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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 39 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait és kedves vendégeinket. Bejelentem, hogy Gajda 
Róbertet Ékes Ilona, Kővári Jánost Gulyás Gergely, Kubatov Gábort Csöbör Katalin, Varga 
Lászlót Harrach Péter helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  

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

A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervéről szóló 68/2007.(VI.28.) OGY 
határozat módosításáról szóló határozati javaslat (H/6776. szám)   
(Általános vita)   
(Első helyen kijelölt bizottságként)  
A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terve és a Nemzeti Társadalmi 
Felzárkózási Stratégia – mélyszegénység, gyermekszegénység, romák – összhangjáról 
szóló jelentés (J/6775. szám)   
(Általános vita)   
(Első helyen kijelölt bizottságként)  
A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terve és a Nemzeti Társadalmi 
Felzárkózási Stratégia – mélyszegénység, gyermekszegénység, romák – összhangjáról 
szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/… szám)   
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról) 

 1. napirendi pontunk a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervéről szóló 
68/2007.(VI.28.) OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat, a Roma Integráció 
Évtizede Program Stratégiai Terve és a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia – 
mélyszegénység, gyermekszegénység, romák – összhangjáról szóló jelentés, valamint a Roma 
Integráció Évtizede Program Stratégiai Terve és a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 
– mélyszegénység, gyermekszegénység, romák – összhangjáról szóló jelentés elfogadásáról 
szóló határozati javaslat. Tisztelettel üdvözlöm dr. Locsmándi Béla helyettes államtitkár urat a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részéről, és megadom neki a szót.  

Dr. Locsmándi Béla helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
szóbeli kiegészítése 

DR. LOCSMÁNDI BÉLA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Tisztelettel köszöntöm elnök urat, alelnök urat, alelnök asszonyt, a bizottság 
minden tagját és a jelen lévő vendégeket. Az Országgyűlés részére készült jelentés egy 2007-
es országgyűlési határozat kapcsán van a bizottság előtt. 2003-ban volt Budapesten egy 
nemzetközi konferencia, amelynek az volt a címe, hogy „Romák a bővülő Európában. A jövő 
kihívásai”. Ezen kilenc közép-kelet-európai ország kormányfője úgy döntött, hogy az európai 
roma népesség társadalmi és gazdasági helyzete, valamint az érintett országokban meglévő 
hátrányos helyzete miatt elindítja a Roma Integráció Évtizede Programot. E konferencia 
befejezéseként, illetőleg megpecsételéseként 2005-ben Szófiában alá is írták az egyezményt. 
Ezt követően a kilenc ország azt vállalta, hogy a saját gazdasági és szociálpolitikájába beépíti 
a program elemeit, készít egy ilyen stratégiát és azt a legfelsőbb fórumain elfogadja. Ezt tette 
Magyarország is. 2007 júniusában elfogadásra került a 68/2007-es számú országgyűlési 
határozat, ennek keretében elfogadtak egy stratégiai tervet, mely stratégiai terv az integrációs 
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évtizedre, a 2005-től 2015-ig tartó időszakra meghatározta a feladatokat. E program alapján 
az adott országok a fő célt ismerve intézkedési terv megalkotására és elfogadására szólítják fel 
a kormányaikat. Így tett Magyarország is. A magyar kormány ez alapján még 2007-ben 
elfogadott egy intézkedési tervet, és ebben az intézkedési tervben részletesen rögzítették a 
2008-2009-es évekre vonatkozóan azokat a feladatokat, amelyekről úgy gondolták, hogy a 
romák felzárkóztatása érdekében meghatározók lehetnek, és a határozat egyik pontjában arra 
utasította őket az Országgyűlés, hogy kétévente be kell számolni arról, hogy ez az intézkedési 
terv a stratégiai tervhez igazodóan mit jelent.  

A 2010-es kormányváltás alkalmával a jelenlegi kormány megkapta az előző 
kormánytól a Roma Integrációs Tanács által véleményezett jelentést. Ezt a jelentést a 
Cigányügyi Felzárkózási Tárcaközi Bizottság – amelynek a megalakítására 2010-ben került 
sor – 2010 októberében megtárgyalta és úgy döntött, hogy nem viszi az Országgyűlés elé, 
tekintettel arra, hogy a jelentésben nem voltak szakszerűségek, az eredményeket nem lehetett 
beazonosítani, valamint – ami az egyik elvárás lett volna – nem szerepelt benne, hogy vajon 
hány roma érintettet segített ennek az intézkedési tervnek a végrehajtása, hányat nem, ennek 
mik voltak az okai. Ezért úgy döntött a tárcaközi bizottság, hogy nem javasolja a kormánynak 
a jelentés Országgyűlés elé terjesztését, hanem olyan álláspontra helyezkedett, hogy a 
kialakítandó Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiába kívánja beépíteni a Roma 
Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervnek a jelenlegi kormány által is elfogadott fő 
szempontjait. Ez négy olyan terület volt, amelyekről ma is lehet beszélni: az oktatás, az 
egészségügy, a lakhatás és a foglalkoztatás. Ugyanakkor néhány vonatkozásban a kormány új 
fejlesztéspolitikája és társadalmi felzárkózási politikája figyelembevételével kiegészítette az 
idevonatkozó részeket úgy, hogy messzemenően figyelembe vette a RIÉP stratégiai tervének 
az előző kormány által meghatározott mutatóit. Ez különösen a monitoring rendszer 
gyakorlati felállításánál jelent pozitívumot, illetve teljes azonosulást.  

