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Napirendi javaslat  
 

1. Dr. Balsai István, a 2006-os őszi erőszakos rendőri fellépést vizsgáló 
miniszterelnöki megbízott jelentése elfogadásáról szóló határozati javaslat 
(H/5976. szám)  
(Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság önálló indítványa)   
(Általános vita) 

 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Lukács Tamás (KDNP), a bizottság elnöke  
 
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Berényi László (Fidesz)  
Csöbör Katalin (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Ékes Ilona (Fidesz)  
Farkas Flórián (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz)  
Kővári János (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Wittner Mária (Fidesz)  
Varga László (KDNP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)  
Zagyva György Gyula (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Kubatov Gábor (Fidesz) Csöbör Katalinnak (Fidesz)  
Harrach Péter (KDNP) Varga Lászlónak (KDNP)  
Kulcsár Gergely (Jobbik) dr. Gaudi-Nagy Tamásnak (Jobbik)  
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Meghívottak részéről   
 

Hozzászólók  
 
Dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
 

Megjelentek  
 
Hidegkuti Klára tag (Közhatalom Jogsértettjeinek Egyesülete)  
Hidegkuti János tag (Közhatalom Jogsértettjeinek Egyesülete)  
Kruchió Sándor tag (Közhatalom Jogsértettjeinek Egyesülete)  
Hornyák Zoltán tag (Közhatalom Jogsértettjeinek Egyesülete)  
Lévay Atilla tag (Közhatalom Jogsértettjeinek Egyesülete)  
Göbl György alelnök (Közhatalom Jogsértettjeinek Egyesülete)  
Királyhegyi Zoltán tag (Közhatalom Jogsértettjeinek Egyesülete)  
Tusják József tag (Közhatalom Jogsértettjeinek Egyesülete)  
Tusják Józsefné tag (Közhatalom Jogsértettjeinek Egyesülete)  
Gonda László alelnök, szóvivő (Közhatalom Jogsértettjeinek Egyesülete) 
Somlai László tag (Közhatalom Jogsértettjeinek Egyesülete)  
Asztalos Atilla (Magyarok Szövetsége, Belváros)  
Várhegyi Gyula (MTI)  
László Imre jogi asszisztens  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 15 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat és kedves vendégeinket. 
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  

A napirendi javaslatot kézhez kapták képviselőtársaim, amelyhez módosítási javaslat 
nem érkezett. Kérdezem, hogy ki ért egyet a napirendi javaslattal. (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy a bizottság 17 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.  

Dr. Balsai István, a 2006-os őszi erőszakos rendőri fellépést vizsgáló miniszterelnöki 
megbízott jelentése elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/5976. szám)   
(Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság önálló indítványa)   
(Általános vita) 

1. napirendi pontunk dr. Balsai István, a 2006-os őszi erőszakos rendőri fellépést 
vizsgáló miniszterelnöki megbízott jelentése elfogadásáról szóló határozati javaslat. Az 
általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk. Szeretettel köszöntöm Latorcai Csaba 
helyettes államtitkár urat és kérdezem, hogy tárca- vagy kormányálláspontot képvisel-e.  

 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Kormányálláspontot.  
 
ELNÖK: Ebben az esetben megkérem, hogy ismertesse a kormány határozati 

javaslattal kapcsolatos álláspontját.  

A kormány álláspontjának ismertetése (Dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár, 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 

DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): A kormány támogatja a jelentés elfogadásáról rendelkező országgyűlési 
határozati javaslatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimé a szó. Kinek van kérdése, észrevétele? 

Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!  

Kérdések, észrevételek, reflexiók 

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a szót. Először is szeretném 
megkérdezni a kormány képviselőjétől, hogy miért most kerül elénk ez a határozati javaslat, 
hiszen már tavaly március 15-én, tehát közel egy éve elkészült ez az egyébként alapvetően jó 
irányú jelentés. Tartalmilag, a történeti tényállást tekintve lennének benne módosításra 
szoruló részek, noha tudjuk, hogy a határozati javaslaton módosítani nem lehet. Az érdemi 
előadásom az iménti kérdésemre adott válasz után tenném meg.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, nem akarom korlátozni, de most az országgyűlési határozati 

javaslat a napirendi pont tárgya és nem maga a jelentés.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Az volt a kérdésem, hogy az országgyűlési 

határozati javaslat miért most került elénk.  
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ELNÖK: Képviselő úr, a jelentést az emberi jogi bizottság kellő időben megtárgyalta. 
A kérdésére – amire nem államtitkár úrnak kell válaszolnia – pedig az a válasz, hogy azért, 
mert az alkotmányügyi bizottság, amelynek egyébként ön is tagja, ezt a határozati javaslatot 
most terjesztette elő és a Ház most tűzte napirendre. Ezért tárgyaljuk most. Ez nem a 
kormányra tartozó kérdés. Az, hogy a Házban mikor, milyen ügyrend szerint tárgyalunk, a 
Házbizottságra tartozik. Amíg az alkotmányügyi bizottság, amelynek ön is tagja, nem hozta 
meg ezt a határozatot, addig erről nem tudtunk tárgyalni. Parancsoljon!  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Lenne érdemi hozzászólásom is. Van erre 

lehetőség?  
 
