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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 35 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

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

A napirendi javaslatot kézhez kapták képviselőtársaim. Ahhoz képest javaslom 
kiegészíteni a mai ülés napirendjét a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 
törvényjavaslattal, amihez egyébként a bizottságnak úgy általában semmi köze nincs, de 
annak a 8. §-a az adatvédelemről és a kamerák használatáról szól, ezért a bizottság ezt is 
napirendjére veszi.  

Kérdezem, hogy ki ért egyet az így módosított napirendi javaslattal. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 19 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért a mai ülés 
napirendjével.  

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)   
(Módosító javaslat megvitatása) 

1. napirendi pontunk dr. Balsai István, a 2006-os őszi erőszakos rendőri fellépést 
vizsgáló miniszterelnöki megbízott jelentése elfogadásáról szóló határozati javaslathoz 
benyújtott módosító javaslatok megvitatása. Tisztelettel köszöntöm az előterjesztők 
képviseletében megjelent dr. Varga István képviselő urat, az alkotmányügyi bizottság tagját. 
A minisztérium részéről dr. Simon Kinga van jelen, aki államtitkár úr megérkezéséig 
helyettesíti államtitkár urat. A 2012. február 22-i keltezésű ajánlásból dolgozunk.  

Az ajánlás egyetlen módosító javaslatot tartalmaz, amelyben Gaudi-Nagy Tamás a 
határozati javaslatot új 2. ponttal javasolja kiegészíteni. Kérdezem az előterjesztő álláspontját.  

 
DR. VARGA ISTVÁN képviselő, előterjesztő (Fidesz-Magyar Polgári Szövetség): 

Nem támogatjuk.  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Indoklást kérek!  
 
ELNÖK: Én fogok indokolni. A módosító javaslat átlépi az igazságszolgáltatás 

függetlenségébe való be nem avatkozás határvonalát, hiszen olyan megállapításokat tesz, 
amelyek valószínűleg nélkülöznek minden jogalapot, nevezetesen, hogy a feljelentés ellenére 
fél éve nem történt semmi. Nyilván az történt, hogy a nyomozás sikere érdekében a nyomozó 
hatóság nem kötötte egy országgyűlési képviselő orrára, hogy mi történt az elmúlt fél évben. 
Ilyet lehet sajtónyilatkozatban tenni, de országgyűlési határozatban nem, mert ez már átlépi 
azt a szintet, ami az igazságszolgáltatás függetlenségébe való be nem avatkozás elvét illeti.  

Az előterjesztő kíván-e valamit hozzáfűzni ehhez az indokláshoz?  
 
DR. VARGA ISTVÁN képviselő, előterjesztő (Fidesz-Magyar Polgári Szövetség): 

Egyetértek elnök úr álláspontjával, nem kívánom tovább indokolni.  
 
ELNÖK: Kérdezem Simon Kingát, hogy tárca- vagy kormányálláspontot képvisel-e.  
 
DR. SIMON KINGA parlamenti fogalmazó (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Én nem vagyok jogosult sem tárca-, sem 
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kormányálláspontot képviselni, viszont rövidesen megérkezik államtitkár úr, aki az imént 
jelezte, hogy már úton van.  

 
ELNÖK: Varga László képviselő úr!  
 
VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Mivel a minisztérium képviselője, illetve a módosító 

javaslatot tevő képviselő nincs jelen, javaslom, hogy odáig fogadjuk el – mert addig semmi 
probléma nincs vele –, hogy „az Országgyűlés kifejezi azon határozott óhaját, hogy a 2006 
őszi állami szervek részéről elkövetett jogsértések felelőseinek felelősségre vonása mielőbb 
történjen meg tisztességes eljárások keretei között”.  

 
ELNÖK: A Házszabály nem engedi meg, hogy más módosító indítványát szétszedjük. 

Másrészt pedig nem véletlen, hogy egy bizottsági módosító indítványt kívánunk benyújtani, 
amely erre a kérdésre konkrét és adekvát választ ad.  

Azt esetleg meg tudja mondani, hogy államtitkár úr körülbelül mikor fog megérkezni?  
 
