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Napirendi javaslat  

 

1. Dr. Pintér Sándor belügyminiszter meghallgatása   
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján)  

 

2. Tóásó Előd bolíviai fogva tartása   

 

3. 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  
Szabó Timea (LMP), a bizottság alelnöke  
Berényi László (Fidesz)  
Csöbör Katalin (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Ékes Ilona (Fidesz)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz)  
Harrach Péter (KDNP)  
Varga László (KDNP)  
Lendvai Ildikó (MSZP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)  
Kulcsár Gergely (Jobbik)  
Zagyva György Gyula (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Farkas Flórián (Fidesz) dr. Gulyás Gergelynek (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz) Demeter Zoltánnak (Fidesz)  
Kővári János (Fidesz) Ékes Ilonának (Fidesz)  
Kubatov Gábor (Fidesz) Csöbör Katalinnak (Fidesz)  
Wittner Mária (Fidesz) Kőszegi Zoltánnak (Fidesz)  
Harrach Péter (KDNP) megérkezéséig Varga Lászlónak (KDNP)  
Nyakó István (MSZP) Lendvai Ildikónak (MSZP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) megérkezéséig Zagyva György Gyulának 
(Jobbik)  
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter  
Vajna Márton (Külügyminisztérium)  
Csaba Gábor főosztályvezető (Külügyminisztérium Amerikai Főosztály) 
őexc. Domingo Santiago Cullen, az Argentin Köztársaság nagykövete  
Mr. Dermot Patric McGauran, az Ír Köztársaság I. titkára, ideiglenes ügyvivő 
Isabel B. Téllez Rosete, a Mexikói Köztársaság nagykövete  
Dénes Edit (Tóásó Edit), Tóásó Előd testvére  
 

Megjelentek 
 
Tasnádi László kabinetfőnök (Belügyminisztérium)  
Jeffrey Hay, az Amerikai Egyesült Államok nagykövetségének politikai 
munkatársa  
Adriana Gottberg, a Bolivári Venezuelai Köztársaság ideiglenes ügyvivője 
Fabiano Joel Wollmann ideiglenes ügyvivő titkár, a Brazil Köztársaság 
képviselője  
Wagner Silva e Antunes titkár, a Brazil Köztársaság képviselője   
őexc. Rodrigo José Nieto Maturana, a Chilei Köztársaság nagykövete  
Jaime Augusto Barberis Martinez, az Ecuadori Köztársaság nagykövete  
Mr. Boris Golubičić, a Horvát Köztársaság Nagykövetségének II. titkára 
Varga Mihály, Miniszterelnökséget vezető államtitkár  
Dr. Hóvári János helyettes államtitkár (Külügyminisztérium)  
László Imre jogi asszisztens   
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 10 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

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

A napirendi javaslatot kézhez kapták képviselőtársaim. A napirend kiegészítésére nem 
érkezett javaslat. A napirendi javaslattal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
(Nincs jelentkező.) Ki fogadja el a mai ülés napirendjét? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság a mai ülés napirendjét egyhangúlag elfogadta.  

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter meghallgatása 

1. napirendi pontunk dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr meghallgatása. Előzetesen 
szeretném bejelenteni, hogy a miniszteri meghallgatást háromnegyed 11-kor lezárom, 
tekintettel arra, hogy 11 órára érkeznek a nagykövetek és az ő fogadásukat is meg kell 
szervezni.  

A következő javaslom van. A miniszteri meghallgatás során az ellenzéki és a 
kormánypárti képviselők 3-3 percben kérdéseket tesznek fel, s egy-egy kérdéskör után 
miniszter úr válaszolni fog a kérdésekre. Ki ért egyet ezzel a tárgyalási móddal? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag egyetért a fenti tárgyalási móddal.  

Még egy kérésem van. Nem szeretném majd a tíz nagykövet előtt technikai dolgokkal 
húzni az időt, ezért azokat a szavazásokat is most ejtenénk meg, amelyek a 2. napirendi 
ponthoz szükségesek. Nevezetesen: a meghívott vendégek közül Vajna Márton, a 
Külügyminisztérium képviselője, Tóásó Előd testvére és a megjelent nagykövetek a napirendi 
ponthoz hozzászólhatnak, illetve a jelentés készítőihez kérdéseket tehetnek fel. Ki ért ezzel 
egyet? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyetért a fenti javaslattal.  

Szeretettel köszöntöm Pintér Sándor belügyminiszter urat és arra kérem, hogy az 
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság hatáskörébe tartozó kérdésekről 
tájékoztassa a bizottságot. Öné a szó!  

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter tájékozatója 

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Képviselő Hölgyek és Képviselő Urak! Az elmúlt év feladatairól és az elmúlt évben 
végrehajtott, a Belügyminisztérium hatáskörébe tartozó ügyekről szeretnék rövid 
összefoglalást adni.  

Azzal szeretném kezdeni, hogy kiemelkedő év volt a Belügyminisztérium életében az 
elmúlt esztendő. Az első félévben az EU elnökeként tevékenykedtünk. Ennek a 
Magyarországra vetített része úgy jelent meg, hogy 260 rendezvény volt hazánkban, és ennek 
a 260 rendezvénynek a rendőri biztosítása – közbiztonsági, technikai, közlekedési biztosítása 
– a Belügyminisztériumra hárult. A feladatot úgy sikerült végrehajtani, hogy a főváros lakói 
semmilyen hátrányt nem éreztek a biztosítások során, az előrejelzések ellenére nem voltak 
közlekedési fennakadások. A lebonyolítást az Európai Unió vezető tisztségviselői és beosztott 
tisztviselői egyformán kiválóra értékelték.  

A biztosítás után a rendvédelmi területre szeretnék rátérni. Ennek keretében az Emberi 
jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság előtt kiemelten szeretném ismertetni a 
rendvédelmi dolgozók anyagi megbecsülése érdekében tett különféle intézkedéseinket. Ezek 
elsősorban az életpályamodell kidolgozásával kezdenek megvalósulni. Ennek az első lépése 
januártól meg is valósult, amikor a hivatásos tiszthelyettesi állomány 14 ezer forintos 
fizetésemelést kapott. Ugyanakkor nem feledkeztünk meg az egyéb adósságokról sem, 
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például arról, hogy a tűzoltóknak 2004 óta nem fizették ki a jogos járandóságukat, amely 
összege elérte a 7 milliárd forintot. Ezt a járandóságot tavaly decemberig valamennyi 
tűzoltónak kifizettük.  

Megkezdtük a szolgálati nyugdíjrendszer átalakítását. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy 
a végleges nyugdíj előtt öt évvel úgynevezett rendelkezési állományba mehetnek a hivatásos 
állomány tagjai, ha 30 éves szolgálati viszonyuk van, és a rendelkezési állomány alatt csak 
akkor vezényelhetők szolgálatba, ha rendkívüli állapotot vagy különleges állapotot hirdetnek 
ki Magyarországon. Ezzel kettős célt érünk el. Egyrészt továbbra is megadjuk azt az ötéves 
kedvezményt, amikor nem kell szolgálatba járni, másrészt viszont a hivatásos állománytól 
elvárjuk a szolgálati fegyelmet egészen az ötéves nyugdíjkorhatár előtti időszakig. Bevezettük 
az enyhített szolgálatot, ami 25 év szolgálati idő után és 52 éves kortól könnyített szolgálatra 
ad lehetőséget a hivatásos állománynak. A korkedvezménnyel nyugdíjba vonultak 
reaktivizálására is lehetőséget biztosítottunk. Ennek keretében mintegy kétszázan jelentkeztek 
ismét szolgálatra. Számukra a jogi ismeretek bizonyítása és az egészségügyi állapotuk 
felmérése után nyílik lehetőség az ismételt szolgálatba lépésre.  

Lépéseket tettünk a körzeti hálózat kiépítése tekintetében is. Korábban a körzeti 
megbízotti állomány 37 százaléka nem volt feltöltve. Lépéseink eredményeképpen tavaly 
december 31-én már csak 7 százalékos hiány volt a körzeti megbízotti állomány tekintetében.  

Megcéloztuk a járőrök utcára vezénylését. Ott, ahol a hivatásos rendőrök eddig csupán 
őrző-védő feladatokat láttak el, fegyveres biztonsági szolgálatot hoztunk létre. Így 475 
hivatásos rendőr került járőrszolgálatba.  

Ígéretünkhöz híven növeltük a rendőrség létszámát. Amikor a kormányt átvettük, a 
rendőrségi állomány tekintetében 3500 fős hiány volt. Annak érdekében, hogy a hiányt teljes 
egészében megszüntessük és a fluktuáció következtében kiesőket is pótoljuk, több mint 4 ezer 
rendőr beiskolázása történt meg. Ezek június 30-ig szolgálatba állnak, így június 30-ától 
rendőrhiány nem lesz.  

Átalakítjuk a rendőrök képzését. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem belépésével 
egyetemi szintre emeljük a tiszti képzést. A tiszthelyettesi képzés modulrendszerével 
különféle lehetőségeket biztosítunk arra, hogy szűkített képzés legyen akkor, ha valaki csak 
csapaterős szolgálatban kíván vagy tud szolgálatot teljesíteni, és az iskola előrehaladtával a 
körzeti megbízotti és a nyomozói tiszthelyettesi képzést is meg fogjuk oldani. A képzésen túl 
kidolgoztuk a rendőri pályára állítás terveit is. A középiskolákban rendészeti fakultásokat 
vezettünk be, illetve megkezdtük a már korábban fakultásokkal rendelkező iskolák 
támogatását. Ezenkívül megkezdtük a roma fiatalok rendőri pályára állítását. Itt két részre 
bontottuk a tevékenységet, egyrészt megnyitottuk a tiszti pályát a főiskolai vagy egyetemi 
végzettséggel rendelkezők előtt, másrészt megnyitottuk a tiszthelyettesi területet az 
érettségivel rendelkezők előtt.  

A nagy vihart kavart gyöngyöspatai események során úgy érezzük, hogy megfelelő 
módon sikerült kezelni az eseményeket. Először megfelelő rendőri erők helyszínre 
vezénylésével tudtuk a közrendet, közbiztonságot biztosítani, a későbbiekben a társadalmi 
feszültségek feloldása érdekében az Egyesült Államok nagykövetségével közös szervezésben 
oktatást szerveztünk a multikulturális közegben dolgozó rendőröknek, képviselőknek, 
iskolaigazgatóknak és a rendőrség állományában a tiszthelyettestől a tiszti állományig 
mindenkinek. Ebben a nemzetközi projektben részt vett az Egyesült Államok, Kanada, 
Svédország, Hollandia és más európai országoknak is a képviselői és a felajánlásai. Ennek is 
köszönhető meggyőződésem szerint, hogy a gyöngyöspatai területen a rend és a biztonság 
helyreállt.  

Külön foglalkoztunk a prostitúcióval. Itt kiemelném azt, hogy nemzetközi 
összefogással tevékenykedünk az ENSZ menekültügyi szervezetének a bevonásával. Azon túl 
a svájci rendőrséggel, a holland rendőrséggel, a belga rendőrséggel közös akciókat 
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szervezünk, amely tekintetében mind a prostitúció szervezőinek, az emberkereskedőknek a 
felkutatása, operatív akciók és a megelőző munka területén is tevékenykedünk.  

A gyermekprostitúció területén, amelyre a parlamenti képviselők külön felhívták a 
figyelmünket, külön szervezetet kezdtünk el működtetni, és ennek eredményeképpen úgy 
gondolom, hogy megfelelő figyelmet fordítunk erre a területre.  

Itt kiemelném még a roma nők szervezetével való együttműködésünket, és a különféle 
karitatív szervezetekkel történő együttműködést.  

A nemzetközi civil szervezetekkel is kapcsolatot kezdeményeztünk, így a Comensha 
holland civil szervezettel, egy belga civil szervezettel, amely szintén segít mind a prostitúció, 
mind a gyermekprostitúció visszaszorításában. 

A családon belüli erőszakra is nagyobb figyelmet fordítottunk, de hozzá kell tennem, 
hogy itt mi már csak az „eredmény” bekövetkezése után tudunk lépni. Itt nagyobb hangsúlyt 
kell fektetni a társadalmi felkészítésre, különösképpen az oktatásra, az egymásra való 
odafigyelésre.  

A hajléktalankérdés az, amelyik kiemelést igényel még. A fővárosi „fűtött utca” 
program keretén belül két helyütt építettünk átmeneti, illetve éjjeli szállást a hajléktalanoknak, 
amely eredményeképpen 448 fő éjszakai és 276 fő nappali elhelyezését biztosítottuk. Itt külön 
kiemelném azt, hogy magának az új elhelyezési körleteknek a kialakításában maguk a 
hajléktalanok is részt vettek. Ez kiemeli az értékét a beruházásoknak.  

A tavalyi esztendőben a meleg méltóság menetének a rendőrségi biztosítására is sor 
került, amely ugyan útvonal-eltereléssel, de atrocitások nélkül fejeződött be. 

 A közfoglalkoztatás tekintetében egy kiemelt projektet kezdett meg 2011 júliusában a 
Belügyminisztérium, ahol is a kormány mintegy tízmilliárd forintot biztosított a 
közfoglalkoztatás területére, hogy mintaprogramokat létesítsünk. Ezeknek a 
mintaprogramoknak az eredményeképpen jutottunk el odáig, hogy január 1-jétől a 
Belügyminisztérium a felelőse a közfoglalkoztatásnak. E közfoglalkoztatás keretén belül 
külön szervezünk oktatást, képzést, mezőgazdasági képzést és oktatást a növénytermesztésre, 
állattenyésztésre és a hagyományos házi konzerválásra, befőzésre, savanyításra. Ezen 
túlmenően állami vállalatokkal foglalkoztatunk embereket, és állami vállalkozóktól a 
közigazgatásig szervezetek is foglalkoztatnak.  

A foglalkoztatás nagyon széles körű, a nulla iskolázottságtól egészen az egyetemi 
végzettségig terjed ki. Az egyetemet végzettek például most a népszámlálás keretén belül 
tevékenykednek, de fizikai munkásokat veszünk igénybe például a határnyiladék tisztítására 
például, erdőtelepítésre, és külön kiemelt projektként foglalkozunk a vízgazdálkodás területén 
a különféle csatornáknak, öntöző- és vízelvezető csatornáknak a tisztításában, 
karbantartásában.  

Kiemelném még azt is, hogy a Sajó és Hernád völgyében a korábbi időszak árvízi 
pusztításait megelőzendő mintegy hétmilliárd forintos beruházással, a Belügyminisztérium 
irányításával zápor- és árvíztározókat hoztunk létre, védműveket erősítettünk meg, amelyeket 
szintén a közfoglalkoztatottak bevonásával végeztünk el.  

Dióhéjban összefoglalva egyetlen egy dologra kell még kitérnem, a büntetés-
végrehajtási intézeten belüli dolgokra. Itt kiemelném azt, hogy a büntetés-végrehajtási 
intézetben fogva tartottak területén a foglalkoztatást előtérbe helyeztük, és azt a célkitűzést 
próbáltuk meg elérni, hogy minél több foglalkoztatott a bv-intézeten belüliek saját ellátását 
megfelelő módon biztosítsa. Itt rátérnék arra az elmúlt évben tett ígéretemre, hogy szeretnénk, 
hogyha 65 százalékban az önellátásukat biztosítanák a fogva tartottak saját maguknak, itt a 
ruházati területen sikereket értünk el. Nemcsak a saját ruházatukat, hanem a rendőrség 
ruházatát is gyártják már. Több mint 40 ezer rendőregyenruhát gyártottak le, 48 ezer darab 
gyakorló ruhát és bakancsot a rendőrség részére, a katasztrófavédelmi hivatal ruhagyártása 
folyik jelen pillanatban. Azon kívül hamarosan pékséget adunk át, illetve megkezdtük az 
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állattenyésztést is, hogy a későbbiekben mind félsertésből, mind pedig a szárnyasterületen 
szinte százszázalékos ellátás legyen önmaguk által termelt javakból a büntetés-végrehajtásnál. 
A zöldségtermesztést is megkezdték, reményeink szerint ez a későbbiekben szintén a teljes 
ellátást tudja biztosítani. 