Az ehhez a jelentéshez kapcsolódó országgyűlési határozat van itt módosítás előtt. A 
kormány arra kéri az Országgyűlést, hogy ezt a határozatot két pontjában módosítsa. Egyrészt 
azért, mert a Roma Integrációs Tanács, amely a régi országgyűlési határozatban közreműködő 
szerepet kapott, megszűnt, és 2010-ben, amikor a jelenlegi kormány létrehozta a Roma 
Koordinációs Tanácsot, akkor a Cigányügyi Tanácsról szóló kormányhatározatot hatályon 
kívül helyezte.  

A változtatás másik oka az, hogy tavaly novemberben fogadta el a kormány a Nemzeti 
Társadalmi Felzárkózási Stratégiát. Ez a stratégia öt területet érintően integrálja a különböző 
stratégiák elfogadottságát, illetve az abban meghatározottakat. A mi területünkkel 
kapcsolatban itt két nagyon fontos kérdést kell megemlíteni. 2007-ben tárgyalta az 
Országgyűlés a „Legyen jobb a gyerekeknek” nemzeti stratégiát, valamint a most napirenden 
lévő Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervét, és a kormány úgy döntött, hogy a 
felzárkózási stratégiába mindkettő intézkedései vonatkozásában beemeli a részleteket, és így a 
mélyszegénységgel, a gyermekjóléttel és a roma társadalmat érintő kérdésekkel kapcsolatos 
teljes terület egy kérdéskörbe kerül, és minden egyes szakminisztériumnak, szaktárcának, 
szakpolitikának mindazok az elvárásai, amelyek a koherenciát biztosítják ezen a területen, 
meg fognak jelenni. A kormány tavaly november 30-án elfogadta ezt a felzárkózási stratégiát, 
amelyben a RIÉP-stratégiában szerepelteknek mind a négy fő szegmense megjelenik, 
valamint szerepel benne a diszkriminációra és a szemléletváltásra vonatkozóan egy teljesen 
új, az eddigiektől egy kicsit talán eltérő, de a mai viszonyokhoz mindenképpen hozzátartozó 
és elvárható kérdéskör. Egyébként ma mindazon kérdések tekintetében, amelyek már 2007-
ben megfogalmazódtak az új gazdaságpolitikához igazodóan, részletes intézkedési terv van 
hatályban, amely alapján minden év február 28-ig kell a közigazgatási miniszternek a 
kormány felé egy jelentést tennie az adott minisztériumoknak a március 15-ig tartó 
tájékoztatása, beszámolója szerint.  
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Az önök előtt lévő országgyűlési határozati javaslat elfogadása azt jelentené, hogy azt 
fogadja el az Országgyűlés, hogy a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia éves 
jelentéséhez kapcsolódóan kétévente június 30-ig számoljon be a kormány az 
Országgyűlésnek. Eszerint, mivel tavaly novemberben került sor a felzárkózási stratégia 
elfogadására, 2013-ban lenne az első jelentési kötelezettsége a kormánynak, a következő 
pedig 2015-ben, amikor a Roma Integráció Évtizede Program lezárul, hiszen tízéves 
időintervallumról beszélünk.  

A jelentésben rögzítettük azokat a beavatkozási területeket, amelyekben következetes 
a kormány, figyelembe veszi az előző országgyűlési határozatban foglaltakat és kiegészíti 
azokkal a kérdésekkel, amelyekről az előbb már említést tettem. Ez az intézkedési terv 
konkrétan meghatározza, hogy milyen forrást használ fel a magyar kormány, költségvetési 
forrást vagy uniós forrást. Ezek monitoring rendszerére vonatkozóan is ez év május 28-ig kell 
a kormány elé vinnünk olyan tervezetet, amely a nyomon követést és a számon kérést 
egyaránt biztosítja. Ezzel tudja a kormány prezentálni, az Országgyűlés pedig eldönteni azt, 
hogy hatékonyan használták-e fel az intézkedési tervbe foglalt pénzösszegeket. Bízunk benne, 
hogy a jelentés a stratégia és a RIÉP-stratégia közötti összhanggal kapcsolatosan 
megalapozott, és az a javaslat, hogy legközelebb 2013-ban kerüljön az Országgyűlés elé a 
jelentés, teljesíti azt a kötelezettséget, amit a Magyar Országgyűlés a képviselőkre rótt. Az 
országgyűlési határozati javaslat 2. pontjában megtalálható módosító javaslatban az 
Integrációs Tanács helyett értelemszerűen már a Roma Koordinációs Tanács szerepel mint 
közreműködő és érdemben felelősséggel is feladatokat kapó szerv. Az 5. pontban pedig az a 
módosítás szerepel, hogy azon monitoring rendszer alapján, amelyet ez év májusáig kell 
kialakítania a kormánynak, a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervével 
összefüggő feladatok tekintetében is ugyanazt a nyomon követést és számon kérhetőséget 
biztosítja, ami a kormány elvárása, és azt gondolom, hogy ugyanez lesz az Országgyűlés 
elvárása is. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim közül kinek van kérdése, észrevétele a 

tárgyalt témával kapcsolatban? Nyakó István képviselő úr!  