DR. SIMON KINGA parlamenti fogalmazó (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Háromnegyed 10-re itt lesz.  
 
ELNÖK: Akkor viszont államtitkár úr megérkezéséig megtárgyaljuk a bizottsági 

módosító indítványt. Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e a bizottsági módosító 
indítványt.  

 
DR. VARGA ISTVÁN képviselő, előterjesztő (Fidesz-Magyar Polgári Szövetség): Az 

előterjesztők támogatják a bizottsági módosító indítványt. (Dr. Rétvári Bence megérkezik az 
ülésre.)  

 
ELNÖK: Szeretettel köszöntöm dr. Rétvári Bence államtitkár urat és kérdezem, hogy 

tárca- vagy kormányálláspontot képvisel-e.  
 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Kormányálláspontot.  
 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás módosító indítványáról kérdezem a kormány 

véleményét.  
 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

múlt héten valamelyik éjszaka éles vitát folytattunk erről. Ha jól sejtem, mind a két indítvány 
– Gaudi képviselő úr indítványa és a bizottsági módosító indítvány is – ugyanazt kívánja 
orvosolni.  

 
ELNÖK: Gaudi képviselő úr indítványával kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy az 

igazságszolgáltatásra megengedett vagy nem megengedett nyomást kíván-e gyakorolni. A mi 
álláspontunk szerint ez nem megengedett.  

 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az 

előbb említett vitában igaza volt a Jobbik-frakciónak abban, hogy bizonyos tényeket helyre 
kell tenni. Azért támogatjuk a bizottsági indítványt, mert abban ezeket a tényeket – ahogy azt 
a Jobbik-frakció is kérte – helyreigazítja.  
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ELNÖK: És Gaudi képviselő úr indítványát?  
 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Azt 

nem támogatjuk, mégpedig azért nem, mert a bizottsági indítvány helyreigazítása 
véleményünk szerint tökéletes.  

 
ELNÖK: Most már a kormány álláspontját is rögzítettük. Ki kér szót? Zagyva György 

Gyula képviselő úr!  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Köszönöm a szót. Aki nem tudná pontosan, 

hogy miről is van szó, annak röviden elmondom. A parlament előtt heverő Balsai-jelentés és a 
könyvben kiadott Balsai-jelentés között több ponton is eltérés van, ami megengedhetetlen. Mi 
ezt az általános vitában a parlament elé tártuk, és elég heves vitát kellett folytatnunk azért, 
hogy egyáltalán meghallgattassék az érvünk. Rétvári Bence államtitkár úrral is és Gulyás 
Gergely úrral is beszéltünk személyesen, és azt az ígéretet kaptuk tőlük, hogy az eltérések egy 
határozati javaslatban ki lesznek javítva.  

A két legfontosabb eltérés két eseményhez kapcsolódik. Az egyik az október 23-án 13 
óra 5 perckor történt oszlatás az Alkotmány utcában. A parlament előtt heverő jelentés azt 
mondja ki, hogy a tüntetők átszakították a kordont és rátámadtak a rendőrökre. A könyvben 
kiadott jelentés pedig azt mondja ki, hogy a tüntetők átszakították a kordont, rátámadtak a 
rendőrökre, a rendőrök állítása szerint. A videofelvételek tanúsága szerint viszont a tüntetők 
nem támadtak rá a rendőrökre. Ez azért nagyon fontos kijelentés, mert azok a tüntetők immár 
öt éve azért vannak csőcselékezve, mert a rendőri állítások szerint rátámadtak a rendőrökre, a 
videofelvételek viszont azt bizonyítják, hogy ez nem igaz. Ezek egyébként azok a 
videofelvételek, amiket a rendőrök első szándékból harminc évre akartak titkosítani, de ez 
nagy nehezen meg lett hiúsítva. Ezek a felvételek ma már nyilvánosak, és kiderült, hogy azért 
akarták ezeket titkosítani, mert a rendőrparancsnok, illetve a rendőrök állítása nem fedi a 
valóságot, mely szerint a tüntetők rátámadtak a rendőrökre.  

