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Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügy i

bizottságának

ajánlás a

a J/8958 . számon előterjesztett, Az állampolgári jogok országgy ű lési biztosának 2008 .
évi tevékenységérő l szóló beszámolóhoz

Tisztelt Országgy ű lés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága a 2009 .
szeptember 9-i ülésén a beszámolót megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2) bekezdés e
alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be :

A bizottság meghallgatta dr. Szabó Máténak, az állampolgári jogok országgy űlési
biztosának a beszámolóhoz fűzött szóbeli kiegészítéseit . Az állampolgári jogok
országgyűlési biztosa a beszámoló újszerűségére hívta fel a figyelmet .

Elmondta, hogy az elmúlt év volt az els ő naptári év, amikor teljességében ellátta a z
állampolgári jogok országgyűlési biztosának a feladatkörét, és a beszámoló így az első
általa előterjesztett beszámoló. Utalt arra, hogy jelentős változások történtek a hatáskörében
azáltal, hogy megszűnt az állampolgári jogok országgyűlési biztosa helyettesének pozíciója,
és az új törvény elfogadását követően a környezetvédelmi ügyek átkerültek az újonnan
megválasztott, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosához .

Az országgyűlési biztos kifejtette véleményét az Európában egyedülálló
ombudsmani rendszerről . Tájékoztatást adott az ombudsman arról, hogy 2008-ban a
környezetvédelmi feladatok átruházásának ellenére kb . 10 %-kal nőtt a panaszok száma ,
melyeknek feldolgozásával sikerült lépést tartaniuk annak ellenére, hogy az Ombudsmani
Hivatal költségvetési támogatása nem növekedett . Aggályát fejezte ki amiatt, hogy a
jövőben a publikációk anyagi hátterét nem látja eléggé biztosítottnak .

Az ombudsman kihangsúlyozta, hogy a beszámoló nem egy egyes szám első
személyű beszámoló, hanem a munkatársak, a panaszosok, a civil szervezetek és a civilek
együttműködésének eredménye .

Ezt követően az ombudsman a négy kiemelt projektre hívta fel röviden a figyelme t
(gyermekjogi projekt ; gyülekezési jogi projekt; a hajléktalanok jogainak védelmében
indított projekt; kisebbségjogi projekt) . Az országgyűlési biztos ez évben is elemezte a z
aktív vagy proaktív eljárás dilemmájának kérdését .



A bizottsági vitában több képvisel ői vélemény, hozzászólás hangzott el, és a
képviselők kérdéseket intéztek az országgyű lési biztoshoz .

Annak ellenére, hogy több kritikai megjegyzés is elhangzott, a bizottsági tagok
többségnek véleménye szerint a beszámoló mögött komoly szakmai munka van .

Kormánypárti és ellenzéki képvisel ők egyaránt pozitívumként emelték ki a
beszámoló új típusú jellegét, és szerkezetét . A beszámoló informatív, a négy 2008 . évi alap
projekt ismertetését követi az alapvet ő alkotmányos (állampolgári, emberi) jogok
érvényesülését feltáró vizsgálatok elemzése .

Kormánypárti képviselői vélemény szerint rendkívül tanulságosak a mellékletek, é s
a beszámoló CD-melléklete, mert tájékoztatást ad az országgy űlési képviselők és az
olvasók számára arról, hogy alapvetően mely problémák és ügyek foglalkoztatják az
állampolgárokat .

Véleményként hangzott el, hogy mivel más a beszámoló szerkezete, mások a táblá k
is, így nehezebb az összehasonlítás a korábbi évekkel, annak ellenére, hogy a panaszok
struktúrája szinte változatlan maradt .

Jónak tartják a képvisel ők azt a módszert, hogy az országgyűlési biztos a
panaszosokat a hatáskör hiányáról szóló kiértesítésben tanácsokkal látják el, illetv e
tájékoztatást adnak arról, hogy hová fordulhatnak.

Kormánypárti és ellenzéki képviselők egyaránt pozitívnak tartották, hogy az
országgyűlési biztos fokozott figyelmet kíván fordítani a gyermeki jogok érvényesülésére.
Mindkét oldal érdeklődött aziránt, hogy milyen az országgyűlési biztos ajánlásainak,
javaslatainak a fogadtatása, illetve kérdéseket tettek fel azzal kapcsolatban, hogy hogya n
értékeli az ezzel kapcsolatos statisztikákat, illetve hogy hogyan kezeli az esetleges
kudarcokat, vagy amikor úgy érzi, hogy akadályozzák a munkájában .

