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Napirendi javaslat

1. „A 2002 és 2010 között és különösen 2006 őszén az állam részéről a politikai

szabadságjogokkal összefüggésben elkövetett jogsértéseket vizsgáló”

albizottság jelentésében megfogalmazott 9 + kiegészítő pont megtárgyalása

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

Az albizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Szabó Timea (LMP), az albizottság elnöke

Kővári János (Fidesz), az albizottság alelnöke
Csöbör Katalin (Fidesz)
Gajda Róbert (Fidesz)
Baracskai József (MSZP)
Kulcsár Gergely (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott:

Berényi László (Fidesz) Csöbör Katalinnak (Fidesz)
Demeter Zoltán (Fidesz) Gajda Róbertnek (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászóló

Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 38 perc)

Elnöki bevezető

SZABÓ TIMEA (LMP), az albizottság elnöke: Jó reggelt kívánok! Úgy tűnik, hogy
határozatképesek vagyunk. A tegnapi ülést folytatva én úgy képzeltem el, hogy végig
megyünk ezen a kilenc plusz egy ponton, és megnézzük azt egyesével, hogy mi az, amivel a
bizottság érdemben tud foglalkozni. Az én elképzelésem szerint egyébként ebből három van,
tehát a tízből összesen három az, amivel érdemben tudunk foglalkozni. Ez a kamerafelvételek
kezelése, az előzetes letartóztatás elrendelése, illetve meghosszabbításának gyakorlata, amit
egyébként felvettünk a munkarendbe külön pontként is, illetve Gaudi képviselő által
kezdeményezett semmisségi törvénnyel kapcsolatos visszásságok. Én a többiről azt
gondolom, és aztán kérném a véleményeket, hogy ezek mind jogalkotási feladatok. Azt tudja
az albizottság nagyjából megállapítani, ami viszont nem a hatásköre kimondottan, hogy ezek
még nem valósultak meg. Ilyen a gyülekezési törvény, ugye nem került azóta a Ház elé. Vagy
az OPCAT kiegészítő jegyzőkönyve nem került aláírásra.

A 9. pontnál az állami elismerés felmerült, azt egyébként egyéni képviselők is
kezdeményezhetik, tehát szintén nem feltétlenül tartozik ebbe a körbe.

Nem tudom, hogy akkor menjünk végig egyesével ezeken a pontokon… Igazából van
negyedóránk a főbizottság üléséig, tehát nagyjából annyit tudunk szerintem megállapítani,
hogy mik azok a pontok, amivel részletesen kíván foglalkozni az albizottság. Most ennél
többet úgysem tudunk tenni, hiszen ehhez plusz anyagok kellenek, illetve, hogyha szükséges,
akkor meghallgatások. Ha ez így elfogadható, akkor én ezt kezdeményezném.

Arról kérnék szépen egy szavazást, miután Gaudi-Nagy Tamás nem tagja az ellenőrző
albizottságnak, hogy szavazzunk arról, hogy Gaudi képviselő úr szót kapjon az albizottság
ülésén. Aki ezzel egyetért, az kérem, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Igen, és a napirendet
sem fogadtuk el, ahogy elhangzott.

Megfelel-e az, hogy egyesével gyorsan végigmenjünk, és abban megállapodjunk, hogy
melyek azok a pontok, amikkel foglalkozunk? János!

KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm. Pont az idő rövidsége miatt én azt
szorgalmaznám, amit az előbb elnök asszony felsorolt, hogy csak azzal a három ponttal
foglalkozzunk, amiben van kompetenciája a bizottságnak. A többit szükségtelen megtenni. A
törvényalkotási feladata azért nem a mi dolgunk. Egyébként pedig tudomásom szerint az
Országgyűlés működéséről szóló törvény hamarosan módosításra kerül, tehát a bizottságok
működésével kapcsolatban – úgy gondolom – rendezhetők ezek a hiányosságok, amik
valóban fontos problémák voltak. Hasonlóképpen a gyülekezési törvény szintén tervbe van
véve. Azt gondolom, egyetértve elnök asszonnyal, hogy ne tárgyaljunk ezekről, hanem csak
arról a háromról, talán még a rendőrök anyagi elismerését venném ide, mert miután pécsi
vagyok, és a legtöbb rendőr, aki szeptember 18-án megverettetett, arról a vidékről származik,
úgyhogy személyes ismerőseim is vannak közöttük, és bizony fájlalják, hogy eddig ők
méltánytalanul nem kerültek a figyelem középpontjába. Most hogy ez anyagi elismerés vagy
más, ez más kérdés, de úgy gondolom, hogy valamilyen rehabilitációra szükség lenne, tehát
ezt én még javasolnám esetleg megvizsgálni, hogy milyen módon sikerült ezt megtenni eddig.

