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∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 7 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), az eseti bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel köszöntöm a Magyar Országgyűlés képviselőit eseti bizottságunk első ülésén.
Ülésünket ezennel megnyitom, és megkezdjük 150 napos működésünket.

Elsőként a határozatképesség megállapítására kerül sor. Megállapítom, hogy a
bizottság tagjai Móring József Attila képviselő úr kivételével személyesen jelen vannak,
Móring képviselő úr senkinek nem adott helyettesítési megbízást. Megállapítom, hogy a
bizottságunk helyettesítés nélkül 12 fővel határozatképes.

Javaslatot teszek a napirend elfogadására. Elsőként a futárpostával megküldött
napirendi javaslatnak megfelelően a bizottság ügyrendjének megvitatása, illetve jóváhagyása
tárgyában, másodsorban pedig a bizottság munkatervének megvitatása és jóváhagyása
tárgyában tennék javaslatot.

Kérem a tisztelt bizottságot, aki a napirenddel egyetért, kézfelemeléssel jelezzen!
(Szavazás. – Mindenki jelez.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság a napirendi
javaslatot egyhangúlag elfogadta.

A bizottság ügyrendjének megvitatása

Rátérünk az első napirendi pontra, a  bizottság ügyrendtervezetének megtárgyalására.
Tisztelt Képviselőtársaim!  Az ügyrendtervezetet futárpostával megkapták, illetve itt

valamennyiünk számára kiosztásra is került. Először az ügyrendtervezettel kapcsolatban
kérdezem a tisztelt képviselőket, van-e hozzászólásuk, szóbeli módosítási javaslatuk, és ennek
megvitatása után döntenénk az ügyrendről.

Technikai tájékoztatásként elmondom, hogy amennyiben több szöveges módosítás
merül fel, akkor javasolni fogom, hogy az 1. §-tól a 15. §-ig, illetve a záradékig
paragrafusonként, ha kell, pontonként döntsünk a szövegrészekről. Ha csak kevés pontosító
vagy módosító javaslat merülne fel, akkor pedig döntsünk ezekről, majd az ügyrendtervezet
szövegének egészéről egyben. Tehát a vita megnyitásával egyidejűleg kérdezem a tisztelt
képviselőket, van-e az ügyrendhez javaslatuk.

Balczó képviselő úré a szó.

Hozzászólások, javaslatok

BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Vártam, hogy esetleg a kormánytöbbségnek van
valamilyen javaslata, hozzászólása. Én korrektnek ítélem meg, mégis szeretném egy
mondatban elmondani, és a munkatervnél majd részletesebben kifejtem, miért fogunk
tartózkodni.

Természetes, hogy az ügyrend átvette magának az országgyűlési határozati javaslatnak
az egyes pontjait, felsorolva a feladatait. Mivel nekünk ezzel kapcsolatban alapvető

kifogásunk volt a nem teljeskörűség miatt, ezért az ügyrendnél tartózkodni fogunk, hiszen –
még egyszer mondom – logikailag érthető módon, de mégis az ügyrend részét képezi az a
feladatsor, amellyel nem értünk egyet.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a tisztelt képviselő urakat, van-e más
hozzászólás, esetleg kérdés. (Nincs jelzés.) Javasolom, döntsünk az ügyrendtervezet eredeti
szövegéről.
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Szavazás az ügyrendtervezetről
Aki egyetért az ügyrendtervezet eredeti szövegével, kérem, kézfelemeléssel jelezzen!

(Szavazás. – 10 igen szavazat.) Ki ellenzi? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás. –
2 tartózkodó szavazat.) Megállapítom, hogy tíz igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, két
tartózkodással bizottságunk az ügyrendjét elfogadta.

A bizottság munkatervének megvitatása

Rátérünk a második napirendi pontunkra, a bizottság munkatervének a
megtárgyalására. A munkatervjavaslatot futárpostával szintén megkapták a tisztelt képviselők,
illetve itt, a helyszínen kiosztásra is került. Javasolom, hogy a munkaterv tekintetében is az
ügyrendünk elfogadásának formája szerint járjunk el.

A vita megnyitásával egyidejűleg kérdezem a tisztelt képviselőket, van-e szóbeli
kérdésük, hozzászólásuk a munkatervhez. Parancsoljanak!

Balczó képviselő úré a szó.

Vélemények és javaslatok

BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Elnök úr, köszönöm a szót.
Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy az egész kérdéskör tartalmi részeit nem

most kell megvitatnunk, de engedje meg a tisztelt bizottság, hogy röviden mégis kitérjek arra,
ami miatt ezt a munkatervet nem fogjuk támogatni, ugyanakkor Mirkóczki képviselőtársam
néhány konkrét javaslatot fog beterjeszteni, bízva a támogatásban.

Csak annyit hadd bocsássak előre, amikor felmerült, hogy a gyöngyöspatai
eseményeket és azok hátterét egy bizottság fogja vizsgálni, ezt a Jobbik teljes mértékben
támogatta. Miután mind a cím, mind pedig tételesen a feladatok világossá váltak, akkor ez a
véleményünk megváltozott.

Mindannyian tudjuk, egy bizottság esetében a feladatokon változtatni nem lehet, a
bizottságnak tételesen azokra a kérdésekre kell választ adnia, amelyek az elfogadott határozati
javaslatban szerepelnek. Tehát számunkra itt eleve az az ellentmondás, miután azzal
kezdődik, hogy az egyenruhás bűnözés folyamatát, felszámolását elősegítő bizottság, akkor a
kérdés a következőképpen merül fel: a független magyar bíróság ebben az esetben például az
alapvető szerepet játszó és mondjuk az egyenruhát viselő Szebb Jövőért Polgárőr Egyesülettel
kapcsolatban bármilyen szinten kimondta-e már azt, hogy ők bűnözést követtek el.
Tudomásom szerint erre volt egy kísérlet, nem is Gyöngyöspatán, hanem Hajdúhadházán,
ahol a független magyar bíróság jogerősen kimondta, hogy semminemű szabálysértést nem
követtek el. Más szempontból azt is elfogadom, mivel mi nem bíróság, hanem egy politikai
testület vagyunk, akár politikai szinten is kimondható az, hogyha valamit ez a testület úgy ítél
meg politikai döntésként, véleményként, hogy ezt a folyamatot a bűnözés kategóriába sorolja,
erre a következtetésre adott esetben ez a bizottság a vizsgálata végén juthat el. Tehát azáltal,
hogy jelenleg már arról beszél – miután Gyöngyöspata kapcsán mi elsősorban a Szebb Jövőért
Polgárőr Egyesülettel vagyunk kapcsolatban, részben az ő szemszögükből nézzük –, és azt
kimondja a cím, illetve a feladat, hogy itt egyenruhás bűnözés történt, ez megelőlegezése
annak, amit szerintem adott esetben a bizottság nyilván megállapíthat. Mi ezt természetesen
nem így látjuk.

Ezek után hadd térjek rá néhány konkrét és legnagyobb ellentmondásra, amelyekre
Mirkóczki képviselőtársam tételesen tesz majd javaslatokat, ebben szerepel a gyöngyöspatai
események feltárása is. A feltáráshoz nem látjuk ebben a munkatervben azt, hogy
visszamenne nem az események vélhető kezdetére, hanem például legalább a 2006-os
időszakig, amikor egy civil szervezet egy olyan dokumentumot állított össze – ezt most
szeretnénk csatolni –, amelyben feltárja a fellelhető cigány-magyar együttélés problémáit
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ebben a faluban, eljuttatja a legkülönbözőbb szervezetekhez, a rendőrséghez, az
önkormányzathoz. Tehát ebben a munkatervben nem látjuk azt, hogy a konkrét események
közvetlen előzményeihez képest a feltárás szerepelne.

Mirkóczki Ádám majd javaslatot tesz arra, hogy ki kell egészítenünk akár a
dokumentumok körét, akár a meghallgatottak körét, de finoman fogalmazva nagyon
csodálkozom, hogy nyilvánvalóan a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület gyöngyöspatai
tevékenysége a vizsgálódás középpontjában fog állni, de ehhez képest – bocsánat a szlengért
– fű, fa, virágot meghallgatunk, fű, fa, virágot, de tőlük csak egy írásbeli anyagot kérünk, és
fel nem merült, hogy az ő képviselőik jöjjenek ide, a bizottság elé. Tehát erre mindenképpen
javaslatot fogunk tenni.

Nyilván nem akarok visszaélni itt a napirend adta vagy nem adta lehetőséggel, hiszen
a kérdések érdemi részét nyilvánvalóan a következő üléseken tárgyaljuk, de természetesen ezt
előzetesen fontosnak tartottam elmondani. Amint említettem, lesz néhány konkrét javaslatunk
a további meghallgatások, dokumentum-beszerzések tekintetében.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Tájékoztatásképpen mondom a képviselő úrnak, hogy a Szebb
Jövőért Polgárőr Egyesület vezetőjét vagy a gyöngyöspatai eseményekben érintett tagjait
természetesen meghívjuk, technikai okokból maradt ki a munkatervből, és erre mi magunk is
tettünk volna javaslatot.

Megadom a szót Mile Lajos képviselő úrnak. Parancsoljon!

MILE LAJOS (LMP): Köszönöm, elnök úr.
Az anyaggal, tehát a munkatervvel kapcsolatban átfogóan az a véleményem, hogy

valóban kicsikét tendenciózus, ha akár a meghívottak névsorát, akár a tematizálását, akár a
szándékát tekintjük, mert megelőlegez bizonyos felelősségeket, melyeket valóban nem lenne
szabad csak a vizsgálat végén levont utólagos következtetéshalmazban megjeleníteni, tehát
ilyen szempontból eléggé aggályos számunkra.