A munkáltatásban összesen a büntetés-végrehajtás területén több mint ezer fővel 
növeltük a foglalkoztatottak számát. Köszönöm a figyelmüket, és bármilyen kérdésre választ 
remélek adni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak a későn érkezettek kedvéért mondom el, hogy a 

bizottság egyhangúlag határozott arról, hogy a kérdések feltevése három percben 
kormánypárti és ellenzéki képviselők egymást követően történik, természetesen újabb körben 
újabb három percben kérdezhetnek. Csak azért, hogy valóban kérdések és ne kiselőadások 
hangozzanak el. A másik ilyen határozatunk, hogy miután várjuk a nagyköveteket, 
háromnegyed 11-kor befejezzük a miniszter úr meghallgatását. Ezért Lendvai Ildikó elsőként 
kap szót. 

Kérdések, észrevételek, megjegyzések 

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm miniszter 
urat. Két kérdésem lenne miniszter úrhoz. Az elsővel még azt is vállalom, hogy nyilván itt a 
bizottságon belül is vitát robbantok ki, mégis megkérdezem a következőt a miniszter úrtól. 
Annak idején miniszterelnök úrtól is különböző ígéretek hangoztak el a félkatonai szervezetek 
jelenlétének megszüntetéséről. Tudjuk, hogy ítélet született a Magyar Gárda-ügyben még az 
elmúlt ciklus vége felé. Azt tapasztaljuk, nyilván miniszter úr is azt tapasztalja, hogy ezt a 
bírósági ítéletet igen könnyű kijátszani az egyenruhának egy minimális változtatásával, holott 
a hangvétel, a fenyegető jelleg, a kísérő események ugyanazok és változatlanok. Mit tud, 
illetve mit akar tenni a rendőrség? Úgy érzi-e, hogy jogszabályváltozásra van szükség, vagy 
valami más oka van annak, hogy mégiscsak egyfajta tehetetlenséget lehet tapasztalni?  

Azt tapasztaljuk – miniszter úr nyilván másik bizottságban is megkapta ezt a kérdést –, 
amit az év első hónapjairól szóló hivatalos KSH-adatok is alátámasztanak, hogy a 
bűncselekmények száma erőteljesen megnövekedett. Nem mondom az egész számot, mert 
nyilván joggal lehetne mondani, hogy ezt a szabálysértések bűncselekménnyé minősítése és 
sok minden más is befolyásolja, de az ennek a bizottságnak a tagjaként ijedtséggel tölt el, 
hogy a személy elleni erőszakos bűncselekmények vidéken, de főleg Budapesten megnőttek, a 
súlyosabbnak minősített bűncselekmények száma pedig valami egészen elképesztő mértékben 
nőtt. Mit lehet tenni, azt is figyelembe véve, hogy miniszter úrék tárcájánál is elég jelentős 
összegeket zároltak, és tudomásom szerint ezt csak a személyi kiadások csökkenetésével 
tudják majd megspórolni? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnézést kérek a kiegészítő kérdésért: melyik évi 

statisztikákról tetszik beszélni. És a felderítettségi mutatóval együtt érti a kérdését?  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Természetesen. A KSH statisztikai adatai az év első 

hónapjairól jelentek meg, amelyben a regisztrált bűncselekmények és a felderített 
bűncselekmények száma is szerepel. Szándékosan nem az összszámot idéztem, mert az 
átminősítések miatt ez zavaró lehet, de az átminősítés nem zavaró például abban, hogy a 
súlyosabb megítélésű bűntettek száma országosan 35 százalékkal, a fővárosban pedig 84 
százalékkal nőtt. De ha nem így van, akkor miniszter úr nyilván ki fog javítani.  

 
ELNÖK: Azt hiszem, hogy a korrekt válaszadás érdekében ez a pontosítás szükséges 

volt. Csöbör Katalin képviselő asszony!  
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CSÖBÖR KATALIN (Fidesz): Én is köszöntöm miniszter urat. Jól emlékszünk rá, 

hogy a gyöngyöspatai események hatására a kormány intézkedett a polgárőri tevékenység 
szabályozásáról. Nagyon örvendetesnek tartom ezt a törvényt, hiszen voltak olyan személyek 
és csoportok, akik önző politikai célokra próbálták felhasználni a polgárőri tevékenységet, azt 
a polgárőri tevékenységet, amely nagyon fontos a településeken, hiszen ők ismerik legjobban 
a helyi viszonyokat, ezért hatékonyan tudják segíteni a rendőrség munkáját. Miniszter úrnak 
milyen visszajelzései vannak arról, hogy a polgári tevékenység most már a szabályoknak 
megfelelően működik az egyes településeken, vagy vannak olyan csoportok, amelyek 
megpróbálják áthágni a szabályokat? Hogy tud a rendőrség ezekkel az esetleges csoportokkal 
szembeszállni?  

Miniszter úr tudna-e néhány adatot vagy információt mondani arról, hogy 
Gyöngyöspatán jelenleg milyen a bűnügyi helyzet?  

Mint tudjuk, a Start-munkaprogram mindenhol nagyon örvendetes, 
választókerületemben is több helyen működik. Ezzel kapcsolatban Gyöngyöspatán mi a 
helyzet, hiszen, mint tudjuk, ott kezdtük el a Start-munkaprogramot.  

Ha miniszter úr ezekre a kérdésekre tudna válaszolni, azt megköszönném.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó Timea képviselő asszony következik.  
 
SZABÓ TIMEA (LMP): Köszönöm a szót. Csatlakoznék az első kérdéscsokorhoz, 

ahhoz, hogy miniszter úr lát-e összefüggést a rendőrségtől elvont pénzek és a 
bűncselekmények számának növekedése, illetve a felderítések számának csökkenése között.  

Miniszter úr dicsérte a rendőrség munkáját, amelyről főleg rendészeti szempontból 
beszélt a bizottság előtt. Hogyan értékeli azt, amit Lendvai Ildikó képviselőtársam elmondott?  

Tavaly májusban átadtuk miniszter úrnak a Békehadtest-koncepciónkat. Tudtak-e 
azzal valamit kezdeni a rendőrségen belül?  

Mit gondol miniszter úr arról, hogy a TEK-től kezdve az önkormányzati rendvédelmen 
át – itt a Jófiúkra gondolok – az Országgyűlési Őrségig lassan már mindenkinek saját 
rendőrsége van? Miniszter úr szerint jó-e ez a folyamat, várható-e ennek a folytatása? Mit 
gondol erről?  

Milyen tényadatokat szolgáltatott a rendőrség az új Ptk. előkészítéséhez, hol érhetők el 
ezek az adatok?  

A bizottság is megállapította, hogy közrendi és közbiztonsági krízishelyzet alakult ki 
Gyöngyöspatán. Mint minden jogállamban, így Magyarországon is a rendőrség feladata a 
közrend és a közbiztonság fenntartása, mégsem vizsgálta a bizottság a rendőrség, illetve a 
Belügyminisztérium felelősségét a gyöngyöspatai események kapcsán. Mit gondol erről 
miniszter úr?  

Az első néhány hónapban, március-áprilisban egyetlenegy szabálysértési eljárás sem 
indult Gyöngyöspatán a járőröző, egyenruhát viselő személyek ellen, két hónappal később 
viszont Hajdúhadházon ugyanezért a tevékenységért már sorozatban indították meg a 
szabálysértési eljárásokat. Mi volt a különbség a két esemény között, hiszen már a rendőrség 
és a Belügyminisztérium is elismerte, hogy Hajdúhadházon megvalósult a szabálysértés 
tényállása?  

Miniszter úr miért csak két hónappal az események elindulása után látogatott 
Gyöngyöspatára? Március elején már látni lehetett, hogy nem jól alakulnak ott a dolgok, 
belügyminiszter úr mégis csak május 13-án látogatott el először az amerikai nagykövettel 
együtt Gyöngyöspatára. Miért volt ez a kéthónapos késlekedés, illetve miért mondja azt 
miniszter úr, hogy a rendőrség tette a dolgát, amikor pontosan tudjuk, hogy itt hónapokig 
nagyon komoly késlekedés volt, a Belügyminisztérium és a rendőrség is távcsővel nézte végig 
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a gyöngyöspatai eseményeket, távcsővel figyelték azt, hogy hogyan romlik ott a 
közbiztonsági helyzet?  

Amikor a gyöngyöspatai események után az LMP beadott egy módosítási javaslatot 
azért, hogy ezeket a helyzeteket elkerüljük, akkor az LMP javaslatát lesöpörték az asztalról, 
majd néhány héttel később a kormány szinte szó szerint ugyanazt a módosítót adta be, amit 
aztán el is fogadtak. Volt ennek valami érdemi oka, vagy csak az, hogy ne az LMP javaslata 
kerüljön be, hanem a kormányé? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kérdéseket is köszönöm, de azzal az észrevétellel, 

hogy a hatalmi ágak szétválasztásának elvét figyelembe véve és tiszteletben tartva arra a 
kérdésre, hogy egy parlamenti bizottság miért nem vizsgálta a Belügyminisztérium 
felelősségét, miniszter úr nem tud válaszolni.  

 
SZABÓ TIMEA (LMP): Én azt kérdeztem, hogy mit gondol erről a miniszter úr.  
 
ELNÖK: A gondolat egy másik kérdés. Én azt gondolom, hogy a hatalmi ágak 

szétválasztásának elve alapján miniszter úr erre a kérdésre nem válaszolhat, az pedig, hogy 
magánemberként mit gondol erről, nem a miniszteri meghallgatás tárgya.  

 
SZABÓ TIMEA (LMP): Belügyminiszter úr felelős a rendőrség munkájáért. Itt 

nagyon komolyan felvetődött a rendőrség felelőssége. Miniszter úr majd eldönti, hogy 
válaszol vagy nem válaszol erre a kérdésre, nem hiszem, hogy ennek eldöntése elnök úr 
hatáskörébe tartozna. Én úgy gondolom, hogy miniszter úrnak, aki a rendőrség munkájáért 
felel, lehet erről véleménye.  

 
ELNÖK: Képviselő asszony, igyekeztem pontosan jegyzetelni az ön kérdését. Az ön 

kérdése úgy hangzott, hogy a gyöngyöspatai bizottság miért nem vizsgálta a BM felelősségét.  
 
SZABÓ TIMEA (LMP): Én azt kérdeztem, hogy mit gondol erről a miniszter úr.  
 
ELNÖK: Úgy gondolom, hogy a hatalmi ágak szétválasztása miatt miniszter úrnak 

nincs lehetősége erre a kérdésre válaszolni.  
 
SZABÓ TIMEA (LMP): Szerintem meg van.  
 
ELNÖK: Ékes Ilona képviselő asszony következik.  
 
ÉKES ILONA (Fidesz): Köszönöm miniszter úr kicsit részletezettebb beszámolóját a 

prostitúcióval kapcsolatban. Örülök, hogy most már külön szervezet is foglalkozik a 
rendőrségen belül ezzel a témával. Reméljük, hogy kevesebb olyan hír érkezik majd 
külföldről, mint ami a napokban Zürichből jött, hogy az utcán kint lévő prostituáltak 81 
százaléka magyar.  

Szeretném megkérdezni, hogy az itthoni gyermekprostitúció elleni fellépést 
mennyiben fogja segíteni az új Btk. szabályozása, az, hogy külön tényállás beiktatására is sor 
került a gyermekprostitúció felszámolásának elősegítése elnevezéssel. Sikerült-e tavaly a 
rendőrségnek a prostitúcióból élő bűnszervezeteket felkutatni?  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kulcsár Gergely!  
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KULCSÁR GERGELY (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Én is köszöntöm a 
belügyminiszter urat. Először csak egy rövid reagálás Szabó Timeának: felhozta itt 
Hajdúhadházát. Kérem, tájékozódjon előtte, mielőtt ilyen dolgokat állít, hogy volt-e 
rendőrségi intézkedés. Igen volt, elvitték bilincsben az aláírásgyűjtőinket, de a bíróság jogerős 
ítéletében felmentette őket. Szóval jogszerűtlen volt az intézkedés. (Szabó Timea: Jaj, 
képviselő úr, a rendőrségről beszéltünk, nem a bíróságról.) Kérem szépen, ne szóljon bele, én 
is meghallgattam, fogja vissza magát! Köszönöm. A kártérítési per most folyik.  

A belügyminiszter úrhoz fordulva kérdezném az uzsorás bűncselekményekkel 
kapcsolatban, ugyanis belügyminiszter úr és korábban a miniszterelnök úr is hitet tett 
amellett, hogy az uzsorás bűncselekményeket meg kell szüntetni, az uzsorásokat börtönbe kell 
vetni. Ugyan a környékünkön, ahol én lakom Hajdú-Bihar megyében, láttunk pozitív példákat 
például Kabán, ahol a képviselőtestület együttesen tett feljelentést, ott gyorsan tudott 
intézkedni a rendőrség, és azt tényleg elismerjük, hogy hamar elfogták az uzsorásokat, viszont 
más ügyekben, más településeken, ahol a helyiek névre meg tudják mondani az uzsorásokat, 
ott nem látunk hasonló lépéseket. Azt kérdezném a belügyminiszter úrtól, hogy milyen 
további lépéseket tesznek, illetve milyen eredményeket tud felmutatni ezzel kapcsolatban. 

A kistelepülések közbiztonságáról szólva, amit alapvetően rossznak ítélünk meg, 
illetve azt tapasztaljuk, hogy sokszor csak akkor lépnek a belügyi szervek, amikor a lakosság 
a nyilvánossághoz fordul. Ez ügyben is további lépéseket szeretnének látni a lakosok, és ezek 
az állampolgári észrevételek jutnak el hozzánk, hogy a kistelepülések közbiztonsága 
alapvetően rossz a tyúklopástól egészen az ember ellenes bűncselekményekig előfordulnak 
igen nagy gyakorisággal.  

Még egy dolgot szeretnék, szeretném a belügyminiszter úr véleményét kérni, illetve 
ezzel kapcsolatos tájékoztatást. A közelmúltban olvastam az origo.hu-n, ahol egy korábban 
bűncselekmény miatt elítélt úriember azt nyilatkozta, hogy ebben a világban ma az tud 
büntetlenül bűnözni, aki a rendőrökkel együtt dolgozik. Nyilván el lehet azt mondani, hogy 
egy bűnöző szavára nem lehet adni, de azért több településről is olyan hangokat hallottam az 
állampolgároktól, aminek nem tudom, hogy mennyi az igazságtartalma, hogy a rendőrség 
egyes képviselői együttműködnek a bűnözőkkel. Ezzel kapcsolatban is kérném a 
tájékoztatását. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A folyamatban lévő bírósági ügyekkel úgy szintén a 

hatalmi ágak szétválasztásának elve tiszteletben tartása okán a bizottság nem foglalkozik, de 
egymondatos válaszadásra ezért Szabó Timea alelnök asszonynak megadom a szót.  

