. Olyan kimutatásunk nincs, hogy mennyi volt az intézkedés és mennyi 
az intézkedés elmulasztása miatti panasz, de megszívlelhetünk egy ilyen tanácsot és lehet, 
hogy a következő évi jelentésben a panaszok ilyen típusú cizellálását is el fogjuk végezni. A 
testületi döntés talán majd lehetővé teszi, hogy a 2011. évi beszámolóban ez is meglegyen. Én 
a magam részéről nem látom ennek akadályát.  

Elhangzott a képviselő úr részéről, hogy mennyire ismert vagy nem ismert a testület. 
Az elmúlt másfél évben nagyon sokat tettünk azért, hogy a testület ismertebbé váljon. 
Nemcsak arra gondolok, hogy a sajtó felé hogyan próbálunk mozdulni, hanem arra is, hogy 
például a tudomány világában is igyekeztünk tudományos igénnyel megszólalni. Folyóiratot 
alapított a panasztestület „Rendészet és emberi jogok” címmel. Egyébként képviselő urat már 
a nyitószámban is felkértük szerzőként sok más képviselővel együtt, de nem élt ezzel a 
jogával. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Máshol publikáltam.) Az lehet, de a „Rendészet és emberi 
jogok” című folyóiratban nem. Készült egy kis felvilágosító filmecske is, pontosabban 
reklámfilmecske. Azért mondom, hogy filmecske, mert mindössze egyperces, de az anyagi 
lehetőségeink ezt tették lehetővé. Remélem, hogy ez néhány héten belül adásba mehet 
különböző tévécsatornákon. A film végén megjelenik mint panasztételi lehetőség a Független 
Rendészeti Panasztestület is, elérhetőséggel. E tekintetben tehát van előrelépés. Rengeteg 
szórólapot és plakátot készíttettünk, amiket már nemcsak a rendőrségeken lehet elérni, hanem 



- 29 - 

a különböző közigazgatási egységeknél is. Ebben nyitottságot tapasztaltunk a kormányzat 
részéről. Ha kis lépésekkel is, de szerény anyagi lehetőségeink mellett sikerült az ismertséget 
valamelyest növelni a korábbiakhoz képest.  

Szó esett a diszkriminációval kapcsolatos felvetésről, Cruz asszonyról és a LIBE 
bizottságról. Nyilván mindenkinek megvan a saját magánvéleménye. Néhány testületi taggal 
együtt találkoztunk Morten Kjaerum úrral, az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének 
igazgatójával és tájékoztattuk a panasztestület tevékenységéről. Ezt csak azért említem meg, 
mert feltette a kérdést, hogy tapasztalunk-e diszkriminációt a rendőrségi panaszokon keresztül 
a rendőrség tevékenységét illetően. Neki is elmondtam, hogy ilyen típusú tapasztalatunk 
nincs. Nagyon kevés azoknak az ügyeknek a száma, amikor azt panaszolja a panaszos, hogy 
őt valamely kisebbséghez vagy etnikai csoporthoz való tartozása miatt a rendőrség részéről 
bárminemű megalázó, sértő kijelentés vagy intézkedés érte volna. A panasztestület gyakorlata 
azt mutatja, hogy ilyen típusú diszkrimináció nincs jelen a magyar rendőrségnél. Tudom, 
hogy vannak olyan jogvédők, akik szerint ez nem így van. A LIBE bizottság egyik emberi 
jogi aktivistája – aki részt vett a mi konferenciánkon is – részéről elhangzott, s már nemcsak a 
rendőrségre vonatkoztatva, ahogy azt a konferenciánkon tette, hanem az egész országra 
vonatkoztatva a rasszizmus vádja. Még egyszer hangsúlyozom, ilyet mi az ügyeinkben nem 
tapasztaltunk.  

Képviselő úr felvetette, hogy a bizottsági meghallgatás, illetve a bizottsággal való 
kapcsolatfelvétel szükségszerű lenne. Ez nyilván nem ennek az ülésnek a tárgya. Ahogy 
annak idején Kjaerum úr látogatása előtt is nyitottak voltunk, Cruz asszony irányában is 
nyitottak vagyunk. Azt nem tudom, hogy ezt nekünk kell-e kezdeményezni, de ha szükséges 
és igény van rá, akkor a panasztestület az előbb említett álláspontot az ügyek statisztikai és 
tényszerű adatai alapján tudja képviselni. Még egyszer hangsúlyozom, mi ilyen típusú 
diszkriminációt az ügyeken és a panaszokon keresztül nem tapasztaltunk.  

Már a tavalyi vonatkozó jelentés megtárgyalásakor is elmondtam, hogy átalakulóban 
van a sértetti alapjogok struktúrája. A kínzások és a megalázó bánásmódok abszolút 
visszaszorulóban vannak. Azt is említettem korábban, de kitűnik a hároméves jelentésből is, 
hogy az átstrukturálódás miatt inkább a tisztességes eljárás alapjogát sértő intézkedéseket 
találtunk nagy számban, míg a személyi szabadság megsértése vagy a kínzás visszaszorulóban 
van. Ez már ebben a hároméves intervallumban is jól látható. További tendenciákat még nem 
tudunk mondani, de a lényeg, hogy ezen a téren pozitív változás történt.  