A következő: ez amúgy is egy nagyon érzékeny terület, és nem tudom, mennyiben
lehet majd mederben tartani az egész munkafolyamatot, hiszen egy-egy ilyen helyzet
kialakulása, mint ami Gyöngyöspatán is létrejött, nyilván egy következményhalmaz. Akár a
politikai felelősséget, akár egyéb összefüggéseket vizsgálunk, nem nagyon lehet attól
eltekinteni, hogy valóban az előzményeket, a kiváltó okokat ne firtassuk, márpedig nagyon jól
tudjuk, ez egy olyan össztársadalmi, összeurópai probléma, amit nem biztos, hogy egy ilyen
bizottság keretein belül valóban érdemben fel lehet tárni, de ettől eltekinteni pedig nem lehet,
mert akkor félő, hogy nem végezzük el a munkánkat. Ez az egyik megjegyzésem.

A következő, erről már beszélgettünk is: reményeink szerint – és ezt jó lenne rögzíteni
– ez a munkaterv egy tervezet, ami a későbbiekben is módosulhat, alakulhat, tehát
kiegészülhet, attól függően, hogy a bizottság esetlegesen hogyan foglal állást, és nemcsak a
meghívandók névsorára gondolok, hanem az egyes pontok tartalmi elemeire is, tehát ezt
rugalmasan kezelhetjük, mert akkor egy kicsit más a hozzáállás.

A harmadik csak egy finomítás, persze, ezen lehetne rugózni, de nem akarok ezen
hosszasan vitatkozni. A Lehet Más a Politikának nincs elnöke, Schiffer András nevét két
alkalommal is említi az anyag, ő tehát frakcióvezető az LMP-n belül. Azért érdekes ez a
dolog, mert most milyen felelősséget firtatunk? Ha frakciófelelősséget, pártfelelősséget
firtatunk az esetleges feltételezések mögött, akkor nem biztos, hogy ő a legkompetensebb, de
természetesen a Lehet Más a Politika áll mindenfajta ilyen meghallgatás elé, azonban jó
pontosítani a dolgokat, mert félreértésekhez vezethet.

Ennyi lett volna a megjegyzésem.
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ELNÖK: Köszönöm. Ha megengedi, előterjesztőként hadd reagáljak az
elhangzottakra.

Valóban van benne egy tendencia, vagy mondhatjuk, hogy tendenciózus, hiszen
valami mentén fel kell tárni az ott történt eseményeket, és arra alapozva javaslatokat kell majd
megfogalmaznunk az országgyűlési határozatnak megfelelően az Országgyűlés felé. Ezzel
együtt mondom, hogy a munkaterv rugalmas, tehát amire ön is utalt, talán akkor könnyebben
emészthető. Ez nyilván folyamatosan igazodni fog akár az önök, akár a kormánypárti
képviselők igényeihez. Elöljáróban szeretném elmondani, hogy semmilyen további
meghallgatásnak vagy ennek a kör bővítésének  nem vagyok az ellenzője, hovatovább a
Balczó képviselő úr által elmondott dokumentum vagy tanulmány, amelyet a civil szervezet
készített, ha becsatolásra kerül, akkor tanulmányozás vagy tárgyalás alapját ugyanúgy
képezheti. Szerintem a bizottság elemi érdeke, hogy minél szélesebb körben tárja fel, illetve
hallgassa meg azokat a személyeket, akik ebben érintettek lehetnek.

Ha valóban objektíven átnézték a munkatervet, nem állíthatják azt, hogy előítéletes,
hiszen nem egy kormányzati szereplő meghívására kerül majd sor, tehát azok a vádjaik,
amelyeket korábban megfogalmaztak, azt hiszem, legkésőbb a mai napon, 14 órakor el kellett,
hogy oszoljanak, hiszen semmiféle koncepciós eljárásról nincsen szó. Szeretnénk tisztán látni,
hogy ott mi történt, és szeretnénk nagyon pontos, nagyon világos javaslatokat megfogalmazni,
hogy a jövőben az amúgy is nehéz helyzetű vidéki kistelepülések, illetve egy-egy nehéz sorsú
vidéki kistelepülés ne váljon a nagy politika játékszerévé.

Egyébként a képviselő úr által javasolt rugalmasságot, ismétlem, a magam részéről
biztosítani tudom a munkaterv kapcsán is és a jövőre nézve is.

Balczó képviselő úré a szó.

 BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Röviden reagálnék. Elnök úrnak az ügyben való
nyitottságát nem akarom megkérdőjelezni, de ön is tudja, hogy a feladatok, amelyek fel
vannak sorolva a-tól i-ig, a Házszabály értelmében nem bővíthetők, tehát csak egy példát
mondok: vajon a teljes körű vizsgálat esetében nem kellett volna szerepelnie annak a
vizsgálatnak, hogy a rendőrség, miután jelzéseket kapott az évek óta rendkívül feszült
viszonyról, megtett-e mindent annak érdekében, hogy a saját eszközeivel ezen változtasson?
Tehát az fel sem merült, hogy egy ilyen mondat vagy feladat bekerüljön. Az egyébként, hogy
kormányzati vagy ahhoz közel álló szereplők, meghívottak vannak, valóban világos, csak még
egyszer mondom, ilyen jellegű megállapítást nehéz lesz tenni, mert a feladat nem bővíthető.

Ha már nálam van a szó, tényleg, sokszor a fogalmazás is egy kicsit árulkodó. Miért
nem azt írták, hogy annak vizsgálata, hogy az Országgyűlésben képviselettel rendelkező
ellenzéki pártok közvetett vagy közvetlen… és a több. Nem azt írták, hogy annak vizsgálata,
hanem azt, hogy annak megállapítása. Tehát ebben a szóhasználatban is prekoncepció van.
Nem akarom – hogyan mondjam – ezt a részben nyelvi fogalmazási vitát tovább folytatni, de
gondolják meg, annak megállapítása a cél, de nem az a cél, hanem annak a vizsgálata,
amelynek végén lehet, hogy megállapítjuk.

Igazából a további érdemi javaslatunkat Mirkóczki Ádám fogja megtenni.

ELNÖK: Köszönöm. Annyit hadd fűzzek hozzá, még Mirkóczki képviselő úr
hozzászólása előtt, illetve Harangozó alelnök úr hozzászólása előtt, hogy az Országgyűlés
létrehozó határozati javaslata tartalmaz egy olyan kitételt, mely a helyzet körülményeinek
tisztázására utal, ez benne van a szövegben, ebben a kifejezésmódban.

Ezzel párhuzamosan viszont, ami a bizottság minősítése, tehát nem vizsgáló, a
vizsgálat inkább a vizsgálóbizottság feladata lenne, de a bizottság eseti, éppen azért, hogy
javaslatokat tehessen a jövőre nézve. Én tehát nem tartom annyira vészesnek ezt a
megfogalmazást, hovatovább, még egyszer mondom, a létrehozó határozat kinyitja ezt a
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szerepünket, és ahogyan ön is mondta, az állami szervek, az országos hatáskörű szervek,
illetve a kormány illetékes képviselői is jelen lesznek, és azokat a kérdéseket, amelyeket most
feltett, a képviselő úr nekik is fel fogja tudni tenni.

Mirkóczki képviselő urat illeti a szó. Parancsoljon!

MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Én szintén nagyra
értékelem, hogy ennyire objektíven áll az elnök úr a javaslatokhoz, de annyiban azért
pontosítanék, hogy ahol kormánypárti személyek vannak úgymond beidézve vagy meghívva a
majdani meghallgatásokra, azok azért jellemzően az előzmények feltárása, illetve az értékelés,
tehát pontosan azokon a kényes pontokon, ahol konkrét cselekményeket vizsgálunk, sehol
sincs kormánypárti képviselő vagy megbízott a meghívottak között, de ez csak egy apró
észrevétel.

Rátérnék arra, hogy milyen konkrét javaslatom lenne. Én nem feltételezek
rosszhiszeműséget például a bekérendő, összeállítandó dokumentumok körének
hiányosságainál, betudom annak, és nagyon sajnálom, hogy a több mint 260 fős kormánypárti
frakciók közül egyetlenegy Heves megyei képviselő nem volt hajlandó ebbe a bizottságba
kérni magát. Nem tudom, ez milyen elven lett leosztva önök között, de mindegy, én akkor
mondanám, mint Heves megyei képviselő, és olyan, aki pontosan ismeri Gyöngyöspata esetét,
hogy a dokumentumok körét szeretném konkrétan kiegészíteni a Heves Megyei Hírlap
vonatkozó cikkeivel – a heol.hu, ez a Heves megye online internetes formája –, ezt csatolni
fogom a következőre, és amint csak lehet, szépen összegyűjtöm a gyongyosi-hirhatar.hu
internetes hírportál vonatkozó cikkeivel, valamint, emlékszünk rá, nem is olyan régen az
ENSZ rasszizmus elleni megbízottja látogatást tett Gyöngyöspatán, és készített egy jelentést,
szeretném, ha majd ezt is figyelembe venné a tisztelt bizottság. Továbbá nem utolsósorban a
gyöngyöspatai események egyik fordulópontja vagy meglehetősen érdekes pontja egy
márciusi falugyűlés, és szeretném, ha a Barikád újságból, illetve a barikad.hu-ról a falugyűlés
tájékoztatója, illetve dokumentációja és beszámolója be lenne kérve, de azért, hogy mennyire
tekintik önök hitelesnek a barikad.hu-t, szeretném mellécsatolni, azt hiszem, mint az egyetlen
jelenlévő hírportál, az Origo vonatkozó beszámolóját szintén erről a falugyűlésről. Ennyi a
dokumentumokhoz való kiegészítésem első körben.

Rátérnék a meghallgatásokra, és indokolnám is, hogy hová, miért javasolom, akit
javasolok.

Az 1. pont a gyöngyöspatai konfliktus előzményeinek megismerése, ez lesz az első

meghallgatás. Itt valóban nagyon sok helyi illető és prominens személy fel van sorolva,
nagyon helyesen, ellenben vannak olyanok, akik nem hiszem, hogy hozzá fognak tudni
érdemben tenni a gyöngyöspatai kérdéshez, de szeretném, ha az 1. ponthoz szintén be lenne
idézve László Attila, a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület vezetője, hiszen ha objektíven
akarunk tájékozódni az előzményekről, akkor nem árt megkérdezni az illetékeseket, hogy kik
hívták oda, és miért hívták oda. Ez szerintem mindenképpen az objektivitás minimális
kritériuma.