Október 23-án 15 óra után nem történt volna semmi, nem lett volna Astoriára való 
rászorítás, nem lett volna a Bajcsy-Zsilinszky úton semmi, ha a rendőrök beengedik a 
tüntetőket a Kossuth térre, mint ahogy azt megígérték nekik. Több rádió- és tévécsatornán is 
bemondták, hogy 13 óra után nyitva lesz a Kossuth tér, mindenki visszamehet a bejelentett 
tüntetésre. A Kossuth téren meghirdetett rendezvény volt, oda igyekezett a tömeg. Mintegy 
húsz percig néztek egymásra értetlenkedve a rendőrök és a tüntetők, hogy miért van ott a 
kordon. A rendőrök nem tudták megmondani, hogy miért nem lehet bemenni az Alkotmány 
utcán át a Kossuth térre, majd húsz perc múlva feloszlatták a tömeget és végigkergették az 
embereket a Bajcsy-Zsilinszky úton. Ebből alakult ki az egész napos háború. Ez az egyik 
nagyon fontos eltérés a két jelentés között, de ezt nem orvosolja ez a módosító javaslat, nem 
foglalkozik vele.  

Arról már bírósági ítélet is van, hogy reggel a Nádor utcai tüntetés jogszerűtlenül lett 
feloszlatva. Ezen a tüntetésen jelen volt Papp Lajos szívsebész is, akit szintén ért némi 
inzultus, csak ő nem tett feljelentést. Ezt a dolgot tisztába teszi a határozati javaslat, amit 
köszönünk szépen, de az Alkotmány utcai eseményekkel nem foglalkozik. De van még 
néhány olyan eltérés a két jelentés között, amelyekre felhívtuk Rétvári Bence államtitkár úr 
figyelmét, ezek azonban nem kerültek bele a határozati javaslatba. Az a kérdés, hogy az egyik 
miért került bele, a másik miért nem.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó Timea alelnök asszony!  
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SZABÓ TIMEA (LMP): Csak azt szerettem volna megkérdezni, hogy miért nem a 
módosító indítványról beszél képviselőtársam, de a végén megértettem ennek az okát, amikor 
feltette államtitkár úrnak a kérdését.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, engedjen meg nekem egy mondatot. A tények, a jogerős ítélet 

és a vélemények különbözőek, sokszor az újságírók sem tudnak köztük különbséget tenni. 
Ettől függetlenül az a vélemény, amit ön mondott, még lehet igaz is. Parancsoljon, képviselő 
úr!  

 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): A Balsai-jelentés könyvváltozatában 

szereplő mondat úgy szól, hogy a tömeg rátámadt a rendőrökre a rendőrök állítása szerint, a 
videofelvételek tanúsága szerint viszont nem. Nem kell hivatkozni a bírósági ítéletre! A 
Balsai-jelentés készítői megnézték a videofelvételt, és az olvasók tudtára adják, hogy a 
videofelvétel tanúsága szerint senki nem támadt senkire. Miért nem lehet ezt belerakni?  

S lenne még egy kérdésem. Mit tesz a kormány, a tárca, a bizottság vagy elnök úr 
annak érdekében, hogy ha ez így marad, akkor a Balsai-jelentés könyvformáját visszavonják 
az utcáról, és visszafizessék azokat a közpénzeket, amikből ez ki lett adva?  

 
ELNÖK: Képviselő úr, majd válaszolni fogok erre a kérdésére is, csak most az a 

probléma, hogy módosító indítványokról beszélünk. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr 
módosító indítványa abból, amit ön elmondott, semmit nem tartalmaz. Ezzel szemben a 
bizottsági módosító indítvány tartalmazza mindazokat a tényeket, amiket meg lehetett 
állapítani. Képviselő úr, foglalhat úgy is állást, hogy nem támogatja a módosító indítványt, 
ezenkívül képviselő úrnak jogában áll mindezt csatlakozó módosító indítvánnyal kiegészíteni. 
Parancsoljon!  

