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Kósáné  dr. Kovács Magda (MSZP), a bizottsáe elnöke: Tisztelt
Bizottságl Kedves Vendé geink! A munkatervünknek megfelel en
a mai ülé sünkön vendlrklí t köszönthetiük dr, Ddyid lbolyát, a ma-
gyar koí mány igazsá€ügy-miniszteré t, örülünk, hogy eIfogadta a
meghí vásunkat, é s szeretné k mindenkit emlé keztetni arra, ho€y
a Házszabály szerint a bizottságunk xel,! kötelezet aEs neqhallgatás-
r4, tehát mi most Vendé get köszóntünk, akivel beszé lgetünk, é s
ennek a beszé lgeté snek szavazással rögzí tend  eredmé nye
nincs. Köszöntöm a miniszter asszony munkatársait, Engedjé k
meg, hogy a jeglz könyv számára bejelentsem, hogy schmidt Fe-
renc helyettesí ti P\tlipi Árpádot, Harqitai ]ános Láuer |ózsefet, Ki55
cábor heiyettesí ti DOnátí 1 Lászlót, valamint Godó Laios Ia,bajdi
csabát, Miniszter asszony bizonyára tudja, hogy a bizottság tag-
jai megkapták a Ké pvisel i Táié koztató Központtól azt a szoká-
sos összeállí tást, amellyel a bizottsági ülé sre fel szoktunk ké -
szülni, Ké rem, hogy r viden Vezesse be a mai bizottsági ülé sen a
bizottság é s az Ön beszé lgeté sé t,

Dr. Dáüd lbolya igazságügy-miniszter: Tisztelt Elnók
Asszony! Kedves bizottsági Tagok! Köszönöm mindenekel tt a
meghí vást, é s azt, hogy Vendé gké nt lehet itt a kormány ta€ia,
szeretné k köszönetet mondani a bizottságnak, hiszen az elmú lt
id szakban, tú lzás né lkül mondhatom, hogv pé ldaé lté k  volt a bi-
mttsáq é s a miniszté rium Euüttm ködé se, Úgy tapasztaltam, hogy aZ
elmLllt három é V folyamatos együttm(í ködé se meghozta a maga
eredmé nyé t is, A mostani beszámolómat három ké rdé skör köré
§Zeretné m csoportosí tani, Az egyik aZ, hogy milyen változások
születtek a köZjogi a magánjogi, iilet Ieg a büntet jogi terüle-
ten, A közjo€i terüietról Viszonylag kevesebbet beszé lné k, mert
azt hiszem, ónók sokkal iobban tudják, hogy annak a kisebbsé ei
tóí vé nymódosí tásnak, amely vé gül is elké szült, mi volt a háttere,
é s milyen elemeket tarta]maz, É n a bizottságot csak arróI szeret,
né m tájé koztatni, hogy egy iiyen konszenzussal bí ró javaslat,
amely a hisebbsé gi töNé nU hódosí tlisí  möE lt ú eghú zódik, engem is
arra kötelez - é s egyé bké nt szakmailag is tudom vállalni a javas-
lat pont ia it -, hogy kí  ulqatom , hogy ezt a karmánu, i]let leg az or-
szággy lu megtárgyalia, A második közjogi jelent sé gú  ké rdé s,
amir l né hány gondolatot szeretné k mondani, az l999-ben elké -
szült közé ptáVú  inté zkedé si csoma€unk, amely a romák é Ietkö-
rülmé nyeinek iaví tását cé lozza é s szolgálja, A cigányügyi Tárca-
közi Bizottság közrem ködé sé vel jú liusban módosí tottuk az
egé sz inté Zkedé scsomagot, pontosí tottuk a szakfeladatokat, ha-
tárid k kerültek megjelölé sre, é s a koí mány további feladatokat
Vállalt az ifjú ság é s a sport terü]eté n A feladatok vé grehajtásá-
hoz szüksé ges pé nzforrásoknak három területe Van: az egyik a
szaktárcáknál lé V  í orrás, a másik a közalapí tványokná1 1é vó for,
rás é s a Phare-támogatás, Í gy mindósszesen ebb l a három for,
rásbóI kilencmilliárd lorint az a nevesí tett összeg, amely ennek a
közé ptáVú  romaprogramnak a vé grehajtására rendelkezé sünkre
áll.