Kérdések, észrevételek, válaszok 

NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): A határozat módosításával kapcsolatban a 2. pont 
kétévenkénti jelentési kötelezettséget ír elő az Országgyűlés részére. Megfontolásra javaslom, 
hogy a kormány a bizottságnak évente számoljon be a részterületek sikereiről. Szerintem a 
bizottság megérdemli, hogy a kormány évente számoljon be neki, egyébként pedig kötelező is 
a bizottságnak ezzel legalább évente foglalkoznia. Ez nem olyan volumenű, nem akkora 
terjedelmű, hogy az apparátusnak különösebben nagy problémát okozna, de az 
Országgyűlésnek működik egy bizottsága, amelyik a kisebbségekkel, a roma felzárkóztatással 
foglalkozik, éppen ezért gondolom azt, hogy a bizottságnak nem feltétlenül kellene két évet 
várnia erre a beszámolóra, szerintem évente meghallgathatnánk egy ilyet.  

A következő észrevételem az 5. ponttal kapcsolatos. Nagyon sajnálom, hogy elmaradt 
a független szakértők által végzett kutatások vizsgálata. Megnyugtató lenne a bizottság tagjai 
számára, ha nemcsak a kormány monitoringozna, hanem független szakértők is 
hozzászólhatnának ahhoz a témához, ahhoz a feladatkörhöz, amit a kormány e munka 
keretében elvégez. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Az, hogy a bizottság évente hallgasson meg beszámolót a témával 

kapcsolatban, nem tartozik az országgyűlési határozatra. Egyébként a bizottságnak kétféle 
ellenőrzési lehetősége is van, hiszen a parlamentarizmusnak az is lényege, hogy a bizottság a 
végrehajtó hatalmat ellenőrizze. Egyrészt az egyik albizottságunknak ez a dolga, másrészt a 
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miniszter évenkénti beszámolója is alkalmas arra, hogy a bizottság ezeket a kérdéseket 
folyamatosan tudja kontrollálni. Tehát a képviselő úr által felvetett dolog külön határozat 
nélkül is kezelhető. Szabó Timea alelnök asszony!  

 
SZABÓ TIMEA (LMP): Köszönöm a beszámolót. Ez a jelentés tulajdonképpen arról 

szól, hogy a két dokumentumot összhangba hozták egymással. Igazából semmilyen új 
információt nem tudunk meg ebből sem a roma felzárkózásról, sem a kormány stratégiájáról. 
Nagyon örülünk annak, hogy a fő célok összhangban vannak és sikerült ezt a kérdést 
lepapírozni.  

Azt szeretném megkérdezni, hogyan fogják ezeket az amúgy valóban üdvözlendő 
célokat, amelyekkel már novemberben megismerkedtünk, megvalósítani, amikor folyamatos a 
forráskivonás a szociális területekről – ön is kiemelt négy területet: egészségügy, oktatás, 
lakhatás és foglalkoztatás –, amikor a Széll Kálmán-tervben folyamatosan megszorítások 
vannak, amikor 30 ezerrel kevesebben jelentkeztek a felsőoktatásba, amikor 40 százalékkal 
kevesebb az államilag támogatott hely, amikor a gyógyszerkasszát a felére vonták, amikor a 
foglalkoztatás mélyponton van. Tehát hogyan fogják megvalósítani ezt a társadalmi 
felzárkózásért felelős stratégiát, ha az egész kormányzati stratégia ezzel szembemegy? Van-e 
garancia arra, hogy a roma felzárkóztatás ennél sikeresebb lesz és ennél több forrást fognak 
beletenni a rendszerbe? Aztán lehet-e tudni valamit arról a monitoring rendszerről, amely 
május végén áll fel? Milyen szempontok alapján, hogyan fogják azt működtetni? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Farkas Flórián!  
 
FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Én Nyakó István képviselő úr felszólalására szeretnék 

reagálni. Helyesnek tartom, hogy erről évenként legyen tájékoztatás, és az országos 
önkormányzat ezt meg is teszi, a következő tájékoztatásunk éppen ebben a hónapban lesz. Mi 
a beszámolónkat – amit közgyűlés elé kell vinnünk és amit független szakértők is 
véleményeznek – szívesen megküldjük a bizottságnak, illetve a parlamentnek.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Válaszadásra megadom a szót helyettes államtitkár 

úrnak.  
 
DR. LOCSMÁNDI BÉLA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Ha Szabó Timea képviselő asszonynak a sok munkája mellett sikerült átnéznie 
azt az intézkedési tervet, amit a stratégia tartalmaz, akkor láthatta, hogy abban megjelöltük, 
hol használtunk fel költségvetési forrásokat és hol uniós forrásokat. Azt reméljük, hogy az 
uniós források biztosítottsága megmaradt, nem gondoljuk, hogy ott elvonások lennének, 
márpedig a roma felzárkózással kapcsolatos területek ebből a forrásból vannak finanszírozva. 
A hazai költségvetési forrásokkal kapcsolatban a jelenleg érvényes költségvetés számadatait 
vettük figyelembe. Azt, hogy a jövő évi költségvetés kialakításakor az Országgyűlés az adott 
területre vonatkozóan hoz-e más döntéseket, előre nem tudjuk megmondani, de a jelenlegi 
ütemezéssel, a jelenlegi forrásokkal a jövő évi költségvetésig ezeket a célkitűzéseket egészen 
biztosan tartani lehet.  