Nagyon szépen köszönöm Lendvai Ildikó képviselő asszony elismerő szavait. A 
testületre vonatkozó törvénymódosítást valóban széles konszenzussal fogadta el az 
Országgyűlés. Úgy gondolom, ennek ma is van üzenetértéke. Amikor Magyarországot sokféle 
vád éri, akkor az, hogy a Független Rendészeti Panasztestület azóta is változatlan törvényi 
feltételek mellett nyugodtan végezheti a munkáját, egy cáfolata a felmerülő vádaknak. A 
javaslatainkkal kapcsolatban részben annyiban válaszoltam már, hogy a belügyminiszter úrral 
tartott korábbi találkozón erről még konkrétan nem volt szó, ám 2010 őszén még nem is 
tartottunk ott, hogy hároméves tapasztalatokról beszéljünk, de mint mondtam, nyitottság 
mutatkozott a részéről arra, hogy a későbbiekben majd térjünk vissza az esetleg szükséges 
módosításokra. Amikor ez konkretizálódik ebben a beszámolóban, akkor a belügyi 
kormányzat részéről is lehet olyan, amit tudnak támogatni. Az országos rendőrfőkapitány 
úrral is tárgyaltunk már arról, hogy esetleg közös javaslatokkal is élnénk, ami nyilvánvalóan 
üdvös lenne. Ha ők is részletesebben megismerik ezeket a javaslatainkat, különös tekintettel 
arra, ha az Országgyűlés elfogadja a beszámolónkat, akkor nemcsak a belügyminiszter úrral 
és az emberi jogi bizottság tagjaival, hanem az országos rendőrfőkapitány úrral is le fogunk 
ülni és áttekintjük, mi lenne az, amit közösen tudnánk képviselni a jövőben valamilyen 
kezdeményezés formájában.  
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Zagyva képviselő úr kérésével-kérdésével kapcsolatban is hangsúlyoznom kell, hogy 
most a 2008-2010 közötti időszakról beszélünk. Most nem vállalkoznék arra, hogy a 
tekintetben értékeljem a rendőrség tevékenységét, hogy az elmúlt egy-másfél évben milyen 
tendenciák vannak náluk. Az kétségtelen – s ez az említett jogszabály-módosítási 
javaslatokban is benne van –, hogy az eljárási szabályok megértek a finomításra, az 
átgondolásra, többek között az, hogy mi történik az állásfoglalásokat, illetve az ORFK 
panaszelbírálását követően. A jelenlegi helyzet szerint a bírósághoz fordulhat a panaszos, azaz 
itt már a mi kezünkből ki van véve mindenféle eszköz. A jogszabályok intézményesen még 
azt sem biztosítják, hogy a bírósági eljárás eredményéről értesüljünk, nemhogy a részvételt 
biztosítaná beavatkozási vagy más perjogi formában a jogszabály. Ez is egy olyan terület, 
amit át kell gondolni, hiszen a panasztestület is tanulni szeretne abból, hogy egy adott ügyben 
mi volt a bíróság álláspontja. Van ugyan egy megállapodásunk az országos rendőrfőkapitány 
úrral, és az utóbbi időben ha ők megkapják az ítéletet, akkor mi is értesülünk róla, de, 
mondom, ez nem jogszabályi előírás, hanem a kapcsolatokat is minősítő jó kezdeményezés és 
megállapodás, amit be is tart az országos rendőrfőkapitány úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Még egy kört nyitunk és Harrach Péter frakcióvezető úrnak 

adom meg a szót.  

Újabb kérdések, észrevételek, reflexiók 

HARRACH PÉTER (KDNP): A panasztestület beszámolóját korrektnek és 
kiegyensúlyozottnak tartom. Ez azért is fontos, mert a mi szerepünk itt a bizottságban emberi 
jogi szempontok szerint nézni, de a képviselőnek van egy egyetemes felelőssége is, és az a 
különböző szervek működésének a kiegyensúlyozottságát is jelenti. Úgy érzem, hogy a 
rendőrség működőképessége, a rendőri fellépés hatékonysága ugyanolyan érték, mint a 
polgárok emberi jogainak védelme. Mi most az egyik oldalt nézzük, de a másik oldal sem 
sérülhet. Hadd mondjak erre két példát. Egy tüntetésen nyilvánvalóan nagyon fontos az 
emberi jogok védelme, de az is fontos, hogy a törvénytelen megmozdulásokat, 
randalírozásokat a rendőrség határozott fellépéssel visszaszorítsa. A másik példa: a 
rasszizmus elleni fellépés nem jelentheti azt, hogy a rendőröknek gátlásaik és félelmeik 
vannak, amikor egy cigány származású bűnözővel szemben fel kell lépni. Tehát ennek a két 
értéknek az együttes megjelenésére van szükség. Ismét mondom: elsődleges szempontunk 
most az emberi jogi szempontok érvényesülése, de nem szabad figyelmen kívül hagyni a 
képviselői egyetemes felelősséget sem. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Gaudi Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen elnök úr részletes válaszait. 