Szintén az első meghallgatáshoz szeretném kérni Varga Lászlóné született Török
Magdolnát, aki gyöngyöspatai lakos, és Balczó képviselőtársam már említette, ő az
úgynevezett Együtt Gyöngyöspatáért Baráti Kör civil egyesület vezetője, ők azok, akik
2006 óta dokumentálnak ilyen sajnálatos eseteket, és ők fordultak segítségkéréssel a
különböző hatóságokhoz.

Nem utolsósorban, de utolsóként az első meghallgatáshoz szeretném Juhász Oszkár
tősgyökeres gyöngyöspatai lakost, aki nem utolsósorban a Jobbik helyi elnöke, úgy
gondolom, az előzményekhez szorosan hozzátartozik, ha őt is meghallgatja a tisztelt
bizottság.
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A 2. pont a 2011. április 22-én a Vöröskereszt által szervezett „húsvéti utaztatás”
körülményeinek feltárása, s ehhez szintén nagyon fontos személyek vannak beidézve. Itt
tapasztaltam először érdekes módon,  hogy a parlamenti pártok frakcióvezetői közül
mindössze Vona Gábor és Schiffer András van meghallgatottként feltüntetve. Én itt
szeretném, ha nem utolsósorban Mesterházy Attila, az MSZP frakcióvezetője is meg lenne
hallgatva, hiszen ne felejtsük el, azért az MSZP egyik prominens politikusa, nevezetesen
Gyurcsány Ferenc nem kevesebb, mint 1 millió forintot adott úgymond a romák evakuálására.
Tehát ha valamelyik ponthoz szükséges a frakcióvezetőket bővíteni, akkor itt mindenképpen
indokolt a szocialista frakció vezetőjével.

A 3. pont az egyenruhás bűnözés Gyöngyöspatán történő megjelenési formái. Itt fel
van sorolva, nagyon helyesen, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság, a Gyöngyösi
Rendőrkapitányság, a Gyöngyöspatai Rendőrőrs vezetője. Én ezt szeretném kiegészíteni
Soltész Bálinttal, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivőjével, aki többször is
nyilatkozott a Heves Megyei Hírlap megkeresésére. (Jelzésre:) Tehát Soltész Bálint, a Heves
Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, az ő ominózus nyilatkozatait is csatolni fogom,
amikor pontosan erről kérdezték, hogy mennyire jogszerű vagy mennyire szakszerű, amit a
Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület végez Gyöngyöspatán.

Végezetül pedig – egy kis türelmet kérek, amíg megtalálom – a 6. pont, ahol a
gyöngyöspatai események politikai összefüggését vizsgálnák. Azt mondom, adjunk annyit az
objektivitásnak, legyünk annyira korrektek itt, a bizottságban, a kétharmaduk így is, úgy is
megvan, de szeretném, ha itt az objektivitás minimális látszata fennmaradna, tehát azt kérem,
hogy minden parlamenti párt frakcióvezetője legyen jelen. Ezt arra alapozom, hogy nemcsak
akkor részese valaki közvetve vagy közvetlen formában egy eseménynek, ha tett valamit,
hanem akkor is, ha adott esetben mulaszt. Itt szeretném javasolni, hogy Lázár Jánossal,
Harrach Péterrel és Mesterházy Attilával is legyen kiegészítve az utolsó meghallgatás, a
6. pont.

Egyet még kifelejtettem, és ezzel zárnám a konkrét javaslataimat. Az 5. pont szerint a
gyöngyöspatai helyzet közbiztonsági szempontból történő értékelése lesz a téma. Itt
szeretném, ha a felsoroltakon kívül, ahol szintén a rendőrség, illetve a Belügyminisztérium
képviselői lesznek jelen, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat érintett képviselőit is meghallgatnánk,
akik több alkalommal személyesen is jelen voltak, és pontosan tisztában vannak azzal, hogy
ki mit tett, vagy ki mit nem tett. A korrektség kedvéért mindenképpen szeretném, ha a
Nemzeti Jogvédő Szolgálat fel lenne kérve, és az ominózus képviselőit delegálná.

Köszönöm szépen, ezekkel a konkrét javaslatokkal kívántam kiegészíteni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm.
Tisztelt Képviselő Urak! A különböző sajtómegjelenésekre vonatkozóan azt

gondolom, semmit nem kell befogadni, a bekérendő, összeállítandó dokumentumok körének
3. pontjában az eseményekkel kapcsolatos, a sajtóban megjelent politikai és szakmai
megnyilvánulások, cikkek, közlemények és a politikai szereplők részéről elhangzott
nyilatkozatok kigyűjtését az Országgyűlési Könyvtár felkérésünkre meg fogja tenni. Ezzel
együtt azt kérem, hogy az ön által felsorolt dokumentumokat másolatban küldje be, bár hiszek
benne, hogy ezek is benne lesznek a kigyűjtésben, tehát ha megengedi, ezzel nem
egészítenénk ki, mert ennél sokkal általánosabb megfogalmazással találkozunk az eredeti
munkatervben is.

Azt a javaslatát, mely szerint a 2. pontban a „húsvéti utaztatás” körülményeinek
vizsgálatából az önök frakcióvezetője kerüljön ki, ezt maximálisan támogatom, az 1. pontban
viszont ragaszkodnék hozzá, tekintettel arra, hogy nem tettek javaslatot arra, hogy ott ne
legyen, de a 2. pontban található feladatkör ellátásához az önök frakcióvezetője  valóban nem
szükségeltetik.
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 Amint jeleztem, László Attilát, a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület vezetőjét mi
magunk is javasoltuk volna, de egy egyszerű technikai hiba kapcsán nem került be,
egyértelmű, hogy helye van a meghívottak körében, szeretnénk is, ha eljönne, és személyesen
számolna be a tapasztalatairól.

Juhász Oszkár, a Jobbik helyi elnöke szerepel a meghívottak körében, csak nem az
1. pontnál, ő mindenképpen jelen lesz.

MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Bocsánat, elnök úr, elnézést, csak annyit szeretnék
mondani, tudom, hogy szerepel, de lehet, hogy rosszul fogalmaztam. Azt kértem, hogy az
1. pontnál is, de lehet, hogy nem fogalmaztam pontosan, hiszen az előzményekhez szorosan
hozzátartozik.

ELNÖK: Ennél a munkaterv egy kicsit összetettebb lesz, hiszen több nevet is talál
több pontnál, lesznek átfedések. Olyan stricten nem fogunk tudni fejezetenként haladni, mint
ahogyan a munkatervben meg van határozva, hiszen egy személy több pontnál is meghívásra
kerül. Magyarul: várhatóan nem az lesz a bizottság működésének az útja, hogy egy személyt
több ponthoz több alkalommal meghívunk, hanem egy személyt meghívunk, és ott érinteni
lehet valamennyi pontban a ráirányuló kérdéseket, problémákat.

Varga Lászlónéra irányuló javaslatát, az Együtt Gyöngyöspatáért Baráti Kört a magam
részéről elfogadhatónak tartom. Arra azonban felhívom a bizottság figyelmét, hogy
valamennyi, az ügyben kevésbé érintett civil szervezet, még akkor is, ha helyi, ne kerüljön
meghívásra, mert a számuk feltehetőleg meghaladja a kezelhető üzemnagyságot, de még
egyszer mondom, ezt a konkrét javaslatot a magam részéről előterjesztőként el tudom
fogadni.

Menjünk tovább. Szeretnék Mile képviselő úrtól elnézést kérni, ez az én
hiányosságom, amiért nem voltam teljesen kristálytisztán azzal tisztában, hogy Schiffer
frakcióvezető úr nem az LMP elnöke, ezt orvosoljuk, de Schiffer András a Lehet Más a
Politika párt meghatározó személyisége, és frakcióvezetőként kerül meghívásra.

Javaslatot tett Mirkóczki képviselő úr a 2. pont tekintetében Mesterházy frakcióvezető

úr meghívására. Én a gyöngyöspatai romák húsvéti utaztatása kapcsán nem érzékeltem, hogy
Mesterházy képviselő úr ebbe aktívan belefolyt volna, Gyurcsány Ferenc ex miniszterelnök úr
inkább. Azt a javaslatot még értettem volna, de Mesterházy frakcióvezető urat ennél a pontnál
ebben a témában nem tartom különösebben indokoltnak, de ha a bizottság ragaszkodik hozzá,
akkor természetesen nincs ellene kifogásom.

Soltész Bálint, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője ellen a magam
részéről semmilyen kifogásom nincs, ezt el tudom fogadni.

Az 5. pontnál, a gyöngyöspatai helyzet közbiztonsági szempontból történő
értékelésénél még javasolta a képviselő úr a Nemzeti Jogvédő Szolgálat delegáltját,
képviselőjét. Ebben az ügyben saját álláspontom egyelőre nincs, szeretném a bizottság
tagjainak a véleményét kérni erről.

A képviselő úr legvégül javaslatot tett a 6. pontban a politikai összefüggések
vizsgálatára a Fidesz, a KDNP és a Magyar Szocialista Párt frakcióvezetőinek a meghívására.
Ennek a kezdeményezésnek az elutasítása könnyen átvinne minket magára a témára, de arra
felhívom a figyelmét, hogy például Gyöngyöspatán a kialakult események kapcsán, elfogadva
egyébként azt a tézist, mely szerint egészen messziről kellene vizsgálni azt a folyamatot,
amely ma idáig vezetett, egy kisebb fajta csoda lenne, ha egy 13 fős bizottság ezt a több
évtizedes kialakult helyzetet fel tudná oldani. Ha csak szűken az országgyűlési határozati
javaslatban meghatározott feladatainknál maradunk, akkor ellenérvként, finoman fogalmazva,
inkább nem törekedve a vita ebbéli megnyitására, csak annyival érvelnék, hogy nem Harrach
Péter, nem Lázár János és nem Mesterházy Attila voltak azok, akik Gyöngyöspatán
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nagygyűlés keretében fejmosást vagy nem tudom, mit tartottak. Azért az előzmények
tekintetében a többi frakcióvezetőnek nem volt a kialakult helyzet kapcsán olyan fajsúlyos a
szerepe, mint az önök frakcióvezetőjének. Én egyébként ezt a javaslatot ezért ilyenformán
nem tudom támogatni.