ELNÖK: Köszönöm. Egyébként erről már a bizottság bekért anyagokat a
Belügyminisztériumtól. Tessék, Gaudi képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a szót. A javaslattal kapcsolatban,
tényleg nagyon kevés az időnk, tehát én is azt mondom, hogy akkor szerintem aki szeretne
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szót kérni, és elmondani a véleményét arról, hogy a kilenc pontból mi valósult meg, azt
egybefüggően tegye meg, és akkor, ha lehetséges, én ezt most röviden meg is tenném.

Vagy akkor csak jelzem ez irányú szándékomat.

Szavazás a napirendről

ELNÖK: Nem, nem, azt hittem, hogy ezzel kapcsolatban. Jó, köszönöm. Én szeretném
akkor azt feltenni szavazásra, hogy elfogadható-e ez így napirendi pontként, hogy a tegnap
megállapított kilenc plusz egy ponton az alelnök úr és az általam javasolt négy pont
hangsúlyozásával menjünk végig, de én nem zárkóznék el attól, hogy egyébként a többiről is
szót ejtsünk. Nyilván a negyedórában most úgysem érdemben fogunk erről vitázni, hanem
csak arról, hogy egyáltalán akkor ezek szóba kerüljenek. De nem szeretném azt, hogyha
bárkinek véleménye van a többiről, és azt gondolja, hogy van ezeknek olyan része, amit
vizsgálhat az albizottság, akkor ezt ne tehesse meg. Elfogadható ez így akkor, hogy napirendi
pontként ez a kilenc plusz egy pont szerepel ma? Aki egyetért, kérem, jelezze! (Szavazás.)
Egyhangú. Alelnök úr!

KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Nem tudom van-e igény arra, hogy mindegyik pontot
külön vegyük, de leegyszerűsíthetnénk, akár arról is szavazhatunk, hogy csak arról a négy
pontról kívánunk tárgyalni, és ezzel elejét vesszük a további öt pont újra előcitálásának.

ELNÖK: Jó, lehet, hogy én túl demokratikus voltam. (Derültség.) (Kővári János: Én
meg praktikus.) Jó. Gaudi képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Én azért azt mindenképpen hadd javasoljam,
hogy mind a kilenc pontról formáljunk véleményt, mert nekünk az a feladatunk, hogy
megvizsgáljuk a jelentés ajánlásainak a megvalósulását. Adott esetben, ha a bizottság úgy
dönt, hogy ez nem az ő kompetenciája a továbbiakban, az egy dolog. De ettől függetlenül
nekünk az egész jelentés sorsát vagy következményeit kell gondoznunk, és akkor majd ebbe
beletartozik az, hogy mindegyikről mondjunk legalább egy véleményt is. Aztán majd eldől,
hogy ki tud ebben bármit is tenni a következőkben.

GAJDA RÓBERT (Fidesz): Akkor egy ügyrendi javaslatom lenne: két javaslat
hangzott el. Most még ott tartunk, hogy a napirendet kellene megszavazni. Az egyik az, hogy
kilenc plusz egy, a másik, hogy négy. Tehát akkor szerintem azt kellene csinálni, hogy mind a
kettőről szavazni kéne, és akkor eldöntjük, hogy melyiket vesszük napirendre, és akkor úgy el
tudnánk kezdeni a tárgyalást.

Kővári János ügyrendi javaslata a napirenddel kapcsolatban

KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Csak annyival korrigálnám, hogy ugye most
megszavaztuk a napirendet, ahol tíz pontról tárgyalunk, de az én javaslatom pedig utána az
volt, és miután ezen belül a kompetenciánk négy pontban merül ki, ezért erről a négyről
tárgyaljunk a továbbiakban. Esetleg erről is tartsunk egy szavazást, hogyha ezzel egyetértünk,
hogy csak arról a négyről, mert különben parttalanná válik a vita. Gaudi képviselő úrnak
mondom, az előbb elmondtam, tehát az Országgyűlés működéséről szóló törvény és a
gyülekezési törvény napirenden lesz a következő időszakban mint minden sarkalatos törvény,
amik egyébként valóban jogos felvetései ennek a javaslatnak, ezek akkor majd
megtárgyalásra kerülnek, és akkor érdemes ezekkel az indítványokkal bejelentkezni.
Szerintem ezt most nem érdemes ennél tovább ragozni. Ezt a két kérdést biztosan.