A monitoringgal kapcsolatban a következőket szeretném elmondani: nagymintás 
kutatásokat végeztetünk a Tárkival, a KSH-val és másokkal, és vannak olyan kutatások, 
amelyekbe bevonjuk a civil szférát is. Azoknak a helyzetelemzéseknek, amiket például a 
stratégiával kapcsolatban végeztettünk és amiket civilek és nem civilek egyaránt elfogadtak, 
egy jelentős része a magánszféra kutatási anyagára alapozott, és azt gondoljuk, hogy erre 
számíthatunk a jövőben is. De arra, hogy őket milyen forrásból tudjuk segíteni, garanciát adni 
természetesen nem tudunk. A nyomon követéssel kapcsolatos intézkedési tervben az 
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indikátorokat, valamint az elsődleges és másodlagos szempontokat rögzítettük. Azt 
gondoljuk, ha ez hasonló lesz az általános monitoringhoz, ami most az érintett szaktárcáknál 
van, akkor elvárjuk minden tárcától, hogy ha az adott célcsoportot, azaz a romákat érinti 
bármilyen jellegű uniós program, akkor kutyakötelessége az Országos Roma Önkormányzatot 
és a Felzárkózási Államtitkárságot támogatni. Így van bizonyos fokú rálátásunk nekünk 
magunknak is, és a tárcánk részéről a jelentési kötelezettség fennáll. A puding próbája 
természetesen az evés, és a legközelebbi beszámolóból már látni fogjuk, hogy ezek az 
elképzelések és ez a monitoringrendszer hozza-e azt az eredményt, amit elvárunk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Zagyva György képviselő úr!  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): A Roma Integrációs Tanács 

megszüntetésével kapcsolatban az van ide leírva, hogy a jelentés tervezetéből nem derül ki, 
hogy a forrásfelhasználás milyen helyszínekre és milyen célcsoportra irányult, hány fő 
támogatása történt meg. Ez tehát nincs külön részletezve. Lehetne-e többet tudni arról, hogy 
mi lett azokkal a pénzekkel, ki használta fel azokat, illetve hogy lesz-e ennek valamiféle 
következménye, mert a Roma Integrációs Tanácsban az itt ülő Farkas Flóriántól kezdve 
Kolompár Orbánon át Zsigó Jenőig az összes ismert cigánypolitikus részt vett. 
Megvizsgálják-e hogy ez a rengeteg pénz mire lett felhasználva? Nem derült ki pontosan, 
hogy mire lett felhasználva, és ennyivel lezárják a dolgot. Egy parlamenti bizottsági ülésnek 
arról kellene szólnia, hogy elmondják, mi lesz ennek a következménye. Mert az, hogy 
megszüntetik és átnevezik, nem következmény.  

 
ELNÖK: A jogi értékelés nem a minisztérium dolga, hanem adott esetben az 

ügyészségé vagy polgári pereké.  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Én csak a figyelmet hívtam fel erre.  
 
ELNÖK: Ha képviselő úr kívánja, megkérdezzük az ügyészségtől, hogy milyen 

eljárások indultak. Nagyon szívesen eleget teszek ennek a kérésnek. Farkas Flórián!  
 
FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Úgy látom, komoly félreértésben vagyunk, ugyanis az 

Integrációs Tanács költségvetés nélkül működött, annak nem volt ilyen jellegű pénze.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Gaudi-Nagy Tamás!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Én csak most érkeztem és máris azt hallom, 

hogy Zagyva képviselőtársam rákérdez az etnobiznisz révén elsíbolt hatalmas mennyiségű 
pénzre, amit cigány vezetők nem az eredeti rendeltetésnek megfelelően használtak fel. Minket 
nagyon izgat ez a kérdés, ezt tessék megérteni, és mindenképpen szeretném megjegyezni, 
botrányosnak tartom, hogy elnök úr szerint nem dolga a minisztériumnak a cigányság 
felzárkóztatásával kapcsolatos pénzek gondos figyelemmel kísérése. Már hogy ne lenne 
dolga!  

 
ELNÖK: Képviselő úr, nem kívánom megszakítani…  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Máris megzavart, elnök úr. Tudom, fájdalmas 

az, hogy nem mindig arról beszélek, amiről önök szeretnék, de tessék már megengedni, hogy 
elmondjam, amit szeretnék.  
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ELNÖK: Képviselő úr, meg tetszik engedni…  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nem engedem meg, mert szeretném 

elmondani a véleményemet. Azért legalább formálisan adjuk már meg a parlamenti formákat! 
Ön még soha nem járt a brit parlamentben, így fogalma sincs arról, hogy mi a demokrácia. 
Fogalma sincs önnek a parlamentarizmusról! Szégyellje magát!  