Egy másik javaslatként, ha megszületne, hogy egyébként a politikai pártok parlamenti
frakcióvezetőit hallgassuk meg, mi a véleményük amúgy a Gyöngyöspatán kialakult
helyzetről, arra pedig azt mondanám, hogy személyes véleményem szerint akár támogatható
is lenne, csak azt gondolom, az előzmények és a politikai összefüggések vizsgálata kapcsán
azokat az embereket, akik semmilyen megnyilvánulást nem tettek Gyöngyöspatán, nem
biztos, hogy ebbe a pontba bele kellene illesztenünk.

Mielőtt megadom a szót, Harangozó alelnök úr már jóval előbb jelentkezett. Alelnök
úr, önt illeti a szó. Parancsoljon!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr.
Nem tudom megállni, hogy ne tegyem ismét szóvá a vitában is, hogy magának a

bizottságnak a neve minimum téves, és azt gondolom, nem is helyes. Persze, ahogyan a
parlamenti vitában sem, itt sem a Jobbik álláspontját szeretném erősíteni, hanem pont arra
hívom fel a figyelmet, hiszen mi jogászok is és országgyűlési képviselők is vagyunk, hogy
egyenruhát ma Magyarországon, a Magyar Köztársaság területén a hivatásos állomány tagjai
és a Magyar Honvédség tagjai viselhetnek. Ezen a szinten szerintem dehonesztáló és sértő

erre az állományra ez a kifejezés, hogy egyenruhás bűnözés, ami nyilván nem ezt szeretné
jelölni,  egy picit többet lehetett volna ezen gondolkodni, minden más formaruhát, jelmezt
vagy nem tudom mit, bábszínházruhát vagy ilyeneket, de jogilag egyenruhát biztosan nem.
Még egyszer szeretném a nevükben, a hivatásos állomány nevében leszögezni, hogy ez nem
volt szerencsés.

Ami a menetrendet illeti, biztosan tartózkodni fogunk a 2. pontnál, hogy Mesterházy
Attilának ide kellene jönnie számot adni arról, hogy a húsvéti utaztatással kapcsolatban
milyen szerepe volt, mert nem volt neki semmilyen, úgyhogy az elnök úr javaslatát mi is
tartózkodással fogjuk támogatni.

Szakmailag kérném a 3. és az 5. pontnál: a vitában is elmondtuk, hogy nem lehet a
bizottság által vizsgált pontokat módosítani. Az számunkra is furcsa, hogy a kialakult
helyzetben a kormány felelőssége és annak vizsgálata még csak megemlítésre sem kerül, hogy
az állami szervek, a kormány tagjai akár politikai, akár szakmai szempontból milyen
felelősséget viselnek.

Ugyan a kiosztott munkaterv számomra is üdítően hatott, amikor elolvastam, mert
tényleg a legnagyobb nyitottság tükröződik belőle a meghívottak körét tekintve, mind a civil
szakértők, mind az érintettek körét nézve, azt szeretném kérni egyrészt, hogy remélhetőleg a
3. és az 5. pontnál lesz lehetőség annak vizsgálatára egyébként, hogy milyen intézkedéseket
tettek vagy mulasztottak megtenni az állami szervek. Ha valóban hosszú távú szakmai
megállapításokat vagy arra kísérletet szeretnénk tenni, akkor mindenképpen jó lenne, ha a
3. és az 5. pontban az Országos Rendőr-főkapitányság, a rendőrség szakmai irányító
szervének képviselői is jelen lennének és meghallgatásra kerülhetnének, hiszen az egész
munkánk arról szól, hogy ne csak Gyöngyöspatán, hanem az ország bármely területén,
bármilyen körülmények között hasonló eset ne fordulhasson elő.

Más konkrét javaslatom egyelőre nincsen. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm az alelnök úrnak az ORFK-ra vonatkozó javaslatát, ez
akceptálható, ezzel semmi gond nincs.

Balczó képviselő urat illeti a szó.
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BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Semmiképpen nem szeretnék itt parttalan vitákba
belemenni, hiszen feltételezem, hogy az elnök úr a hallgatag, de szavazó többség véleményét
is tükrözi. Igazából nem tudom, mi lesz majd a módszer, elnök úr, hogy az adott javaslatokat
befogadva utána döntünk-e erről a kiegészítésről, de egyetlenegy dolgot mégis szeretnék
elmondani azzal kapcsolatban, hogy vajon csak azoknak a politikusoknak volt-e ebben
szerepük, akik tételesen megjelentek Gyöngyöspatán. Én úgy vélem, hogy adott esetben a
vizsgálat során felmerülhet más politikusok, személyek meghallgatása is. Mi itt azokra tettünk
javaslatot, amit már most úgy ítéltünk meg, hogy feltétlenül szükséges, és ez jól befogadásra
is talált.

Annyit hadd mondjak, hogy a bekérendő, összeállított dokumentumok körében – ez
elég hosszú, a második helyen szerepel, tehát az előterjesztő nyilván fontosnak tartotta – a
bizottság összeállítja a parlament plenáris ülésén, valamint bizottságaiban az ügyre
vonatkozólag elhangzott felszólalásokat, kérdéseket és az azokra adott kormányzati, valamint
hivatalos szervek által adott válaszokat, ezért úgy ítélem meg, ha ezeket részleteiben
tanulmányozzuk, adott esetben felmerülhet egy-egy felszólalás, válasz, kormányzati reakció
kapcsán, hogy a bizottság annak okán esetleg indokoltnak tartja egy államtitkár
meghallgatását vagy egy frakcióvezetői felszólalás értelmezését. Szeretném, tudomásul véve,
hogy a direktben való meghívás nyilván nem nyer támogatást, de ezt a lehetőséget azért
tartsuk fönn, ha az itteni 2. pont vizsgálata alapján úgy adódik, hogy akkor többet szeretnénk
tudni arról, hogy ezt az államtitkár miért így mondta, mit ért ez alatt, vajon miért nem tesz
valamit, tehát adott esetben a meghívottak köre ilyen alapon bővíthető legyen.

ELNÖK: Köszönöm.
Tisztelt Képviselő Úr! Reagálva a felvetéseire, jeleztem is, hogy egyébként a bizottság

a munkatervét tekintve rugalmas, ugyanakkor azt a szempontot is figyelembe kellett vennünk,
hogy a gyöngyöspatai ügy kapcsán szerintem mérhetetlen mennyiségű politikai, szakmai,
mindenféle megnyilvánulás született, ami a parlamenti felszólalások iratanyagában is sok. Ha
a bizottság a munkáját az országgyűlési határozati javaslat szerint létrehozva megfelelően
akarja végezni, akkor ezt pedig jól kell meghatároznunk, vagy jól kell kijelölnünk, hogy
semmiképpen ne folyjon szét az a munka, amelyet itt majd elvégzünk.

Tehát a dokumentumok köre azért érint jóval több mindent, mert már egy-egy
elmondott parlamenti felszólalás kapcsán nem minden esetben érdemes ugyanazt elmondatni
még egyszer az elmondójával, feltehetőleg nem mondana mást, és éppen ezért rendkívül sok
iratanyagot fognak a képviselők kapni, viszont ezeknek az iratanyagoknak a száma ne érje el a
meghallgatottak számát, illetve jóval több legyen az iratanyagok száma, mint a
meghallgatottaké, hiszen a bizottság nem fogja tudni elvégezni a munkáját, ha mindenkivel
minden mondatát újra elmondatjuk, és teljesen napra pontosan rekonstruáljuk a történetet.

Ezzel együtt, visszautalva a mondandóm elejére, ha a nyár folyamán, az őszi
ülésszakig az önök számára megküldött egy-egy beszámolóból, dokumentumból következően
önöknek arra lesz javaslatuk, elolvasva mondjuk példának okáért tíz beszámolót, azok közül
kettőre azt mondják, hogy nem volt elegendő az írásos beszámoló, hallgassuk meg annak
készítőjét is, akkor ismét visszautalnék arra a rugalmasságra, amit néhány perccel ezelőtt
megtettem, de alapból ne úgy menjünk neki, hogy mindenki mondja el még egyszer  azt, amit
már egyszer elmondott, mert főleg a parlamenti képviselők semmiképpen nem fognak mást
mondani.

Parancsoljon, Balczó képviselő úr!

BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm. Bizonyos szempontból az elnök úr
félreértett, tehát én sem úgy gondoltam, hanem most, hogy úgy mondjam, vakon mondom,
mert a dokumentumokat nem tekintettem át, csak mondok egy példát, hogy mire gondoltam.
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Adott esetben, az események adott fázisában például a Belügyminisztérium
államtitkára válaszában egy határozott javaslatot, ígéretet tett, hogy ezt meg ezt fogom tenni,
ez fog történni, ezt vállaljuk, de adott esetben mondjuk kiderül, hogy a következő két hétben a
jelzett irányban semminemű lépés nem történt. Még egyszer mondom, ezt most nem
tényszerűen tudom mondani, hogy mikor, hogyan történt, tehát nem arra gondoltam, hogy
újból hallgassuk meg, mit mondott, de ha egy ilyen eset fennáll, például egy ilyen típusú
vállalásnál esetleg azt látjuk dokumentálva, hogy nem teljesítette, akkor megkérdezzük, mi
volt az oka annak, hogy a felszólalásban jelzett lépésekre nem került sor. Lehet, hogy ilyen fel
sem fog merülni, de ha már egyszer a 2. pont ezt tartalmazza, önmagában azt az egy
lehetőséget szeretnénk fönntartani, hogy ilyen módon esetleg még más szereplőt is behívjunk,
nem pedig azt, hogy most önmagában a parlamenti felszólalását kezdje el újból elmondani.