A jegyzőkönyv kedvéért szeretném rögzíteni, hogy mi most az ellenőrzési jogkörünket is 
gyakoroljuk képviselőként, hiszen egy képviselőnek kétféle feladata van: törvényalkotási és 
ellenőrzési. Tehát nem azért teszünk fel kérdéseket, hogy kellemetlen perceket okozzunk 
bárkinek, hanem azért, hogy az adott ügy menjen előre. Mindig az lebeg a szemünk előtt, amit 
Harrach képviselőtársunk mondott, hogy a hatékony közrendvédelem úgy működjön, hogy 
közben az emberi jogok ne sérüljenek. Ez egy nehéz egyensúly. A terrorizmus elleni harcnál 
ugyanez a kérdés. De ez egy örök probléma, az Európa Tanács munkája is 90 százalékban 
arról szól, hogy ezt vizsgálgatja.  

Néhány válasszal kapcsolatban tennék konkrét felvetést. Először is nagyon szépen 
köszönöm elnök úr megnyugtató válaszát arra vonatkozóan, hogy a Nemzeti Jogvédő 
Szolgálattal szemben semmiféle diszkrimináció nem áll fenn. Ez valóban megnyugtató, és a 
jövőre szóló ígérvényét is nagy örömmel vesszük, de azért Voltaire-ként ki kell állnunk a 



- 31 - 

TASZ és a többi szervezet mellett, mert függetlenül attól, hogy szeretjük vagy nem szeretjük 
őket, meghatározó szereplői a magyar jogvédő közéletnek. Éppen ezért volt furcsa, hogy 
2010-ben a Nemzeti Jogvédő Szolgálat kimaradt ebből a körből.  

Elnök úr egységesként kezeli a 2010-es évet. Azt gondolom, ez közérdek és az 
ellenőrzési funkciónk egy része kell legyen. De ez mindenki érdeke, nem hiszem, hogy van 
takargatnivalója a kormánynak – legalábbis remélem, hogy nincs – és nem érdeke kimutatni 
kormányzati szempontból azt, hogy 2010-ben a kormányváltás után hogyan változott az 
állásfoglalások elfogadásának az aránya. Ezt kifejezetten jó lenne tudni, és ez egy kigyűjthető 
adat, hiszen mindössze arról van szó, hogy a határozathozatalok időpontját kell figyelembe 
venni. Az akták egy részét figyelmen kívül kell hagyni, csak a kormányváltás utáni aktákat 
kell megvizsgálni. Kifejezetten kérem is a testületet, hogy 2010-re vonatkozóan egy ilyen 
jellegű szűrt adatot pótlólag adjanak nekünk.  

Nagyon köszönöm elnök úrnak az elmaradt intézkedések miatti panaszok vizsgálatára 
és azok statisztikai feldolgozására vonatkozó kedvező válaszát. Ez azért nagyon fontos, mert a 
társadalom közbiztonsághoz fűződő jogának – ami szerintünk alkotmányos alapjog, az 
alaptörvényhez ezt be is nyújtottuk módosító javaslatként, csak el lett utasítva – alapvető 
része, hogy az általunk eltartott rendőrség szükség esetén intézkedjen, védje meg az 
embereket és a javaikat.  

Mennyire ismert a testület? Nagyon örülünk az említett társadalmi célú hirdetésnek, az 
egyperces videoclipnek. Már most jelzem, ha a Nemzeti Jogvédő Szolgálat felhatalmazást kap 
rá, szívesen felteszi a honlapjára és terjeszti. De a bizottságnak is meg kellene fontolnia, hogy 
a saját honlapját egy kicsit dinamikusabbá tegye, ne csak hirdetőtáblaként használja és azt 
közölje rajta, hogy éppen milyen ülés lesz. Egy ilyen felvételnek szerintem nyugodtan helye 
lehetne a bizottság honlapján. Ennél sokkal jobban izgat azonban, hogy a rendőrség 
működésébe, gondolkodásába, a végpontokon álló és intézkedő rendőrök agyába mennyire 
épül be ez a jelentés. Szerintem ez sorsdöntő dolog. Azt azért ne várjuk el K22 őrmestertől, 
hogy ezt a jelentést teljes mértékben megismerje, de érdemes lenne az intézkedő rendőrök 
kezébe adni valamifajta kivonatot, egyszerűsített kézikönyvet vagy kiskátészerű valamit, akik 
időnként elég kemény helyzetekbe kerülnek, például amikor azt kell elbírálniuk, hogy öt 
feketeöltönyös ember sétája a cigánysoron jogosulatlan közbiztonsági tevékenység-e vagy 
sem. Mert ma már amiatt is eljárások folynak, hogy nem Gárda-mellényes urak sétálnak végig 
egy cigányok által lakott utcán, és azon a címen állítják elő őket, hogy ott jogosulatlan 
közbiztonsági tevékenységet végeznek. Élni szeretnék ezzel a publikációs lehetőséggel. De 
rengeteg muníció van még, például az Európa tanácsi munkából is tudnék számtalan érdekes 
dolgot hozni.  