 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Gaudi-Nagy Tamás módosító indítványa 

azért nem tartalmazza azt, amit elmondtam, mert a keddi általános vitában ígéretet kapott 
Rétvári Bencétől arra, hogy ezt majd a bizottsági módosító javaslat fogja tartalmazni, Gaudi-
Nagy Tamás pedig mindezt balga módon elhitte, mert még nem jött rá, hogy minden politikus 
hazudik és senkinek semmit nem szabad elhinni. Ha nem hitte volna el, akkor az ő javaslata 
tartalmazná ezt. Azért nem adta be, mert önöktől ígéretet kapott erre. (Szabó Timea: Kicsit 
moderáltabban!)  

 
ELNÖK: Képviselő úr, most nem teszem fel azt a kérdést, hogy ön politikus-e. 

(Zagyva György Gyula: Mindenki magából indul ki.) Államtitkár úré a szó.  
 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Kicsit nyugodtabb hangnemben azt tudnám mondani, a 
vitában valóban előkerült, hogy a Nádor utcával kapcsolatban pontatlan dolgokat tartalmaz a 
jelentés, illetve hogy a jelentés és a könyv elkészülte között olyan információk merültek fel, 
amelyek nyilvánvalóan bizonyították a tüntetők ottlétének jogszerűségét és a rendőrök 
jogszerűtlen fellépését. Az erre vonatkozó rész a 2. pontba be is került. Ha képviselő úrnak 
vannak olyan további ítéletei vagy kérdései, amelyek még beleillenek, erre tegyen javaslatot, 
mi nem zárkózunk el, hiszen mindannyiunknak ugyanaz a célja.  

Azt pedig kikérem magamnak, hogy kétségbe vonja, mi az igazság iránt elkötelezettek 
vagyunk! Kikérem magamnak, hogy a Fidesz-KDNP szövetségből bárkit is hazugsággal 
vádoljon. Mi mindannyian ugyanazért vagyunk itt, képviselő úr, és nagyon kérem, hogy ezt 
tartsa tiszteletben. Minden képviselő azt szeretné, hogy a jelentés minél pontosabb adatokat 
tartalmazzon. Azokat a frakciókat bírálhatja, amelyek nem vettek részt érdemben ebben a 
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vitában. De nézze meg, hogy kik ülnek önnel szemben! Ott ül például Ékes Ilona, aki a 
kórházakban a sérülteket látogatta, de mások is igen sokat tettek, és nagyon kérem, ne 
sértegesse őket és ne vádolja őket azzal, hogy nem törekednek az igazság teljes feltárására. 
Arra törekszünk, képviselő úr, csak van, amit műfaji okokból bele tudunk rakni és van, amit 
nem. Ettől függetlenül azt kérem, ha további olyan ítéleteket találnak, amelyek az Alkotmány 
utcai részre vonatkoznak és a 2011. december 8-ai ítéletben nincsenek benne, azokat 
nevezzék meg és tegyük bele. Eddig is nyitottak voltunk és ezután is nyitottak leszünk erre.  

Gaudi-Nagy Tamás szintén a december 8-ai ítéletre hivatkozik. Amíg ön beszélt, 
megnéztem, képviselő úr, semmilyen más ítéletről, amelyik kvázi helyreigazítja az ott lévő 
tényeket, nem ír Gaudi képviselő úr. Azt írta, hogy különböző mondatok maradjanak ki 
belőle, de a vitában már tisztáztuk, hogy mondatokat nem tudunk kivenni a jelentésből, és a 
Házszabály nem engedi meg, hogy a jelentés szövegéhez bárki módosító javaslatot nyújtson 
be, de azt mondtuk, hogy további bekezdésenként odarakjuk azokat a tényeket, amelyeket 
fontos rögzítenünk, például hogy azóta mik derültek ki. Gaudi képviselő úr indítványában is 
csak ez a december 8-ai ítélet szerepel. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úr majd a szavazatával nyilvánít véleményt 

arról, hogy elfogadja-e a választ vagy nem fogadja el.  
Kérdezem, hogy ki ért egyet Gaudi-Nagy Tamás módosító indítványával. (2) Ki nem 

ért vele egyet? (14) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Ki fogadja el a bizottsági módosító indítványt? (14) Ki nem fogadja el? (2) Ki 
tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság a bizottsági módosító indítványt elfogadta.  

Nagyon szépen köszönjük államtitkár úr segítségét.  