ELNÖK: Mile képviselő urat illeti a szó. Parancsoljon!

MILE LAJOS (LMP): Köszönöm, elnök úr. Én még a 6. ponttal kínlódnék egy
keveset, azután a végén lesz egy javaslatom is.

Tehát azért faramuci a helyzet, és azért elég nehéz itt konkrétumok nélkül kritizálni,
elemezni vagy értékelni ezt a munkatervet, mert akkor csak ilyen félmegoldásaink lesznek,
hiszen azt mondja a 6. pont, hogy a gyöngyöspatai események politikai összefüggésének
vizsgálata, és itt van egy olyan kitétel, amikor azt mondja, továbbá annak megvizsgálása,
hogy az Országgyűlésben képviselettel rendelkező ellenzéki pártok közvetett vagy közvetlen
módon részt vettek-e az ország közrendjének, közbiztonságának és köznyugalmának
megzavarásában, és ha igen, azt milyen szándékkal és céllal tették… és a többi, nem olvasom
fel még egyszer az egész bekezdést. Ezek rendkívül súlyos feltételezések, szerintem ez túlzó,
és ezért mondtam azt, hogy tendenciózus. Nem azt mondtam, hogy koncepciózus, hanem
tendenciózus, mert feltételezésként is ilyent megfogalmazni azért elég komoly merészség,
anélkül, hogy egyáltalán belefogtunk volna a helyzet értékelésébe, hiszen itt már feltételes
módban ugyan, de nevesíti a felelősöket. Ráadásul nehéz lesz a politikai síkot, tehát azt, hogy
mondjuk az eseményekkel kapcsolatban a parlamentben, a parlamenti vitákban, a
médiumokban történő polémiákban megjelennek politikai vélemények, leválasztani arról, ami
ténylegesen a tárgya lehet egy ilyen fajta eseti bizottsági vizsgálódásnak, mert a kettőt azért
semmilyen szinten nem lehet összemosni, hiszen nagyon végzetes folyamatot indítana el.

Ebben az esetben megítélésem szerint közrendről, közbiztonságról, köznyugalomról
beszélünk, és ezzel kapcsolatban ellenzéki pártokat nevesítünk, de a meghívottak között
persze két képviselője nincsen jelen, ez egy kicsit, hogyan mondjam, izgató megoldás, meg is
mondom, hogy miért. A másik dolog az, ez már félig-meddig elhangzott, hogy a
közbiztonság, a közrend, a köznyugalom fenntartása az államhatalom és a rendőrség feladata.
Tehát ha ott történt mulasztás, annak is már politikai következménye van, és nem lehet csak
szakmai szinten hezitálni, mert abban a pillanatban, ha mulasztás történt, esetlegesen nem volt
meg idejében az intézkedés – ez részemről most feltételezés –, ez ugyanúgy a közrend
megzavarásának az elősegítése.

Csak egy apró megjegyzés. Itt a felvetéssel kapcsolatban az hangzott el, hogy
Mesterházy frakcióvezető úr nem tartott nagygyűlést. Én nem tudok arról, hogy például
Schiffer András nagygyűlést tartott volna Gyöngyöspatán, tehát ilyen szempontból nem
tudom, hogy a mérlegelés hogyan történt vagy hogyan nem ennek megítélésekor, de egy
biztos: akár aktivistáról van szó, akár frakcióvezetőről van szó, vagy egy adott politikai
formáció tagjáról van szó, aki az ügyben exponálta magát, akkor annak a pártnak a vezetője
politikai felelősséggel tartozik. Itt nem arról van szó, hogy azokat hívjuk meg ide, akik
személy szerint ott voltak, és ott nem tudom, mit csináltak, hanem nyilván mint a politikai
felelősséget is elemző eseti bizottság, annak a politikai formációnak, annak a politikai pártnak
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a reprezentánsait, vezetőit, elnökét, hadd ne mondjam végig, hogy kit, tehát ilyen
szempontból a logika, legalább is az én fejemben így áll föl.

Az az álláspontom ezzel kapcsolatban, hogy elkerülve bármilyen feltételezést, nem
úgy, mint ahogyan az anyag ezt teszi, én el fogom fogadni ezt a munkatervet, azzal a szigorú
megszorítással, hogy természetesen rugalmasan tudjuk majd kezelni, és rettenetesen fogok
aprehendálni, amikor az erőre támaszkodva ez az ígéret érdemben nem valósul meg.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, megfogadtuk, képviselő úr.
Karakó képviselő úrnak adom meg a szót.

DR. KARAKÓ LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm, elnök úr.
Tisztelt Bizottság! A hallgatag többség nevében is megszólalok, elnök úr. Valóban

nem először veszünk részt bizottsági üléseken a parlamentben. testületekben is, tudjuk, hogy
az alakuló ülés megszabja a bizottság kereteit, és nagyon helyesen vetnek fel önök különböző

kérdéseket. Ha már most, az alakuló ülésen az jut az eszünkbe, ha nyilván jogszerűen fog-e ez
a bizottság működni, nekem erős kétségem van, hogy a 150 nap alatt el tudjuk-e végezni ezt a
munkát. Ezt nagyon őszintén mondom.

Azt sem értem, hogy az általam tisztelt Mirkóczki képviselő úr olyan személyeket is
beidéz – most csak példát mondok –, hogyha itt lesz a Heves megyei főkapitány, akkor miért
kell idehívni a szóvivőt, ez a személyes véleményem, mert van egy főkapitány, és van egy
szóvivő, és úgy gondolom, ha a főkapitány itt lesz, majd hozza magával azt, akit éppen akar,
vagy pedig itt sokszor elhangzik, a kormány nevében látom a Belügyminisztérium
képviselőjét. Logikus egyébként, amit Balczó képviselő úr mond a parlamentben elhangzott
dolgok felvetéséről. Ez is egy hatalmas joganyag, de valamennyien tudjuk egyébként, hogy
ott mi hangzott el.

Végül egy jogdogmatikai kérdés is elhangzott az alelnök úr részéről. Most a parlament
bízott meg bennünket, egy eseti bizottságot ezzel a munkával. Az eseti bizottságnak ez a neve.
Tehát most arra, hogy ez egyenruhás bűnözés vagy nem, a bizottság nyilván majd ki fog térni.
Javasolom, elnök úr, hogy a módosító javaslatokat, amelyek itt elhangzottak, tegyük fel majd
szavazásra, és annak megfelelően végezzük tovább a munkánkat.

Mi, annak ellenére, hogy hallgatunk, nagy érdeklődéssel figyeljük az önök
hozzászólásait.

ELNÖK: Annyit hadd reagáljak a képviselő úr által elmondottakra: a bizottság
150 napos időkerete valóban végesnek tűnik ahhoz képest, amekkora munka már csak a
munkatervből következően is előttünk áll. Én ezért utaltam az előbb arra, tekintve az ügy
végtelen sok aspektusát, amelyek jellemzik, illetve az elmúlt hónapokban is felmerült,
mindenképpen erősen mederben kell tartani ezt a munkát, és hagyatkozni kell egyébként már
csak a Házszabályból levezetve is arra az országgyűlési létrehozó határozati javaslatra, amely
ezt a munkát kijelölte számunkra.

Harangozó alelnök úrnak adom meg a szót. Parancsoljon!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem a
menetrend időzítésére lenne egy konkrét javaslatom.

Végiggondolva azt a sok-sok vitát, ami minket itt még várni fog, persze, ez az ügy
politikai tendenciózusságát is mutatja, azért, hogy ennek elébe menjünk, azt szeretném
javasolni, hogy a titkosszolgálati vezetők meghallgatásakor zárt ülés legyen az első olyan
ülés, amit végigülünk. Azt gondolom, eddig is már rengeteg legenda gyártódott, és
valószínűleg gyártódni fog, akár itt, a bizottság ülésén is bárkinek bármilyen
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szerepvállalásával kapcsolatban. Azt gondolom, nagyon szép számmal az összes magyar
titkosszolgálati vezető a listán szerepelt, tehát nem lehet olyan külföldi vagy belföldi ügy,
amelyről ezek a szervek hivatalosan ne tudnának. Az ő meghallgatásuk talán segítene abban
tisztán látni, hogy a további mindenféle politikai és egyéb legendákat megelőzzük itt, a
bizottság ülésein, és egymást esetleg olyannal gyanúsítgassuk, amiről például bizonyíték van,
hogy úgy volt-e, vagy nem úgy volt, és ezek után szerintem mindenki tisztább fejjel tudná
elemezni a kialakult helyzetet. Köszönöm.

ELNÖK: Pősze Lajos képviselő urat illeti a szó.

PŐSZE LAJOS (független): Köszönöm szépen, elnök úr.
Azt szeretném javasolni, amit már több képviselőtársam, az elnök úr is említett, hogy

egy bizonyos arányosságot végig tartsunk be a munkánk során. Itt nem arról van szó, hogy
nem tudjuk, mit kell vizsgálni, és akkor azután vizsgáljunk mindent. Itt a határozat maga is
nevesít egy vagy két olyan dolgot, ami egyértelműen a felszínre jött, amit láttunk, és amit el
szeretnénk kerülni a jövőben. Ha a jövőben szeretnénk elkerülni azt, hogy mindenfajta
hatalommal vagy a rendőrséggel is konfrontáló ilyen-olyan szervezetek fel-alá mászkáljanak a
településeken, ja szeretnénk azt elkerülni, hogy Magyarországról mindenfajta mondva csinált,
kreált negatív reklámot terjesszenek egyesek, akkor ezt kell vizsgálni, ami történt, azután ha a
vizsgálat során különböző elágazásokhoz jutunk, akkor természetesen majd szélesítjük a
vizsgálatot. Természetesen én javasolom a nyitottságot. Tehát, kérem szépen, nyilván nem az
Akadémia cigánysággal foglalkozó kutatásait kell az első pár hónapban vizsgálnunk, mert azt
egy másik bizottság más aspektusból vizsgálja. Az is fontos kérdés, de csak arányosan érinti
azt, ami konkrétan történt.