 
SZABÓ TIMEA (LMP): Köszönöm. Képviselőtársam, én a rendőrségi eljárások 

megindításáról beszéltem, nem a bíróság döntéséről, amihez semmi közöm se nekem, se 
miniszter úrnak. Én azt kérdeztem a miniszter úrtól, hogy mi a különbség a között, hogy az 
egyik helyen a rendőrség megindította az eljárást, a másik helyen meg nem. Erre tud 
válaszolni miniszter úr, arra nem, hogy a bíróság milyen ítéletet hozott. Köszönöm. Úgyhogy 
nem nekem kell tisztában lenni a tényekkel, hanem önnek.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Demeter Zoltán következik. 
 
DEMETER ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Belügyminiszter Úr! 

Tudjuk, hogy az ENSZ közgyűlése 2002 decemberében fogadta el a kínzás és más kegyetlen, 
embertelen és megalázó bánásmódról és büntetésről szóló 1984. évi egyezmény fakultatív 
jegyzőkönyvét. A fakultatív jegyzőkönyv 2006. június 22-én lépett hatályba, és az Európai 
Unió 19 tagállama alá is írta. Magyarország 2012-ben csatlakozott a fakultatív 
jegyzőkönyvhöz. Szeretném kérdezni a belügyminiszter urat, hogy csatlakozásunk hogyan hat 
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a hazai börtönviszonyokra, mennyiben garantálja az egyezmény, hogy soha többé ne 
fordulhassanak elő olyan események a büntetés-végrehajtási intézetekben, mint 2006-ban.  

Aztán az új Btk. után tervezi-e a kormány új bv-törvény kodifikációját a jelenlegi 
1979. évi 11. törvényerejű rendelet helyett?  

És végezetül pedig milyen állapotban van a migránsokat befogadó állomás, és hogyan 
hatottak a menedékjogot kérők helyzetére a tavalyi jogszabályváltozások? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Következő kérdező ellenzéki oldalról Zagyva György 

Gyula. 
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Tisztelettel köszöntöm én is miniszter urat. 

Ehhez a gyöngyöspatai dologhoz annyit szeretnék elöljáróban megjegyezni, hogy mi 
levettünk most már a rendőrség válláról egy jelentős problémát, amióta a Jobbik adja a 
település polgármesterét, azóta – gondolom, majd miniszter úr is megerősít benne – 
visszaesett a bűncselekmények száma. Tehát valószínűleg le fog most már napirendről kerülni 
ez a gyöngyöspatai kérdés, mert rendet csinált a faluban a Jobbik.  

A 2006-os ügyekre rá szeretnék kérdezni. Már többször tettünk fel kérdéseket a 
parlamentben is Kontrát államtitkár úrnak, illetve sajtótájékoztatót is tartottunk az ügyben, az 
eltűnt felvételek ügyéről szeretném kérdezni a miniszter urat, hogy lesz-e vizsgálat abban az 
ügyben, hogy a rendőrség a Balsai-jelentéshez olyan felvételeket adott ki, aminek a nagy 
része hiányzott, főleg stratégiai fontosságú helyeken volt megvágva a felvétel, például 
rendőrségi intézkedés közben lett elvágva a felvétel, és nem lehet tudni, hogy utána mi történt. 
És főleg azoknak az alakulatoknak a felvételei hiányoznak, vagy hiányosak, akikből 
egyébként kikerültek azok a rendőrök, akiket utána el is ítéltek ezekben az ügyekben. Tehát a 
rendőri vezetés akadályozza az események igazi feltárását. Ezt meg lehetne vizsgálni, 
miniszter úr hatáskörébe ez, gondolom, beletartozhatna, beletartozik, hogy egy olyan 
vizsgálatot rendeljen el, ami kideríti, hogy ki tüntette el ezeket a felvételeket. Erre a mai napig 
nem kaptunk választ. Illetve még meg szeretném kérdezni, hogy a miniszter úr kijelentette, 
hogy azok a rendőrök el lesznek távolítva, akiket elítéltek jogerősen ebben az ügyben vagy el 
lettek marasztalva.  

Viszont a Jobbik még hiányolja azok ellen a rendőri vezetők ellen a vizsgálatot, akik – 
mint például Pigler István alezredes, most már ezredes – az Alkotmányutcát úgy oszlatták fel 
október 23-án, hogy úgy kapott engedélyt az oszlatásra a felvételek szerint, hogy azt állította, 
hogy megtámadta őket a tömeg, aztán a vallomásában már csak azt mondta, hogy csak 
verbális erőszak volt, aztán a videofelvételekből kiderül, hogy semmi nem történt. Tehát itt 
például egy vizsgálat sincs elrendelve egy olyan rendőri vezető ellen, aki felelős az egyéb 
október 23-i történésekért.  

Egy rövid kérdésem lenne, hogy rendben van-e miniszter úr szerint az, hogy a megyei 
és a városi kapitányságokon most már trend az, hogy eligazításokon bemondanak egy 
pénzbeli normát, amit teljesíteni kell a rendőröknek a büntetés mértékénél. Tehát, hogy 
mennyi pénzt kell beszedni úgymond a rendőröknek, hogy tudják teljesíteni azt a normát, amit 
valószínű a költségvetés ró rájuk. Ugye a költségvetésben nevesítve van, hogy mekkora 
összeget várnak a rendőröktől büntetés formájában. Azért ez a lakosság számára is szerintem 
rettentő módon visszás, és úgymond pénzbeszedő gépként kezeli a rendőrséget. És csak azt 
szeretném megkérdezni a miniszter úrtól, hogy ez rendben van-e ön szerint. Egy gyors példát 
is tudok mondani, például Kerecsend esete, ahol féléves imádkozás után a megyei 
rendőrkapitány kiküldött kétnaponta egy nyolc fős rendőrbuszt, amit a lakosok azért kértek, 
hogy legyen ott több rendőr, mert a cigány bűnözők ellehetetlenítették a falu életét. 
Megérkezett a rendőrbusz és semmi mást nem csinált heteken keresztül mint az átmenő 
forgalmat megállította, közúti ellenőrzéseket végzett, és a falu veszélyes részeire be sem tette 
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a lábát, a lopások és a rablások ugyanúgy folytak tovább, a bűnözőket nem abajgatták a 
rendőrök, csak az átmenő forgalmat, illetve az autóval közlekedő embereket. Ezt a helyzetet a 
falu lakossága is visszásnak tartotta, és ezt több helyen jelezték is. Miniszter úr szerint 
rendben van-e az, hogy így folynak a rendőri intézkedések az országban?  

Még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, arra, hogy a rendőrség jelentős 
bűncselekmények után gyakran elfelejt közleményeket kiadni. Például a múlt héten 
Füzesabonyban történt egy súlyos bűncselekmény: három ember megtámadott egy rendőrt – 
nem akarom mondani, hogy milyen származásúak, nyilván norvég bálnavadászok –, amiről a 
rendőrség nem adott ki közleményt, hanem megpróbálta eltusolni, egyszerűen nem értem, 
hogy miért. Ha újságírók nem mentek volna utána ennek az ügynek, akkor ebből nem lenne 
sajtóhír, Füzesabonyon kívül senki nem tudna arról, hogy ott megtámadtak egy rendőrt. 
Szerintem ez elég jelentős bűncselekmény ahhoz, hogy egy közleményt kiadjon róla a 
sajtóreferens. Az egyébként trend az országban, hogy az ilyen és hasonló bűncselekményeket 
eltusolják. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Az eltusolás nem egyenlő azzal, hogy nem adnak ki közleményt 

egy bűncselekményről. Ha minden bűncselekményről adnának ki közleményt, akkor naponta 
vastag kötetek jelennének meg. Kőszegi Zoltán következik.  

 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Miniszter úr a 

tájékoztatójában néhány szót ejtett a nemzetközi, illetve külföldi prostitúció magyar 
szereplőinek kiszűrésére tett intézkedésekről. Én szeretnék felvetni egy, a magyarországi 
prostitúcióval kapcsolatos problémát, a nagyvárosok, különösen a főváros agglomerációjában 
a közutak mentén tapasztalható üzemszerű prostitúció problémáját. Úgy gondolom, hogy ez a 
társadalmi probléma nemcsak a magyar emberek közérzetét rontja, hanem Magyarország 
megítélését is nagymértékben befolyásolja. Az eddigi erőfeszítéseken túl várható-e, hogy egy 
még hatékonyabb és eredményesebb intézkedéssorozat induljon el a közeljövőben ennek a 
felszámolására? Ezzel kapcsolatban az az egyik legnagyobb probléma, hogy az út mentén 
álldogáló nők kényszerítve vannak erre az életformára, illetve hogy bűnszervezetek 
koordinálják, irányítják, működtetik a közutak mentén folyó prostitúciót. Aki az utakon jár, 
láthatja, hogy a külső kinézet szerint is bűnöző életmódot folytató férfiemberek ülnek 
naphosszat az autóban és figyelik a prostituáltakat, akik soha életükben nem dolgoztak, egy 
fillér adót sem fizettek be a magyar államnak, és nőket, fiatal lányokat embertelen 
körülmények között prostitúcióra kényszerítenek.  

Tudom, hogy a választókerületemben, Dabason és környékén komoly erőfeszítéseket 
tettek ennek a felszámolására és voltak olyan időszakok, amikor elég szépen sikerült is 
visszaszorítani, ennek ellenére mindig újra indul és kiterebélyesedik ez a tevékenység. 
Várható-e, hogy egy hatékony, hosszú ideig tartó intézkedéssorozat indul el a rendőrség 
részéről ennek a felszámolására? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó Timea képviselő asszony következik.  
 
SZABÓ TIMEA (LMP): A közmunkaprogrammal kapcsolatban szeretnék kérdést 

feltenni. Mit tud tenni miniszter úr a már egy ideje hallható, a közmunkaprogram 
körülményeit kifogásoló állampolgári panaszok orvoslása érdekében? Több panasz érkezett 
számos helyről a higiéniás feltételekkel, az egészségügyi problémákkal kapcsolatban. Sokan 
megalázó munkakörülményekről számoltak be. Tud-e erről miniszter úr, és ha igen, mit 
tudnak tenni ezzel kapcsolatban?  

Mit gondol miniszter úr a heti bérezésről? A polgármesterek nagy része szerint is 
elfogadhatatlan a heti bérezés és az LMP is többször felemelte a szavát ez ellen. Úgy 
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gondoljuk, hogy a közmunkabérről szóló kormányrendelet sérti a diszkrimináció tilalmát, 
mivel a heti kifizetés számos okból hátrányos az érintettek számára, például a hó végén sokan 
már nem tudják kifizetni a közüzemi számláikat. Miniszter úrhoz korábban intéztünk már 
ezzel kapcsolatban egy írásbeli kérdést, amire azt válaszolta miniszter úr, hogy a heti beosztás 
éppen hogy megkönnyíti azt, hogy maradjon a hó végére pénz, de tudjuk, hogy a gyakorlatban 
ennek pont az ellenkezője történik és a lakásfenntartási költségekre már nem marad semmi. 
Egyébként hasonlóra panaszkodtak a polgármesterek is. Ezenkívül a négyszeres 
adminisztrációs teher miatt csúsznak is a kifizetések. Továbbra is úgy gondolja miniszter úr, 
hogy jó a heti kifizetés, vagy gondolkodnak azon, hogy ezt megváltoztassák? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Varga László képviselő úr!  
 
VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm a szót. Mint a 2006-os eseményeket vizsgáló 

bizottság egyik tagja kérdezem, lát-e még miniszter úr a rendőrségen belül elvégzendő 
teendőket, feladatokat a 2006-os eseményekkel kapcsolatban, vagy már minden ügy az 
igazságszolgáltatásra tartozik. Azt hiszem, világos a kérdésem: a rendőrség a saját hatáskörén 
belül lát-e még megoldandó kérdéseket ezzel kapcsolatban, vagy úgy gondolja, hogy ezt a 
maga részéről már lezárta.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Berényi László!  
 
BERÉNYI LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm. Először is megkérném Zagyva 

képviselőtársamat, hogy tartózkodjon az olyan kifejezésektől, amelyek alkalmasak egy 
népcsoport megbélyegzésére. (Zagyva György Gyula: A norvég bálnavadászokra gondol?) 
Kérem vegye tudomásul, hogy Gyöngyöspatán nem önök tettek és tesznek rendet, hanem 
Magyarország erőszakszervezete, a magyar rendőrség. Egyben megköszönöm miniszter úrnak 
azt a hozzáállást, amit Gyöngyöspata kapcsán tanúsítottak.  

A magyarországi cigányság társadalomba való beágyazódása attól függ, hogy 
mennyire lesz sikeres az integrációs program. A kérdésem egyszerű: belügyminiszter úr, hol 
tartunk most? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kérdések első körét lezárom. Miniszter úré a 

válaszadás lehetősége és kötelezettsége.  

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter válaszai 

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Tisztelt Elnök Úr! Először Lendvai Ildikó 
képviselő asszony kérdéseire szeretnék válaszolni. A félkatonainak nevezett szervezetek 
megszüntetésére vonatkozott képviselő asszony első kérdése. Nyilvánvaló, hogy mindig 
vannak törvények és mindig vannak, akik a törvényeket megpróbálják kijátszani. Jelen 
pillanatban is ezt tapasztaljuk. Hoztunk olyan döntéseket, amelyek a félkatonai 
szervezeteknek az igazszolgáltatásban, a közrendben és a közbiztonságban való szerepét 
igyekeznek kizárni. Ennek megfelelően van jogerős ítélet a Magyar Gárdával kapcsolatban, 
amit a rendőrség minden körülmények között betartat. Azokat a változtatásokat is, amelyek a 
Magyar Gárdát – annak szellemiségét megtartva – tovább kívánják fejleszteni, kellő eréllyel 
sikerült megakadályozni. Arra is szeretnék rámutatni, hogy hogyan. Néhány évvel ezelőtt a 
Hősök terén Európa összes neonáci pártja tartott felvonulást, amelyen az Európai Neonáci 
Szövetségnek a vezetője is jelen volt, és azt nyilatkozta a magyar közszolgálati televízióban, 
hogy ilyen összejövetel Európában sehol máshol nem lett volna engedélyezve. Ez 2008-ban 
volt. Tehát én azt gondolom, hogy ehhez képest a jelenlegi helyzet, amely jogszabály-
változásokat is magában foglalt, lényegesen más. Egy visszafogott tevékenység van, és 
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létszámában is teljesen mások, akik úgy gondolják, hogy ezeknek a civil szervezeteknek kell 
Magyarországon a közrendet és a közbiztonságot megtartani.  

A bűncselekmények számával kapcsolatban. Szeretném azzal kezdeni, hogy a 
bűncselekmények társadalmi jelenségek, nemcsak a rendőrség az, amely ezeknek a 
megszüntetésére tevékenykedhet. A rendőrség és a Belügyminisztérium alapvető feladata 
bizonyos mértékig csak a megelőzés, de jelentős részében a feladata az elkövetők minél 
gyorsabb felderítése. És itt szeretném elmondani, szintén a rendőrséget dicsérve, hogy az 
elmúlt időszak kiemelt nagy bűncselekményeit 24-48-72 órán belül a rendőri szervek 
elfogták. Bekkáriát idéztem az elmúlt meghallgatásomkor is, most is azt mondom, a 
bűnmegelőzés és a bűn területén a felderítés gyorsasága és a gyors ítélet végrehajtása, 
valamint az előre kiszámítható ítélet az, amelyik visszaszorítja a bűncselekmények számát. A 
reánk eső részt ebből, azt gondolom, kiemelten jó színvonalon teljesítettük. 