Az OPCAT-hoz, a kínzás elleni mechanizmushoz való csatlakozásunkkal 
kapcsolatban azt kérem elnök úrtól és a testülettől, legyen aktívabb abban az alapjogi biztos 
úrnál, hogy induljon el valami kezdeményezés arra vonatkozóan, hogy hogyan fognak 
kiindulni az ellenőrző mechanizmusok a fogdákban, mert az előzetesben vagy az őrizetben 
lévő személyekkel szemben még nagyon súlyos jogsértések történnek. A fogvatartási helyek 
fizikai állapota szinte már önmagában véve is jogsértést okoz, de a bánásmód, az étkeztetés 
meg az egyéb körülmények sem igazán rendezettek. Budaházy Györgynél például problémát 
okozott az, hogy 40 ezer oldalnyi, részben hangfelvételekből álló peranyagot kellett úgy 
áttekintenie, hogy nem volt laptopja. Végül egyedi intézkedésként sikerült kiharcolni neki egy 
laptopot, ami után a váci börtön vezetője el is távozott a posztjáról. Tehát nem jók a jelek.  

Azt javaslom elnök úrnak, hogy hívjuk meg az Európai Parlament Szabadságjogi 
bizottságát és Viviane Reding szabadságjogi biztost, valamint Cruz asszonyt is hívjuk meg, 
jöjjön el, tegyen egy látogatást, amelynek keretében nyilván találkozna jogvédő 
szervezetekkel, az emberi jogi bizottsággal, a testülettel.  
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Van-e arra adat, hogy a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságára hány olyan ügy 
került, amelyben sérelmezett rendőri intézkedés volt. Szerintem ez nem lenne hátrányos 
dolog, noha tudjuk, hogy ott nagyon lassú az ügyek átfutása, hiszen ott még olyan ügyekben 
sem döntöttek, amelyek abban az időszakban indultak, amikor a testület létrejött.  

Arra bátorítanám még a testületet, az alapjogi biztosnál legyen kezdeményező abban, 
hogy forduljon az Alkotmánybírósághoz utólagos normakontrollra, hiszen a kormánypártok 
és a köztársasági elnök mellett szinte kizárólagosan az ő kezébe került ez a lehetőség.  

Végezetül: meglepőnek tartom elnök úrnak azt a mondatát, sőt a testület 
szempontjából még sértőnek és lekezelőnek is, hogy semmi gond, Gaudi úr, azt a sok-sok 
felvetett jogalkotási javaslatot, amit a testület tett, tessék majd megemlíteni az adott 
törvényjavaslat vitájában, s akkor majd megvizsgáljuk és esetleg figyelembe is vesszük 
azokat. Szerintem ennél többet érdemel ez a testület, amely nagyon komoly munkát végzett és 
letett az asztalra egy 26 pontból álló jogalkotási módosítási csomagot. Szerintem azt 
érdemelné meg ez a csomag, hogy a bizottság bizottságként vizsgálja meg, ezek közül melyek 
azok, amelyeket törvényjavaslat formájában a Ház elé tud vinni. A Btk. a legkevésbé releváns 
ebben az ügyben, sokkal inkább a büntetőeljárási törvény módosításáról lehet szó, de a 
jogalkotási tervben nincs benne a büntetőeljárási törvény.  

Mindezek figyelembevételével továbbra is rendületlenül támogatjuk a határozati 
javaslat elfogadását.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Zagyva György képviselő úr!  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Megismételném az előbbi kérdésem: 

tapasztaltak-e politikai alapú diszkriminációt a 2008-2010 közötti időszakban. A 2011-es évet 
hagyjuk, mert az erre vonatkozó kérdésre nem akarnak válaszolni, mondván, hogy azt még 
nem vizsgálták, még nincs feldolgozva. Folyamatos hiba az emberi joggal foglalkozó 
szakemberek részéről, hogy a diszkriminációt csak és kizárólag úgy tudják elképzelni, hogy 
az rasszista indokból faji alapon következhet be. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy 
létezik politikai alapú diszkrimináció is. Kérdezem, hogy ezt tapasztalták-e, és ha igen, 
milyen adatok vannak erről.  

 
ELNÖK: Köszönöm. A panasztestület elnöke válaszol a kérdésekre.  
 