Még egyszer mondom, ami nem a bizottság kompetenciája, arról beszélhetünk, csak
időhúzásnak tűnik, mert a nagybizottságnak a dolga, illetve más bizottságoknak a
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kompetenciája lehet. (Dr. Hegedűs Judit tanácsadó: Ha ez ügyrendi volt, akkor erről külön
kell szavazni. Mert azt gondolom, hogy ez egy javaslat volt.) (Közbeszólás: Nem ügyrendi
volt.)

KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Nem, bocsánat, ügyrendi javaslat lenne, mert szeretném,
ha szavaznánk. Nem mondtam, bocsánat. (Dr. Hegedűs Judit tanácsadó: Jó, akkor szavazunk
róla.)

Szavazás Kővári János ügyrendi javaslatáról

ELNÖK: Igen, akkor feltenném szavazásra azt, hogy a kilenc pont alapján a második,
harmadik, ötödik és a tízedik legyen az a négy kérdéskör, amiről az albizottság tárgyal
részleteiben. Aki egyetért ezzel, az, kérem, jelezze. (Szavazás.) Egy fő nem ért egyet, a
többiek igen.

„A 2002 és 2010 között és különösen 2006 őszén az állam részéről a politikai
szabadságjogokkal összefüggésben elkövetett jogsértéseket vizsgáló” albizottság
jelentésében megfogalmazott 9 + kiegészítő pont megtárgyalása

Én azt gondolom, hogy a kettes ponttal kezdjük, a kamerafelvételek kezelése. Itt az
albizottság ajánlása úgy hangzott, hogy az albizottság indítványozza, hogy kerüljön sor
haladéktalan intézkedésre annak érdekében, hogy a büntetés-végrehajtási intézetekben ma is
működő kamerák felvételét legalább hat hónapos időtartamban megőrizzék. E kötelezettség
elmulasztási szolgálati jogviszony megszűnését eredményező fegyelmi vétség legyen. Ilyen
rendelet egyébként nem készült. Most azt tudja vizsgálni a bizottság  - nyilván nem a mai
napon, de a későbbiekben -, hogy a kamerafelvételek kezelése változott-e az albizottság
ajánlása alapján. Én azt tudom javasolni most, hogy bekérünk ezzel kapcsolatban bv-
intézetektől adatokat, begyűjtjük azt az információt, hogy változott-e ezzel kapcsolatban a
gyakorlat, mert mást igazából nem látok, hogy a mai napon vagy egyáltalán érdemben itt
egymással tudjunk erről tárgyalni. Tessék!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Igen, én mindössze annyit szeretnék csak a
jegyzőkönyv kedvéért elmondani, hogy kilenc pont tekintetében azért legalább egy
nyilatkozattételi lehetőséget hadd kérjek. Tehát, ha már ez a feladata ennek az albizottságnak,
legalább elmondhassuk azt, hogy mit gondolunk a pontok megvalósulásáról.

ELNÖK: Bocsáss meg!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Egy kétperces időkeretet erre kérnék szépen,
és utána tételesen a bv-vel kapcsolatosan is elmondanám a javaslatomat.

ELNÖK: Azért nem adom meg ezt a lehetőséget, mert én nem értek egyet azzal, hogy
az albizottságnak ez a feladata. Az albizottságnak az a feladata, hogy megvizsgálja ezeket az
ajánlásokat, és eldöntse, hogy ezekből az ajánlásokból mi az, ami az albizottság feladatkörébe
tartozik. De hogyha nem az albizottság feladatkörébe tartozik ezeknek a pontoknak a
vizsgálata, akkor persze lehet ezt véleményezni, csak nem ennek az albizottságnak az ülésén.
Hanem akkor lehet napirendi pontként előterjeszteni ezt újra a főbizottsági ülésen. Ezek mind
jogalkotási feladatok, tehát nem tartoznak az ellenőrző albizottság munkájába.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Attól függetlenül azért úgy érzem, hogy
nekünk felelősségünk és feladatunk, hogy akkor legfeljebb azt jelezve, hogy nem a
kompetenciánk ennek a kérdésnek a mélyebb vizsgálata, de azért tudunk egy álláspontot
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kialakítani arról, hogy megtörtént vagy nem történt meg az ajánlás megvalósulása. Nem
tudom, ettől miért kell így félni. Ki kell mondani, hogy sajnos egyetlen egy pont nem valósult
meg a kilenc pontból, tehát nagy meglepetést nem okoztam ezzel. Lukács elnök úr pedig ugye
nagyon szép szavakkal valóban, tavaly október 20-án azt mondta, hogy az elmúlt húsz évben
ilyen jelentés nem készült még, és hogy viszont ezt ilyennek tekintik, akkor tényleg mindent
meg kell tenni, hogy tényleg, az ajánlási pontok megvalósuljanak. Én csak arra kérek
lehetőséget, hogy a bv-vel kapcsolatban elmondjam a javaslatomat, illetve maximum két
percben az összes többi vonatkozásában is megtenném ezt.