Röviden szeretné k szólni arról - mert Önók bizonyára iól is-
merik -, hogy elké szült a h1sszú  tá|ú  rcma társadalon- é s kisebbsé gpo-
litihai straté gia, é s euneh iróngelvei, ltt három prioritáSt szeretné k ki-
emelni, amelyek számomra is rendkí vül fontosak] az oktatást, a
muhkae(í piacot é s a 6akdi kondí tióh t'ejleszté slt, A fentiek mellett to-
vábbra is olyan ú iabb a]apelveket fogalmazunk meg, amelyeket
szé les körú  társadalmi Vita során kí vánunk vé glegesí teni, Ennek
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Az orsággyí í lé 8 Embeí t |ogl, Ktsebbsé gl é 9 vallásügyt Btzott-
ságának 200l. szepté inber I9-1 ülé sé nek szerke szí et1 iegyz -
könyve Dí . Dávtd |bolya lgazságügy,mlniszter nethallgatásá-
ról.
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a tervnek a kidolgozásában egyé bké nt a Ny'agyar Tudományos
Akadé mia é s az Európa Tanács egy szaké rtóie is ré szt vett, Ebb l
a csomagból a számomra egyik legkedvesebbet szeretné m ki-
emelni, a továbbtanu]ó roma ösztöndí iasok programiát, Hiszem
azt, hogy a romák lelemelkedé sé nek az egyik leghaté konyabb é s
legbiztosabb eszköZe a tanulás, a tanulás é s a tanulás Je]enleg
ké tezer ötszáz roma ösztöndí iasunk Van é s nagyon bí zom benne,
hogy a következ  tané Vben ezt a lé tszámot meg tudiuk duplázni
Erre a programra 200l-ben 33ó millió forintot fordí tottunk,
2002-ben ezt a tárca kereté ból ki tudiuk egé szí teni ötven millió
forinttal, Az oktatási Miniszté rium szinté n ré szese ennek, amely
a Phare segí tsé gé vel 200l-ben megkezdte ké t ú j kollé eium é pí -
té sé t, Azt hiszem, senkinek nem kell bizonygatnom, hogy az
egyik legjelent sebb támogatási é s felemelkedé st biztosí tó
program a roma í iatalok ösztönzé se a tanulásra A másik elen,
gedhetetlenül iontos plogram a munhaproqram. A munkaügyi
programok aZ eddigi tapasztalataink szeí int ké t-három megyé -
ben olyan jó módszertani programokká fejl dtek ki, amelyekben
cigányügyi menedzserek segí tenek a rorna közössé geknek, szá-
momra nagyon fontos - mert a tárcámhoz közvetienül kapcsoló-
dó kezdemé nyezé s é s a vé grehajtásban is ré szt Veszünk - az
antidiszhimi]lác s olszóqls i\qvec  hdlóut fel, é s kié pí té se amelyben
aZ lgazságügyi Miniszté rium, a Nemzeti é s Etnikai Kisebbsé ei
|]ilatal valam'r- dl Or.7dco5 ci€ánV onkolmdnyldl > le\ll
vesz, október ]-jé n megkezdj k a munkát. A megyé kben rendel,
kezé sünkre álló szezódé sekkel megbí zzuk azokat az üg},vé deket,
akik ezt vállalják, Egyé bké nt számomra meglep  volt ezen a té ,
ren a tú ]jelentkezé s é s az, hogy hány jó nev  üewé d - akik kö-
zött kamarai elnökök é s alelnökók is vannak - vállalja azt, hogy
ré szt vesz a jogvé d  hálózat munkájában. Itt nemcsak jogsegé ]y,
szolgá]atot szeretné nk biztosí tani, hanem szüksé g eseté n a pe,
'", ké pvi,"let e la-j.á, is