DR. JUHÁSZ IMRE elnök (Független Rendészeti Panasztestület): Abszolút 

egyetértek Harrach képviselő úr felvetésével. Félreértés ne essék, mi nem szeretnénk, ha egy 
eszköztelen rendőrség állna szemben azzal a bűnözői körrel, amelyik erre szakosodott. 
Nyilvánvaló, hogy a kettőt együtt kell tekinteni, mindannyian egy, a törvényeket betartva, de 
az emberi jogokat tiszteletben tartva működő rendőrség kialakításában vagyunk érdekeltek. 
Nagyon sok pozitívum történt az elmúlt három évben a rendőrségnél ebből a szempontból. 
Már többször elmondtam, hogy korábban se a strasbourgi gyakorlatról, se az emberi jogok 
európai egyezményéről még csak hallani sem akartak, ma pedig ez már bevett hivatkozási 
alap, nem egyszer épp a testületi állásponttal szemben. Ez tehát beemelődött a 
panaszeljárások mindennapjai közé. Ezt a felvetést abszolút tudjuk támogatni.  

Nem ígérem meg Gaudi képviselő úrnak, hogy a 2010-es évre vonatkozó jelentésünket 
– miután azt már többek között ez a bizottság is elfogadta – át fogjuk dolgozni és kétfelé 
fogjuk bontani. Viszont hamarosan jön a 2011-ről szóló beszámoló – ami már teljes 
mértékben a kormányváltás utáni év –, amelyben ezt meg tudjuk tenni, és ha képviselő úr úgy 
gondolja, abból is le tud vonni bizonyos konzekvenciákat, ami a panaszok és a 
panaszelbírálások vonatkozásában nem feltétlenül ad biztos eredményt, de az alapján nyilván 
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többet láthat. Ezért figyelmébe ajánlom az emberi jogi bizottság előtt hamarosan tárgyalandó, 
a 2011-es éve vonatkozó jelentésünket.  

A filmmel kapcsolatos felvetését köszönjük. Mivel láttam ezt a filmet, félek, hogy ez 
nem egy YouTube-on megjelenő több milliós letöltés gyanús film. Sok oka van annak, hogy 
mitől lesz olyan egy film, de köszönöm szépen, ha ez felkerül más honlapokra vagy linkekre.  

Zárásképpen még két mondat. A jelentésünk áttanulmányozása valóban nem K22 
feladata, de az oktatási célok elérésében tud segíteni, és egyre gyakoribbak a kifejezett 
oktatási célú felkérések, és akár a rendőrtiszti főiskolán, akár más oktatási intézményekben 
megismertetik a panasztestületi gyakorlatot. Az pedig szintén ismert lesz a panasztestület 
előtt, hogy a kínzással kapcsolatos törvényben szabályozott feltételeket miként tudja a 
rendőrség megvalósítani.  

 
FRÁTERNÉ DR. FERENCZI NÓRA tag (Független Rendészeti Panasztestület): Csak 

egy rövid kiegészítés Gaudi képviselő úr azon felvetésével kapcsolatban, hogy hogyan jut el a 
poszton álló rendőrökhöz a jelentésünk. A panasztestület az elmúlt években minden megyei 
kapitányságot végiglátogatott és állománygyűléseken vett részt, ahol a kisrendőrökkel is 
találkoztunk, és tájékoztattuk őket azokról a tapasztalatokról, amelyek az elmúlt évben 
keletkeztek, és ez így lesz ebben az évben is. Megyünk és végiglátogatjuk az összes 
kapitányságot.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az általános vitát lezárom. A határozathozatalok 

következnek.  

Szavazás 

Először arról határozunk, hogy ki tartja általános vitára alkalmasnak a Független 
Rendészeti Panasztestület 2008-2010. évekről szóló jelentését. (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy a bizottság 19 igen szavazattal, egyhangúlag általános vitára alkalmasnak tartja a 
jelentést.  

Ki ért egyet a Független Rendészeti Panasztestület 2008-2010. évi tapasztalatairól 
szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslattal, a Honvédelmi és rendészeti 
bizottság önálló indítványával? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 19 igen 
szavazattal, egyhangúlag egyetért a határozati javaslattal.  

Miután a bizottság egyhangúlag általános vitára alkalmasnak tartja a jelentést és 
egyetért a határozati javaslattal, Gaudi-Nagy Tamás képviselő urat javaslom a bizottság 
előadójának. Vállalja, képviselő úr?  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nagy örömmel vállalom, elnök úr.  
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük és arra kérjük, hogy részletesen tájékoztassa a 

parlament plenáris ülését.  