 
ELNÖK: Képviselő úr, ön megteheti azt, hogy félórás késés után azonnal magához 

veszi a szót…  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ön adta meg nekem a szót, elnök úr. Én nem 

magamhoz vettem a szót, azt ön adta meg nekem. Nőjön már fel a feladathoz, elnök úr, mert 
nevetséges az, amit csinál.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, önt ne zavarja az, hogy a bizottság meghatározta a napirendjét, 

és ha a képviselő úr a napirendről szeretne beszélni, akkor legyen szíves és folytassa. De az 
minimális elvárás lenne – nem túl nagy feladat –, hogy a kiküldött anyagot elolvassa.  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm elnök úr kioktatását. Gondolom, 

hogy Kubatov Gábor hozzám hasonlóan szintén elolvasta ezt az anyagot, és az eddigi két 
hozzászólásán kívül – amelyekben valamilyen személyeskedő megjegyzéseket tett – érdemi 
munkát is fog végezni. De egyetértek abban, hogy ez sem tárgya a napirendnek.  

Az viszont tárgya, hogy a roma integrációs stratégiával kapcsolatos irányváltásról van 
most szó, egy új modell kialakításáról, ez a jelentés ezt taglalja, és nekünk, mint az adófizető 
polgárok képviseletére vállalkozó embereknek nagyon is fontos az – és szerintem Farkas 
Flóriánnak ugyanúgy fontos –, hogy mindenki számára kiderüljön, mi történt ezekkel a 
pénzekkel. Erről még Lendvai Ildikó is azt mondta, amikor Githu Muigai úrral, az ENSZ 
rasszizmus ellenes megbízottjával találkoztunk, hogy az elmúlt húsz év csőd volt a 
romastratégia, a cigányügy területén. (Lendvai Ildikó: Miket nem beszélek összevissza!) 
Bizony ilyet mondott, nem árt, ha felidézi. Pénzek tűntek el anélkül, hogy azokat 
rendeltetésszerűen a meghatározott célra fordították volna. 

Szerintünk akkor jó az állam – amiről nagyon sokat hallunk a parlamentben, és nagyon 
jó megfogalmazásokat hallunk főleg Navracsics Tibor miniszter úrtól, aki ezt a jelentést 
jegyzi –, ha egy minisztériumtól vagy egy államtitkárságtól, amely olyan projekteket futtat, 
amelyek közpénzeket is involválnak, elvárható az, hogy a közpénzek sorsát maximálisan 
figyelemmel kíséri, számon kéri a cél szerinti felhasználást, és ha azt észleli, hogy nem ez 
történt, akkor nemcsak hátradől és várja, hogy az ügyészség majd magától kitalál valamit, 
hanem egy jó alapos feljelentéshez szükséges dokumentációt összeállít. Kérdezem, hogy ez 
irányban történtek-e már lépések. Wittner Mária képviselőtársam azt mondja, úgy tudja, hogy 
már van ezért büntetőeljárás folyamatban, de mi azért vagyunk itt, hogy erről hivatalosan is 
értesüljünk, ugyanis nekünk képviselőknek nemcsak a törvényalkotás, hanem az ellenőrzés is 
feladatunk. Mi tehát az ellenőrző funkciónk keretén belül szeretnénk ezt a kérdést tisztázni. A 
konkrét kérdésem ezek után – megerősítve Zagyva Gyula kérdését –, hogy vannak-e 
folyamatban büntetőeljárások, és ha igen, milyen státuszban. Mit tud erről a kormány tisztelt 
képviselője? Másrészt szeretném megkérdezni, hogy milyen viszonyban van ez a jelentés, ez 
a határozati javaslat a nagyon nagy sikernek beharangozott európai uniós romastratégiával, 
mert ez nem derül ki az anyagból elég világosan. (Dr. Gulyás Gergely: Erről már volt szó, 
csak nem voltál itt!)  
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ELNÖK: Képviselő úr, önnek joga van ahhoz, hogy ne legyen jelen az ülésen, illetve 
hogy érdeklődjön képviselőtársaitól, mi hangzott már el, de nyilván ön is tudja, nem korrekt 
az, ha visszatér olyan témákra, amelyekről ha időben megérkezik, hallhatott volna. Zárójelben 
megjegyzem, hogy ha helyettes államtitkár úr kíván, válaszolhat a kérdésére, de azt is 
megjegyezném, hogy a megszavazott napirend nem erről szól. Ám ha ilyen igény felmerül a 
bizottság, különösképpen pedig az ellenőrző albizottság részéről, akkor ezeket az adatokat be 
fogjuk kérni. Helyettes államtitkár úré a szó.  

 
DR. LOCSMÁNDI BÉLA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Megpróbálok Gaudi képviselő úr részére megnyugtató választ adni, már ha 
erre egyáltalán van megnyugtató válasz. Egyébként találkoztunk mi már ügyvédként 
tárgyalótermekben egymással, akkor sem voltunk ellenségesek és nyilván most sem leszünk 
azok egymás iránt.  