Ha visszanézzük azt, hogy előre mondtam, hogy minél több rendőr lesz az utcán, 
minél több lesz a látenciában maradt bűncselekmény felderítése az első időszakban, ami első 
lépésként a bűncselekmények számának a látszatemelkedéséhez fog vezetni, de ugyanakkor a 
közbiztonság, különösen a szubjektív biztonságérzet növelésére. Én azt gondolom, hogy 
sajnálatos módon mind a két dolog bevált, elsősorban növekedtek a rendőri létszámmal 
megemelve a statisztikai adatok, de ugyanakkor hozzá kell tegyem, hogy szerencsére a 
szubjektív és az objektív biztonságérzet is javult.  

A zárolásnak és a rendőrfizetéseknek és a rendőri intézkedésnek semmilyen 
összefüggése nincs egymással. Szeretném elmondani, hogy mind 2010-ben, mind 2011-ben a 
rendőrség adósság nélkül, hosszú évek után először adósság nélkül zárta az évet. A kormány 
mind a két év zárásakor gondoskodott arról, hogy a rendőrség valamennyi tartozását kifizesse 
december 31-ig. Kifizetésre kerültek mint említettem, azok az elmaradt fizetések is, amelyek 
a korábbi időszakban gyűltek össze. 

Csöbör Katalin képviselő asszonynak, Gyöngyöspata. Gyöngyöspatán gyakorlatilag 
egyértelmű, hogy a kialakult helyzetben a rendőrség volt az, amelyik megfelelő módon 
intézkedett, és a rendet fenntartotta. Jelentős rendőri erő volt ott. Egyetlen egy olyan eset volt, 
amikor a közterületen a kiemelt időszakban egy garázdacselekmény következtében kialakult 
egy feszült állapot. Egy percen belül intézkedett a rendőrség, és egy percen belül 
megakadályozta azt, hogy eszkalálódjon a tevékenység.  

Az, hogy a polgárőrségeknek milyen feladatot szánunk? Egyértelmű, hogy 
Magyarországon hagyománya van annak, hogy a polgárok hozzájáruljanak a közrend és a 
közbiztonság megteremtéséhez és fenntartásához. De az állami erőszak-monopóliumból nem 
kívánunk, és a törvények is bemutatták, amiket hoztunk, nem is akarunk engedni. Az állami 
erőszak-monopóliumot fenn kívánjuk tartani. Az, hogy a szabályokat megpróbálják kijátszani, 
ez, mint említettem, általában természetes folyamat, de ezeket a szabályokat mi mindenkivel 
be fogjuk tartatni. Az, hogy az állami erőszak-monopóliumot fenntartjuk a Polgárőrség 
tekintetében is, egyértelmű, hisz’ csak rendőrségi engedéllyel lehet polgárőr-tevékenységet 
folytatni, és ezt írásos szerződéssel lehet csak megerősíteni. Ennek megfelelően az Országos 
Polgárőr Szövetség és a rendőrség között különféle területeken több, mint ezer ilyen 
együttműködési szerződés kötődött meg az elmúlt időszakban.  

Arra is szeretnék rámutatni, hogy a 2116 egyesületből 1696, amely a rendőrségi 
együttműködéssel tudja a későbbiekben folytatni a tevékenységét. Gyöngyöspatán azért a 
helyzet egyértelmű, és itt későbbi kérdésre utalnék. Kérem szépen, a rendőrség tartja fenn 
Gyöngyöspatán is a rendet, és szeretném elmondani, hogy 2012. május 21-ig összesen 18 
bűncselekmény történt Gyöngyöspatán. Ebből a 18 bűncselekményből, ha kiemeljük az 
intellektuálisnak számító bűncselekményeket, tehát két csalás és egy részeg garázdálkodás, 
akkor azt vesszük, hogy összesen 15 olyan bűncselekmény volt, amelyik a köznyugalmat 
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zavarta. Azt gondolom, Magyarországon más ekkora településén is a 15 bűncselekményt 
örömmel fogadnák.  

A Start-munkaprogram egy külön kiemelt pilotprojektje volt a gyöngyöspatai rész, 
ahol öt térséget fogtunk össze, öt települést, az öt település munkanélküliinek adtunk munkát. 
Ez tavaly indult, és jól debütált, mert ezek a mintaprogramok, egy: segítették az országos 
programoknak a kialakítását, kettő: kenyeret és munkát adtak az ott lakóknak. Ennek a 
tekintetében az erdőgazdaságban, területtisztításban, a Kecskekő megtisztításában, ami 
korábban teljesen elgazosodott, abban vettek részt, és jelen pillanatban is működik.  

Kiemelkedő projekt volt a rendőrőrs újjáépítése. Állandó körzeti megbízotti 
szolgálatot is vezényeltünk a területre. 

Szabó Timea képviselő asszonynak a kérdésére, mint már említettem korábban, a 
rendőrségtől elvont pénz nem befolyásolja a bűncselekmények számát, nem befolyásolta a 
rendőrség reagáló képességét. Ezekről a területekről nem került elvonásra.  

A kérdések között felmerült, hogy milyen a TEK-nek, a Házőrségnek a viszonya, és ez 
mennyire gyengíti vagy erősíti a rendőrséget, illetve a közrendet és közbiztonságot. A 
Házőrség szerepe egyértelmű lesz a törvények alapján. A Házon belüli fegyelmet és a Háznak 
a védelmét látja el, ennek megfelelően itt az ülésteremben a rendőrségnek eddig semmilyen 
feladata nem volt, nem mehetett be. Az új törvény keretén belül a házelnök fogja kialakítani a 
házszabályoknak megfelelően ezeket a területeket. Tehát gyakorlatilag a parlamenti őrség az 
ország közrend, közbiztonság területén kiemelkedő szerepet nem végez. 

A Terrorelhárítási Központ felállítása és tevékenysége egyértelműen a szeptember 11-i 
eseményekhez történő késői reagálásnak a része. Sokkal korábban meg kellett volna ezeket a 
lépéseket tenni. 

Az önkormányzati rendészet területén, amelyet szeretnénk most elérni, ez mit jelent? 
Ezt nagyon egyszerű megválaszolni. Jelen pillanatban van mezőőr, van erdőőr, van 
erdőkerülő, halőr, vadőr, mindenféle egyéb őr, csak nincsenek jogosítványaik. Hiába fizetjük 
őket. Tehát adunk egy embernek egy foglalkozást, elvárunk tőle bizonyos feladatokat, 
ezeknek az elvégzéséhez a megfelelő jog nem áll a háttérben. Nincs mire támaszkodniuk. 
Tehát én azt szeretném csak elérni, hogyha egy embernek feladatot adunk, például azt, hogy a 
mezőőri feladatokat ellássa, akkor adjunk hozzá neki megfelelő jogszabályi hátteret, hogy 
megállíthassa a tolvajt, hogy igazoltathassa, hogy megfelelő módon bíróság elé állítsa vagy 
hatóság elé állítsa. Jelen pillanatban azon kívül, hogy regisztrálja, hogy történt egy lopás, 
valaki elment, akinek nem kötelező megállni, nem kötelező magát igazoltatni, nem kötelező a 
lopott dolgot otthagyni, az az égadta egy világon semmit nem jelent, ez üres pénzkidobás, és 
annak az elvárásnak vagy foglalkozásnak a semmibevétele, amiért azt létrehoztuk. Ha 
ezeknek az évszázados foglalkozásoknak a hatáskörét visszaadjuk és jogilag kellőképpen 
megtámogatjuk – ehhez kérem a képviselők segítségét is –, akkor nagyobb rend és nagyobb 
közbiztonság lesz az ország minden területén, visszaszorulnak a terménylopások, 
visszaszorulnak a falopások, visszaszorul az orvvadászat, nyugodtabb lehet a haltenyésztő, 
mert a halastavát nem fogják éjjelente lehalászni.  

A rendőrség felelőssége a gyöngyöspatai eseményekkel kapcsolatban. Itt nem egészen 
értem a rendőrségi felelősséget. Nem egészen értem, mert felteszi a kérdést, hogy mi alapján 
döntött később úgy a rendőrség, hogy Hajdúhadházon intézkedik, aztán később 
Gyöngyöspatán is intézkedik, holott előtte nem intézkedett. Ez a szabálysértési törvényre 
vezethető vissza. A rendőrség megállapította, hogy az a magatartási sorozat, amelyet ott 
Gárda-egyenruhában végrehajtottak, az ő megítélése szerint riadalmat keltett a lakosságban. 
Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a rendőri megítélés volt, de a rendőri megítélésnek a 
bíróság sajnálatos módon nem adott helyt, sőt törvénytelennek minősítette a rendőrség 
közbelépését. S ha mi ezt a következő lépésnél újra megismételjük, akkor úgy tűnik, mintha 
szándékosan követnénk el törvénysértést. Itt tehát semmi másról nem volt szó. Amikor a 
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rendőrség felmérte a lakókörnyezet helyzetét és a rendőrparancsnokok megítélése szerint az 
ott lakók között riadalmat keltett, akkor intézkedett. A bíróság sajnálatos módon nem értett 
egyet velünk.  

A rendőrség távcsővel figyelte az eseményeket. Nem tudom, hogy távcső volt-e a 
rendőr kollégáknál – távcső nincs rendszeresítve ezeknél az egységeknél –, de azt tudom, 
hogy ott a rendőrség jelenléte során semmilyen negatív esemény nem történt. Ahol 
garázdaság történt, ott egy percen belül intézkedett a rendőrség.  

Még egyszer szeretnék visszatérni arra, hogy a bűnözés társadalmi jelenség, együtt 
kell tennünk ellene. Ezért szerveztünk ott oktatást, amelyen a helyi igazgatónak és az ott 
élőknek is részt kellett venniük, hogy megfelelő módon tudjanak reagálni a kialakult 
helyzetre. A rendőrség ebben a tekintetben csak végső esetben, a bekövetkezést követően 
tehető felelőssé, ha nem fogja el az elkövetőket.  

Szeretném elmondani, hogy az LMP módosító javaslatait is ismertük és felhasználtuk 
azokat. Azt gondolom, mindenki büszke lehet arra, ha a kormány elfogadja a javaslatait. 
(Szabó Timea: Büszke vagyok, miniszter úr.) Köszönöm szépen.  

Ékes Ilona képviselő asszonynak mondom, hogy rendkívül nagy energiákat fordítunk 
jelen pillanatban is a prostitúció hátterének a felderítésére, de kérem, hogy e tekintetben ne 
csak ránk számítsanak, hanem az önkormányzatokra is. Ne felejtsék el, hogy 1998-ban 
törvényt hoztunk arra vonatkozóan, hogy csak meghatározott helyen lehessen prostitúciót 
folytatni és ennek keretében az önkormányzatoknak meghatározott területet kellett volna 
kijelölni erre a célra. Miskolcon volt egy rövid ideig ilyen terület kijelölve, de egyetlenegy 
más önkormányzat sem tett eleget a törvényi felajánlásnak. Azt gondolom, hogy közösen 
kellene ennek érdekében fellépnünk.  

Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekprostitúcióra, s ahogy az előbb is említettem, 
egy nemzetközi összefogást kezdeményeztünk, amely eredményeként együttműködünk a 
svájci, a holland és a belga rendőrséggel, holland és belga civil szervezetekkel, az ENSZ 
Migrációsügyi Főigazgatóságával, valamint az NNI-vel és az ORFK-val. Reményeink szerint 
sikerül még hatékonyabb eredményeket elérni, mint eddig.  

Kulcsár Gergely úr az uzsorás bűncselekményekre kérdezett rá. Ezen a területen 
történt egy törvénymódosítás, az új Btk. szerint pedig még súlyosabb büntetést fog maga után 
vonni ez a tevékenység. Ezenkívül szeretném elmondani, hogy nagyon sok ügyet átadtunk 
már az ügyészségnek vizsgálatra. Jelenleg 142 ilyen nyomozás van folyamatban, 25 Borsod, 
20 Szabolcs, 17 pedig Hajdú-Bihar megyében, 188 elkövető ellen folyik eljárás, ezek közül 
68 előzetes letartóztatásban van. Eddig 12 ügyet adtunk át vádemelési javaslattal. Ez csak az 
eredmények töredéke, ezek azok, amelyek pillanatnyilag még nálunk vannak. Köteleztem a 
rendőrséget, hogy az uzsora-bűncselekmények tekintetében minden hónapban adjon jelentést 
a pillanatnyi állásról, és ezeket a jelentéseket a sajtón keresztül nagyrészt közre is adjuk. Egy 
kiemelt területet céloztunk meg, és remélem, hogy ennek eredményeképpen ez a 
bűncselekményfajta vissza fog szorulni.  

Rossz a kistelepülések közbiztonsága. Nem tudom, hogy ezek az adatok honnan 
származnak. Tegnap is elmondtam, hogy a rendőrség megkereste az ország összes 
önkormányzatát, és mindössze egy önkormányzat nem adott elsőre választ a kérdéseinkre, a 
többi önkormányzat válaszolt, és ezekből a válaszokból érdekes módon az jött ki, hogy javult 
a kistelepülések közbiztonsága. Persze nem bíztuk teljesen a véletlenre és csak az 
önkormányzatokra a választ. Elrendeltem, hogy a kistérségekben a rendőri vezetők jelenjenek 
meg lakossági fórumokon, ahol a lakók kérdés-felelet formában elmondják a véleményüket, 
hogy szerintük hogyan és milyen módon alakul a közbiztonság. A lakóktól ezeken a 
fórumokon is pozitív visszajelzést kaptunk. Arra kérem Kulcsár urat, hogy vegyen részt 
ezeken a lakossági fórumokon. (Kulcsár Gergely: Számtalan lakossági fórumon veszek részt.) 
Örülök neki. Ebben az esetben arra kérem, mondják el, melyek azok a községek, ahol a 
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rendőrségi megállapítással ellentétes a lakosság véleménye. Ezeken a helyeken két dolgot 
tudok tenni, vagy megerősítem a rendőri erőket, vagy kivizsgálom, hogy miért ellentétesek a 
megállapítások és a következtetések. Ez tehát egy mindennapos folyamat. Az elmúlt héten 
találkoztam a rendőri vezetőkkel, ahol elmondtam, ezt a feladatot tovább fogjuk bővíteni és 
rendszeressé fogjuk tenni. Ezenkívül egy kérdőívet fogunk kidolgozni – a kérdőív 
kidolgozásában is köszönjük a parlamenti pártok közreműködését –, amely lehetővé teszi, 
hogy félévenként megmérjük, sikeresek-e azok az intézkedések, amelyeket elrendeltünk. 
Szeretném elmondani, hogy ahova a Készenléti Rendőrség egységei kivonulnak, ott be kell 
menni a polgármesterhez, el kell menni az iskolaigazgatóhoz és meg kell kérdezni, hogy 
milyen gondok és problémák vannak a közrend és a közbiztonság területén. Azt gondolom, 
hogy ez is informálja a rendőröket, hogy melyik területen kell hatékonyabban 
tevékenykedniük, másrészt pedig javítja a területen lakók biztonságérzetét.  

A különböző sajtóértesüléseket nem tartom olyan szintűeknek, hogy azokra 
válaszoljak, például hogy mi az Origo véleménye a rendőrökről, mert nem tudom, hogy ez a 
forrás mennyire autentikus.  

Azt viszont tudom, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálat jelentős erőket mozgósít annak 
érdekében, hogy a rendőrségen belüli nem kívánatos korrupciót a lehető legkisebb szintre 
szorítsa vissza. Itt már megkezdjük az ellenőrzést az életvitelre, megfelelő életvitelt folytat-e a 
rendőr. Ennek kapcsán több, mint 120 rendőrt kértünk meg, hogy hagyja el a pályát, mert a 
hétköznapi magaviselete – nem követett el bűncselekményt, nem követett el szabálysértést, de 
-, a mindennapos magaviselete méltatlanná tette a rendőri pálya folytatására. Tehát 120 ilyen 
embert kértünk meg, hogy hagyja el a pályát. 