A kommunista diktatúra által kitelepítettek, valamint az őket befogadók emlékének 
megörökítéséről szóló határozati javaslat (H/5540. szám)   
(Módosító javaslatok megvitatása)   
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

Következő napirendi pontunk a kommunista diktatúra által kitelepítettek, valamint az 
őket befogadók emlékének megörökítéséről szóló határozati javaslathoz benyújtott módosító 
javaslatok megvitatása. Ismételten köszöntöm Rétvári Bence államtitkár urat, ő lesz 
segítségünkre a munkában. A 2012. február 21-i keltezésű ajánlásból dolgozunk.  

Az ajánlás 1. pontjában – amely összefügg a 9. és 11. ajánlási pontokkal – Szilágyi 
László és dr. Dorosz Dávid a határozati javaslat címének módosítását javasolják. Kérdezem, 
hogy a kormány támogatja-e.  

 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (1) Ki nem 

támogatja? (16) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 2. pontjában – amely összefügg a 4. és 7. ajánlási pontokkal – dr. Bárándy 
Gergely, Lendvai Ildikó, dr. Hiller István, Szabó Vilmos, dr. Lamperth Mónika és dr. Steiner 
Pál a határozati javaslat címének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány 
támogatja-e.  

 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatja.  
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (1) Ki nem 

támogatja? (16) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 3. pontjában Ékes Ilona a határozati javaslat címének módosítását javasolja. 
Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Ez 

lett volna az egyik iránya a módosításnak, de végül egy másik irány mellett döntöttünk, ezért 
egy másik módosítót támogatunk és nem ezt. Nem mintha az eredeti irányával nem tudtunk 
volna azonosulni, de végül nem ez lett a választás.  

 
ELNÖK: Képviselő asszony elfogadja?  
 
ÉKES ILONA (Fidesz): Elfogadom és visszavonom a módosító javaslatot.  
 
ELNÖK: Az ajánlás 5. pontjában – amely összefügg a 8. ajánlási ponttal – Menczer 

Erzsébet a határozati javaslat preambulumának módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a 
kormány támogatja-e.  

 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (15) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 6. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás és Murányi Levente a határozati 
javaslat preambulumának módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatja. Szerintünk ezt a kérdést a 5. és 8. módosító javaslatok rendezik.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (15) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 10. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás és Murányi Levente a határozati 
javaslat 1. pontja b) alpontjának módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány 
támogatja-e.  

 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

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

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 12. pontjában Szávay István a határozati javaslat 1. pontja d) alpontjának 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Támogatja.  
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 17 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 13. pontjában Farkas Gergely és Murányi Levente a határozati javaslat 1. 
pontja e) alpontjának módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (16) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 14. pontjában Szávay István a határozati javaslat 1. pontja e) alpontjának 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):  

Nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem 

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 15. pontjában Farkas Gergely és Murányi Levente a határozati javaslat 1. 
pontját új f) alponttal javasolják kiegészíteni. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (15) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 16. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás és Murányi Levente a határozati 
javaslat 1. pontját új f) alponttal javasolják kiegészíteni. Kérdezem, hogy a kormány 
támogatja-e.  

 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (15) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 17. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás, Murányi Levente és Ferenczi Gábor 
a határozati javaslat 1. pontját új g) alponttal javasolják kiegészíteni. Kérdezem, hogy a 
kormány támogatja-e.  

 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatja.  
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 
támogatja? (14) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Megállapítom, hogy csak a kormány által támogatott indítványok kaptak támogatást a 
bizottságtól, a nem támogatott indítványok közül egyharmadot egyik sem kapott.  

Köszönjük szépen államtitkár úr segítségét.  

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:   
Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/5294. szám)   
(Jávor Benedek (LMP) képviselő önálló indítványa) 

3. napirendi pontunk az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat, Jávor Benedek önálló indítványa. Megállapítom, hogy az 
előterjesztő nincs jelen.  

