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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának 
2012. október 29-én, hétfőn, 9 óra 30 perckor  

a Képviselői Irodaház V. emelet 528. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 

                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 35 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat és megjelent vendégeinket. Elnézést kérek a 
késésért, amelynek az az oka, hogy a bizottság főmunkatársának az édesapja 10 perccel 
ezelőtt meghalt, ezért helyettest kellett kérnem. Az ülést megnyitom. Bejelentem, hogy 
Csöbör Katalint Lukács Tamás, Farkas Flóriánt Berényi László, Gajda Róbertet Ékes Ilona, 
Kőszegi Zoltánt Wittner Mária, Kubatov Gábort Gulyás Gergely, Harrach Pétert Varga 
László, Nyakó Istvánt Lendvai Ildikó helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképes.  

Döntés dr. Gaudi-Nagy Tamás és Zagyva György Gyula (Jobbik) képviselők „Az 
állítólagos délvidéki jogsértések ügyében” tett napirend-kiegészítési javaslatáról 

A napirendi javaslatot kézhez kapták képviselőtársaim. A napirend kiegészítésére egy 
javaslat érkezett, amit a bizottság tagjai írásban megkaptak. A Házszabály szerint a napirend 
kiegészítéséről vita nélkül határozunk. Ki ért egyet a napirend kiegészítésével? (6) Ki nem ért 
vele egyet? (5) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság egyetért a napirend 
kiegészítésével.  

Ki fogadja el a kiegészített napirendet? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság a 
mai ülés napirendjét 15 igen szavazattal elfogadta.  

Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/8750. szám)   
(Általános vita) 

1. napirendi pontunk az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények 
módosításáról szóló T/8750. számú törvényjavaslat. Az általános vitára való alkalmasság 
megállapítása a bizottság feladata. Bizottságunkat a törvényjavaslat nagyon kevés része érinti, 
mindössze az egyházakra és a civilekre vonatkozó rész, ezért arra kérem a minisztérium 
képviselőjét, hogy a kiegészítésében ezekre koncentráljon. Öné a szó.  

Laki Gábor f őosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az előterjesztés alapvetően a jogalkalmazás során felmerült 
problémák orvoslására, illetve a jogharmonizációs kötelezettségek teljesítésére szolgáló 
intézkedéseket tartalmazza. A joganyag az egyházak és a civil szervezetek vonatkozásában 
nem tartalmaz koncepcionális változást, ezért arra kérem a bizottság tagjait, hogy a konkrét 
kérdéseiket tegyék fel. Igény esetén a törvényjavaslatot általánosabb megközelítésben 
szívesen ismertetem. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, 

szavazni fogunk.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot? (12) Ki nem tartja általános 
vitára alkalmasnak? (1) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság a 
törvényjavaslatot 12 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett általános vitára 
alkalmasnak tartja.  
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A délvidéki jogsértések ügye 

A 2. napirendi pontunkat nem tudom pontosan meghatározni, amelynek témája a 
délvidéki jogsértések ügye. Az előterjesztést mindenki megkapta írásban. Megadom a szót 
Zagyva György Gyula képviselő úrnak.  

 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Elnök úr engedelmével egy pár mondatban 

ismertetném ezt az ügyet, amit nem véletlenül hoztunk az emberi jogi bizottság elé.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, de nagyon örültem volna, ha már az írásos anyagból is 

kiderül, hogy mi történt.  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Benne van. Nyilván mindenki ismeri a 

klasszikus temerini fiúk ügyét. Ezt azért tartom fontosnak megemlíteni, mert ez az ügy is 
Temerinben történt, és hasonló folyamatok zajlanak le ebben az ügyben is, mint a klasszikus 
temerini ügyben, ugyanazok a jogsértések tapasztalhatók, mint annak az ügynek az elején, s a 
magyar állam, a magyar külügy ugyanúgy néma maradt a kérdésben, mint akkor.  

Remélem, hogy mindenki elolvasta a kiosztott írásos anyagot. Ebben arról van szó, 
hogy a Délvidéken ismét történt egy összetűzés a szerb és a magyar fiatalok között. Az ilyen 
összetűzések a Délvidék egyes részein már mindennaposak, és az a kettős mérce is sajnos 
folyamatosan jelen van, amit a szerb hatóságok alkalmaznak. Az ilyen események után 
mindig csak a magyarokat éri hatósági eljárás, csak a magyarokat viszik börtönbe, előzetesbe, 
rendőrségre, az ilyen cselekményeknek a szerbek esetében soha nincs következménye. Most 
is erről van szó. Nem tisztünk tárgyalni, hogy ki és miért kezdte az összeütközést, de – 
mondom – az összetűzések folyamatosak. Jelen esetben a szerb oldalon két könnyű sérült van, 
akik még azt sem tartották fontosnak, hogy látleletet vetessenek, ezzel szemben a magyar 
oldalon két nagyon súlyos sérülés történt. A rendőrség hét magyar embert tartóztatott le, akik 
48 óráig őrizetben voltak, közülük kettő harminc napra vizsgálati fogságba került.  