Azon kívül a Védelmi Szolgálat a felvételkor is ellenőrzi a jelentkezőket, és több mint 
300 olyan jelentkező volt, akit nem fogadott el a jelentkezés miatt a civil életvitele miatt a 
rendőrség.  

Szeretném azt mondani, hogy sajnálatos módon, de az utóbbi időben például a határok 
mentén a határrendészet területén olyan cselekményekre bukkant a védelmi szolgálat, aminek 
kapcsán 18 fővel szemben fegyelmi, illetve büntetőeljárás indult, egyben a rendőri 
tevékenységük felfüggesztése is megtörtént.  

Demeter Zoltán úrnak: igen, valóban, csatlakoztunk ehhez az ENSZ-egyezményhez, 
és a csatlakozásnak az egyik indíttatása éppen a 2006-os október 23-ai rendőri események és a 
büntetés-végrehajtás területén történt nem kívánatos cselekmények voltak. Ennek kapcsán 
csatlakoztunk a nemzetközi egyezményhez, és ennek a betartása és a betartatása egyik fő 
célkitűzése ma is a Belügyminisztériumnak.  

A migránsok tekintetében azt szeretném mondani, hogy tegnap járt nálam az ENSZ 
nemzetközi migrációs vezetője. A megbeszélésen jó példát mondtak a magyar migrációs 
kezelésről, ennek megfelelően úgy gondolom, a jó irányba haladunk. Ezt az irányt meg kell 
tartanunk. 

A menedékjog kérdése egy külön kérdés, a menedékjogosoknak az asszimilációja az 
első számú feladat, hiszen a saját országukba nem térhetnek vissza. A nemzetközi 
egyezményben itt is változás volt, a kormány legutoljára azokat a fenntartásait, amely két 
fenntartás volt, visszavonta és teljes jogú tagként kapcsolódik az ENSZ menedékjogi 
szervezetéhez.  

Zagyva képviselő úrnak a kérdésére: úgy hiszem, hogy nem minden tekintetben értünk 
egyet az értékítélet levonásával, mert valóban Gyöngyöspatán rend van, de ezt a rendet 
elsősorban a rendőrség és a közös társadalmi akarat tartja fenn. Bizonyára van szerepe benne 
a polgármesternek is, de ne csak a polgármesternek tulajdonítsuk ezt a rendet, hiszen még a 
polgármester-választások előtt olyan rendfenntartó egységek és olyan nemzetközi képzés és 
egyéb történt ott, amiről úgy gondolom, hogy az eredményét nem vindikálhatja magának sem 
egy párt, sem egy személy.  
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Az eltűnt 2006-os felvételek. Egyértelmű, hogy a mi kormányra lépésünk után 
egyetlen egy felvétel sem tűnt el, minden egyes részt átadtunk és vizsgáltunk. Hozzá kell 
tenni, hogy a korábbi időszakban több vizsgálaton esett át a 2006-os eseményeknek a 
történése. Ott, hogy hozzányúlt-e valaki vagy sem, azt jelen pillanatban bizonyítani nem lehet, 
de azt igen, hogy megnéztük azokat a személyeket, hogy kik vettek részt ezeknek az 
anyagoknak a vizsgálatában, kiknek a kezén fordult meg.  

Ahol jegyzőkönyvileg már rögzítették azt, hogy úgy kapták meg az anyagot az 
érintettektől, hogy ez vágásra került, ott azoknak a személyeknek a büntetlensége 
bizonyítottnak tekinthető. Viszont azok a személyek, akik részt vettek ebben a 
cselekményben, sok esetben maguk vagy az általuk vezetett egységek végezték a felvételeket, 
ezek az emberek már nem dolgoznak jelentős részében a szolgálatnál.  

Ugyanakkor a parlamenti vizsgálóbizottság, a Balsai-féle vizsgálóbizottsággal 
kapcsolatban éppen Pigler úr volt az, akit pozitívan említ, és azt mondja, hogy kvázi még a 
parancsmegtagadásig is elment azért, hogy törvénytelen dolgot ne hajtson végre. Le fogom 
ellenőrizni újra ezt a részét szakmailag, de mondom, az én olvasatomban még a Balsai-
bizottság is pozitívan említi a nevét. Ismételten le fogjuk ellenőrizni. 

A pénzbeszedések. Korábban lehetett mondani azt, hogy a rendőrség valamiért 
érdekelt a különféle szabálysértési bírságok beszedésében, hiszen része volt a rendőrség 
költségvetésének az, hogy mennyi és milyen módon kerül a szabálysértésekből beszedésre. 
Jelen pillanatban ez a legelső intézkedéseink egyike volt, és az egyik kérésem volt a 
kormányhoz még a kormányalakítás során, hogy ne kerüljön a rendőrségre, hogy ez a vád ne 
érje a rendőrséget. Nyugodtan lehet mondani, hogy a rendőrök nem kísérik figyelemmel, hogy 
hol tart a bevétel és hol nem. Azt kísérik figyelemmel, hogy ki az, aki a törvényeket 
megszegi, és ennek megfelelően intézkedik. Ezt bizonyítja, hogy jól ítélik meg különösen 
közlekedési területen, hiszen az Európai Unió a közlekedési területen, a közlekedési morálban 
és a balesetmentes közlekedésben elért eredmények miatt 2012. június 20-án megosztva 
Dánia és Magyarország között ezt a kiemelkedő úgynevezett PIN-díjat Magyarországnak 
fogja átadni. Ekkorát javult Magyarországon a közlekedési morál és a közlekedési balesetek 
alakulása. Ezt szeretnénk a későbbiekben is fenntartani.  

Az, hogy egy eligazításon ilyen elhangzik, inkább városi legendának tartom mint 
valóságnak. Ettől függetlenül meg fogom vizsgáltatni.  

Jelentős bűncselekményben nincs közlemény. Itt két dolgot szeretnék én is a 
szóhasználat és szófordulat miatt mondani. A rendőrség semmilyen ügyet nem tussol el. Azt, 
hogy kiadja a közleményt és ebből mi az, amit a sajtó magának kivesz és közzétesz, az a sajtó 
feladata, és miután sajtószabadság van, én ebben nem kívánok közzétenni. Az, hogy 
esetlegesen a felderítés érdekében mikor adja ki a rendőrség ezt az információt, ez pedig 
mindig az eljáró hatóságnak a kérdése. Miután a rendőrség elleni bűncselekményről volt szó, 
ha jól értem, itt az eljáró hatóság az ügyészség, így én erre a kérdésre nem tudok válaszolni, 
hogy itt a nyomozás érdekében történt a későbbi kiadás vagy pedig más érdekek vezették az 
eljáró hatóságot.  

Kőszegi Zoltán úrnak. Közutak mentén is prostitúció. Az idegenforgalmi szezon 
rendészeti magatartásokat is von maga után. Ezeknek a rendészeti magatartásoknak az egyik 
része az lesz, hogy a közutak menti prostitúció visszaszorítása érdekében rendőri akciókat 
szervezünk, amelyeknek bizonyos mértékig a Balaton környéki részének a megszervezése és 
a Balaton környéki képviselőkkel, polgármesterekkel történő találkozás már meg is történt 
mintegy két héttel ezelőtt. Azt reméljük, hogy a későbbiekben ez ugyanígy meg fog történni.  

Olyan bűnszervezetnek a felderítésén dolgozunk jelenleg is, amely ilyen prostitúció 
elősegítésére vagy lányoknak a „futtatására” és az ebből való haszonszerzésre 
specializálódott. Reméljük, hogy ez kellően hatékony lesz a későbbiekben.  
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Szabó Timea úrhölgy második kérdésére a jegyzőkönyvből fogja a választ megkapni. 
Jelzést kaptunk az LMP-től, hogy Békés megyében a közmunkában foglalkoztatottak 
embertelen körülmények között végzik a munkájukat. Külön ellenőriztük a megjelölt 
területet, ahol semmiféle embertelen körülményt nem találtunk. A mezőgazdasági munka 
sajátosságait viselte magán az a terület, ahol dolgoztak. Ez egyértelmű volt számunkra.  

A heti bérezéssel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy továbbra is ezt tartjuk 
megfelelőnek, mert ha a hónap első napján kapják meg a bért, akkor a hónap utolsó napján 
ugyanolyan problémák merülnek fel, mint a heti bérezésnél, ha nem kellő beosztással élnek. 
Noha ez az önkormányzatoknak jelentős többletterhet jelent, mégis inkább az 
önkormányzatok többletterhét vállaljuk, mint azt, hogy a hónap végére ne jusson élelem a 
gyereknek. Mivel így hetente harmonikusan történik a pénz elosztása, az végig kitart a család 
számára.  

Látom, hogy közeledik az az időpont, amikor már nemzetközivé válik a bizottság 
ülése, ezért a további kérdésekre megpróbálok röviden válaszolni.  

Varga László úrnak a 2006-os teendőkről szólva annyit válaszolnék, hogy a rendőrség 
az elsődleges vizsgálatokat lefolytatta, majd még egyszer átvizsgálta az egészet, de mivel 
rendőrök a gyanúsítottak, az ügyészség hatáskörébe tartozik az ügy. A kormány az elmúlt heti 
ülésén döntött – amelyet a parlamenti bizottságnak is megküld –, hogy azokkal a 
személyekkel nem kíván tovább együtt dolgozni, akiket a bíróság elítélt, függetlenül attól, 
hogy a bíróság a rendőri munka alól is felmentette ezeket az embereket. Elkészült azoknak a 
listája, akik fegyelmileg felelősségre lettek vonva a 2006-os cselekményekért, illetve akikkel 
a kollégáik nem kívánnak együtt dolgozni az akkori túlkapások miatt. Ezt a listát át tudom 
adni a képviselő úrnak, amelyből láthatja, hogy kiket érint ez. Hozzá kell tennem, jelen 
pillanatban is büntetőeljárás folyik az ügyben a katonai ügyészségen több személy ellen a 
2006-os események kapcsán parancsnoki, illetve esetleges nem kívánt szakszerűtlen és 
fegyelemsértő cselekmények miatt. Akinél megállapítjuk az alkalmasságot, attól el fogunk 
köszönni.  

A Belügyminisztérium felelősségét két dologban látom. Először is a képzés 
tekintetében, hogy megfelelő módon képezzük a kollégákat a tömegoszlatás során tanúsítandó 
magatartásra, szakszerűségre és fegyelemre, másodsorban pedig abban, hogy biztosítsuk 
azokat a felszereléseket, amelyek lehetővé teszik egy tömegoszlatás szakszerű és gyors 
végrehajtását.  

Berényi László úrnak mondom, hogy együtt dolgozunk az Országos Roma 
Önkormányzattal annak érdekében, hogy a Start-munkaprogram keretében megfelelő módon 
tudjanak részesedni a roma kisebbséghez tartozók. Jelen pillanatban felvétele folyik olyan 
közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkező, állástalan roma személyeknek, akik a 
későbbiekben a számukra kijelölt munkát el tudják végezni. Így kiemelkedő szerepet tudunk 
szánni nekik a vízgazdálkodás területén, ahol az új belvízelvezető csatornák és az 
öntözőcsatornák megépítésénél tudunk munkát biztosítani számukra. Úgy gondolom, hogy jó 
irányba haladunk, a roma lakosság népességarányosan részt vesz a Start-munkaprogram 
keretében a mindennapos foglalkoztatásban. Köszönöm a kérdéseiket.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Az órámra pillantok és megállapítom, hogy 

még egy ellenzéki és egy kormánypárti kérdésre van lehetőség, ha erre igény mutatkozik. 
Lendvai Ildikó képviselő asszony!  

Ismételt kérdések és válaszok 

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Tudom, hogy már csak egy gyors kérdésre és gyors 
válaszra van lehetőség. Miniszter úrtól azt szeretném megkérdezni, hogyan mérik, illetve 
miből következtet arra, hogy az emberek szubjektív biztonságérzete nőtt. Ez olyan, mint 
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amikor a fogorvos azt mondja nekem, hogy nem fáj az, csak maga úgy érzi. Ha nem 
haragszik, azért kérdezek rá erre bizonyos szkepszissel, mert nemcsak a bűncselekmények 
száma nőtt – erről nem a rendőrség tehet –, hanem ugyanakkor csökkent a felderített 
bűnelkövetők száma. Budapesten 87 százalékkal nőtt a sértettek száma, vidéken pedig 40 
százalékkal. Nagyon nehéz elképzelni, hogy a szubjektív biztonságérzet ilyen körülmények 
között – a rendőrök munkájától függetlenül – nőne.  

Én nagyon helyeslem, hogy megszabadul az állomány azoktól, akik jogellenesen 
jártak el bármikor, akár 2006-ban, de egy szakma önbecsüléséhez hozzátartozik a dolog másik 
oldala is. Örülnék, ha miniszter úr még arra is választ tudna adni, hogy a jogkövető 
magatartást tanúsított, ámde sebesült rendőrök kaptak-e valamilyen kárpótlást. Velük mi 
történt? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kérdés nincs. Miniszter úré a válaszadás lehetősége.  
 
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Meg fogom küldeni képviselő asszonynak 

azt a kérdőívet, amelyen valamennyi önkormányzatot megkérdeztünk és azok választ adtak a 
kérdésekre. Egyben arról is számot adok, hogy újra tervezzük ezeknek a kérdéseknek a 
feltételét. Mint ahogy az előbb is mondtam, a kérdőívek megtervezésében valamennyi 
parlamenti párttól javaslatokat fogadunk be és be fogjuk tenni a kérdéscsoportba. Ezekre, 
valamint a rendőröknek a kistérségekben tartott lakossági fórumaira alapozva mondom azt, 
hogy a szubjektív biztonságérzet nőtt.  

A jogkövető magatartást tanúsító rendőrökre természetesen a későbbiekben is 
számítunk. Aki olyan mértékben megsérül, hogy a foglalkozását nem tudja folytatni, arról 
gondoskodni fogunk. A Belügyminisztérium elindított egy programot arra, hogy a 
szolgálatteljesítés közben megsérült rendőröknek külön juttatást ad. Aki jogszerű intézkedése 
során a tűzoltóságnál leesik a tetőről vagy egyéb módon megsérül, illetve hősi halált hal, az 
teljesen más elbírálást fog kapni, mint eddig. Az is a hivatásos rendőri életpályához tartozik, 
hogy aki jogszerű intézkedése során szolgálat közben megsérül, azt példaként állítjuk az 
állomány elé, és kiemelt juttatásra, támogatásra számíthat a testülettől.  

 
ELNÖK: Köszönöm miniszter úrnak az odafigyelést és a kielégítő válaszokat; nyilván 

mindenki maga értékeli, hogy mennyire elégítette ki a válasz, és ezt az értékelést kifejezheti a 
szavazatával.  

Szavazás a beszámoló elfogadásáról 

A határozati javaslat a következő: a bizottság Pintér Sándor belügyminiszter éves 
beszámolóját elfogadja. Ki ért ezzel egyet? (15) Ki nem ért vele egyet? (2) Ki tartózkodott? 
(1) Megállapítom, hogy a bizottság Pintér Sándor belügyminiszter éves beszámolóját 
elfogadta.  

Miniszter úr, köszönjük szépen.  
 
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Köszönöm szépen. További jó munkát 

kívánok.  
 
ELNÖK: Az ülést a nagykövetek megérkezése után 11 órakor folytatjuk.  
 