Tájékoztatásul szeretném elmondani, hogy 2011. december 19-én lett benyújtva ez a 
módosító indítvány, amely meghatározza a két helyettes államtitkár létszámkeretét, a hatályba 
lépés időpontját pedig január 1-ében jelöli meg. Ilyenformán a javaslat – a tartalmától 
függetlenül – okafogyottá vált, hiszen felállt az új szervezet. Nyilvánvaló, hogy a 
bizottságunknak ezzel a kérdéssel előbb-utóbb foglalkoznia kell. A két helyettes ombudsman 
két önálló titkárságot kapott, persze lényegesen kisebb létszámmal, mint amit itt megjelöltek. 
Ennek az az oka, hogy a funkcionális feladatokat a szervezetben központilag látják el, tehát 
csak az ágazati feladatok maradnak a két helyettes ombudsmannál. Az egész rendszer 
működését és működési vázlatát a bizottság tagjai rövid időn belül meg fogják kapni, és 
javasolni fogom, hogy ezzel a kérdéssel egy másik bizottsági ülésen külön napirendi pont 
keretében foglalkozzunk.  

Mint mondtam, ez a javaslat okafogyottá vált, részben azért, mert ennek a 
módosításnak eléggé körülhatárolt és számítható költségvetési hatása is lenne, részben pedig 
azért, mert a már felállt, szervezeti és működési szabályzatban rögzített működési kereteket 
feszítené szét.  

Ki kíván hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Mivel jelentkező nincs, szavazni fogunk.  
Ki ért egyet az indítvány tárgysorozatba-vételével? (1) Ki nem ért vele egyet? (14) Ki 

tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem ért egyet az indítvány tárgysorozatba-
vételével.  

Ezek után az általános vitára való alkalmasságról már nem is kell szavazni.  
Minden képviselő meg fogja kapni az új hivatal szervezeti és működési szabályzat 

szerinti működési rendjét, és majd annak ismeretében vizsgáljuk meg, milyen működési 
rendje van, és hogy néz ki annak a hatékonysága. Köszönöm szépen.  

Egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/5948. szám)   
(Általános vita) 

4. napirendi pontunk az egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú 
módosításáról szóló törvényjavaslat. A bizottságnak az általános vitára való alkalmasságról 
kell döntenie. Szeretettel köszöntöm dr. Stauber Péter főosztályvezető urat a 
Belügyminisztériumból, valamint dr. Ördög István menekültügyi igazgató urat és dr. Konyhás 
Szilvia idegenrendészeti igazgató asszonyt a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalból. 
Önöké a szó.  
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Dr. Stauber Péter főosztályvezető (Belügyminisztérium) szóbeli kiegészítése 

DR. STAUBER PÉTER főosztályvezető (Belügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! 
Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Köszönöm a megtisztelő lehetőséget, hogy 
ismertethetem a törvényjavaslatot. Ez egy jogharmonizációs célú törvényjavaslat, gerincét a 
tavaly elfogadott 2011/51. számú uniós irányelv hazai jogba való átültetése adja. Ez az 
irányelv a közös európai menekültügyi rendszernek – ami egy 2012 folyamán elérendő 
Európa-politikai közös célkitűzés állam- és kormányfői szinten deklarálva – egy fontos 
alkotóeleme, melynek az elfogadására a magyar elnökség alatt került sor.  

Ez az irányelv módosítja a 2003/109. számú irányelvet, amely az úgynevezett 
huzamos tartózkodói irányelv. A módosítás fő gondolata az, hogy a menekülteknek és az 
oltalmazottaknak ugyanolyan jogokat garantál a 2003-as irányelv tekintetében, mint az eredeti 
személyi körnek, tehát egy jogkiterjesztésről van szó.  

Az irányelvnek 2012. május 20-a az átültetési határideje. Ez indokolja, hogy a 
törvényjavaslat most kerül a tisztelt Ház elé.  