A harmadik ké ldé s az ahtidi,zkinirrdcid é s annak az aktualité -
sai, Nem szeretné k sokat beszé ]ni az alkotmányban biztosí tott
é S garantá]t me€különbözteté si tilalomról é s arról, hogy az ez
alapián szü]etett törvé nyek ezt kötelesek ligyelembe Venni, A
hátrányos megkülönbözteté s minden formájának a megti]tása
olyan alapelv amely elé g sok ágazati töFé nyünkben kimutatha-
tó, Ahol Viszont ágazati tórvé nyekben ez nem egzakt, ott a polgá-
ri törvé nykön},^,i generá]isan is ad segí tsé get ennek az áthidalásá,
ra, Nemré giben pé ldaé rté kú  volt a Legfelsóbb Bí róság egyik ha-
tározata. Volt egy büntet eliárás, melynek során a támadót e]-
í té lté k, majd ezt köVet en a Legfels bb Bí róság káfté rí té st í té lt
meg a családnak.

Azt hiszem, nagyon sok esetben tú l sokat Várunk a iogsza-
bályoktól, É n sokkal inkább a kií vethutes joqalkalmazósra sieret-
né m fektetni a hangsú l},t. Fontos SZámomra ebben a kisebbsé gi
ú unkában az \rsziqga lé si biztas surepe. A,z országgyú lé Si biztos fel,
adatköré ben bizony nemcsak a hatóSági eljárás, hanem aZ is
benne van, hogy ennek elmulasztása eseté n egyé b inté zkedé se-
ket is megtehet, Fontos a tevé kenysé ge é s fontos az együttmú ,
kódé s mind a bizottsá€gal, mind a miniszté riummal Elmondha,
tom, hogy aZ elmú lt id szakban jó Vo]t az együttm ködé sünk az
ombudsmannal, é s ké ré seinek jó ré szé t tárcánk teljesí tette is i]-
letve együttmú kódtünk annak megva]ósí táSában. Né hány szót
szeretné k sZólni arró] aZ antidiszkriminációS bizottságróI, arnely
m ködik, Tudomásom szerint háromszor tartott ülé st, é s Vizsgál-
ia az ágazatl iogszabályokat, Vizsgália azt, hogy a jogszabályok-
ban ho] vannak esetleg olyan, az antidiszkriminációs é s alkot-
mányos e]vet gyengí t  szabályok é s olyan joghé zagok, ahol a
jogalkotásnak haté konyabban kellene fellé pnie, ltt sem szeret-



né k kité rni arra a korábbi vitára, hogy szüksé ges-e egy egysé ges
antidiszkriminációs törvé ny vagy ele€end  aZ ágazati törvé nyek-
ben egy átvilágí tás é s módosí tás, Ha ez a bizottság a munkáiát
befejezi - az ószre í gé rte ez a bizottság ennek a munkának a le-
Zárását , akkor talán biztosabb alapon állhatunk abban. hogy el
tudiuk dönteni, melyik aZ a megoldás, amelyet Választunk Szá-
momra egy dolog megnyugtató: mind a kettó alkotmányos; az
is, ha egy antidiszkriminációs törvé nyünk van, é s aZ is, ha ezt az
ágazati törvé nyekben tudjuk mé e tovább csiszolni.