Tehát ezt szeretném kérni mindenkitől, hogy az időnk 90 százalékát a konkrét, világos
történések minél hatékonyabb kivizsgálására fordítsuk, aközben természetesen nyitottak
vagyunk mindenre.

A prejudikáció és a névhasználat egy nehéz kérdés, biztosan lehetett volna
szerencsésebb nevet adni, ezt nem vitatom, de erről még majd lehet beszélni. A prejudikáció
kérdése megint az arányosság kérdése. Nem tudom, megint lehetséges, hogy sokkal súlyosabb
dolgok sejlenek majd fel, mint egyszerűen a bűnözés, tehát nem tudom, hogy ez, ami a
címben szerepel, most erős vagy nem erős, de a probléma nagy, és természetesen ezt akkor ki
kell vizsgálni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Nyakó István képviselő urat illeti a szó.

NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Istenigazából szövegszerű módosító
javaslatot nem akarok beterjeszteni, nem akarom tovább terhelni a tisztelt bizottság mai
napját, egyúttal köszöntök minden bizottsági tagot.

Többször elhangzott, maga a cím is úgy fogalmaz, hogy Az egyenruhás bűnözés
folyamatát, hátterét… és a többi, …feltáró, elősegítő eseti bizottság, és az előbb itt már
felmerült Hajdúhadház neve. Nem tudjuk úgy megúszni az egész ügy feltárását és az
egyenruhás bűnözés folyamatának a feltárását, ha néha-néha nem köszönünk vissza
Hajdúhadházára, hiszen Hajdúhadháza volt az első település, legalább is a korabeli sajtó
tanúsága szerint, ahol március elején, közepén már felütötte a fejét az olyan típusú helyzet,
ami azután krízishez vezetett Gyöngyöspatán.

Én csak azt szeretném kérni, hogyha egy picit errefelé is elkalandozunk, akkor a
bizottsági elnök úr adjon helyt annak, hogy egy picit foglalkozzunk azokkal a kérdésekkel is,
hiszen itt valóban ok-okozati összefüggés van, az egymást követő történetek, történések
láncolata vezetett ahhoz, ami végül is Gyöngyospatán kialakult. Ez az egyik.
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A másikat most nem mondom. A krízishelyzet, ami végül is az április 22-ei, 24-ei
evakuáláshoz, költöztetéshez, a húsvéti kiránduláshoz vezetett, tulajdonképpen a történet
csúcspontja, ha jól értem, ezek után minden más csak interpretáció kérdése volt, minden más
csak reakció volt. Mesterházy Attila frakcióvezető úr beidézését a bizottság elé többek között
azért nem tudom támogatni, és természetesen tartózkodni fogok a szavazáskor, mert
Gyurcsány Ferenc április 27-ei esete már nem kicsit volt túl az eseményeken, hiszen azt
hiszem, 24-én a gyöngyöspatai romák már otthon voltak. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Balczó képviselő urat illeti a szó. Parancsoljon!

BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Elnök úr, köszönöm a szót.
Nyilvánvalóan a bizottság minden tagjának, így nekünk is az a feladatunk, hogy

minden megnevezett kérdésben az objektív igazságot próbáljuk megismerni, de mégis hadd
mondjam el, nem az az elsődleges célunk és nem ahhoz fogunk külön dokumentumokat
gyűjteni, hogy Richard Field milyen szerepet játszott. Mi elsősorban arra fogunk törekedni,
hogy a feladatok közül, amelyek a bizottság elé kerültek, és vélhetően a Jobbikkal
összefüggésben kívánnak megállapításokat tenni, elsősorban mi ezzel akarunk foglalkozni, és
nem feltétlenül megnyitni itt egy ellenzéki küzdelmet, de mégis hadd mondjam, rendkívül
diszkriminatívnak tartom azt, hogy Mesterházy Attilát ne hívná meg a bizottság.

Megmondom, miért. A 6. pont a gyöngyöspatai események politikai összefüggésének
vizsgálata, és olvasom: az Országgyűlésben képviselettel rendelkező ellenzéki pártok
közvetett módon részt vettek-e a köznyugalom megzavarásában. És akkor felejtsük el
Gyurcsány Ferencet, akit ezek szerint nem tudom, mennyire tekinti még sajátjának a Magyar
Szocialista Párt, de Szanyi Tibornak volt egy emlékezetes, súlyos sajtótájékoztatója egy
teljesen téves, hamis információ alapján, amellyel ott, Gyöngyösön olyan riadalmat keltett,
ami azután végigfutott az egész sajtón, és a cigányok körében hihetetlen félelmet keltett, és
ezek után azt mondjuk, hogy az ellenzéki pártok közvetett módon részt vettek-e a
köznyugalom megzavarásában. Igen, részt vettek! Az, hogy ő milyen módon, milyen
információ alapján gondolta, hogy itt ilyen lincselések zajlanak, meg kik jönnek,  de egy
országgyűlési képviselő felelősséggel ilyen sajtótájékoztatót tartott, és ezek után akkor még
fel sem merül, hogy a politikai összefüggések ennek a közvetettebb, tágabb vizsgálatába
Mesterházy Attilát egyáltalán megkérdezzük, jöjjön el. Nem vádlóként kérdezzük meg,
hanem ennek mégis hogyan látja a hátterét. Ezt valóban diszkriminatívnak tekintem.

ELNÖK: Csenger-Zalán Zsolt képviselő úrnak adom meg a szót. Parancsoljon!

CSENGER-ZALÁN ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Hasonló témában
kértem szót. Az, hogy Mesterházy Attilát meghívjuk vagy sem, kétségtelenül egy eldöntendő

kérdés a 6. pontnál, és ha már az ellenzéki pártokról van itt szó, akkor akár indokolt lehet. Ez
a bizonyos Szanyi-nyilatkozat is valóban azért abba az irányba mutatna, hogy esetleg az
MSZP frakcióvezetőjét is meg lehetne hívni.

Viszont azt mindenképpen fontosnak tartanám, akár a 2. pontnál, akár a 6. pontnál,
hogy Gyurcsány Ferencet hívjuk meg. Azért mondtam a 6. pontot, mert elsőre azt mondtam
volna, hogy a 2. pontnál, de Nyakó képviselőtársunk jelezte, hogy az események után adta ezt
a támogatást Gyurcsány Ferenc, vélhetően ez így van, ha viszont utána adta, akkor pedig a
6. ponthoz lenne indokolt, hogy tulajdonképpen ő miért is tett rá egy lapáttal arra, hogy itt
ilyen evakuálás történt. Én meghallgatnám őt, hogy erről mi az álláspontja, úgyhogy ezt a
javaslatot tenném. Köszönöm szépen.
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Bocsánat, ha már nálam van a szó, egy olyan javaslatom lenne, bár nem tudom, ezek a
sorszámok időrendiséget jelentenek-e (Nemleges jelzés.), de a gyöngyöspatai kihelyezett ülés
az első ülések valamelyike legyen, hogy ott is tájékozódhassunk.

ELNÖK: Köszönöm. A munkatervben szereplő pontok inkább tematikus blokkoknak,
mint időrendi sorrendnek foghatók fel. A magam részéről támogatom Harangozó képviselő

úrnak azt a javaslatát, mely szerint az egyik első ülésünkön a titkosszolgálatokat hívjuk meg.
A magam részéről támogatom azt a Csenger-Zalán képviselő úr által tett javaslatot, hogy
valamelyik első ülésünkön és ne a végén tartson a bizottság helyszíni látogatást.

(Balczó Zoltán felé:) A képviselő úr most nem tett javaslatot?

BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Tettem javaslatot Mesterházy Attila meghívására,
hiszen a politikai felelősség vizsgálata terén az említett Szanyi…

ELNÖK:  Beugrott, sajnálom, hogy elfelejtettem. Amíg a bizottságot felkérem, hogy
ebben foglaljon állást, addig is megadom a szót Mirkóczki Ádám képviselő úrnak.
Parancsoljon!

MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Annyit pontosítanék,
hogy azt nem vitatom el Nyakó képviselő úrtól, hogy pontosan hányadikán tette Gyurcsány
Ferenc az ominózus 1 millió forintos felajánlást, de ne felejtsük el, azért van egy kapcsolat.hu,
és vannak különböző facebook-oldalak, ahol azért ment a riadalomkeltés kőkeményen, tehát
ha a dokumentumokat is figyelembe vesszük, akkor nagyon is indokolt.

Szanyi Tibor esete pedig egészen elképesztő. Ő több esetben tartott olyan
sajtótájékoztatót, amikor hol fekete csótányokat látott Gyöngyöspatán és Hajdúhadházán, hol
a Ku Klux Klánt, égő kereszteket és jobbikos képviselőket nevesített. Tehát itt azért jelezném,
Szanyi Tibor esete annyira komoly, hogy jelenleg a Központi Főügyészség nyomozati
szakaszában tart a feljelentésünk ez ügyben, amikor ő égő keresztekkel jobbikos képviselőket
látott a gyöngyöspatai cigánysoron, ahol éppen egyetlenegy jobbikos a helyi lakosokon kívül
természetesen nem volt. Tehát én mindenképpen indokoltnak tartom, mert ha azt mondjuk,
hogy Vona Gábort és Schiffer Andrást behívjuk, akkor itt van egy másik olyan frakció is,
amelyik közvetett úton, és nem azt mondom, hogy a frakcióvezető, de a frakcióba tartozó
politikusok közvetett úton folyamatosan a hangulatkeltésben ugyanúgy szerepet játszottak.
Az, hogy ezt most a 2. vagy a 6. ponthoz tesszük, nekünk szerintem teljesen mindegy, itt a
lényeg az, hogy akkor legyen objektív mérce, és ezt mindenképpen indokoltnak tartom.