Azért hoztuk az emberi jogi bizottság elé ezt az ügyet, mert a szerb hatóságok nem 
engedték, hogy a letartóztatottak az ügyvédjükkel érintkezzenek, sőt egyáltalán nem engedtek 
nekik semmiféle kommunikációt a külvilág felé. Napokig azt sem tudták, hogy mivel 
vádolják őket, és se a kirendelt, se a megbízott ügyvédet nem engedték be hozzájuk.  

Arra kérjük az emberi jogi bizottságot, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel és tegyen 
ajánlást a külügy felé, és ha lehetséges, akkor küldjön ki egy megbízottat az ügy 
kivizsgálására. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Meg fogjuk keresni a Külügyminisztérium Konzuli Hivatalát és az üggyel 

kapcsolatban jelentést kérünk tőlük. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Azzal szeretném kiegészíteni a Zagyva 

György Gyula képviselőtársam által elmondottakat, hogy mi további két lépést is 
indítványozunk. Egyrészt azt kérjük, hogy az emberi jogi bizottság – mint ahogy azt korábban 
tette például Nyírő József ügyében – fogadjon el egy határozott hangú közleményt vagy 
állásfoglalást, illetve a bizottság kérje fel a szerb belügyminisztert, valamint a szerb emberi 
jogi bizottságot, hogy vizsgálja meg ezt az ügyet.  

Az Európa tanácsi delegáció tagjaként aggasztónak érzem és kijelentem, hogy ez a 
diszkriminatív eljárási rend abszolút mértékben sérti az európai emberi jogi konvenció 
előírásait, különösen a védelemhez fűződő jogot és a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, és 
egyértelműen azt a koncepciót erősíti, amit napjainkban Szerbiában felerősödött hangok 
jeleznek politikai szinten is, hogy a magyarokat továbbra is démonizálják és megpróbálják 
őket minél lenyomottabb pozícióba, ellehetetlenítettebb helyzetbe juttatni. Ez olyan 
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jogsértéssorozat, amiben nehéz nem észrevenni azt a tendenciát, amit a temerini fiúk esete 
nagyon jól példáz, nevezetesen hogy öt ember 61 év börtönbüntetést kapott egy ehhez hasonló 
cselekedet után. Ha az emberi jogi bizottság nem emeli fel a hangját, akkor most is egy 
hasonló meghurcolás-sorozat előtt állunk.  

Mindezek alapján arra kérjük az emberi jogi bizottságot, hogy küldjön ki egy 
tényfeltáró küldöttséget, mint ahogy azt Tóásó Előd ügyében tette, amely vizsgálja meg az 
őrizetbe vettek fogva tartási viszonyait, tájékozódjon arról, hogy miért fordulhatott elő az, 
hogy 48 óráig nem engedték a védőket a fiatalokhoz, illetve hogy fordulhatott elő az, hogy a 
nemzeti, vallási, faji gyűlöletből elkövetett bűncselekmény gyanúját merítették fel velük 
szemben annak ellenére, hogy e konfliktus során a magyar fiatalok szenvedtek nagyon 
komoly sérüléseket. Ezenkívül kérjük a szerb belügyminiszter tájékoztatását, a szerb 
országgyűlés emberi jogi bizottságának a megkeresését, s ezzel egyidejűleg a 
Külügyminisztérium képbe helyezését és azt, hogy a konzulátuson keresztül intézkedjen. 
Szerintünk most ezek az intézkedések szükségesek ebben a súlyos emberi jogi jogsértést 
megvalósító ügyben. S ahogy az emberi jogi bizottság korábban Nyírő József ügyében is 
eljárt és felemelte hangját az elcsatolt területeken élő magyarok ügyében, ez az alaptörvény 
B) cikkéből fakadóan most is kötelezettségünk. Ennek megfelelően kérjük az emberi jogi 
bizottság intézkedését.  

 
ELNÖK: Megismétlem az ügyrendi javaslatom: a bizottság keresse meg a 

Külügyminisztérium Konzuli Osztályát annak érdekében, hogy az október 23-án hírként 
megjelent kérdésekben tegyen jelentést, írja le, hogy mi történt. A Szerbiában szolgálatot 
teljesítő diplomáciai testület nyilván nyomon követi az eseményeket, és az ő beszámolójuk 
alapján a Konzuli Osztály adjon egy pontos jelentést arról, hogy mi történt Temerinben. Ha ez 
a jelentés megérkezik, azt a bizottság valamennyi képviselője meg fogja kapni, és akkor a 
kérdést a bizottság ismét napirendre fogja tűzni. Gaudi-Nagy Tamás!  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ezt alapvetően jó kezdetnek tartjuk, de 