Elé rkeztú nk ahhoz a máSodik joglerülethez, amely a uaqá|jagi
szfPí í i é rinti, A bizottság leladat- é s hatásköré Vel ósszefüggé sben
talán egy törvé nyt szeretné k kiemelni, amely számomra fontos
volt, é s ez a gondnokság ald helgezé s, é s magával a gondnokság in-
té zmé nyé vel kapcsoIatos ú j szabályozási rendszerünk volt, hi-
szen a cselekv ké pessé ggeI, gondnokággal összeí üggé sben
módosí tottuk a törvé ny.t, amely egyé bké nt az idé n novemberben
már hatályba is lé p, A szabályozásunk cé lja aZ volt, hogy az é rin,
tett Sokkal na€yobb autonómiát kapion, mint az azt megel z 
id szakban, é s egy olyan differenciáltabb rendszert iktassunk be,
amely csak a legszüksé gesebb területeken é s mé fté kben korlá-
tozza az é rintettek szemé lyi szabadságát, dönté si autonómiáját;
ugyanakkor biztosí tia, hogy jogi garanciákat taftalmazó eliárás,
ban töfté njen meg az   gondnokság alá helyezé se, Egy-ké t pé l-
dát emlí tené k bel le: nem határozatlan id re szól a gondnokság
alá helyezé s, hanem a bí róságnak meg kell határoznia egy id -
tartamot; a kötelez  felülvizsgálat id tartamáról rendelkeznie
kell; a gondnokság alá helyezett szemé ly ré szé re a gondnokot a
gyámhatóság rendeli ki, ennek során kiemelten é s szé leskör en
é rvé nyesül a gondnokolt dónté si autonómiája, é s megállapí tá-
som szerint egylajta iobb, bizalommal megtöltött tafta]mi vi-
szony is, A harmadik teí ú ]teI a bühtetú Oq ter lete EZ aZ a terület,
amelyikr l átfogóbban, é s talán az elmú lt három é Vet is é rté kel-
ve szeretné k beszé lni, hiszen a büntet  jogszabályok módosí tá-
sa nagyon sok ponton é rintette az Önök bizottságának feladat-
é s hatáskóré t, hiszen a bünteté skiszabás általános elveit l kezd-
ve a szeruezett b nözé ssel, a kábí tószerrel kapcsolatos vjsszaé lé -
sekkel é rintett törvé nyek meghozatala olyan ké rdé seket vetett
föl, amiról tudom hogy a bizottság tóbb esetben tárgyalt A
szeNezett bú nöZé ssel kapcsolatban is a titkl' i\í OrnációOu ité s, a

í elett kuomam joqinthmé ngé nek beveut\e, a tanfué deLmi rendelkezé sek

beiktatása, a b 4üldö7í  ható\lio\khal eqqüttm höd  szemé Luek büntethe-

t sé qé nek biztl,í tá1a, ezek mind fontos elemei voltak az elmú lt id -
szak jogalkotásának,

Beleiezé sül a bünteté s-Vé grehaitásról szeretné k beszé lni,
amely szinté n sok párhuzamos feladatot é s munkát ad a bizott-
ságnak is é s nekünk is, Engedjé k meg, hogy inkább csak gondo-
]atszi]ánkokat mondjak, mert arról, hogy tú ]zsú foltak a bünteté s-
Vé grehaitási inté zetek, talán nem kel] beszé ]ni, hisz ez mindnyá-
iunk el tt ismeretes Nemcsak a közfeladatot ellátó szemé lyek
köré ben, hanem a bú nteté s-Vé €rehaitásban, az elí té ltekkel VaIó
kapcsolattartásban é s azok nevelé sé ben is nagyon lontos szere-
pet töltenek be a börtónlelké szek, Jelenleg tizenöt i állású  é s ti-
Zenöt ré szfoglalkoztatású  börlönlelké szünh Van, Nagyon jó tapasz-
talataim Vannak a tekintetben, hogy sokan é Inek ezzel a lehet -
sé gge], Nagy segí tsé g az, hogy kapcsolatot tudnak teremteni lé -
lekt l lé lekig, amire az elí té ]teknek nagy szüksé gük Van, Azé rt,
hogy a börtönlelké szi szolgáIat megfelel en el tudja iátni a tevé -
kenysé gé t megteremtettük az lnté Zmé nyi hátteret, több helyen
lé tesí tettünk ú ortofl kdpolnát, Í gy pé ldául Sdtoruljaú jhelqen, a budapes-
li fegyházban é s börtönben, sllt-Állatnpuszláh, a halocsai fegyház-
ban é s a V.,lUiqe utcában az elmú lt id szakban szenteltünk ká,
polnát. AZ avatások során megtisztelt bennünket R4ürel nunciUs
ú r is é s ismé telten elí gé rkezett Kalocsára, ahol karácsony el tt
Szeretné nk egy tij böftönkápolnát lé tesí teni. Azt hiszem, hogy a
bünteté s-Vé grehajtási dol€ozók, aZ elí té itek é s az egyház jó kap-
csolatteremté sé nek lehetünk tanú i,