Szintén a tisztelt Karakó László képviselő úrnak válaszolnám, hogy én meg tudom
indokolni, miért javasoltam Soltész Bálintot, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
szóvivőjét. Azért, mert ő adott esetben olyan nyilatkozatokat tett, amelyek homlokegyenest
ellenkeznek azzal, amit mondjuk az államtitkár úr itt, a parlamentben mondott, és ő az első, a
kezdeti eseményeknek, amikor még nem volt lincselés, nem volt balhé, akkor ő a
kulcsfigurája lesz a nyilatkozatait tekintve, amelyek természetesen nekem is megvannak.
Ebben az ügyben ezért javasoltam kifejezetten az ő személyét, mert nagyon is kompetens
benne, a Heves megyei sajtóorgánumok végig őt keresték, nem pedig a rendőrfőkapitányt,
tehát ezt mindenképpen indokoltnak tartom.

Ennyivel szerettem volna kiegészíteni. Köszönöm szépen.

ELNÖK:  Karakó László képviselő úr, parancsoljon!

DR. KARAKÓ LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen.
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Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Mi itt egyenrangú képviselők vagyunk, én tehát
elmondtam a véleményemet. Reményem szerint a Belügyminisztérium egy centrális
szervezet, ott van belügyminiszter, van főkapitány, van szóvivő, aki szerintem a hierarchiában
sokkal lejjebb van, de erről az elnök úr nyilván szavaztatni fog. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Berényi László képviselő úré a szó. Parancsoljon!

BERÉNYI LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm, elnök úr.
Tisztelt Bizottság! Amire a Ház felhatalmazott  bennünket, arra felhatalmazott,  azt

hiszem, ez számunkra, minden bizottsági tag számára egyértelmű.
Egy dolgot ne felejtsünk el: ne öntsük ki a gyereket a fürdővízzel. Egy dolog biztos,

az, hogy volt egy olyan csoport, amelyik valamilyen túlpolitizált, rendezett környezetben volt,
az erőszakszervezettel szembeszálltak, és most erre kaptunk egy felhatalmazást. Ebben Pősze
Lajossal egyetértek, hogy igenis, a lényegről kellene beszélni, természetesen annak minden
ódiumával, ami fontos, hogy ezt tárjuk fel. Egyetértek azzal, hogy Mirkóczki Ádám kiegészíti
az egyes fejezetekben lévő meghallgatások sorát azokkal az emberekkel, akik itt objektíven,
felelősen tudnak nyilatkozni a dolgokról, és hallgattassék meg akármelyik fél is. Annak a
felelősségét is meg kell tudnunk, hogy mondjuk mi vezette Gyurcsány Ferencet arra, hogy a
saját eszközeivel hozzájáruljon ahhoz, hogy evakuálják a roma lakosságot Gyöngyöspatáról.

Egy dolog biztos: a riadalom egy népcsapatnál elkezdődött, ehhez hozzájárult politikai
csoport, politikai párt, különböző szervezetek, és le kell vonnunk a konzekvenciát, meg kell
előznünk azt, hogy máshol előforduljon. Azért vagyunk, hogy most azokat a dolgokat
vizsgáljuk meg, máshol hogyan lehet megelőzni, hogy ez még egyszer ne történjen meg.

ELNÖK: Balczó képviselő urat illeti a szó. Parancsoljon!

BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Teljesen egyetértek Berényi László képviselő úrral,
hogy elkezdődött a riadalom a népcsoportban, még a magyar népcsoportot is azok közé
soroljuk, akiknél a riadalom elkezdődött, és a helyi cigányságot is nyilván csak ennek az
összefüggésében kell közösen megvizsgálni.

ELNÖK: Berényi képviselő úr, parancsoljon!

BERÉNYI LÁSZLÓ (Fidesz): Természetesen azért nem mondtam a cigány szót, mert
mindegyik népcsoportra gondoltam, távol áll tőlem, hogy szelektáljak. Köszönöm.

ELNÖK: Tisztelt Képviselő Urak! A módosító javaslatok szavazása kapcsán számítok
az együttműködésükre, mert itt hirtelen gyorsíró tanfolyamon vettünk részt a főtanácsadó
úrral. Arra kérem, jelezzék, ha kihagytunk vagy kihagyni készülünk egyes pontokat. Az
eredeti munkatervhez képest csak a beérkezett módosításokról szavazunk, még azokról is,
amelyekről én magam nyilatkoztam, hogy támogatom természetesen, de az én támogatásom
nem elegendő ahhoz, hogy a munkaterv részévé váljon.

Mirkóczki képviselő úr javasolta a Heves Megyei Hírlapot, a barikad.hu-t és a többit,
de erről nem szavazhatunk. Abban megállapodtunk, hogy Mirkóczki képviselő úr csatolja, és
számítunk az Országgyűlési Könyvtár széles körű adatkigyűjtésére a sajtóban megjelenő
cikkekből, tanulmányokból.

Harangozó képviselő úr javasolta, hogy az első ülések egyikén hallgassuk meg a
titkosszolgálatokat.

Csenger-Zalán Zsolt képviselő úr javasolta, hogy az első ülés kihelyezett bizottsági
ülés legyen Gyöngyöspatán. (Közbeszólásra:) A jegyzőkönyv számára rögzíthető módon két



 20

első bizottsági ülésünk lesz. Azt mondom, hogy az első bizottsági ülésen a helyszíni
látogatásra kerítsünk sort (Közbeszólás: Csak nehogy riadalmat keltsünk!), a második
bizottsági ülésen pedig a titkosszolgálatok érintett vezetőinek a meghallgatására.

Szavazás az őszi időszak első két bizottsági üléséről
Tehát két pontról most mindenképpen szavaznunk kell, ezek a munkaterv ütemezése

szempontjából meghatározók: az első az, hogy az őszi ülésszakban az első bizottsági ülésünk
Gyöngyöspatán zajlik majd kihelyezett formában, a második pedig a titkosszolgálatok. Aki
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezzen! (Szavazás – 11 igen szavazat.) Ki nem ért
ezzel egyet? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 1 tartózkodó szavazat.) 11 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a bizottság ezt támogatta.

Szintén módosító javaslat érkezett arra nézve, hogy László Attilát, a Szebb Jövőért
Polgárőr Egyesület vezetőjét az 1. pont kapcsán és Varga Lászlónét az Együtt
Gyöngyöspatáért  Baráti Kör vezetőjét, illetve Juhász Oszkárt, a Jobbik gyöngyöspatai
elnökét szintén hallgassuk meg, kerüljenek az 1. pontba a meghívottak közé. Azt javasolom,
itt szavazzunk külön.

Szavazás László Attila (Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület) meghívásáról
Elsőként ki az, aki támogatja, hogy László Attila, a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület

vezetője is kapjon meghívást a bizottsági ülésre? (Szavazás. – 9 igen szavazat.) Ki ellenzi?
(Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 3 tartózkodó szavazat.) 9 támogatással,
ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a bizottság ezt támogatta.

Juhász Oszkár, a Jobbik helyi elnöke esetében azt mondtuk, ő amúgy is meghívásra
kerül, ha ez így elég, akkor erről nem szavazunk külön.

Mirkóczki képviselő úré a szó. Parancsoljon!

MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Inkább csak pontosítani vagy tisztázni szeretnék.
Több személy is van. Mivel elhangzott az elnök úrtól is, hogy nem időrendben, hanem a
tematika mentén állt össze a munkaterv, tehát azért mondanám, hogy ebben a tematikában
több olyan pont is van, ahol adott esetben Juhász Oszkár személye ugyanolyan ügydöntő vagy
kulcsszerep lehet, és ha az előzményeket vizsgáljuk – még egyszer –, ha az 1. pont az
előzményekre utal, ő született gyöngyöspatai, harmincegynéhány éve Gyöngyöspatán él, a
Jobbik helyi elnöke iksz éve, és abszolút indokolt, hogy az előzmények objektív
megítéléséhez meghallgassuk.

Ezért azt javasolom, hogyha Vona Gábor adott esetben három tematikus pontnál
szerepel, akkor őt is hallgassuk meg annál a kettőnél, ahol egyben már eleve fel van tüntetve,
és az objektív megítélés miatt szerintem az előzményekhez is szükséges.

ELNÖK: Akkor úgy kezeljük a képviselő úr javaslatát, hogy a 3. pontból áthelyezzük
az 1. pontba Juhász Oszkárt, és amint már mondtam, vannak olyan emberek, akik több
pontban is érintettek, ennek ellenére egyszer lesznek meghívva, és azt a fajta rugalmasságot
önöktől is kérem, hogyha szerepel a meghívottak listáján. (Mirkóczi Ádám: Tehát ha egy
embert meghívunk…) Parancsoljon, képviselő úr!

MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Elnézést kérek, köszönöm elnök úr és bocsánat.
Ha egy embert meghívunk, akkor őt nyugodtan lehet adott esetben több tematikai

pontról is kérdezni. Ha ez így igaz, akkor teljesen rendben van.

ELNÖK: Ez így igaz. (Mirkóczki Ádám: Köszönöm szépen.)
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Szavazás Varga Lászlóné (Együtt Gyöngyöspatáért Baráti Kör) meghallgatásáról
Varga Lászlóné, Együtt Gyöngyöspatáért Baráti Kör, itt azt javasolom, hogy az általuk

elkészített tanulmányt írjuk be… Ugye, ők voltak azok, akik 2006 óta… (Balczó Zoltán felé:)
Képviselő úr, a jegyzőkönyvíró számára tegyük könnyebbé ezt a délutánt. Azt javasolta a
képviselő úr, hogy írjuk is be, illetve az általuk készített tanulmányt is ismerjük meg. Azt
javasolom, hogy egyelőre a nyár folyamán csak az általuk készített tanulmányt ismerjük meg,
ezzel sem tovább tágítva azok körét, akiket indokolt az országgyűlési határozati javaslat
ismeretében meghívni.

Úgy teszem fel a kérdést, hogy ki az, aki támogatja Varga Lászlóné, Együtt
Gyöngyöspatáért Baráti Kör, személyes meghallgatását? (Szavazás. – 2 igen szavazat.) Ki
ellenzi? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 10 tartózkodó szavazat.) Két igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 10 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta Varga
Lászlóné személyes meghallgatását.