Ebben a jelentésben arról van szó, hogy még a Cigányügyi Tanács felügyelete alatt 
készített jelentés 2010-ben a tárcaközi bizottság elé került és azt tartalmi, formai, értékalapú 
mérőeszközök hiányában nem fogadták el. A 2010-es anyagban olyan, hogy tesznek-e 
feljelentést vagy nem tesznek, nem szerepel. Viszont én itt az államtitkárságon találkoztam 
olyan anyagokkal, amelyek romatelep-felszámolására vonatkoznak, és ezekből kiderül, hogy 
a pénzeket nem minden esetben a céliránynak megfelelően használták fel; a minisztérium 
bontott is fel ilyen irányú szerződéseket. Tehát ne gondolja azt, képviselő úr, hogy a 
minisztérium elegánsan átsiklik az ilyen kérdéseken. De ez nem tárgya ennek a jelentésnek.  

Én ennél fontosabbnak tartom, s nyilván ön is erre utalt, hogy ez a bizottság is elvárja 
az adott szakterületi államtitkárságtól, minisztériumtól, hogy a most létrehozott stratégia 
kapcsán legyen következetes, és legyen következetes a monitoringozásban, valamint a pénzek 
felhasználásában. Erről szól a stratégia. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Zagyva György Gyula!  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Nagyon egyszerű volt a kérdésünk, amire 

nem kaptunk választ: lesz-e következménye annak, hogy a jelentésből nem derül ki, mire 
használták fel a pénzeket. Teljesen mindegy, hogy kicsoda, nem akarom még egyszer 
meghallgatni Farkas Flóriánt, aki azt mondta, hogy nem ők kezelték a pénzeket. A kérdés úgy 
szól: lesz-e következménye annak, hogy nem lehet tudni, ezek a pénzek mire mentek el. Igen 
vagy nem?  

 
ELNÖK: Köszönöm. Szabó Timea!  
 
SZABÓ TIMEA (LMP): Jobbikos képviselőtársaimnak mondom, hogy teljesen 

jogosak azok a kérdések, amiket feltesznek, viszont ez a jelentés nem erről szól. Egyébként 
félrevezető a cím is, ugyanis ez nem jelentés, hanem – mint ahogy az előbb már elmondtam – 
arról szól, hogy összehangolnak két dokumentumot, és ezt jelentésnek hívni valóban eléggé 
barokkos. Arra kérem jobbikos képviselőtársaimat, hogy ezt egy másik ülés keretében 
beszéljük meg, akkor, amikor valóban egy jelentésről lesz szó, vagy amikor már 
monitorozható lesz az, hogy a pénzek elköltése milyen módon, a tervezettnek megfelelően 
történt-e. Ennek az eldöntése nem erre az ülésre tartozik. Javaslom, hogy maradjunk a 
napirendnél és erről a két dokumentumnak az összehangolásáról beszéljünk. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Ez a kérdés az ellenőrzési albizottság elé való, amit éppen Szabó Timea 

vezet. Gaudi képviselő úr!  
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Azt javaslom, az albizottság vizsgálja meg 
teljes körűen egy közösen meghatározandó idővertikumban, de 2002-től mindenképpen, a 
cigány felzárkóztatásra fordított pénzek sorsának nyomon követésére vonatkozó állami 
lépéseket.  

 
ELNÖK: A jegyzőkönyv rögzíti képviselő úr kérését. Az ellenőrzési albizottságban 

ezt a kérdést – nyilván a megfelelő előkészítés után – kellőképpen meg lehet tárgyalni. Nyakó 
István képviselő úr!  

 
NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Én is késtem öt percet, ezért úgy gondoltam, hogy inkább 

bölcsen hallgatok. Azóta az derült ki számomra, hogy nemcsak a határozat módosításáról, 
hanem a jelentésről is beszélünk. Így van?  

 
ELNÖK: Igen, mindent egyben tárgyalunk.  
 
NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Két éve az a kurzus van hatalmon, amely sokkal többet és 

mást ígért annak a társadalmi rétegnek, amelyet ezek a programok segíteni akarnak. Ehhez 
képest ma biztos vannak olyan számok, amelyek azt mutatják, hogy tíz gyerekkel több jár 
középiskolába, találnak olyan számokat is, hogy mennyivel többen mentek egyetemre, száz 
százalék, hogy vannak olyan kimutatások, amelyek adott esetben a munkába állással 
kapcsolatban előremutatók. Én Borsod-Abaúj-Zemplén megyét járva mégis úgy érzem, hogy 
a helyzet nem hogy nem változott, hanem sokkal rosszabb lett, ezért ezt a javaslatot nem 
tudjuk elfogadni. Köszönöm szépen.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki tartja általános vitára alkalmasnak a H/6776. számú 
határozati javaslatot? (14) Ki nem tartja általános vitára alkalmasnak? (5) Ki tartózkodott? (1) 
Megállapítom, hogy a bizottság a H/6776. számú határozati javaslatot általános vitára 
alkalmasnak tartja.  

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a J/6775. számú jelentést? (14) Ki nem tartja 
általános vitára alkalmasnak? (5) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság a 
J/6775. számú jelentést általános vitára alkalmasnak tartja.  

Ki ért egyet a bizottsági önálló indítvány benyújtásával? (14) Ki nem ért vele egyet? 
(5) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság egyetért a bizottsági önálló indítvány 
benyújtásával.  