A szocialista frakció szerint pozitív, hogy 2008-ban részletesen foglalkozik a
beszámoló a pénzügyi szervezetekkel kapcsolatos vizsgálatokkal is .

A kormánypárti képvisel ők a fentiek elismerése mellett több kritikai megjegyzés t
tettek, és számos kérdést tettek fel az országgy űlési biztos több nyilatkozatával ,
kijelentésével kapcsolatban . Rákérdeztek arra, hogy megbékélt-e már az ombudsman a
jelenlegi ombudsmani struktúrával, illetve átgondolta-e az „Egy a biztos” álláspontját .

Konkrét kérdések hangzottak el az állampolgári jogok országgy űlési biztosának a
cigánybűnözéssel összefüggésben elhangzott nyilatkozatával kapcsolatban, és a nemzeti é s
etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosával való együttműködésére vonatkozóan .

Kérdés hangzott el arra vonatkozóan is, hogy a proaktivitás mindig megfelel ő és
elegendő módszer-e az alkotmányos jogok védelmében .

A kormánypárti képvisel ők a beszámoló első oldalán szereplő megállapítással („Az
alkotmányos jogok szempontjából elgondolkodtató, hogy a többpártrendsze r
intézményesítése óta el őször van egyetlen párt a kormányzás birtokában és éppen a korább i
egypártrendszert irányító párt jogutódja az") kapcsolatban is kérdéseket tettek fel, melye t
elutasítottak és megítélésük szerint ez a kijelentés méltatlan az általuk is, egyébként 2/3-o s
többséggel megválasztott országgyűlési biztoshoz . Több kritikai megjegyzés, illetv e
gondolat hangzott el továbbá azzal kapcsolatban is, hogy mennyiben nyilatkozhat a 2/3-o s
többséggel megválasztott parlamentnek felelős ombudsman társadalomtudósként ,
kutatóként, illetve, hogy mennyire választható a két min őség ketté .
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A kormánypárti képvisel ők véleménye szerint nem kerülhető meg az ombudsman
egyéb megnyilvánulásainak, nyilatkozatainak, felfogásának vizsgálata, ezért nem tudják
támogatni az éves beszámolót sem. A bizottság roma származású, szocialista képvisel ője is
elutasította,, hogy a magyarországi romák ügye csak a kisebbségi biztosra tartozik, mert ők
is magyar állampolgárok.

Az ellenzéki képvisel ők egyhangúlag támogatták az országgyűlési biztos
jelentésének elfogadását .

A bizottság elnöke rámutatott, hogy érdemes lett volna jobban tanulmányozni magá t
a beszámolót, mert az súlyos szakmai megállapításokat tartalmaz . Az ellenzéki képviselők
szerint bosszantó az az intolerancia, ami az ombudsman megszólalásait követi .

Az ellenzéki képviselők véleménye szerint a kormánypárti képvisel őknek inkább a
biztos tavalyi beszámolójáról kellett volna véleményt mondani, és nem azzal kapcsolatban ,
amiket mondott, melyek közül pl. a cigánybűnözésre vonatkozót a félreérthetőséget belátva
az ombudsman utóbb vissza is vont .

Az ellenzéki képviselők rákérdeztek arra, hogy mi lett az ombudsman Pest-megye i
vizsgálata megállapításainak, illetve az OPNI és az Országos Addiktológiai Intéze t
bezárásával kapcsolatos ajánlásaink és közleményének sorsa .

Az ombudsman tököli vizsgálatával kapcsolatban kérdést tettek fel továbbá arra ,
hogy mi lett a fogadtatása az előzetesen letartóztatott fiatalok speciális helyzetéb ő l adódó
alkotmányos jogok érvényesülésével kapcsolatos, az Igazságügyi és Rendészet i
Miniszternek címzett javaslatnak, mivel a beszámolóban az szerepel, hogy a vélemények
ütköztetése még folyamatban van .

A bizottság a beszámolót általános vitára nem tartotta alkalmasnak (9 i, 4 n, 6 t) .

A bizottság a beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat benyújtásáva l
egyidejűleg állít előadót az általános vitában .

Balog Zoltán
a bizottság elnöke

Budapest, 2009 . szeptember 9.
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