Az Országos Rádió és Televízió Testület és az NMHH Médiatanácsa 2010. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló (J/3294. szám)   
(Általános vita) 

5. napirendi pontunk az Országos Rádió és Televízió Testület és az NMHH 
Médiatanácsa 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló. Tisztelettel köszöntöm dr. Auer 
János médiatanácstag urat, dr. Szilvási Stojnic Beatrix főosztályvezető-helyettes asszonyt és 
Mádl András főosztályvezető urat. Az előttünk lévő vastag beszámolóból körülbelül tíz oldal 
érinti a bizottságunkat. Csak erről a részről kérünk tájékoztatást a bizottság számára. 
Parancsoljanak!  
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Dr. Auer János médiatanácstag (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) szóbeli 
kiegészítése 

DR. AUER JÁNOS médiatanácstag (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az Országos Rádió és Televízió Testület és a Médiatanács 
2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló azt a helyzetet rögzíti, hogy 2010-ben az ORTT 
az első négy hónapban működött, a Médiatanács pedig az utolsó negyedévben. Ennek 
megfelelően tartalmazza mindazokat az adatokat, amelyek a működést befolyásolták. Én 
külön kiemelni semmit nem kívánnék, mert minden olyan adat, amely ennek a bizottságnak a 
tevékenységét érinti, szerepel a beszámolóban. A felmerülő kérdésekre szívesen válaszolunk.  

 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele, megjegyzése? Gaudi-Nagy Tamás!  

Kérdések, észrevételek, megjegyzések 

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A Független Rendészeti Panasztestülettel 
kapcsolatos beszámoló kapcsán már szóba hoztam, hogy az emberi jogi bizottság 
méltóságának nagyobb fokú megbecsülését lenne indokolt meghonosítani abban a tekintetben, 
hogy ha már egy ilyen gyönyörű, igényes, szép színes, közel 500 oldalas beszámolót készített 
ez a hatóság, és a testület is nem ennyire színes, de azért szép jelentést készített, akkor ezt 
kinyomtatva kapjuk kézhez. Miért nem kaphatjuk ezt kézhez? Gulyás Gergely alelnök úr most 
kisegített, mert öt perccel az ülés előtt adott nekem egy példányt.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, a honlapon ez a beszámoló is fent van. Ma ilyen elektronikus 

kort élünk, habár megjegyzem, a könyv szaga számomra is vonzó. Egyébként minden frakció 
megkapta a kinyomtatott példányt, az emberi jogi bizottság viszont sajnálatos módon csak 
egy példányt kapott. Arra kérem, ha ilyen téma kerül napirendre, akkor forduljon a 
frakcióvezetőjéhez, hogy legalább adják kölcsön önnek arra az időre, amíg át tudja 
tanulmányozni. (Dr. Gulyás Gergely: Én ezt örökbe is oda tudom adni.) Ebben az esetben 
dedikáltathatja is, a tanács tagjai nyilván dedikálni fogják önnek.  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Teljesen nem nyugtat meg a dolog, mert ha az 

ellenőrző jogosítványunkat komolyan vesszük az emberi jogi bizottságban, akkor akármilyen 
nehéz gazdasági helyzetben is van az ország, ennyinek bele kellene férni. Nem tudom, hogy 
milyen a Médiatanács költségvetése, de úgy gondolom, annyinak bele kellene férni, hogy 
azon bizottság tagjai, amely elé jönnek ezzel a jelentéssel, valamennyien kapjanak ebből a 
szép könyvecskéből. Mert nem tudom, hogy egyébként kinek szánják. Hány példányban 
nyomtatták ki?  

 
ELNÖK: Az impresszumban nyilván benne van.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nem látok impresszumot. Szalai Annamária 

bevezető mondatai vannak az elején, a végén meg az, hogy Médiatanács. Kíváncsi lennék 
arra, hogy kikhez jutott el ez a beszámoló, mert biztos, hogy fontos ez a dolog. Nem akarom 
elviccelni a dolgot, de minket is meg kellene annyira becsülni, hogy kellő időben át tudjuk 
tekinteni. Ezzel azt akartam kifejezni, hogy fontos ügyről van szó, s engem azért választottak 
ide, hogy az ellenőrzési jogkörömet gyakoroljam, ezért el fogom mondani az ezzel 
kapcsolatos felvetéseimet, akár tetszik valakinek, akár nem. Engem ezért küldtek ide a 
parlamentbe. Nem tudom, hogy a többieket miért. (Harrach Péter: Minket azért, hogy téged 
hallgassunk!)  

Nyugodtan rögzíthetjük, hogy Magyarország életében egy elég jelentős téma a 
médiahelyzet. Magyarországot több nemzetközi szervezet folyamatosan monitorozza, 



- 35 - 

támadja, bírálja a médiahelyzettel kapcsolatosan. A médiatörvény elfogadása váltotta ki az 
első negatív hullámot az Európa Tanácsban. Tavaly januárban volt alkalmam részt venni a 
parlamenti közgyűlésnek abban a vitájában, amit főleg ezért generáltak egy svéd néppárti 
képviselőnő, bizonyos Lundin asszony kezdeményezésére, aki a magyar zászlót is ledöntette 
múltkor az ülésteremben az én asztalomról, nyilván azért, mert nagyon szereti 
Magyarországot. Nagy felelőssége van a tisztelt Médiatanácsnak abban, hogy ezek a kritikák 
ne legyenek alaposak, illetve hogy kiegyensúlyozott médiahelyzet legyen Magyarországon.  