(Szünet: 10.40-től 11.10-ig) 
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Tóásó Előd bolíviai fogva tartása  
ELNÖK: Szép jó napot kívánok! A bizottsági ülésünknek megfelelően a második 

napirendi pontunkról tárgyalunk, ami Tóásó Előd ügyében született jelentés megvitatása és 
megismerése. Köszöntöm megjelent vendégeinket: Jeffrey Hay, az Amerikai Egyesült 
Államok nagykövetségének politikai munkatársát, őexc. Domingo Santiago Cullent, az 
Argentin Köztársaság nagykövetét,  Adriana Gottberget, a Bolivári Venezuelai Köztársaság 
ideiglenes ügyvivőjét, Fabiano Joel Wollmann ideiglenes ügyvivő titkárt, a Brazil 
Köztársaság képviselőjét, Wagner Silva e Antunes titkárt, a Brazil Köztársaság képviselőjét, 
őexc. Rodrigo José Nieto Maturanát, a Chilei Köztársaság nagykövetét, Jaime Augusto 
Barberis Martinezt, az Ecuadori Köztársaság nagykövetét és Boris Golubičićt, a Horvát 
Köztársaság Nagykövetségének II. titkárát, továbbá őexc. Dermot Patric McGaurant, az Ír 
Köztársaság I. titkárát és Isabel B. Téllez Rosete asszonyt, a Mexikói Köztársaság 
nagykövetét. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat.  

Köszöntöm a Külügyminisztérium munkatársait, és külön szeretettel köszöntöm Dénes 
Editet, Tóásó Előd testvérét és a „társtettest”, a jelentéstevőt, Vajna Márton urat, aki 
bizottságunk alelnökével megtette ezt a bolíviai utat, és a jelentésüket erről az útról megírták.  

Őexc., nagykövet hölgyet és urakat tájékoztatom arról, hogy a bizottságunk határozott, 
hogy a meghívott vendégek ehhez a napirendi ponthoz kérdéseket tehetnek fel, 
hozzászólhatnak. Ez természetesen különösképpen igaz a jelentéstevőre, aki majd megpróbál 
válaszolni a kérdésekre, Vajna Márton úrra és Gulyás Gergely úrra, és ez a határozatunk 
kiterjed természetesen Tóásó Edit asszonyra is. Kérdezem, hogy a jelentés angol nyelvű 
változatát kiosztották-e, megkapta-e mindenki. Igen, úgy látom a visszajelzésekből, hogy 
igen. Ezek után Vajna Márton jelentéstevőt kérem, hogy röviden a kiosztott jelentéshez 
észrevételeit, hozzáfűznivalóit tegye meg. Köszönöm. 

Vajna Márton tájékoztatója 

VAJNA MÁRTON (Külügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
Köszönöm a szót, köszönjük a lehetőséget, hogy személyesen is beszámolhatunk a múlt 
héten, illetve május 9-11. között tett bolíviai látogatásunkról. 

Úgy gondolom, hogy ez a több mint hatoldalas jelentés részletesen beszámol a 
tapasztalatainkról. Rendelkezésekre állunk a kérdésekre válaszolni. Én csupán két dolgot 
szeretnék, két körülményt szeretnék kiemelni. Az egyik, hogy nyilvánvalóvá vált, hogy a 
Rózsa Flores-ügy vagy más néven terrorizmusügy néven ismert ügy egy politikai ügy 
Bolíviában, aminek 39 vádlottja van, és jelen pillanatban az egyetlen olyan vádlottja, aki 
semmi módon nem kötődik Bolíviához, az Tóásó Előd, aki magyar állampolgár. Ellenzéki 
politikusok és újságírók egybehangzóan megerősítették, hogy a Rózsa Flores-csoport 
felszámolása egy titkosszolgálati akció volt, és ami 2009. április 16-án történt a Las Americas 
Szállodában, az egy kivégzés volt. Egy előre megtervezett titkosszolgálati akció és egy 
likvidálás.  

A másik, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy nagyon fontos, hogy a magyar állam, 
illetve hivatalos szervek akciói, az ügyben folytatott cselekvése koordinált legyen, illetve 
nagyon fontos, hogy a nemzetközi szervezetek akciói szintén a magyar érdekeknek 
megfelelően a magyar hatóságok közreműködésével történjen, és ezért tartom nagyon 
fontosnak, hogy itt vannak a latin-amerikai, illetve amerikai országok nagykövetei, illetve 
Horvátország képviselői is, hiszen elsősorban a nemzetközi közösség nyomása az, amivel 
eredményt tudunk elérni. Eddig is sok segítséget kaptunk a latin-amerikai államok részéről. A 
múlt héten Martonyi külügyminiszter úr Argentínában és Brazíliában járt, ahol partnerei 
közbenjárását, segítségét kérte, és úgy gondoljuk, hogy a helyismerettel, illetve nyilvánvalóan 
jobb személyes kapcsolattal rendelkező szomszédos, illetve más latin-amerikai országok 
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segítsége nélkülözhetetlen, hogy megértsük ezt az ügyet, illetve hogy a tapasztalataikkal 
felvértezve mi is eredményeket tudjunk elérni. Ennyit szerettem volna hozzátenni a 
jelentéshez. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A másik jelentéstevő Gulyás Gergely alelnök úr 

következik.  

Dr. Gulyás Gergely tájékoztatója 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Bizottság! 
Tisztelt Nagykövet Asszony és Nagykövet Urak!  

Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy itt is beszámolhatunk arról a bolíviai útról, 
aminek a célja egyértelműen az volt, hogy a Bolíviában fogva tartott magyar állampolgárságú 
Tóásó Előd ügyében előrehaladást érjünk el, és a lehető leghamarabb szabadlábra 
kerülhessen, és újra Magyarországra jöhessen. Mindenekelőtt szeretném üdvözölni azt a tényt, 
ami a magyar politikai ismerői számára nyilvánvalóan különös érték, hogy ebben a kérdésben 
egységes politikai álláspont van valamennyi magyar párt között, az emberi jogi bizottság már 
2010 decemberében valamennyi párt támogatásával, mind az öt parlamenti párt aláírásával 
hitelesített határozatot fogadott el, ami egyértelművé tette, hogy a Tóásó Előddel szemben 
folyamatban lévő eljárás nem tesz eleget a tisztességes eljárás követelményének. Azóta ez a 
helyzet csak súlyosbodott, a bolíviai büntető törvénykönyv két határidőt is tartalmaz az 
eljárásra vonatkozóan. Az egyik, egy korábban 18 hónapos határidő volt, ami az előzetes 
fogvatartás leghosszabb időtartamát rögzítette. Ezt visszamenőleges hatállyal Bolívia 
módosította, és 36 hónapra megnövelte. Természetesen a visszamenőleges hatályról sok 
területen lehet vitát folytatni, de a büntetőjog területén semmiféleképpen nem. Általános 
nemzetközi jogi alapelv, hogy a büntetőjog területén a visszamenőleges hatályú jogalkotás 
teljesen elfogadhatatlan, így már ez a 36 hónapra növelése az előzetes fogvatartás leghosszabb 
időtartamának is, elfogadhatatlan.  

Ugyanígy a bolíviai büntető jogszabályok tartalmaznak egy olyan 36 hónapos 
határidőt, amely alatt ítéletnek kell születnie, különben a büntetőeljárás megszűnik, ehhez 
képest lassan 38 hónapja tartja fogva Bolívia úgy Tóásó Előd magyar állampolgárt, hogy még 
meg sem kezdődött a büntetőeljárás tárgyalási szakasza.  

Jártunk a börtönben is Tóásó Elődnél. A magyar börtönkörülmények sem rózsásak, de 
az ottaniakhoz képest összehasonlíthatatlanul jobbak. Egy ablak nélküli, hatalmas 
erődítményként kell a San Pedro börtönt elképzelni, ahol a rabok életben maradásához 
szükséges élelmet is kívülről kénytelenek beszerezni. Ott élő magyar állampolgárok 
segédkeznek abban, hogy Tóásó Előd rendszeresen jó minőségű élelmet kaphasson. A fogva 
tartás körülményei szörnyűek, a nála egyébként bolíviai orvos által megállapított betegség 
kezelését sem teszik lehetővé.  

Egyértelműen az a célunk, hogy minden nemzetközi fórum igénybevételével világossá 
váljon, egy olyan ügyről van szó, amelynek nem jogi, hanem politikai alapja van. Mi Bolívia 
belpolitikai vitáiban semmilyen mértékben nem kívánunk részt venni, azzal a vitával 
kapcsolatban sem kívánunk állást foglalni, amely a tartományok nagyobb autonómiájával 
kapcsolatosan folyik Bolíviában. Nekünk az a fontos, hogy az ott ártatlanul fogva tartott 
magyar állampolgár a lehető leghamarabb szabadlábra kerülhessen.   

Minden kérdésre igyekszünk válaszolni.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt Tóásó Editnek megadnám a szót, szeretném 

tájékoztatni önöket, hogy bizottságunk már több alkalommal foglalkozott Tóásó Előd 
ügyével. Hangsúlyozni szeretném, az emberi jogi bizottság nem azzal a kérdéssel foglalkozott 
és foglalkozik, hogy történt-e bűncselekmény, vagy milyen bűncselekmény történt. Az emberi 
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jogok egyetemlegesek, még akkor is, ha egy adott ország gyakorlatilag semmiféle nemzetközi 
szerződéshez nem csatlakozott. Mi azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy megfelelt-e a 
nemzetközi jognak az az eljárás, ami ott a szállodában történt, és azzal a kérdéssel 
foglalkozunk, hogy a magyar állampolgár Tóásó Előd részére biztosítottak-e a tisztességes 
eljárás nemzetközi jogban és büntetőeljárásban meghatározott feltételei. Különösképpen 
szeretném felhívni a szíves figyelmüket arra, hogy a jelentéstevők tapasztalata alapján nincs 
megfelelő szintű tolmács biztosítva az eljárás alá vont személynek. De szeretném felhívni 
figyelmüket a börtönkörülményekre is, mert ahhoz, hogy tisztességes legyen egy eljárás, sem 
fizikai bántalmazást, sem lelki terrort nem lehet alkalmazni senkivel szemben. Hangsúlyozni 
szeretném, hogy bizottságunk a saját eszközeivel azt szeretné elősegíteni, hogy az általános 
emberi normáknak megfelelően korrekt, tisztességes eljárásban részesülhessen Tóásó Előd.  

Most pedig Tóásó Edit asszonynak, Tóásó Előd testvérének adom meg a szót.  

Dénes Edit (Tóásó Edit), Tóásó Előd testvérének tájékoztatója 

DÉNES EDIT (TÓÁSÓ EDIT), Tóásó Előd testvére: Jó napot kívánok! Köszönöm 
szépen minden tisztelt nagykövet úrnak és asszonynak, valamint a bizottság valamennyi 
részvevőjének, hogy megjelentek és időt fordítanak arra, hogy a testvéremről beszélgessünk 
és információk álljanak a rendelkezésükre.  

Elnök úr azt mondta, hogy a testvérem ártatlanságáról nem kíván állást foglalni – ez 
természetesen helyes –, én viszont mint családtag, aki a bolíviai eljárás minden egyes napját 
figyelemmel kísérem, és minden egyes bizonyítékot a kezemben tartok, megtehetem ezt és 
elmondhatom, hogy Tóásó Előd, ugyanúgy, mint a többi 39 vádlott, teljesen ártatlan, ők soha 
semmilyen terrorista cselekményt nem követtek el sem Bolíviában, sem máshol. Ennek az 
ellenkezőjét Bolívia 38 hónap után sem tudja bizonyítani.  

Mivel kevesen tudják, hogy pontosan miről is van szó, elmondanám: az egész 2009. 
április 15-én kezdődött a Terrazas bíboros háza kapuján történt egyméteres lyuk 
robbantásával, ami után másnap a titkosszolgálat rendőri és katonai egységekkel éjjel 4 órakor 
behatolt egy bezárt szállodába és megölt három embert, Magyarosi Árpádot, Rózsa Flores 
Eduárdot és az ír Michael Dwyert, Tóásó Elődöt és Mario Tadicot letartóztatták, megverték, 
megkínozták, injekciós és egyéb kínzási eljárásokkal több mint két napon keresztül vallatták, 
aminek a következményeiről számos bizonyítékkal – fényképekkel, fotókkal, videókkal – 
rendelkezünk. Ezt az eljárást soha nem sikerült kivizsgáltatni Bolíviában, a bántalmazással 
kapcsolatos feljelentésünket soha nem fogadták be a hatóságok. De ugyanez a helyzet 
Michael Dwyer és Magyarosi Árpád esetében is. A magyar és az ír orvosszakértői vizsgálatok 
egyértelműen és határozottan állítják, hogy a nevezett személyeket meggyilkolták. Hátulról 
érte őket a lövés, a kezük pedig meg volt kötözve. Magyarosi Árpádba többször lőttek bele, 
egyszer úgy, hogy a kezei fel voltak tartva és össze voltak kötve, utána meg hátulról kapta a 
golyókat. Ezek a golyók nem voltak halálosak, az élete megmenthető lett volna, ha időben 
orvosi segítséget kapott volna, és nemcsak az akció után 13 órával engedték volna be a sajtót, 
az orvosi stábot és a helyszínelőket.  

Az eltelt 38 hónap nekünk egy rémálom, amit még a legrosszabb ellenségemnek sem 
kívánok. Folyamatosan politikai csatározások közepén vagyunk Bolíviában. Az ügy 
gyakorlatilag a sajtóban játszódik, a bíróságon semmi nem történik. 18 hónapig vádemelés 
sem volt, sőt csak a 24. hónapban született az első vádemelés. Jelenleg a tárgyalás előtti 
szakaszban vagyunk. Az ENSZ önkényes fogva tartást vizsgáló munkacsoportja kimondta, 
hogy a többnemzetiségű Bolívia több ponton is megsérti Tóásó Előd egyetemes emberi jogait, 
a letartóztatása önkényes, és kérik szabadlábra helyezését vagy állapotának a 
megváltoztatását. Természetesen Bolívia ezt nem fogadja el, és nem tartja be. Ezenkívül 
körülbelül 18  alkalommal volt már szabadlábra helyezési tárgyalása, amin vagy a bíró nem 
jelenik meg, vagy az ügyész nem jelenik meg, vagy nincsen fordító, vagy más okokra 
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hivatkozva elhalasztják. Úgyhogy esélyünk sincsen arra, hogy egy tisztességes, átlátható 
eljárásban szülessen egy akármilyen ítélet. Egyértelmű, hogy ebben az ügyben a politikai erők 
és nem az igazságszolgáltatás fog dominálni.  

Szeretném még elmondani azt, hogy nagyon szívesen a rendelkezésére bocsátom 
bárkinek az eljárással kapcsolatos megjelent titkosszolgálati dokumentumokat, amik 
bizonyítják, hogy ez egy előre eltervezett eljárás volt. Azokat a videókat, amik a szállodában 
készültek a rendőrségi akció után, és nincsenek halottak a szállodában, ahol a bolíviai 
fegyveres szervek a testvérem hátizsákjában hordozzák a fegyvereket be a szobába, hogy 
később azt mondhassák, hogy fegyveres összetűzés volt. Ezek mind bizonyítékok, erről nem 
lehet vitatkozni. Ugyanakkor bizonyítani tudjuk azt is, hogy az április 15-i robbantást nem ők 
követték el azért, mert a szállodából 15-én éjszaka senki nem ment ki. Ezt a szálloda 
tulajdonosa, munkatársai az ügyészség előtt nyilatkozták.  

Ugyanakkor egy olyan autóval követték el, mert a kardinális kapusa látta az elkövetők 
személyét és autóját, amilyen autójuk nem volt Elődéknek. Órákat tudnék ezekről mesélni, 
azokról az eljárási hibákról, szabálytalanságokról, koholt bizonyítékokról, amik vannak az 
ügyben, de nem szeretném ezzel rabolni az idejüket, ezt bárkinek a rendelkezésére bocsátom. 
Ugyanakkor a testvérem személyét sem szeretném túldicsérni.  