Az utóbbi id ben felvet dótt né hány olyan problé ma, ami a
bizottság é rdekl dé sé re egé szen biztosan számot tart, llyen pé l,
dául az anya,gyermek kapcsolat abban az esetber amikor az e1-
í té lt gyermeke bünteté s-vé greha'tási inté zetben jön Világra
Amikor tudomást szereztünk arról a Szomorú  esetr l, hogy a tö-
kö]i bünteté s-vé grehajtási inté Zetben az apának nem tetté k le-

het Vé , hogy a gyermeket ú gy látogassa, hogy közben meg tudia
fogni é s emberi módon tudjon vele találkozni, rögtön utasí tot,
tuk a bünteté s-vé grehajtási inté zet parancsnokát, hogy ezt tegye
lehet Vé  med nem a gyermek é s nem aZ apa az elí té lt, lbhát aZ
apákak ós 6 gqermehnek a büntet^-vé qrehajt,is adta hijrülmé naek között
biztasí tahi hell azt az embei mé ltósáqhaz h\uátart1zó hapcsalattartóst, ami
a gaermek szülelé s^Jel equ'itt iáí  Egy másik ilyen eset Volt, amikor tu-
domásunkra jutott hogy a gyereket hú szperces szoptatás után
elveszik az anyától, Köszönöm a saitónak, hogy ezt leí rta, mert
í gy lehet Sé günk nyí lt rá, hogy azonnal ké relemmel forduljunk a
bünteté s-Vé grehajtási parancsnokhoz, hogy Változtassa meg ezt
a gyakorlatot:   ezt a ké rdé st aZ egé szsé gügyi inté zeté n belül az
egé szsé €ügyi szak-i orvossal tudia megbeszé lni, Igen gyorsan
sikerült ezen változtatni, Egé szsé gügyi ké rdé s az hogy a gyerme-
ket hú sz Vagy harmincké t percig kell ilyenkor aZ anyánál hagyni,
Ezek olyan felesleges dolgok voltak, amik nem öltóttek normatí v
formát, azonban a bünteté s-vé grehaitási inté Zetben ez a gyakor,
lat alakult ki, A köVetkez  ké rdé s amely a sajtóban pozití v é s
negatí v támogatottságot é s ellené rzé st egyaránt kiváltott -, hogy
lehet Vé  tettük a bünteté s-vé grehaitási inté zetekben az iskllásak
ré szvé telé t, Az elmú lt id szakban sokat gondolkodtunk azon,
hogy a bú nmegel zé s mindannyiunk számára sokkal fontosabb
feladat mint a bú ncselekmé nyek utólagos lelderí té se. A2onban
nem biztos hogy a bú nmegel zé s köré ben elegend  aZ a mun,
ka, amit a rendórsé g Vagy az oktatásügy az í róasztal mellett vé -
€ez ezé rt felajánlottuk az iskoláknak, ha é lni kí vánnak azzal a le,
het sé ggel, hogy elmehetnek bünteté s-vé grehajtási inté zetekbe,
akkor azt mi lehet vé  tesszük, Nincsenek olyan bünteté s-Vé gre-
haitási inté zeteink, ahova ne engedné k be  ket, tehát oda me-
hetnek, amelyik a legközelebb Van hozzáiuk, Az elmú lt id szak-
ban az iskolák 179 alkalommal é ltek ezzel a lehet sé ggel é s kö_
Zel ötezer diák jáí t bünteté s-vé grehaitási inté zetben, meghatáro-
zó többsé gükben közé p, é s l iskolai hallgatók, de ezerké tszáz ál-
talános iskolai tanuló is, Meg€y z dé sem, hogy sokkal haté ko,
nyabb eszköze volt ez a b nmegel zé snele, mintha hónapokon ke,
resztül papoltak Volna nekik akár otthon, akár az iskolában arról,
hogy egy,egy ,.kisebb balhé " milyen következmé nyekiel járhat
Köszönöm szé pen a bizottsá€nak, hogy lehet vé  tette hogy
ez"kröl " kc de,pkrol itt rra b"-zeli"k

Egé sZ biztos, hogy amikor a miniszter beszámolót tart, akkor
mindenr l beszé l, csak arró1 nem, ami a bizottság tagjait a Iegin-
kább é rdekli, eZé ft szeretné m megké rni elnök asszonyt é s a bj,
Zottság tagjait, hoey tegyé k fel ké rdé seiket Kószónöm a figyel,
m ú ket,