A bizottságnak előadót kell állítania. Ki vállalja? (Kőszegi Zoltán jelentkezik.) Kőszegi 
Zoltán képviselő úr. Nem ezen a héten tárgyalja ezt az Országgyűlés, hanem a jövő héten. A 
kisebbségi véleményt Nyakó István képviselő úr fogja ismertetni.  

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvényjavaslat (T/6585. szám)   
(Módosító javaslatok megvitatása) 

2. napirendi pontunk a közadatok újrahasznosításáról szóló törvényjavaslathoz 
benyújtott módosító javaslatok megvitatása. Az április 25-ei keltezésű ajánlásból dolgozunk. 
Köszöntöm Vályi-Nagy Vilmos helyettes államtitkár urat és dr. Csiszér Gábor szakmai 
tanácsadó urat a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból.  

Az ajánlás 1. pontjában dr. Baja Ferenc a törvényjavaslat 1. § módosítását javasolja. 
Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

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

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

Az ajánlás 2. pontjában dr. Baja Ferenc a törvényjavaslat 2. alcím módosítását 
javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

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

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

Az ajánlás 3. pontjában dr. Baja Ferenc a törvényjavaslat. 2. § helyébe új rendelkezést 
javasol. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

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

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

Az ajánlás 4. pontjában dr. Schiffer András a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdés 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

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

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

Az ajánlás 5. pontjában dr. Baja Ferenc a törvényjavaslat 3. § módosítását javasolja. 
Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

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

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

Az ajánlás 6. pontjában dr. Schiffer András a törvényjavaslat 3. § b) pont módosítását 
javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

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

támogatja? (16) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  
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Az ajánlás 7. pontjában dr. Schiffer András a törvényjavaslat 3. § e) pont elhagyását 
javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

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

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

Az ajánlás 8. pontjában dr. Baja Ferenc a törvényjavaslat 4. § módosítását javasolja. 
Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (4) Ki nem 

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

Az ajánlás 9. pontjában dr. Baja Ferenc a törvényjavaslat 4. alcím és 5. § elhagyását 
javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

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

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

Az ajánlás 10. pontjában dr. Baja Ferenc a törvényjavaslat 6. § kiegészítését javasolja 
új (2) bekezdés felvételével. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

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

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 11. pontjában dr. Baja Ferenc a törvényjavaslat 7. § (1) bekezdés 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

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

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

Az ajánlás 12. pontjában dr. Baja Ferenc a törvényjavaslat 9. § módosítását javasolja. 
Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

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

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

 Az ajánlás 13. pontjában dr. Schiffer András a törvényjavaslat 9. § (2) bekezdés 
módosítását és a (3) bekezdés helyébe új rendelkezés felvételét javasolja. Kérdezem, hogy a 
kormány támogatja-e.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány 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 14. pontjában dr. Baja Ferenc a törvényjavaslat 10. § kiegészítését javasolja 
új (5) bekezdés felvételével. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

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

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

Az ajánlás 15. pontjában dr. Baja Ferenc a törvényjavaslat 14. § (1)-(2) bekezdés 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

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

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

Az ajánlás 16. pontjában dr. Baja Ferenc a törvényjavaslat kiegészítését javasolja új 9. 
alcímmel és új 15. § felvételével. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

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

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

Az ajánlás 17. pontjában dr. Baja Ferenc a törvényjavaslat 17. § módosítását javasolja. 
Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

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

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  
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Az ajánlás 18. pontjában dr. Baja Ferenc a törvényjavaslat 18. § (1)-(2) bekezdés 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

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

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

Az ajánlás 19. pontjában dr. Baja Ferenc a törvényjavaslat kiegészítését javasolja új 
13. alcímmel és új 19. § felvételével. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

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

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

Az ajánlás 20. pontjában – amely összefügg a 22. ajánlási ponttal – dr. Bohács Zsolt a 
törvényjavaslat 19. § módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (4) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 21. pontjában dr. Baja Ferenc a törvényjavaslat 21. § elhagyását javasolja. 
Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

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

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

Köszönjük szépen helyettes államtitkár úr segítségét.  

A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapjáról 
szóló határozati javaslat (H/6686. szám)   
(Menczer Erzsébet (Fidesz) képviselő önálló indítványa)   
(Módosító javaslat megvitatása) 

3. napirendi pontunk a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és 
kényszermunkások emléknapjáról szóló határozati javaslathoz benyújtott módosító javaslat 
megvitatása. Az április 24-ei keltezésű ajánlásból dolgozunk. Sok szeretettel köszöntöm 
Menczer Erzsébet képviselő asszonyt és Schaller Ernő jogi referens urat a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztériumból. Kormány- vagy tárcaálláspontot képvisel?  

 
DR. SCHALLER ERNŐ kabinet munkatárs (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tárcaálláspontot.  
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ELNÖK: Az ajánlás 1. pontjában dr. Schiffer András a határozati javaslat 2. pontját új 

ötödik francia bekezdéssel javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
DR. SCHALLER ERNŐ kabinet munkatárs (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja-e?  
 
MENCZER ERZSÉBET képviselő (Fidesz), előterjesztő: Nem támogatom.  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Indoklást kérek, hogy miért nem támogatják.  
 