szerintünk meg kell lépni azt a két lépést is, amit az előbb javasoltam, nevezetesen hogy 
keressük meg a szerb belügyminisztert és kérjünk tőle tájékoztatást az eseményekről, 
valamint hogy keressük meg a szerb országgyűlés emberi jogi bizottságát annak érdekében, 
hogy ők is vizsgálják meg ezt az ügyet. Mi ezt a két lépést párhuzamosan mindenképpen 
szükségesnek tartanánk, valamint azt is, hogy a bizottság hatalmazzon fel egy-két tagot – mi 
ezt szívesen vállaljuk Zagyva György Gyula képviselőtársammal –, hogy az emberi jogi 
bizottság megbízottjaként tegyenek meg további lépéseket a tényfeltárás, illetve a jogsértések 
megakadályozása, valamint a szükséges reparáció kiharcolása érdekében.  

 
ELNÖK: A kettő nem zárja ki egymást, csak a kérdések sorrendjét kell eldönteni. Én 

úgy ítélem meg, hogy az önök által leírtakat, illetve itt elmondottakat nem lehet tényként 
kezelni. (Zagyva György Gyula: Miért nem?) Képviselő úr, legyen szíves és hallgasson meg! 
Azt, hogy önök milyen forrásból mikről szereztek tudomást, illetve hogy a sajtó miként 
tudósított valamiről, egy parlamenti bizottság tényként nem kezelheti. Sem a sajtóban 
megjelenteket, sem azok ellenkezőjét. Ahhoz, hogy a bizottság valamiben állást tudjon 
foglalni, egy objektíven megállapított tényállás szükséges. (Zagyva György Gyula: Ezzel 
egyet is értünk.) Ha ezzel egyetértenek, akkor – ahogy az előbb javasoltam – megkérjük a 
Külügyminisztérium Konzuli Osztályát, hogy erről az incidensről adjon tájékoztatást, és 
azután lehet a további lépéseket megtenni. Gaudi-Nagy Tamás!  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a 

hét őrizetbe vett fiatal közül kettőt még mindig fogva tartanak, tehát az időmúlás egy nagyon 
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jelentős körülmény. Minden egyes szabadságelvonásban eltöltött nap komoly kár, ezért azt 
kérjük, hogy egy nagyon szoros határidő legyen a konzuli tájékozódásra. Ezenkívül továbbra 
is szorgalmazom a szerb belügyminisztérium és a szerb országgyűlés emberi jogi 
bizottságának a megkeresését, mert az is a tényfeltárás része, és ez azt jelezné a szerb 
hatóságok felé, hogy a Magyar Országgyűlés kiemelt figyelemmel kíséri az ügyet, s ezáltal 
egy olyan általános elrettentő hatást gyakorolhatunk, ami megakadályozhatja egy olyan 
koncepciós per végig vitelét, mint történt az az öt temerini fiú ügyében, akik összesen 61 év 
börtönbüntetést kaptak.  

 
ELNÖK: Szabó Timea alelnök asszony!  
 
SZABÓ TIMEA (LMP): Szerintem nagyon fontos ez a kezdeményezés, és köszönöm 

jobbikos képviselőtársaimnak, hogy ezt benyújtották. Én teljes mértékben támogathatónak 
tartom elnök úr felvetését azzal a kiegészítéssel, amit Gaudi-Nagy Tamás képviselőtársam 
mondott, hogy a tájékoztatást egy nagyon szoros határidővel kérjük. Egy-két napon talán nem 
múlik semmi, viszont diplomáciailag sokkal elfogadhatóbb, hogy egy magyar konzuli 
információra hivatkozva keressük meg a szerb belügyi szerveket és az emberi jogi bizottságot. 
Természetesen nekünk is az az érdekünk, hogy a két fogva tartott magyar fiú minél hamarabb 
szabadulhasson, de szerintem várjuk meg a Konzuli Osztály jelentését.  

 
ELNÖK: Ki ért egyet azzal, hogy az emberi jogi bizottság keresse meg a 

Külügyminisztériumot, hogy szoros határidővel tényfeltáró jelentést adjon a bizottság részére. 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 17 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért a fenti 
javaslattal.  

Ki ért egyet Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr indítványával, hogy még a tényállás 
tisztázása előtt keressük meg a szerb belügyminisztériumot és a szerb országgyűlés emberi 
jogi bizottságát? (3) Ki nem ért vele egyet? (5) Ki tartózkodott? (9) Megállapítom, hogy a 
bizottság nem támogatja Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr javaslatát.  

Amint megérkezik a Külügyminisztérium válasza, azt valamennyi bizottsági tag meg 
fogja kapni, és majd utána döntünk a további lépésekről.  

Egyebek 

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

Köszönöm szépen a megjelenést és az aktív közreműködést, az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 56  perc)  
 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