Elnök: Tisztelt Miniszter AsszonyI Köszöniük a táié koztatást,
Mivel az id  rendkí vül ei rehaladt, a bizottság tagiai egy kicsjt
sarkosabban Vagy röVidebben fognak fogalmazni mint ezt
egyé bké nt tenné k - ezé ft el re is elné zé st ké rek , bár nyiiván
sok mindenben mondanivalójuk is van aZ ön számáí a. Tisztelt
Bizottság| Ki ké r szót? Harrit,ii ké pvisel  ú l utána pedig Küs Cá,
bor ké pvisel  ú r

Dr. Hargitai |ános (FidesZ-MPP)] Köszönöm a szót, Elnök
asszony, Tisztelt Minjszter AsszonyI Ké t dologban ké rem a segí t-
sé gé t. Miel tt azonban megí ogaImazom ezt a ké t dolgot, enged-
je meg hogy né hány mondatot mondjak d hisebbsé qi töNé na elófté ,

szí té sé ró:I, egyú IIal megköszönve, hogy mondandóiát ezzel a ké r,
dé sse] kezdte, Amikor a törVé nymódosí tási szándé kot megfoga1-
maztuk é s lé trehoztunk egy ad hoc bizottságot, naivan azt gon-
doltam, hogy ez egy három hónapos feladat lesz számunkra,
Voltak olyan szocia]ista ké pviseI k, akik azt mondták, hogy ké t
é V is kel1 hozzá, Nos, aZ igazság az   oldalukon áll, meft már Va-
lóban ké t é ve bkkózuhh ezzel a ké rdé ssel, A magam ré szé ról köszö-
nöm azt a sok segí tsé get amit a tárcájától, aZ ön iobbján é s bal-
ján ül  uraktól é s a teremben itt lé v  munkatársaitól e törvé ny-
tervezet el ké szí té se kapcsán kaptunk, Sok elágazást é rtünk
meg, de órülók hogy ezek a munkatársak is tú lé ltek minden lo-
]yamatot. Egy dolog azonban mé g hátravan AZ utolsó é rdemi
találkozásunk ebben az ügyben aZ Igazságügyi Mjniszté riumban
Vo]t a nyár eleié n. Miel tt a parlament a nyári szabadságra szé t-
szé ledt, ott Voltak a tárcák ké pvisel i é s a bizottsági elnökök is,
Ha ú gy tetszik, att egy ul'lsó h|mprlmisszunot kötött a politika é s
az é rintettek, é s ennek kapcsán bizonyos tárcákat arra ké rlünk
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hogy ennek megfelel en fé süljé k át a törvé nyl. ANemwti Kulturá-
Iis ÖlöhsE Mi/,iszté iuna a lelvállalt lecké t heteken belül elké szí -
tette, a Pé nzüqaminisztln&r1 viszont mé g a maj napig se tette meg,
Ma ez a tórvé n}tervezet olyan stádiumban van, hogy benyú itha,
tó lenne, de a Pé nzügyminiszté riumnak bizonyos fenntarlásai
vannak, A pé nzügyi államtitkár levele után megkaptuk orrán Vik,
tortól st /4/ lstván alá ásával a Miniszterelnöki Hivata] állás-
pontját, amiben gyakorlatilag azt leiti ki, amit a miniszter
asszony is megfogalmazott, tehát a ketteiük áIláspontja óssze,
cseng, csak a Pé nzügyminiszter álláspontia lóg ki a sorból, A
Pé nzügyminiszté rium ott lé V  ké pvisel i elmondták, hogy napo-
kon belül meg tudiák oldani azt amit elvárunk t lük, deez mind
a mai napig nem törté nt meg, Ha é n aZ lgazságügyi Miniszté ri,
umtól megkapom a törvé nyjavaslat Utolsó formáját, termé szete-
sen magam is meg fogom szólí tani a Pé nzügyminiszter urat, de
azt ké rem Miniszter asszon}tól, hogy legyen ebben Segí tsé gem-
re, mert í gy e] bb é rünk a folyamat vé gé re, A másik dolo€, ami-
ben a segí tsé gé t ké rné m, e€y más területre kalauzol, s egy kor-
mányrendeletet é rint 2000 Vé gé n, szinte karácsonyán megjelent
egy olyan kormányrende]et, amely Speciális nyugdí iat, illetve
nuuqdi-kieqé szí té st í gé r bizonyos szemé lyi körnek; tóbbek között a
re1shieknek, akik att szenvedtek, vagy azoknak, akiket a suvjetunió-
ban bftóság elí té lt, é s ótt ké nqszetmunkdra í té ltí k tí het Ennek a kar
mányrendeletnek elé ggé  ellentmondásosra sikeredett a meglo-
galmazása, med a bí róságok egyé rtelm  dónté sei alapján ma
már látiuk azt, hogy a szemé lyi köft tágabban é ftelmezik, mint
amire a kormány szándé ka kiterjedt, EZt a lolyamatot Valaho-
gyan kezelni kell. Termé szetesen é n is - egyé ni ké pvisel ké nt -,
mivel té rsé gemben is Számtalan embert é rint ez az ügy szinté n
a szemé lyi kör tágabb é rtelmezé sé Vel é ftené k egyet, de azt gon-
dolom, a kormánynak mjndenké ppen vissza kellene té rnie vala-
milyen lormában erre a kormányrendeletre, meft szemmel lát-
ható, hogy mondom, bí rósági dönté sek máské pp é rtelmezik az
egé szet, mint a jogalkotó, é s ezt meg kellene el zn nk KósZó-
nöm,