Balczó képviselő úr, parancsoljon!

BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Annyiban engedje meg, gyakorlatilag az ügyrendben
kérem azt, hogy amikor ősszel, novemberben befejezzük a működésünket a jelenlegi előírás
szerint, akkor mondjuk ki tisztán, hogy ennek a civil szervezetnek a képviselőjét egyáltalán
nem akarjuk meghallgatni, miközben mondjuk Magyar Ildikót, a Minority Rights Grouptól
feltétlenül meg akarjuk hallgatni.

ELNÖK: Valóban így van, november 20-án befejezzük a munkánkat. Azt gondolom,
Varga Lászlónétól egyelőre elég az ő általa készített tanulmány.

Mile Lajos képviselő urat illeti a szó. Parancsoljon!

MILE LAJOS (LMP): Kicsit félreérthető volt, ahogyan feltette a kérdést, elnök úr,
elnézést kérek, mert azt javasolta, hogy első lépésként először csak a tanulmányt nézzük meg,
és nyitva hagyta azt a lehetőséget, hogy mondjuk, ha utána, a tanulmány ismeretében
indokoltnak fogjuk tartani, személyesen is hallgassuk meg. Tehát nem volt ennyire
kategorikus a kérdésfeltevés, hanem mintegy annak feltételeként állította be, hogyha
elolvassuk ezt a tanulmányt, akkor utána még mérlegelhetjük, van-e értelme, hogy a bizottság
személyesen is meghallgassa.

Megmondom őszintén, a saját részemről nem tartom kizártnak, hogy a szöveg
ismeretében kíváncsi lennék arra, hogy szóbeli kiegészítésekkel tudja-e még tisztítani a képet,
ami ott szerepel. Azt kérem az elnök úrtól, szavaztassa meg ilyen értelemben a bizottságot.

ELNÖK: Nem fogom megszavaztatni, képviselő úr, egyrészt azért nem, mert már
szavaztunk, másrészt nem kívánom háromszor ugyanazt a dolgot elmondani. Amennyiben
indokolt a nyári szöveges dokumentumok megkérése után ősszel ilyen értelemben módosítani
a tervet – eddig kétszer mondtam el –, az a fajta rugalmasság megvan bennünk, hogyha
indokolják, hogy újabb meghallgatottak legyenek, meghívjuk őket.

Úgy tettem fel a kérdést, hogy Varga Lászlónét nem hívjuk meg, de utána javasoltam,
hogy egyébként csatoljuk a nyáron általunk elolvasandó dokumentumok köréhez az ő
tanulmányát is. Nem szeretném ezt újraszavaztatni, szerintem egyértelmű voltam.

Kérem az együttműködésüket a szavazások során, számtalan módosító javaslat
érkezett.

Szavazás módosító javaslatokról
A 2. ponthoz érkezett módosító javaslat szerint Vona Gábor, a Jobbik

Magyarországért Mozgalom elnöke, tekintettel arra, hogy tematikájában valóban nem illik a
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húsvéti utaztatás témájához, az 1. pontban kerüljön megjelölésre. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfeltartással jelezzen! (Szavazás. – 12 igen szavazat.) Ki ellenzi? (Nincs jelzés.) Ki
tartózkodik? (Nincs jelzés.) A bizottság ezt egyhangúlag támogatta.

A 2. pontban dr. Schiffer András személyét illetően a Lehet Más a Politika elnöke
helyett frakcióvezetőként szerepeljen a munkatervben. Ezt, kérem, vegyék technikai
átalakításnak a munkaterv kapcsán, ezt szavazás nélkül is rögzíthetjük.

Még egy módosító javaslat érkezett, mely szerint Mesterházy Attila urat a 2. pontnál
hallgassuk meg. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezzen!

Balczó képviselő úré a szó. Parancsoljon!

BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Egy technikai kérés. Ugye, én a 6. ponthoz javasoltam.
Lehet, hogy más javasolta a 2. ponthoz.

ELNÖK: Mi a 2. pontnál rögzítettük, úgyhogy a 2. pontnál kérdezem: ki az, aki a
2. pontnál a húsvéti utaztatás kapcsán Mesterházy frakcióvezető úr meghallgatását javasolja?
(Nincs jelzés.) Ki ellenzi? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? ((Szavazás. – 12 tartózkodó
szavazat.) A bizottság egyhangúlag tartózkodott.

Harangozó alelnök úr javasolta a 3. és az 5. pontban az ORFK vezetőinek a jelenlétét,
illetve a meghallgatását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezzen! (Szavazás. –
10 igen szavazat.) Ki nem ért egyet vele? (Szavazás. – 2 ellenszavazat.) A tartózkodás
matematikailag kizárt, 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal a bizottság támogatta.

A 3. pontnál Soltész Bálint úrra, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjére
érkezett javaslat. Aki ezt támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezzen! (Szavazás. 3 igen
szavazat.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás. – 9 ellenszavazat.) Ki az, aki tartózkodik? (Nincs
jelzés.) 3 támogató, 9 ellenző, tartózkodás nélkül a bizottság nem támogatta ezt a javaslatot.

Az 5. pont tekintetében a Nemzeti Jogvédő Szolgálat meghívását javasolta Mirkóczki
képviselő úr. Aki ezt a javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. –
2 igen szavazat.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás. – 7 ellenszavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás.
– 3 tartózkodó szavazat.)  A  bizottság 2 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal, 3 tartózkodás
mellett a bizottság nem támogatta.

A 6. ponthoz az első módosító javaslat, ami érkezett, az, hogy minden parlamenti
frakcióvezetőt hívjunk meg. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezzen! (Szavazás. –
2 igen szavazat.) Ki nem ért ezzel egyet? (Szavazás. – 7 ellenszavazat.) Ki tartózkodik?
(Szavazás. – 3 tartózkodó szavazat.) 2 igen szavazattal, 7 ellenében, 3 tartózkodás mellett a
bizottság nem támogatta.

Javaslat érkezett Gyurcsány Ferenc meghallgatására a 6. pont tekintetében. Kérdezem:
ki az, aki ezzel egyetért? Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezzen! (Szavazás. –
10 igen szavazat.) Ki nem ért vele egyet? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás. –
2 tartózkodó szavazat.)  10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a
bizottság ezt a módosító javaslatot támogatta.

Nyakó képviselő úr javaslatot tett arra, hogy Hajdúhadház valamilyen módon kerüljön
ide, de ne módosító javaslatként kezeljük. (Nyakó István: Hagyjuk!) Jelen vonatkozásaiban fel
fog merülni, tehát szóbeli hozzászólásokkal beérjük majd a hajdúhadházi események
reprodukálását.

Ezen a ponton kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, melyik módosítóról nem
szavaztunk, bár kellett volna?

Balcző képviselő úrnak adom meg a szót, parancsoljon!

BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): A 6. ponthoz Gyurcsány Ferencet már javasolta, de
éppen a Szanyi-féle megnyilvánulások alapján a tágabb politikai összefüggés kapcsán
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Mesterházy Attila frakcióvezető úr meghallgatására tettem javaslatot, szeretném, ha elnök úr
erről szavaztatna.

ELNÖK: A képviselő úrnak tökéletesen igaza van Mesterházy frakcióvezető úr
kapcsán, rögzítettük is a 2. pontnál történt vitában. Az okozta a zavart, hogy a 6. pont
tekintetében javaslat érkezett minden frakcióvezető meghallgatására és külön egy javaslat
Mesterházy Attila frakcióvezető úr meghallgatására.

Külön szavazást kérek a tisztelt bizottságtól arról, hogy a 6. pont tekintetében
Mesterházy frakcióvezető úr meghívást kapjon-e. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze! (Szavazás. – 4 igen szavazat.) Ki nem ért ezzel egyet? (Szavazás. – 8 nem szavazat.)
A bizottság 4 támogató szavazattal, 8 ellenszavazattal ezzel nem értett egyet.

Kérdezem a tisztelt képviselő urakat, tettek-e olyan módosító javaslatot, amelyről nem
született bizottsági döntés. (Nincs jelzés.) Nincs több hozzászóló.

Szavazás a munkatervről
Kérdezem a tisztelt bizottságot: ki az, aki az elfogadott módosításokkal kiegészített

munkatervünket támogatja? Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. –
8 igen szavazat.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás. – 2 nem szavazat.) Ki az, aki
tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó szavazat.) 8 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2
tartózkodás mellett a bizottság a munkatervét elfogadta.

Elnöki zárszó

Zárásként engedjenek még meg három dolgot a tisztelt képviselők. Egyrészt
köszönöm azt az önmegtartóztatást mindenkinek, amely következtében idő előtt nem
nyitottuk ki magát a témát.

Másrészt arról szeretném tájékoztatni önöket, hogy a nyár folyamán a munkatervben
meghatározott dokumentumok folyamatosan, ütemezve bekérésre kerülnek, melyeket azután
azonnal továbbítunk önöknek, abból a célból, hogy a nyári szünidejük és pihenőjük kellős
közepette is legyen módjuk foglalkozni a gyöngyöspatai eseményekkel, megteremtve ennek a
kereteit.

Harmadikként jelezni szeretném, ha úgy néz ki, hogy a bizottság 150 napon belül nem
tudja elvégezni a munkáját, bár remélem, ez nem lesz így, hiszen az Országgyűlés ezt a
jelentést ennyi idő múlva várja tőlünk, akkor a Házszabály értelmében egyébként van mód
ennek a 150 napnak a meghosszabbítására. Tehát csak arra szerettem volna utalni, hogyha
megmaradva a létrehozandó országgyűlési határozati javaslatban foglaltak mentén mégis
elhúzódik a bizottság munkája, akkor semmiképpen sem a minőségből engedjünk, inkább
forduljunk az Országgyűléshez az esetleges hosszabbításért.

Van-e bárkinek bármilyen mondandója? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, szeretnék
önöknek kellemes nyarat kívánni. Köszönöm a mai munkájukat, jelenlétüket, további szép
napot kívánok.

 (Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 32 perc)
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