MENCZER ERZSÉBET képviselő (Fidesz), előterjesztő: Képviselő úr, ha ott lett 

volna az általános vitán, akkor hallhatta volna, hogy amikor 1990-et követően, a 
rendszerváltozás után létrejött a Kárpótlási Hivatal, akkor a Memorial Intézet segítségével – 
amely a Magyar Történeti Intézet megfelelője Oroszországban – minden fellelhető iratot, amit 
megtaláltak, hazahoztak. Ezért nem támogatjuk.  

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

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Van egy bizottsági módosító javaslat is, amelyik a vitában felmerült hibákat kívánja 
orvosolni. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. SCHALLER ERNŐ kabinet munkatárs (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja-e?  
 
MENCZER ERZSÉBET képviselő (Fidesz), előterjesztő: Támogatom.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (15) Ki nem 

támogatja? (2) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Köszönjük szépen képviselő asszony és a kormány képviselőjének a segítségét.  

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 
LXVI. törvény és az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az 
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6774. szám)   
(Módosító javaslatok megvitatása) 

4. napirendi pontunk a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 
védelméről szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása. Az április 
24-ei keltezésű ajánlásból dolgozunk. Tisztelettel köszöntöm Vígh Annamária 
főosztályvezető asszonyt a Nemzeti Erőforrás Minisztériumból és kérdezem, hogy tárca- vagy 
kormányálláspontot képvisel-e.  

 
DR. VÍGH ANNAMÉRIA főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Tárcaálláspontot.  



- 19 - 

 
Az ajánlás 3. pontjában Szávay István a törvényjavaslat 1. §-ában az Ltv. 10. § (8) 

bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
DR. VÍGH ANNAMÉRIA főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca 

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

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 6. pontjában Szávay István a törvényjavaslat 2. §-ában az Ltv. 14. § (2) 
bekezdése helyébe új rendelkezést javasol. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. VÍGH ANNAMÉRIA főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca 

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

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 7. pontjában – amely összefügg a 4. ajánlási ponttal – L. Simon László és 
dr. Gyimesi Endre a törvényjavaslat 5. §-ában az Ltv. 17. § (1) és (1a) bekezdés módosítását 
javasolják. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. VÍGH ANNAMÉRIA főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 

támogatja? (2) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 9. pontjában Karácsony Gergely a törvényjavaslat 5. § (2) bekezdésében az 
Ltv. 17. § (1a) bekezdés módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. VÍGH ANNAMÉRIA főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca 

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

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

Az ajánlás 10. pontjában – amely összefügg az 1. ajánlási ponttal – L. Simon László és 
dr. Gyimesi Endre a törvényjavaslatot új 6. §-sal – az Ltv. 18. § (2) bekezdését érintően – 
javasolják kiegészíteni. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. VÍGH ANNAMÉRIA főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 

támogatja? (2) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 11. pontjában Karácsony Gergely a törvényjavaslatot új 6. §-sal – az Ltv. 
18. § (2) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
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DR. VÍGH ANNAMÉRIA főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca 

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

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

Az ajánlás 12. pontjában – amely összefügg a 16., 17. és 18. ajánlási pontokkal – dr. 
Lamperth Mónika és Tóbiás József a törvényjavaslat 7. § - az Ltv. 26. §-át érintően – 
elhagyását javasolják. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. VÍGH ANNAMÉRIA főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca 

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

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

Az ajánlás 13. pontjában dr. Lamperth Mónika és Tóbiás József a törvényjavaslat 9. § 
– az Ltv. 35. § (8) bekezdését érintően – elhagyását javasolják. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  

 
DR. VÍGH ANNAMÉRIA főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca 

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

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

Az ajánlás 14. pontjában L. Simon László és dr. Gyimesi Endre a törvényjavaslat 9. §-
ában az Ltv. 35. § (8) bekezdés módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. VÍGH ANNAMÉRIA főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca 

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

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

Az ajánlás 15. pontjában Szávay István a törvényjavaslat 9. §-ában az Ltv. 35. § (8) 
bekezdés módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. VÍGH ANNAMÉRIA főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca 

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

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Köszönjük szépen főosztályvezető asszony segítségét.  
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Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, 
valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság jelentésének 
elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/6877. szám)   
(Az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság önálló indítványa)  
(Módosító javaslat megvitatása)   
(Előterjesztőként) 

5. napirendi pontunk az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai 
eseményeket feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság 
jelentésének elfogadásáról szóló határozati javaslathoz benyújtott módosító javaslat 
megvitatása. Az április 24-ei keltezésű ajánlásból dolgozunk. Köszöntöm Tasnádi László 
kabinetfőnök urat a Belügyminisztériumból. Kérdezem, hogy tárca- vagy kormányálláspontot 
képvisel-e.  

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): Kormányálláspontot.  
 
ELNÖK: Az ajánlás 1. pontjában dr. Harangozó Tamás a határozati javaslat 1-2. 

pontjának szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-
e.  

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

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

Köszönjük szépen kabinetfőnök úr segítségét.  

Egyebek 

Az egyebek között van-e bármilyen kérdés, felvetés, bejelentenivaló? (Nincs 
jelentkező.) Nincs.  

Köszönöm szépen a fegyelmezett munkát, az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 28 perc)  
 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