ELNÖK: Természetesen, de arra kérem, hogy csak és kizárólag az országgyűlési 

határozatról beszéljen, amely mindössze két mondatból áll. Ha erről a két mondatról szeretne 
beszélni, akkor természetesen öné a szó.  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen, hogy beszélhetek erről a 

két mondatról. Elsősorban az első mondatról szeretnék beszélni, amely tartalmaz egy olyan 
fordulatot, hogy dr. Balsai István, a 2006-os őszi erőszakos rendőri fellépést vizsgáló 
miniszterelnöki megbízott jelentést készített. A jelentés képezi ennek az első mondatnak a 
lényegi magvát – ami itt van a kezemben kinyomtatva és nagyon helyesen három bizottsági 
ülés jegyzőkönyvét is tartalmazza, mert így koherens az anyag, tehát a jelentés együtt a 
kritikai véleményeinkkel –, és mindjárt előrebocsátanám, hogy a jelentés elfogadását mi 
támogatni fogjuk, függetlenül attól, hogy az alapos és lelkiismeretes munka elvégzése után a 
jelentés – amelyre március 15-én került rá az utolsó pont – elkészülése óta tulajdonképpen fél 
év, egy nagyon érdekes fél év telt el addig, amíg ezt nyilvánosságra nem hozták. Nagyon 
erőteljes „kampányt” kellett kifejtenünk ennek érdekében, sok-sok felszólalással és több nyílt 
levéllel, többek között Orbán Viktor miniszterelnök úrnak.  

Az idő előrehaladása miatt több tényállási elem is megbukott már ebben a jelentésben. 
Többek között kiderült azóta, hogy 2006. október 23-án az Alkotmány utcában nem a tüntetők 
kezdeményezték az összecsapásokat, és semmiféle szamuráj kardot nem forgatott ott senki, 
hanem gumibotot forgattak a rendőrök és rengeteg könnygázgránátot lőttek ki a békés 
tüntetőkre. Nem szerepel a jelentésben a Nádor utcai tüntetés jogellenes feloszlatásának 
megállapításáról szóló ítélet, nyilván azért, mert későbbi eseményről van szó. Azonban mint 
tudjuk, a műfaj jellege miatt a jelentés nem módosítható, ami elég szerencsétlen dolog, mert 
miért csak az a szerep vár bármikor egy bizottságra vagy egy képviselőre, hogy igent vagy 
nemet mondjon. Ezt egyébként már elmondtuk. A Balsai-jelentésről szóló kötet felét a 
jegyzőkönyvi vélemények teszik ki. Elég részletesen elmondtuk, hogy kimaradtak az október 
24-ei hajnali vagy a szeptemberi embervadászatok. Bár érdekes módon az esetfeldolgozásban 
szerepelnek, de a jelentés elemzése nem tér ki ezekre. De, mint mondtam, összességében 
szerintünk ez egy jó, iránymutató javaslat.  