A jelentésből – amelynek a kinyomtatott változatát nem tudtam átolvasni, de a ki nem 
nyomtatott változatát azért át tudtam nézni – kiderül, hogy Magyarországon nincs 
kiegyensúlyozott médiahelyzet. Ez elég szomorú! 2010-ről van szó, amelynek kisebb része az 
előző kormány időszakára esett, nagyobbik része viszont ennek a kormánynak az időszakára. 
Az egyedi panaszügyekből, illetve a statisztikákból kiderül, hogy az egyes politikai 
szervezetek nyilvánosságban való megjelenésében nagyon torz arányok vannak, elsősorban a 
közmédiumoknál. A médiatörvény a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét minden 
médiaszervre előírja, mégis a Jobbik esetében a 17 százalékos parlamenti jelenlét ellenére 
sokszor a 4-5 százalékot sem elérő megjelenési arány mutatkozik. Kérdezem, hogy ezen 
extrém aránytalanságok kiküszöbölése érdekében milyen lépéseket tett hivatalból vagy 
kérelemre a tisztelt tanács, mit tervez tenni a jövőben, mert ha eddig tett is valamit, az nem 
volt alkalmas arra, hogy megszüntesse a jelenlegi torz állapotot, hiszen továbbra is tombol az 
elképesztő diszkrimináció.  

A véleményszabadság helyzetének elemzése kapcsán nagy teret szentel a jelentés 
egyes esetek feldolgozásának. Engem különösen a gyűlöletbeszéd, a közösségek 
méltóságának védelme érdekel. A hatóság néhány alkalommal elmarasztalta az Echo 
Televíziót a Világpanoráma című műsorban tett egyes kijelentések, például „a 
Magyarországot megszálló örök lakóparkot építő liberális és demokrata déli hadseregcsoport” 
kifejezés miatt. Szaniszló úr nem egy alkalommal valóban igen kemény bíráló szavakat 
használt, például: „a narancsos forradalmárok belénk rúgták utolsó magyarellenes 
nyelvtörvényüket”. Ha jól vettem ki a határozatból, ez a mondat is az elmarasztalás egyik 
része volt. Úgy tűnik nekem, mintha eltorzult volna valami, hiszen Magyarország tényleg egy 
országhódítás alatt áll, tényleg megszállás és gyarmatosítás zajlik, ami ellen a kormány is 
próbál védekezni, de sajnos nem kellő eréllyel. Ha valaki ezt egy magán-televízióban, egy 
hazai közélettel foglalkozó műsorban kommentárként elmondja, akkor nagyon szomorú és 
elkeserítő, ha ezért elmarasztalják. Bár ez még a régi jogszabály hatálya alatt történt. Nyilván 
a válasz ki fog merülni abban, hogy az új törvény új helyzetet teremtett és ez többet nem fog 
előfordulni. Ezért úgy teszem fel a kérdést, hogy a 2010. évre, illetve a jelenre vonatkozóan 
milyen lépéseket tett vagy tervez tenni a Médiatanács annak érdekében, hogy a 
véleménynyilvánítást ne lehessen korlátozni oly módon, hogy az esetlegesen kényesebb vagy 
tabunak nyilvánított kérdéseket is, mint például a zsidóság szerepe Magyarország 
gyarmatosításában, szabadon, korlátozásmentesen lehessen kifejteni. Mert ha nem lehet 
kifejteni, akkor egy olyan téma kerül pult alá, amely gyakorlatilag a magyar közélet egyik 
legkeményebb kérdése. Nagyon szeretném, ha erre határozott választ kapnék.  

A frekvenciaelosztások kapcsán vannak még jelentős viták és fogalmazódnak meg 
kritikák. Mivel a 2010. évre vonatkozó jelentésről van szó, a Klubrádióval kapcsolatos 
kérdésem nem aktuális. Félreértés ne essék, nem aggódom én a Klubrádióért, de azért 
elgondolkodtató az esete. Milyen garanciákat kínál a Médiatanács arra, hogy elkerülhetők 
legyenek az ilyen dolgok? Köztudott hogy a Klubrádió egy nagyon aktivista ellenzéki 
médium volt, amelynek a helyébe a Nyerges András, a Fidesz egyik pénzelő személyisége 
által létrehozott rádió lép. Ez nem hangzik túl jól a médiaszabadság kérdése szempontjából.  