A törvényjavaslat tartalmaz további technikai jogharmonizációs rendelkezéseket. 
Ezeknek az az indoka, hogy részben a már említett 2003/109. számú irányelv, részben pedig 
az úgynevezett visszatérési irányelv tagállami alkalmazásáról az Európai Bizottság értékelő 
jelentéseket készített és megállapította, hogy a korábbi tagállami átültetés egyes pontokon 
bizonyos tekintetben hiányos volt. Ezenkívül az úgynevezett Kék Kártya irányelvet – amely a 
magasan képzett harmadik országbeli munkavállalók tartózkodásáról szól – 2011-ben 
átültettük a magyar jogba, azonban a megfelelési táblázat elkészítésekor észleltük, hogy 
néhány ponton nem fogalmaztunk kellő egzaktsággal a normaszöveg előkészítése során. Most 
korrigáljuk, kiegészítjük ezt a tavalyi átültetést. Ezzel szeretnénk elkerülni, hogy a hiányos 
vagy nem megfelelő átültetésre tekintettél kötelezettségszegési eljárás induljon hazánk ellen. 
Ha a legelőször említett irányelvet – amelynek az átültetése tulajdonképpen a törvényjavaslat  
gerincét adja – nem ültetnénk át május 20-ig, akkor uniós tagállamként szintén megsértenénk 
a kötelezettségeinket.  

Ezek a fő gondolatok. A Honvédelmi és rendészeti bizottság múlt héten támogatta a 
törvényjavaslatot. Bízom benne, hogy ezt a támogatást az emberi jogi bizottságtól is 
megkapjuk. A felmerülő kérdésekre megpróbálok legjobb tudásom szerint válaszolni, 
csakúgy, mint kollégáim, akik a jogalkalmazó hatóságtól, a Bevándorlási és Állampolgársági 
Hivataltól vannak itt és koordinálták a törvényjavaslat alapjául szolgáló előterjesztés 
kidolgozását. Köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van kérdése, észrevétele, megjegyzése? Szabó 

Timea!  

Kérdések, észrevételek, válaszok 

SZABÓ TIMEA (LMP): Kivételesen úgy látjuk, hogy tényleg jogharmonizációs 
lépésekről van szó. Alapvető problémáink nincsenek is ezzel, inkább majd kiegészítéseket 
javasolnánk.  

Az egyik: hatályon kívül helyezték a 60. § (1) bekezdés b) pontját, ilyenformán nem 
kötelező, hogy idegenrendészeti őrizetben lévő külföldi kiutasítását kitoloncolással hajtsák 
végre. Ugyanakkor ennek a bekezdésnek a c) pontja a közrend és a közbiztonság védelme 
érdekében lehetővé teszi a kitoloncolást, amit alapjában véve nem lehet kifogásolni, mert ez 
indokolt lehet, azonban véleményünk szerint hiányoznak innen az eljárási garanciák.  

A másik: ha a kérelem megtagadásánál a büntetett előélet nem kizáró ok, akkor az 
idegenrendészet diszkrecionális jogává válik, hogy eldöntse, melyik kérelmező veszélyezteti 
az országot és melyik nem. Indokolt lenne a törvény kiegészítése egy olyan szabállyal, amely 
konkrétan meghatározza, hogy milyen bűncselekmény esetén áll ez fenn, például ha valakit 
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két évre vagy annál hosszabb időtartamú végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, és a 
büntetett előélet hátrányos következményei alól még nem mentesült.  

A harmadik: a közbiztonsági, illetve nemzetbiztonsági okokra való hivatkozás esetén 
szeretnénk egy picit konkrétabban látni, valamint javasolnánk, hogy a határozattal szemben a 
bíróságtól jogorvoslati lehetőség legyen, és ezt csak kivételes esetben lehessen megtagadni. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Most kívánnak válaszolni rá, vagy majd a módosító indítvány ismeretében?  
 
DR. STAUBER PÉTER főosztályvezető (Belügyminisztérium): Várjuk a szöveget és 

annak alapján fogja a kormány kialakítani az álláspontját a módosító indítványokkal 
kapcsolatban.  

 
ELNÖK: Más kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelentkező.) Ha nincs szavazni fogunk.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Ki tartja általános vitára alkalmasnak az egyes migrációs tárgyú törvények 
jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy a bizottság 17 igen szavazattal, egyhangúlag általános vitára alkalmasnak tartja a 
törvényjavaslatot.  