A legfontosabb az, hogy a felelősségre vonás tekintetében van egy üzenet a 
jelentésben, s ezért tudjuk igazán támogatni. Ez 13 különböző rendőri bűncselekmény 
elkövetéséről szól, és terrorcselekmény elkövetését valószínűsíti Gyurcsány Ferenc és társai 
terhére. Ez egy olyan tétel, ami miatt nagyon sürgősen meg kell vizsgálni az okát annak, hogy 
Völgyesi Miklós bíró úr feljelentése után miért nem tett semmi érdemit az ügyészség tavaly 
nyár óta. Ez azért eléggé botrányos. A határozati javaslatban fogok javasolni egy módosítást, 
mégpedig pontosan a felelősségre vonásra vonatkozó részt. Az Országgyűlés, mint a nemzet 
szuverén testülete – bár nem tudom, hogy mennyire szuverén; az alkotmányügyi bizottságban 
például azért vették le a fiatalkorúak dohányzásának megakadályozásáról szóló javaslatot 
zárószavazás előtt, mert azt az Európai Unióval véleményeztetni kell; kicsit csodálkoztunk 
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ezen, tehát nem tudom, mennyire vagyunk szuverének – nyugodtan kinyilváníthatja, hogy 
elfogadja a jelentést, de emellett szükségesnek és indokoltnak tartja a felelősségre vonás 
érdekében megteendő lépések felgyorsítását. Mielőtt elnök úr elkezdené megfogalmazni 
azokat a mondatokat, hogy jogászként illene tudnom, Montesquieu úgy tanította, az állami 
hatalmi ágak elválasztásának elve szerint a törvényhozó hatalom nem szólhat bele a bírói 
hatalom munkájába, szeretném elmondani, hogy egyfajta elvárást vagy szándéknyilatkozatot 
viszont megfogalmazhat. Ezt tettük a semmisségi törvényben és ezt tettük a 2006 augusztusi 
és őszi áldozatok jóvátételéről szóló országgyűlési határozatban is. Szerintem ezzel ki kellene 
egészíteni a jelentést, mert így lenne igazán üzenetértéke és súlya.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nyilván képviselő úr előtt is ismert, hogy az ügyészségen 

a vizsgálat megindításához szükséges lépéseket megtették, ennél többet pedig a bizottság sem 
tehet. Zagyva György képviselő úr!  

 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Gaudi képviselőtársam már feltette azt a 

kérdést, amit én is fel akartam tenni a tárca képviselőjének, hogy miért kellett erre egy évet 
várni. Miért?  

Ezenkívül szeretném röviden megindokolni, hogy én miért nem fogadom el a Balsai-
jelentést, mielőtt a sajtóban azt írnák, nem értek egyet azzal, hogy Gyurcsány Ferenc 
terrorista. Az előző bizottsági ülésen is kijelentettem, hogy addig nem tudom elfogadni a 
jelentést, amíg benne vannak olyan hamisítások, mint a Gaudi képviselőtársam által említett 
Alkotmány utcai eset, illetve az a mondat, hogy nem tudni, kik kaptak pénzt a TV-székház 
elleni ostromért. Ez azért ordenáré hazugság, mert senki semmilyen juttatást nem kapott ezért, 
ezt Kerényi Imre és Bencsik András találta ki 2006-ban, és ezt az őrületet szajkózzák vissza 
ebben a jelentésben is. Sajnálattal tapasztaltam, hogy ez a jelentés megállapítja a rendőri 
túlkapásokat, ugyanakkor felmenti a rendőröket, mondván, hogy a fellépésük jogos volt, csak 
egy kicsit túllőttek a célon, a tömeget nem olyan brutálisan kellett volna feloszlatni, ahogy azt 
tették. Azt egyáltalán nem mondja ki, hogy jogtalan volt valamennyi rendőri intézkedés. Nem 
az a lényeg, hogy a rendőrök túlléptek a hatáskörükön és túlkapásokat követtek el, hiszen 
abban az időszakban az összes rendőri intézkedés jogszerűtlen volt. Ezt azonban nem mondja 
ki, sőt valamilyen szinten felmenti a rendőröket, hogy fel kellett lépniük, mert rendbontókkal 
álltak szemben. Ez pedig nem igaz. Azért nem fogom megszavazni a jelentést, mert ilyen és 
hasonló ferdítések szerepelnek benne. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Kérdezem államtitkár urat, hogy illetékesnek érzi-e magát válaszolni a 

felvetett kérdésekre.  
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Meg tudom erősíteni azt, amit elnök úr mondott, nevezetesen meg kellett várni 
azt, hogy a bizottságok megtárgyalják a jelentést, majd az alkotmányügyi bizottság 
előterjessze a határozati javaslatot. Mint képviselő úr is nagyon jól tudja, a kormánynak nincs 
ráhatása arra, hogy az alkotmányügyi bizottság mikor és hogyan terjeszti elő az erre 
vonatkozó határozati javaslatát. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Miután képviselő úr tagja az alkotmányügyi bizottságnak, a képviselői 

jogállásról szóló törvény alapján kezdeményezhette volna ezt az alkotmányügyi bizottságnál. 
De ha kezdeményezte, akkor természetesen más a helyzet. Gaudi képviselő úr!  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Azt hiszem, ezt elnök úr sem gondolja 