Nagyon sok érdekesség van még, például a Danubius Rádió ügye, de a Ház előtt majd 
Novák Előd képviselőtársam nagyon részletesen ki fogja fejteni az ezzel kapcsolatos 
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véleményét, ami nem lesz ennyire udvarias, visszafogott és ebéd előtti kíméletet tartalmazó. 
Én megpróbáltam tömören összefoglalni a véleményem, de a kérdésemre mindenképpen 
várom a választ. Nem támogatjuk a jelentés elfogadását.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, teljes mértékig tiszteletben tartom a véleményét azok között a 

keretek között, amelyek megengedhetők egy demokratikus jogállam parlamentjének emberi 
jogi bizottságában, de egy népcsoportra és annak a gyarmatosítására vonatkozó kitétele 
méltatlan és nem megengedhető, mert túllépi a demokratikus jogállam kereteit. (Dr. Gaudi-
Nagy Tamás: Az, hogy a zsidó térfoglalásról beszélek?) Igen. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: 
Gratulálok!) Egyébként pedig a véleményét tiszteletben tartom. Zagyva György képviselő úr!  

 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Elnök úr azért tud meglepetést okozni. Ezt 

már az önök miniszterelnöke is többször kijelentette.  
 
ELNÖK: Azt szándékosan nem ismételtem meg.  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik):  A „gyarmat” szót többször is a szájára vette.  
 
ELNÖK: Nem a „gyarmat” szó ellen van kifogásom.  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Hanem?  
 
ELNÖK: Olvassa majd el a jegyzőkönyvet.  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Gaudi képviselőtársam egy konkrét ügy 

kapcsán idézett a Médiatanács jelentéséből, de úgy látszik, elnök úr ezt félreértette.  
De nem akarom húzni az időt, inkább feltenném a kérdésem. Önök szerint az ellenzéki 

pártok 2010 második felétől szenvednek-e el hátrányt a különböző közmédiumokban, 
megfelelő-e a megjelenési arányuk, a médiafelületük, illetve vannak-e olyan rádiók vagy 
televíziók, amelyek kifejezetten nem hívják meg bizonyos pártok képviselőit, azaz egyáltalán 
nem adnak nekik teret? Én tudok olyan tévéről, amelyben a Jobbiknak még soha nem volt 
képviselője, és meg is mondták, hogy nem is lesz. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Nevezd meg, 
hogy melyik ez.) Ez az ATV. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Balczót meghívták egyszer.) Az 
nagyon véletlen lehetett, ugyanis azt mondták, hogy ne is számítsunk erre. Tehát önök szerint 
vannak-e olyan pártok, amelyek politikai alapon diszkriminációt szenvednek el magyar 
televíziókban vagy rádiókban, legalábbis ahhoz képest, amilyen arányban szerepeltek a 
választáson?  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérem vendégeinket, hogy válaszoljanak az 

elhangzottakra.  

Válaszok 

DR. AUER JÁNOS médiatanácstag (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Tisztelt 
Képviselő Urak! Kérdéseikre egzakt választ a legjobb szándék mellett sem tudok adni. Azok a 
problémák és kérdések, amiket Gaudi képviselő úr és Zagyva képviselő úr felvetettek, ennek a 
beszámolónak nem tárgyai. Ez a beszámoló 2010-re vonatkozik, a 2010. október 12-én 
megalakult Médiatanács pedig még az utolsó negyedévben sem működött végig. Az a 
határozat, amelynek Gaudi képviselő úr a szövegét idézte, 2010. április 7-ei, tehát még az 
ORTT működési ideje alatt keletkezett, nem gondolnám, hogy ennek a megítélése, illetve 
véleményezése a mi tisztünk lenne.  
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Arra vonatkozóan, hogy a Médiatanács milyen garanciákat tud biztosítani arra, hogy a 
képviselő urak által sérelmezett megjelenési arányok az eddigiekhez képest változzanak, én 
nem nagyon tudok mit mondani. A Médiatanács egy jogalkalmazó, végrehajtó szervezet, 
amelyhez a közigazgatási eljárás szabályai szerint lehet fordulni. A Médiatanács önmagában 
semmilyen garanciális rendszereket nem tud kialakítani erre nézve. Ugyanezt tudom 
válaszolni az ellenzéki pártok médiamegjelenésével kapcsolatos kérdésükre is. Ez a 
médiaszolgáltató szerkesztési szabadságának a körébe tartozik, ami azt jelenti, hogy ha valaki 
valamivel nem ért egyet, akkor első körben a médiaszolgáltatóhoz, majd – ha a jogszabályi 
feltételei fennállnak – a médiahatósághoz fordulhat. Köszönöm szépen.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki tartja általános vitára alkalmasnak az Országos Rádió 
és Televízió Testület és az NMHH Médiatanácsa 2010. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót? (14) Ki nem tartja általános vitára alkalmasnak? (3) Ki tartózkodott? (0) 
Megállapítom, hogy a bizottság általános vitára alkalmasnak tartja a beszámolót.  

A bizottság előadóját majd később nevezzük meg, a kisebbségi véleményt pedig 
Gaudi-Nagy Tamás ismerteti a plenáris ülésen.  

Egyebek 

Az egyebek között van-e bárkinek bármilyen bejelentenivalója, kérdése, megjegyzése? 
(Nincs jelentkező.) Nincs.  

Mindenkinek megköszönöm a megjelenést és az aktív részvételt, az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 50  perc)  
 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