Néhány apró reakciót szeretnék tenni a bolíviai sajtóban és régebben a magyar 
sajtóban megjelent dolgokra. Az egész ügy aköré lett építve, hogy Elődék szélsőjobboldali 
rasszista személyek. Na most, erre csak azt tudom mondani, hogy az én testvérem egy 
informatikatanár, aki nagyon sok diákot tanított Tatabányán, akit nagyon szeretnek a diákjai, a 
kollégái. Az iskolája igazgatónője a mai napig azt mondja, hogy mikor jön Előd haza, hogy 
spanyol nyelvű informatikát oktassunk az iskolában. Ők mindannyian hisznek az 
ártatlanságában.  

A rasszizmushoz visszatérve, az én testvérem Tatabányán egy évig tanított egy cigány 
nemzetiségű iskolában, az egyetlen az országban tudomásom szerint, és nem azért hagyta ott, 
mert el kellett jönnie, hanem azért, mert elhívták egy másik iskolába. Szeretett ott tanítani. 
Meg lehet kérdezni a helyi emberektől, hogy ki volt Tóásó Előd, ért-e valakit bármilyen 
atrocitás, az alatt az egy év alatt, míg az iskolában tanított vagy a másik öt év alatt.  

Mi egy klasszikus család vagyunk, értékeink vannak, szeretjük egymást, ezért 
harcolok, ezért is fogok harcolni mindig érte, mi a szeretet és a tisztesség jegyében nőttünk 
fel, és az én testvérem a mai napig ezt képviseli. Kint a börtönben is. Ez egy apróság, lehet, 
hogy nem is tartozik ide, de muszáj elmondanom, hogy milyen komoly munkát végez bent a 
börtönben Magyarország javára. Mindenkit megfertőz. Mindenkinek elmondja, hogy milyen 
gyönyörű országban élünk. A bolíviai börtönben lévő emberek, akiknek többsége volt 
politikus, államfő, volt miniszter, alkotmánybíró, mindenki tudja már, és mindenki azt 
mondja, hogy amikor szabad lesz, eljön Magyarországra, és meg fogja nézni. Ismeri a 
történelmét, Előd zászlókat készít nekik, főz nekik. Megérdemli azt, hogy önök tegyenek érte, 
megkeressék, hogy milyen kapcsolatuk van a nemzetközi szervezeteknél és egy rövid időt 
szánjanak arra, hogy ez az ember hazakerüljön. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagykövet Asszony, Nagykövet Urak! Önöké a 

kérdezés, észrevétel joga. Arra kérem, hogy aki megszólal, a jegyzőkönyv számára 
mutatkozzon be, mert innen nehezen tudom kontrollálni. Köszönöm szépen. Ki kíván 
kérdezni, észrevételt  tenni? Parancsoljon!  

Meghívottak hozzászólásai  

ŐEXC. DOMINGO SANTIAGO CULLEN, az Argentin Köztársaság nagykövete: 
Szeretném megköszönni a jelentéstevőknek ezt a kezdeményezést, és természetesen 
szeretném megköszönni Edit Tóásó asszony szavait is az üggyel kapcsolatban. Nincsenek 
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konkrét kérdéseim, nem szeretnék konkrét kérdéseket feltenni, megkaptuk tegnap ezt a 
jelentést, nagy érdeklődéssel olvastam, továbbítani fogom Buenos Airesbe. Úgy gondolom, 
hogy nagyon óvatosan kell kezelnünk, és nyilvánvalóan szeretnénk azt, ha ezt az ügyet 
mielőbb mindenki megelégedésére tudnánk lezárni.  

Azt szeretném elmondani ezzel kapcsolatban, megerősítve azt, amiről már szó volt, 
hogy Martonyi János miniszter úr már látogatást tett Brazíliában és Argentínában is. Az 
argentínai találkozó alkalmával felvetette ezt a kérdést, és megkérdezte a mi 
külügyminiszterünktől, hogy ezzel kapcsolatban tud-e hivatalos lépéseket tenni az ő bolíviai 
kapcsolatain keresztül. Az én miniszterem eleget tett ennek a kérésnek, és nyilvánvalóan 
ennek az információnak a nagy részét is továbbítani fogjuk felé annak érdekében, hogy az 
ügyet mielőbb sikerre vigyük. Nagyon köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, észrevétel? Tessék!  
 
MR. DERMOT PATRIC MCGAURAN, az Ír Köztársaság I. titkára, ideiglenes 

ügyvivő: Köszönöm szépen, elnök úr, hogy megkapom a szót. Én az ír nagykövetségen 
vagyok ügyvivő. Szeretném először is nagyra értékelni egyrészt önnek, másrészt a többi 
szakbizottsági tagnak, különösen pedig a két előadónak a nagyon hasznos és bizalmat 
gerjesztő jelentését. Természetesen nagyon fontos ez a kérdés Dwyer úr halála miatt is 
Írországban. A külügyminiszterünk találkozott Michael Dwyer családjával többször is, és 
kétoldalúan és multilaterális formában is próbáljuk tárgyalni az ügyet. Következetesen 
felszólítjuk a független nemzetközi vizsgáló csoport létrehozását a 2009-es események 
kivizsgálására. Személyesen is a budapesti nagykövetség nevében mondhatom, hogy közelről 
figyeltem Tóásó úr sorsát az elmúlt években, tárgyaltam a Külügyminisztérium tisztviselőivel, 
és mindenkit biztosíthatok itt a teremben és Tóásó úr testvérét is, hogy ez a ma délelőtti ülés 
és a két előadó jelentése a dublini hatóságok elé kerül, és biztos vagyok abban, hogy hálásak 
lesznek egyrészt a jelentésért, másrészt pedig, hogy meghívást kaptam én is. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Továbbra is önöké a kérdezés joga. Parancsoljon!   
 
ISABEL B. TÉLLEZ ROSETE, a Mexikói Köztársaság nagykövete: Köszönöm 

szépen. Elnök Úr! Én is szeretnék köszönetet mondani, hogy meghívást kaptunk erre a 
találkozóra. Mexikó teljes egészében elkötelezett az emberi jogok mellett. Az utóbbi időben 
egy döntést hoztunk arról, hogy emberi jogi hivatalt nyitunk Mexikóban. Annyit szeretnék 
megkérdezni, nem láttam még természetesen az egész dokumentumot, de az előzmények 
ismeretében azt szeretném megkérdezni, hogy kormányszinten történt-e már kísérlet 
kapcsolatfelvételre. Tehát a bolíviai kormánnyal igyekeztek-e már valahol, valamilyen módon 
kapcsolatba lépni az ügy megoldása érdekében?  

 
ELNÖK: A kérdésére Gulyás Gergely alelnök úr fog válaszolni.  
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Annak ellenére, hogy Magyarországnak nincs 

külképviselete, állandó nagykövetsége Bolíviában – az argentin nagykövet látja el a bolíviai 
nagyköveti feladatokat is –, a magyar állam és a magyar kormány mindent megtett azért, hogy 
közvetlen kapcsolatfelvétel során legyen az ügy rendezhető. 2009-ben Balázs Péter miniszter 
úr írt levelet bolíviai kollégájának, majd Martonyi miniszter úr is írt két levelet. Ezenkívül 
más nemzetközi fórumokhoz is fordult a kormány, de a közvetlen kétoldalú kapcsolatfelvétel 
ez a három levél volt. Az első levélre hosszú idő után egy formális és az ügy érdemét 
egyáltalán nem érintő választ kapott a Külügyminisztérium, Martonyi miniszter úrnak pedig – 
ha jól emlékszem – csak az egyik levelére adtak választ, de az sem tekinthető érdeminek. A 
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kétoldalú érdemi kapcsolatfelvétel így aztán teljes egészében meghiúsult, annak ellenére, 
hogy a magyar kormány abban is érdekelt lenne, hogy kétoldalú megállapodásban az 
esetleges büntetés-végrehajtás átadását tudjuk rögzíteni. A bolíviai hatóságok ettől is 
elzárkóztak.  

Utunk során felkerestük a Közügyi Minisztériumot is – amely ott részben 
vádképviseleti feladatokat is ellát – és a főügyésszel is tárgyaltunk. Ezeken a tárgyalásokon 
nyilvánvalóvá vált, Bolíviában nincs politikai értelemben vett hajlandóság arra, hogy akár az 
ügy megítélésében fennálló éles nézetkülönbségen kívül vagy ezen túlmenően legyen 
lehetőség arra, hogy a magyar állammal olyan megállapodás jöjjön létre, ami legalább a 
büntetés magyarországi végrehajtását lehetővé tenné. Sajnos azért is vagyunk kénytelenek 
nemzetközi fórumokhoz fordulni és azért kérjük nagykövet asszony és a nagykövet urak 
segítségét is, mert a kétoldalú kapcsolatfelvételre volt kísérlet, de az semmilyen eredménnyel 
nem járt, és nem is kecsegtet semmilyen eredménnyel.  

 
ELNÖK: Köszönöm. A Külügyminisztérium részéről Csaba Gábor főosztályvezető 

úrnak adom meg a szót.  
 
CSABA GÁBOR főosztályvezető (Külügyminisztérium Amerikai Főosztály): 

Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a Külügyminisztérium nevében megszólalhatok. Csaba 
Gábornak hívnak, tavaly augusztus óta én vezetem az Amerikai Főosztályt. A szóban forgó 
kérdéshez szeretnék egy rövid kiegészítést tenni, illetve egy-két aspektust még megvilágítani.  

Azon túl, hogy voltak levelek és azokra valóban semmitmondó válaszok érkeztek 
Bolíviából, ha egyáltalán érkeztek, a személyes kapcsolatfelvételre is történt próbálkozás, 
először két évvel ezelőtt Balázs Péter részéről, tavaly szeptemberben pedig Schmitt Pál 
köztársasági elnök úr New Yorkban az ENSZ-közgyűlés margóján találkozott bolíviai 
partnerével. Mindketten elmondták azt a magyar álláspontot, hogy nem vonjuk kétségbe 
Bolívia szuverén jogát arra, hogy a terrorizmus elleni lépéseket megtegye, ha terrorizmus 
fenyegeti, illetve a területén bűncselekményeket elkövető emberek ellen eljárjon, ugyanakkor 
elmondtuk azt is, hogy érzékelésünk szerint egy magyar állampolgár emberi jogai sérülnek, és 
ragaszkodunk ahhoz, hogy a magyar állampolgár joga a tisztességes bírósági eljáráshoz meg 
legyen adva. Ezen kívül a Buenos Aires-i nagykövetünk személyesen is többször járt La 
Pazban és számos jegyzékben ismertette a magyar szempontokat, a magyar elvárásokat. 
Sajnos – ahogy az többször is elhangzott – ezek folyamatosan süket fülekre találtak.  

Tisztában vagyunk vele, hogy politikai ügyről van szó, a Külügyminisztérium ennek 
megfelelően kezeli az ügyet és maximális erőfeszítést tesz annak érdekében, hogy az mielőbb 
megoldódjon. Elhangzott, hogy Martonyi János külügyminiszter úr a múlt héten Argentínában 
és Brazíliában járt, ahova én is elkísértem őt, és megerősíthetem azt, ami a sajtóban is 
elhangzott, hogy az ügyet felvetette mind Timmerman argentin, mind Patriota brazil 
külügyminiszternek, és támogatásukat kérte az ügy megoldásához. De ugyanezt tette március 
végén is, amikor a kolumbiai alelnök járt Budapesten. Mind a három partner megígérte, hogy 
a saját kapcsolataikon keresztül próbálnak segíteni, ugyanakkor azt is jelezték, hogy a 
probléma jellege – nemcsak a Tóásó-ügy maga, amelyet ismertek – is ismerős számukra, 
hiszen a saját állampolgáraikat is sújtják azok az állapotok, amelyek a bolíviai 
igazságszolgáltatásban uralkodnak. Ezzel együtt reménykedünk abban, hogy a latin-amerikai 
kapcsolatok talán egy pótlólagos csatornát nyitnak, amelyen keresztül közelebb jutunk ahhoz 
a megoldáshoz, amit Tóásó Előd megérdemel.  

Az Európai Uniót is megpróbáljuk minél több vonatkozásban felhasználni arra, hogy 
valamilyen előrelépés történjen. Ennek köszönhető egyebek mellett például az, hogy a La 
Paz-i EU-delegáció, az ottani EU-nagykövetség aktív az ügyben és támogatja mindazokat a 
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lépéseket, amelyek Tóásó Előd jelenlegi helyzetének a javítását szolgálják és a végső 
megoldáshoz közelebb visznek minket. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még egyszer kérdezem, hogy a nagykövet asszony és a 

nagykövet urak részéről van-e még kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs.  
Ezek után a bizottság tagjainak adom meg a szót, először Lendvai Ildikó képviselő 

asszonynak.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Ahogy Gulyás alelnök úr el is mondta, a magyar 

parlament valamennyi pártja – és nyilván valamennyi jelenlévő is – egyetért abban, hogy a 
magyar államnak kötelessége mindent megtenni egy állampolgára méltányos és igazságos 
eljárása és sorsa érdekében. Ennek jegyében két kérdést szeretnék feltenni, miközben 
személyesen is szeretném kifejezni köszönetemet azért a jószolgálati látogatásért, amit Gulyás 
Gergely és Vajna Márton tettek.  

Lehet, hogy csak én nem követtem pontosan az eseményismertetést, de az írásos 
jelentésben még érthetően jövőidőben van szó egy május 14-i tárgyalásról. (Dr. Gulyás 
Gergely: Az már megtörtént.) Azt nem sikerült megértenem, hogy ott mi történt. Felteszem, 
hogy nem bocsátották szabadon Tóásó Elődöt, de majd nyilván kapok választ erre a 
kérdésemre.  

A másik kérdésem inkább a jövőre vonatkozik. Gondolom én, de szeretném is 
javasolni, hogy bizottságunk az állandó figyelemmel kísérés mellett azt teheti az ügyben, 
hogy ha van gondolata a kormány vagy nemzetközi szervek felé, hogy mit lehet még tenni, 
akkor erről egy bizottsági állásfoglalást hoz. Ennek jegyében olvastam figyelemmel a 
jelentésnek azokat a pontjait, ahol részint az európai uniós delegációvezető, részint más 
politikusok tesznek bizonyos elvi javaslatokat, hogy szerintük még mit lehetne tenni ebben a 
nagyon nehéz és kényes ügyben. Ezekre szeretnék rákérdezni, mert nyilván a 
Külügyminisztérium tudja legjobban megmondani, hogy ezeknek van-e realitásuk, csináltuk-e 
már ezeket vagy kell-e csinálni.  

A jelentésben szerepel az a javaslat, hogy fordulni lehetne vagy kellene az Amerika-
közi Emberi Jogi Bizottsághoz, annak jegyében, hogy már annak bizonyos döntéseit a bolíviai 
kormány akceptálta. Talán itt lehetne valamit tenni. Szintén felmerült a Hágai Nemzetközi 
Bírósághoz fordulás gondolata. Magam nem vagyok jártas az ügyben és nem tudom, hogy 
ebben a fázisban lehet-e, érdemes-e odafordulni, de szeretném tudni, hogy egyáltalán mit 
gondolnak erről. Felmerült az is, hogy noha a magyar konzul úr szemlátomást is rettentő sokat 
tesz az ügyben, még a saját lakását is felajánlotta, hogy házi őrizet esetén oda lehessen vinni, 
a jelentésben ezen túlmenően valaki azt javasolja, hogy érdemes lenne valamely ottani 
nagykövetséget megkérni az ügyben való folyamatos interveniálásra és ennek a figyelemmel 
kísérésére. Azt még kérdőjellel sem merném ekkora határozottsággal mondani, mert tudom, 
hogy Martonyi miniszter úr járt ott és a levelezésekről is kaptunk információt, de az uniós 
delegációvezető mintha ajánlana még egy magas szintű kormánytag-látogatást. Ezekről mi az 
álláspont, jelenthetnek-e ezek valamit? Mert ha igen, akkor visszatérek arra a javaslatomra, 
hogy akkor jó volna, ha a bizottság is ezt forszírozná a kormánynál, nem kétségbe vonva, 
hogy a kormány is nyilván akar ebben az ügyben cselekedni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Részben megszólíttattak a jelentéstevők. Válaszolnak. És részben 

megszólíttatott a Külügyminisztérium, és szintén válaszol. Először a jelentéstevők részéről 
Gulyás Gergely alelnök úr.  