ELNÖK: A kamerafelvetélekkel kapcsolatban akkor…

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Igen, itt konkrétan az a javaslatom, hogy
amely pontok esetében azt tapasztaljuk, vagy azt állapítjuk meg, hogy nem valósultak meg, és
nem tartozik a kompetenciánkba, ott próbáljunk olyan megkeresést kezdeményezni, hogy
valahogy előrelendítsük az események folyamatát. Mert végül is mi a cél? Közös cél az, hogy
ezek az ajánlások valósuljanak meg. Tehát nem az, hogy most eltoljuk magunktól a
felelősséget és majd valami történik. Tehát konkrétan a kamerafelvételekkel kapcsolatban a
Belügyminisztérium megkeresését javaslom, mert a belügyminiszter úrhoz tartozik a bv-
intézmények felügyelete, tehát szerintem meg kellene keresni, meg kéne kérdezni a
Belügyminisztériumot, hogy volt-e ilyen jogszabály-változás a bv-intézetek kamerafelvétek
megőrzési időpontjával kapcsolatban, és ha nem, akkor meg terveznek-e ilyet, illetve mi
kérjük ezt, hogy tegyenek egy ilyen jogszabály-módosítást az ajánlás megvalósítása
érdekében.

ELNÖK: Jó. Köszönöm. Ezzel kapcsolatban valaki? Nem gondolom azt, hogy ezekről
most itt szavaznunk kellene minden pontról. Majd készülni fog egy jelentés a végén a
főbizottság felé, amiben egyébként le lehet írni, hogy mik azok a jogszabály-változások, amik
megfogalmazódtak, de nem valósultak még meg. Ehhez van-e még bárkinek mondandója?
(Nincs jelentkező.)

A hármas: előzetes letartóztatás, ügyészségi gyakorlata. Ez külön szerepel egyébként
vizsgálati tárgyként az albizottság munkarendjében. Én ezt inkább odautalnám egy külön
kérdésként. Erről egyébként született már egy szakértői anyag, fókuszálva az előzetes
letartóztatás elrendelésére, illetve meghosszabbításának gyakorlatára. Ezzel egyébként az
Alkotmányügyi bizottság is foglalkozott, illetve annak ellenőrző albizottsága. Én azt
javasolnám, hogy nézzük át, hogy ők eddig mire jutottak ebben a kérdésben, és szerezzük be
azokat az anyagokat, és erre a pontra is térjünk akkor vissza, amikor már több információnk
van erről a kérdésről.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A hármas ponthoz kapcsolódóan egyetértek
elnök asszony javaslatával. Azt azért hozzátéve, hogy szerintem ebben szintén egyfajta
aktivizmust kellene mutatnunk, tehát szerintem a legfőbb ügyész urat meg kellene keresnünk,
és meg kéne nyilatkoztatni őt arról, hogy megtörtént-e azon ügyészségi vezetők és ügyészek
kötelező továbbképzése, akik a 2006 őszi jogellenes, futószalagszerű előzetes elrendelésben
közreműködtek. Tudomásom szerint nem történt meg. Falvay Zsolt, a Budapesti Nyomozó
Ügyészség vezetője a mai napig a helyén van, aki a legtöbb ilyen megalapozatlan indítványt
aláírta. A másik meg, hogy kérdezzük meg azt is, hogy a fővárosi főügyész megkövette-e
azokat, akik az ügyészség indítványai folytán megalapozatlan szabadságkorlátozást
szenvedtek el. Ezt is kezdeményezi az ajánlási pontunk. A statisztikák, jelentések, hát ezzel
kapcsolatban nem tudom, hogy külön… de én minden ajánlási pontra rákérdeznék a legfőbb
ügyésznél az albizottság nevében.
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ELNÖK: Köszönöm.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): És ugyanakkor meg az előzetes letartóztatás
gyakorlata sem változott meg, mert Geréb Ágnestől kezdve Budaházy György esetén át,
tudjuk, hogy gyakorlatilag igazából a szemléletmód és a gyakorlat sem változott, tehát a
bűnismétlést két év után is még, Geréb Ágnessel szemben is most nemrégiben
meghosszabbították a házi őrizetet, tehát nagyon komoly  a probléma, és itt valóban
mindenképpen lépni kell, mert ez teljesen harmadik világbeli viszonyrendszer, ami az előzetes
területén Magyarországon tapasztalható.