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényjavaslat (T/6044. szám)   
(Általános vita) 

5. napirendi pontunk a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényjavaslat. 
Szeretettel köszöntöm Fónagy János államtitkár urat. Kizárólag az adatvédelem és a kamerák 
alkalmazása miatt került bizottságunk elé ez a törvényjavaslat, csak ezek a kérdések tartoznak 
a bizottság hatáskörébe. Erről kérdezem államtitkár urat.  

Dr. Fónagy János államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Bár elnök úr azt mondta, hogy csak az adatvédelemre és a kamerák 
használatára vonatkozik a bizottság kompetenciája, némi bevezetőt mégiscsak engedjenek 
meg nekem. 2005-ben – tehát még a 2006-os választások előtt – kezdődött meg ennek a 
kódexnek a szövegezése. Az elmúlt évtized magyar jogalkotásában elég ritka, hogy nem 
salátázunk, nem szakági törvényekbe szedjük szét a dolgokat, hanem egy társadalmi 
feladatcsoportot egy jogi kódexben igyekszünk összefoglalni. Ez a munka dr. Kerékgyártó 
János főosztályvezető kolléga irányításával folyt le.  

A személyszállítási törvény alapvető célja és feladata az, hogy az egyéni és közösségi 
közlekedés között a közösségi közlekedésnek, a közlekedési közlekedésen belül pedig a 
kötöttpályás és a közúti közlekedés között a kötöttpályás közlekedésnek elsőbbséget 
biztosítson. Ezzel elvileg mindig mindenki egyetértett, de abban a pillanatban, amikor a 
gyakorlatra került sor, ezt nem ilyen formában hajtottuk végre. Egyébként egységesíti a 
személyszállítás irányítási szempontjait, a finanszírozását, a fejlesztési főirányokat, a 
menetrendeket, a menetdíjakat, a kedvezményeket, és ennek megfelelően egységesíti a 
közforgalmi személyszállítási szolgáltatások működésével kapcsolatos adatkezelési, 
vagyonvédelmi, megfigyelési és a közrendre vonatkozó szabályokat is.  

A szabályozásnak két alapvető társadalmi célja van. Az egyik: a közösségi közlekedés 
egyik leggyakrabban kifogásolt része ma az utasbiztonság. Azt, hogy a vonatokon vagy a 
pályaudvarokon a személy- és vagyonbiztonság feltételei nem elegendők, pusztán vasúti 
rendőrséggel, ellenőrökkel megoldani nem lehet, de kétségtelen, hogy ezeken a területeken is 
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vannak feladataink, ezért szorgalmazzuk a kalauzi rendszer helyreállítását. A másik pedig a 
napjainkban sajnos külön aktualitást kapott árbevétel kérdése, nevezetesen az, hogy ma 
Magyarországon tíz utasból egy vesz teljes árú menetjegyet, kilencnek pedig valamilyen 
kedvezménye van, és azt sem szabályszerűen veszik igénybe. Ezért a közösségi közlekedés, a 
közösségi személyszállítás nem tudja elérni azt, hogy az adott kedvezményes kategórián belül 
az utasok a teljes árú, illetve ma túlnyomó többségben a kedvezményes menetjegy-fizetési 
kötelezettségeiknek eleget tegyenek. Tehát elsősorban az utasok biztonsága, másodsorban 
pedig az utazás jogosultságának az ellenőrizhetősége indokolja ezt a szabályozást.  

A szabályozás egyébként teljes mértékben megfelel az uniós adatkezelési 
szabályoknak, és az ebben a társadalmi szegmensben érintett magyarországi szervezetek 
szabályainak is.  

Kérem, hogy a kérdéseiket tegyék fel, valamint kérek engedélyt arra, hogy ha valamire 
nem tudok válaszolni, arra főosztályvezető úr válaszolhasson. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs 

jelentkező.) Szavazni fogunk.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 
törvényjavaslatot? (18) Ki nem tartja általános vitára alkalmasnak? (0) Ki tartózkodott? (1) 
Megállapítom, hogy a bizottság általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot.  

Nagyon szépen köszönjük államtitkár úr segítségét.  

Egyebek 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy az egyebekben van-e valakinek kérdése, 
megjegyzése, bármilyen bejelentenivalója? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, megköszönöm a 
részvételüket és az ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 17  perc)  

 
 
 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