 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm szépen a képviselő asszony 

észrevételeit. Az első kérdés, ami felmerült, az a május 14-i tárgyalással kapcsolatos. Az egy 
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szabadlábra-helyezési kérelem elbírálása volt, ahol annak ellenére, hogy a három év minden 
vonatkozásban letelt, nem helyezték szabadlábra Tóásó Elődöt. Mi egyébként voltunk egy 
tárgyaláson, ami az ülnökök kiválasztására vonatkozott. Az is érdekes volt, hogy annak 
ellenére, hogy nem minden vádlott kapott szabályszerű idézést, a tárgyalást megtartották. 

Ami a nemzetközi lehetőséget illeti és az Európai Uniót, illetve az Európai 
Parlamentet, ott mi nagyon örülnénk, hogyha az a politikai egyetértés, ami itt megvan, ott is 
megmaradna, és Gál Kinga képviselő asszony már tett ebben a kérdésben lépéseket, Gay 
Mitchell ír európai parlamenti képviselő járt is Bolíviában két-három hónappal előttünk, tehát 
ott egy meghallgatást érdemes lenne az Európai Parlament keretei között megszervezni. Én 
úgy tudom, hogy ebben Gál Kinga képviselő asszony aktív.  

Ezenkívül az európai uniós küldöttség vezetője, Kenneth Bell volt az, aki azokat a 
javaslatokat tette, amelyeket képviselő asszony is idézett. Én úgy tudom, a 
Külügyminisztérium részéről korábban történt ilyen kezdeményezés a kétoldalú 
kapcsolatfelvételre is. Lehet, hogy ennek az intenzitásán érdemes javítani. Azt hiszem, hogy a 
többi kérdés inkább a Külügyminisztériumot érintette.  

Még egy kérdés: az Amerika-közi Emberi Jogi Bíróságnak a jogköre, valóban ennek a 
joghatóságát pillanatnyilag Bolívia elfogadja, és a család már korábban fordult is a 
bírósághoz, és kérték a tisztességes eljárás sérelmének a megállapítását, illetve azt, hogy a 
bíróság ítélje el Bolíviát ebben az ügyben, és egyelőre 2007/8-as ügyeknél tart a bíróság most. 
Tehát annak ellenére, hogy Szapáry nagykövet úr igyekszik az ügy előrehozatala érdekében 
mindent megtenni, kérdés, hogy idén, a jövő évben vagy csak az azt követő évben kerül sor 
erre az ügyre. Ahogyan az is egy kérdés, hogy a bíróság milyen kérvényt fogad be, mert az a 
baj, hogy a főszabály szerint ott is csak a belföldi, bolíviai jogorvoslati lehetőségek 
kimerítését követően van lehetőség bírósághoz fordulni. De miután a két meggyilkolt magyar 
állampolgár ügyében van már panasz a bíróság előtt, hogyha ezzel egy eljárásban kezelik ezt 
az ügyet is, akkor van lehetőség arra, hogy már jövőre elkezdjék tárgyalni, illetve, hogyha az 
eljárási problémák miatt, amelyek a saját bolíviai jogszabályok megsértését jelentik, van 
lehetőség arra, hogy a teljes jogerős ítéletet megelőzően tárgyalja a bíróság. De ez még ott egy 
jogi vita.  

A magyar kormány az ezzel kapcsolatos költségek viselésében segítséget fog nyújtani 
a családnak. Erre Semjén miniszterelnök-helyettes úrtól ígéret van.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A Külügyminisztérium képviselőjének megadom a szót 

kiegészítésre.  
 
CSABA GÁBOR főosztályvezető (Külügyminisztérium Amerikai Főosztály): 

Köszönöm szépen a képviselő asszony kérdéseit. Valóban itt van két felsorolás, hogy milyen 
ötleteket lehetne megvalósítani. Kezdeném az EU-delegáció vezetőjének a négy pontjával. 
Ezek között szerepel egy olyan javaslat, hogy a Buenos Airesi Magyar Nagykövetség 
aktívabban jelen lehetne Lapasban. Valóban, ott óriásiak a távolságok a két ország, a két város 
között. A mi nagyköveteink többször jártak ott, a nagykövetség második embere is többször 
ott volt. Nyilván van egy fizikai és költségvetési vetülete ennek, amelyet igyekszünk minél 
rugalmasabban kezelni, mert mindkét diplomatánk és a Külügyminisztérium maga is átérzi az 
ügy fontosságát. Nagyon fontos segítséget ad a tiszteletbeli konzulunk, ahogy a jelentésben is 
megjelenik, ő jelen van, folyamatosan kapcsolatban van Tóásó Előddel, és igyekszik 
segítségére lenni. 

Ami a Külügyminisztérium hivatalos megkeresését illeti a bolíviai kormány felé, az a 
második pont, nagyjából próbáltuk mindkét oldalról felsorolni, hogy hányszor történt 
próbálkozás. Folyamatosan napirenden tartjuk, amikor lehetőség van, próbálunk velük 
kapcsolatban lenni. Ami a magas szintű kormányzati látogatást illeti, ezzel kapcsolatban 
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komoly kétségeink vannak, hogy kivitelezhető-e. Ugyanis az eddigi bolíviai jelzések alapján 
tartunk tőle, hogy nem lenne fogadókészség. Tehát egyszerűen ez nem működik rendesen. A 
negyedik pont egy érdekes gondolat. Nagyjából 6-7 EU-s nagykövetség van Lapasban. 
Nyilván bizonyos korlátokkal működnek, vannak olyanok, amelyek fejlesztési tevékenységre 
fókuszálnak, meg fogjuk vizsgálni sürgősen a helyszínen, hogy melyiket államot kérhetnénk 
meg, hogy a helyi nagykövetségen keresztül támogatást nyújtson az ügyünkben. Egyébként az 
EU-delegáció maximálisan, ezt említettem, a Colaton keresztül próbáljuk mozgatni, és segít. 
Még egy megjegyzés pont erre, az Amerika-közi Emberi Jogi Bíróságra vonatkozóan. Amikor 
delegációnk utazik Washingtonba, igyekszünk a nagykövetség munkáját megerősíteni azzal, 
hogy elmegyünk. Én magam is megtettem, amikor szakértői szintű konzultációkat folytattam 
februárban, elmentem. A helyzet valóban az, hogy lassú a folyamat, viszont ezzel együtt egy 
sajátos ügyről van szó, még így is valahogy előresorolt a Tóásó-ügy, de valószínűleg még 
legalább két évet kell várni, mire sorra kerül. De mindenki azon dolgozik, hogy ez a vonal is 
felgyorsuljon. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi-Nagy Tamásé a szó.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelettel 

köszöntöm a nagykövet urakat, nagykövetségi képviselőket, a Külügyminisztérium 
képviselőit, Tóásó Editet a mai bizottsági ülésünk szenvedő alanyának közeli hozzátartozóját, 
és külön köszönöm, és köszöntöm a jelentéstevőket. Mint emberi jogi jogász és az Európa 
tanácsi magyar delegáció tagja, különösen fontosnak érzem, és biztos vagyok abban, hogy egy 
európai uniós tagállam mint Magyarország nem csukhatja be a szemét azzal szemben, hogyha 
egy magyar állampolgárt törvénysértő módon személyes szabadságától megfosztanak, és 
kirívóan súlyos büntetéssel fenyegetett koncepciós jellegű büntetőeljárásba visznek mint 
ahogy Tóásó Előddel teszik. Már mi is többször felvetettük ezt a témát az emberi jogi 
bizottság ülésén, és nagyon köszönjük Gulyás Gergelynek és Vajna Mártonnak, hogy ezt a 
missziót teljesítették. Ezzel nagymértékben erősítik az emberi jogi bizottság hitelét és 
szerepét. Hiszen nekünk az a feladatunk, hogy minden emberi jogi jogsértésre rávilágítsunk, 
amely magyar embereket, magyar érdeket érint. Tóásó Előd ügye egyértelműen ilyen. Nagyon 
méltányoljuk azokat az erőfeszítéseket, amelyeket eddig a magyar külügyi vezetés tett és a 
magyar diplomácia, amiket tett, különösen konzul úr tevékenységét látjuk nagyon 
dicséretesnek, de hát nyilván többen is. Viszont világosan szeretnék arra rámutatni, hogy bár 
én egy olyan párt frakciójában dolgozó képviselő vagyok, amely párt nem szimpatizál az 
európai uniós tagságunkkal és annak feltételrendszerével, de most azt mondom, és azt 
javaslom, hogy Magyarország teljes súlyával lépjen fel az Európai Unió összes szervénél 
annak érdekében, hogy egy európai uniós állampolgársággal rendelkező személy, mert Tóásó 
Előd nemcsak egy magyar állampolgár, hanem egy ötszázmilliós Európai Unió uniós 
állampolgárságával rendelkező személy, akinek a jogait, személyes szabadságát durván 
megsértve tartják őt a mai napig fogva, és egy ilyen koncepciós eljárás alá vetik. Én abszolút 
egyetértek azokkal a javaslatokkal, amelyeket az egyik bolíviai ellenzéki szenátor tett, 
mégpedig azzal, hogy az Európai Unió intézményének bevonása mellett, tehát az ottani 
emberi jogi bizottság, illetve a Dél-Amerikával foglalkozó bizottság bevonása mellett az 
Európai Unió fejlesztési támogatásainak a felfüggesztését kell javasolnunk. Én ezt javaslom, 
ezt kérem, mert úgy gondolom, hogy Bolívia már bizonyította ebben az eljárásban azt, hogy a 
nemzetközi egyéb szervezetek nyomásgyakorlásának nem enged. És egy olyan állam ne 
részesedjen évi 30 millió eurós támogatásban, amelyik a nemzetközi emberi jogi 
egyezményeket ilyen durván megsérti. Én is támogatom azt, hogy az Amerika-közi Emberi 
Jogi Bizottságnál történjen meg az eljárás kezdeményezése, ahogy ezt Tóásó Előd védője 
felvetette és kifejtette az anyagban. Külön köszönöm a jelentést is, amely egy szép átfogó 
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anyag, és láthatjuk, hogy Tóásó Előd áldozatává vált – de reméljük, hogy nem marad áldozata 
– egy politikai játszmának, amit Morales és az ellenzéki erők vívnak. Ilyet azonban sehol a 
világon nem lehet úgy folytatni, hogy európai uniós, illetve magyar állampolgárokat ilyen 
módon sértsenek alapvető jogaikban.  

Külön szeretném megköszönni Gay Mitchell ír európai parlamenti képviselőnek, hogy 
látogatást tett Tóásó Elődnél. Írország nyilván különösen érzékeny a politikai foglyok 
kérdésére, és azt hiszem, az észak-írországi helyzet ismeretében nem kell részletezni, hogy 
miért. De Magyarország is az kell legyen, hiszen egy olyan önkényuralmi rendszert hagytunk 
magunk mögött, a kommunizmus időszakát, ahol az ilyen és az ehhez hasonló eljárások 
mindennaposak voltak, sőt 2002 és 2010 között a szocialista vezetés időszakában is voltak 
ilyen típusú koncepciós eljárások, amelyek még nem zárultak le teljes körűen. Remélem, hogy 
ezek is rövidesen lezárulnak. Éppen Budaházy György tárgyalásáról érkeztem, aki egy ilyen 
típusú ügy érintettje. Örülök, hogy végre Lendvai Ildikó is csatlakozott az emberi jogvédők 
széles köréhez, és remélem, hogy mindenki támogatja ezt az ügyet.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, szeretném, ha megőriznénk az ülés méltóságát.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Folyamatosan napirenden kell tartanunk ezt a 

kérdést és el kell érnünk, hogy Tóásó Előd minél hamarabb szabadlábra kerüljön. Én ebben 
minden támogatást meg kívánok adni, képviselőtársaimmal együtt. Köszönöm a türelmüket és 
a segítségüket.  

 
ELNÖK: Szeretettel köszöntöm körünkben Hóvári János államtitkár urat. Van-e más 

kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.)  
Excellenciás Nagykövet Asszony! Excellenciás Nagykövet Urak! Az emberi jogi 

bizottság nevében hálásan köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Azt gondolom, a mai 
ülés annak példája, hogy az emberi jogok területén a jó szándékú és közös összefogás 
bármilyen küzdelmes is, előbb-utóbb diadalmaskodni fog. Tudjuk, hogy ebben az ügyben is 
még nagyon hosszú utat kell megtennünk, de azt is tudjuk, ha közösen figyelünk egymásra és 
mindenki a saját illetékességi területén megteszi, amit a lelkiismerete diktál, és megteszi azt, 
ami a kötelessége, akkor közösen eredményt fogunk elérni. Ha viszont hagyjuk, hogy a 
világban tudomásunk ellenére olyan eljárások folynak, amelyek ellentmondanak az alapvető 
emberi jogoknak és a nemzetközi jognak, és hallgatunk, akkor a világ élhetetlenné válik.  

A jelentéstevék részéről még Gulyás Gergelynek adom meg a szót.  
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Javaslom, hogy az emberi jogi bizottság nevében 

egyeztetve egy közös közleményt adjunk ki, amelyben egyrészt üdvözöljük az egyes államok 
megjelent képviselőit, másrészt megfogalmazzuk azt a közös célt, hogy a tisztességes 
eljáráshoz való jog reményében Tóásó Előd lehető leghamarabbi szabadlábra helyezését 
kérjük, sőt követeljük. A szöveget valamennyi frakcióval egyeztetjük, és amikor az 
mindenkinek megfelel, akkor írjuk alá. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Erről nem kell határozni, a javaslatot nyilván elfogadjuk. 

Lendvai Ildikó képviselő asszony!  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Azért még nem jelentkeztem volna, hogy elmondjam, 

természetesen támogatom a javaslatot, de szeretném kiegészíteni valamivel, amit talán még 
tehetünk. Javaslom, hogy bizottságunk levélben forduljon az uniós tagországok hasonló 
bizottságaihoz, amelyben ismertetjük a helyzetet, és azt kérjük tőlük, hogy az eddig 
elhangzottaknak megfelelően az európai szervek is fontolgassanak valamilyen lépést. Ha 
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Gulyás alelnök úr úgyis fogalmaz egy közleményt – amit jó, ha tesz –, akkor egy hasonló 
tartalmú levelet is fogalmazzon meg, amennyiben ez a javaslatom elfogadható.  

 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Beleértve az Európai Parlament illetékes 

bizottságát is.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy határozathozatal nélkül is minden 

javaslatot elfogadunk.  

Egyebek 

Excellenciás Nagykövet Asszony! Nagykövet Urak! Ahogy előre jeleztem, engedjék 
meg, hogy az emberi jogi bizottság egy rövid időre fogadja önöket a szomszéd teremben, ott 
kötetlenül folytathatjuk tovább az együttgondolkodást.  

Az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 8 perc)  
 
 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Soós Ferenc és Lajtai Szilvia 