ELNÖK: Jó. Köszönöm. Miután három percünk van, szerintem a maradék két pontról
még gyorsan beszéljünk. A rendőrök anyagi elismerése, az az ötös pont, arról már kértünk a
Belügyminisztériumtól információt. Reméljük, hogy rövidesen ez meg is érkezik, és akkor
érdemben tudunk erről a pontról is tárgyalni. Tehát itt úgy gondolom, hogy egyelőre az
albizottságnak nincsen más feladata, mint megvárni, míg megérkezik erre a válasz. Hogyha
ehhez nincs vélemény, akkor utolsó pontként tegnap az albizottság beemelte a Gaudi
képviselő által kezdeményezett semmisségi törvény gyakorlati megvalósulását vagy meg nem
valósulásának a kérdését. Kérdezem, hogy konkrét ügyeket kívánnak-e behozni ebben a
kérdésben, hiszen az volt a döntés, hogy  ezt kizárólag konkrét eseteken keresztül vizsgálja az
albizottság.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Igen, szeretnénk konkrét eseteket, konkrétan
mondjuk Dukán Dániel esetét javaslom megvizsgálni, aki végül is egyik ihletője volt ennek a
törvénynek. Az ő ügyében a mai napig nem született meg az elsőfokú semmisségi döntés, a
másik eset pedig Herda Nagy Sándor esete, aki mai napig börtönbüntetését tölti a 2006 őszi
tüntetésekkel összefüggésben, ahol rá is vonatkozna a semmisségi törvény. Első fokon
elutasították a kérelmét. Én azt javasolnám ebben a körben, hogy keressük meg a Fővárosi
Bíróság elnökhelyettesét, mert jelenleg csak elnökhelyettes van, és nyilatkoztassuk meg arra
vonatkozóan, hogy hány semmisségi döntés született eddig, jogerős meg nem jogerős, és
egyáltalán milyen tájékoztatást tud adni a semmisségi törvény  végrehajtásával kapcsolatban.

Sajnos a tény az, amit én hivatalból tudok, hogy gyakorlatilag néhány, ilyen öt alatti
jogerős semmisségi döntés van, a legtöbb eljárást pedig arra hivatkozva függesztették föl,
hogy Alkotmánybírósághoz fordultak többen a törvény alkotmányellenességét állítva.
Gyakorlatilag ezért mondom azt, hogy elakadt a törvény végrehajtása, és ezért lenne célszerű

a közkegyelem mint törvényi mentesítési lehetőség azok számára, akik politikai ellenállás
során meghurcolásra kerültek.

ELNÖK: Jó, úgy gondolom, hogy az ellenőrző albizottság feladata a semmisségi
törvény vizsgálata, nem az, hogy most helyesebb lett volna a közkegyelem. Én akkor azt
kérném, hogy a két konkrét esetről egy részletes leírást küldjenek meg az albizottság részére,
és akkor napirendre tudjuk venni ennek a tárgyalását is. Szerintem kilenc óra van, és
nagyjából megbeszéltük azt, hogy milyen további információra van szükség ahhoz, hogy ezt a
négy pontot tovább tárgyaljuk. Én most nem tűznék ki következő időpontot, hanem amikor
megkapjuk a szükséges információkat vagy tájékoztatást, akkor újra összehívnánk alelnök
úrral az albizottság ülését, hogyha ez megfelel. Valakinek van még hozzászólása? Utolsó.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Az át nem tekintett pontok közül azért
fontosnak tartanám az OPCAT, tehát a kiegészített jegyzőkönyveihez való csatlakozás
kérdését, ami nagyban kapcsolódik az előzetes letartóztatás, illetve a fogda-, bv-viszonyok
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normalizálódását, tehát ebben a körben szintén a belügyminiszter úrhoz címzett levélhez
hozzátenném ezt. A javaslatom az, hogy kérdezzük meg.

ELNÖK: Az albizottság jogköre nem terjed ki erre a kérdésre.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): De attól még rá tudunk kérdezni, mert az
előzeteshez kapcsolódik ugyanúgy, mint a másik pont.

ELNÖK: Tudom, de ez nem gyakorlati megvalósulás, hanem az, hogy Magyarország
még nem írta az OPCAT kiegészítő jegyzőkönyveket.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Igen, csak meg lehet kérdezni, hogy miért
nem.

ELNÖK: Ez nem az ellenőrző albizottsághoz tartozik. Jó. Köszönöm a megjelenést, és
a következő időpontról döntünk később.

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra)

Szabó Timea
az albizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