komolyan. December elején kísérletet tettem arra, hogy a Ház napirendjére emeltessem a 
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Balsai-jelentést, de azt akkor leszavazták. Egy héttel ezelőtt ismét kísérletet tettem erre, de 
akkor is leszavazták, most viszont érdekes módon napirendre vették. Hozzá kell tennem, a 
kormánynak közjogi értelemben valóban nincs közvetlen ráhatása az alkotmányügyi bizottság 
munkájára, a kormánytöbbségnek viszont maximális ráhatása van arra, hogy mely 
előterjesztések kerülnek a Ház elé bizottsági határozati javaslat formájában. Én még nagyon 
jól emlékszem a bizottsági vitákra, amelyek hál’ istennek tényleg nagyon korrekten benne 
vannak a jelentésben, ezért külön köszönet a szerkesztőknek. Október első hetében folytak le 
ezek a bizottsági viták. Akkor mindenki úgy állt fel az asztaltól, hogy jövő héten jön a Ház elé 
a Balsai-jelentés és az annak elfogadásáról szóló javaslat. Úgy látszik, ez most ért be. De 
nyilván elnök úr se gondolja komolyan, hogy ha én ezt előterjesztem, akkor ezt önök vagy az 
alkotmányügyi bizottságban a kormánypárti kollégák zeneszóval támogatták volna.  

 
ELNÖK: Meggyőző érvek esetén mindenre képesek vagyunk. Ha nincs más 

észrevétel, szavazni fogunk.  

Szavazás a határozati javaslat támogatásáról 

Ki támogatja a határozati javaslatot? (15) Ki nem támogatja? (1) Ki tartózkodott? (0) 
Megállapítom, hogy a bizottság a határozati javaslatot 15 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 
tartózkodás nélkül támogatja.  

Ki lesz a bizottság előadója? (Varga László: Szívesen vállalom.) Varga László 
képviselő úr.  

Egyebek 

Következnek az egyebek. Ki kér szót? Gaudi képviselő úr!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Szeretnék köszönetet mondani elnök úrnak 

azért, hogy felkerült az emberi jogi bizottság honlapjára a nyolcéves jogsértésről szóló 
részjelentés, valamint hogy a főjelentés és a részjelentés elé került egy angol felvezető. 
Ezenkívül megismétlem a múltkori javaslatom: keressünk kapcsolatot az Európai Parlament 
LIBE Szabadságjogi Bizottságával, hogy közös szakmai munka keretében tudjuk őket 
meggyőzni arról, hogy a nagy problémák 2002-2010 között születettek Magyarországon, 
valamint meg kellene ismertetni velük ezt a részjelentést. És még sok mindent lehetne tenni 
azért, hogy a Magyarország elleni keresztes hadjáratot egy kicsit enyhíteni tudjuk, mert 
akármilyen furcsa, nekem mint ellenzéki képviselőnek is rosszul esik, hogy Magyarországot 
alaptalanul támadják. A határokon túl vissza kell vernünk minden támadást, a határokon belül 
pedig megvitatjuk egymás közt a problémákat, bízva abban, hogy meg tudjuk győzni a 
többséget. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A Külügyminisztérium globális ügyekért felelős 

helyettes államtitkára arról tájékoztatott, hogy 2011 januárjában létrejött és a cégbíróságon 
bejegyzésre került a Népirtás és Tömeges Atrocitások Nemzetközi Megelőzéséért Alapítvány. 
A holland, a lengyel, a török és az azeri külügyminisztérium mutatott érdeklődést és 
szándékot az együttműködési megállapodásra és erről a bizottságot értesítette. Akit ez 
bővebben érdekel, a levelet a bizottság titkárságán megtekintheti. Gaudi képviselő úr!  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Az Európa Tanács parlamenti közgyűlése 

január 27-én tárgyalta az erőszakos kitelepítésekről mint emberi jogi jogsértésekről szóló 
Vareikis-féle jelentést, amely az emberi jogvédő szervezetek történetében elsőként mondta ki, 
hogy az erőszakos kitelepítések és etnikai tisztogatások emberi jogi jogsértésnek minősülnek. 
Funda Györggyel való közös kezdeményezésünkre belekerült a jelentésbe a kommunista 
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időszak bűneinek az elítélése. Abban kérem a bizottság, illetve elnök úr segítségét, hogy az 
alapítvány után létrejöjjön a kitelepítések és etnikai tisztogatások európai áldozatainak 
emlékközpontja is. Erről szól az a határozati javaslat, amit ott elfogadtunk. És annak 
érdekében is mindent meg kellene tenni, hogy ezután se folyjanak etnikai tisztogatások az 
elcsatolt területeken. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még valami az egyebek között? (Nincs jelentkező.) 

Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt és az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 32  perc)  
 
 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