Elnók Köszönöm szé pen. Kiss Cábor ké pvisel  ú r?
Dr. Dávtd tbolya igazságügy-miniszter: Bocsánat, Elnók

asszony, ha ké rhetné m, hogy egyenké nt reagáIiak, mert a saját
nagyon rossz tapasztalatom az, hogy a vé gé n mindenre ké t mon_
dattal kellene reagálnom, Kiss Gábor ké pvisel  ú r, ne tessé k
megharagudni, ez a magam ellené ben.,,

Elnök: Miniszter asszony, elné zé sé t ké rem, de amennyiben
ké rdé senké nt reagál, akkor abba a helyzetbe kerülünk, hogy a
szót ké r  ké pvisel k megszólalására nem lut maid id  s mártá-
jé koztattam Miniszter asszon},t anól, hogy tí z ólától Pinté r sán-
dor belú gyminiszter urat várjuk, nem lenne illend  ha nagyon
sokáig Váratnánk; attól taftok, hogy már í gy is mindenké ppen Vá-
ratni fogjuk, Engedje meg, hogy Kiss Gábor ké pvisel  ú rnak ad-
iam meg a szót. Ké pvisel  ú r|

Dr. Kiss Gábor (MSZP): Miniszter asszony, ne vegye üres ud-
variasságnak ha azt e]órebocsátom, hogy a ké rdé seimet, ame,
lyek termé szetesen Vitatni fogjé k esetenké nt aZ Ön ái]áspontiát,
a legteljesebb tiszteletem mellett teszem löl. El ször: a törVé ny-
hozói munkáva1 kapcsolatban, Nem szeretné m szöVeg szerint az
Ön szavait Visszaidé Zni aZ elmú lt ciklusból, amikor gyakran kifo,
gásolta - é s esetenké nt meggy z dé Sem szerint is joggal a
törvé ny-el ké szí té si munkálatok, a kodilikáció szí nvonaltalansá-
gát vagy rossz szí nvonalát, a törvé nyek megszöVegezé sé t, Nekem
az a tapasztalatom ebben a ciklusban is, hogy az egyes tórvé ny-
módosí tásokba nagy terjedelmú , oda nem il]ó módosí tásokat
szoktunk applikálni, ráadásul ezek esetenké nt ké tharmados é s
feles törvé nyeket é rintó appIikációk, é s id nké nt az is el fordu1,
hogy a né vadó ké pvisel  maga sincs egé szen tisztában azzal,
hogy a nevé ben benyú jtott módosí tó indí tvány Voltaké ppen mit
is takar, Utalné k itt pé ldául a Lelkiismereti é s 1)alLis5z6badsáqravo\at-
kozó tórvé ny el ké szí t  munkálataira, ahol magának az egyeté r,
té snek a lehet sé ge hiú sult meg azon, hogy menet közben talál_
koztunk egy ilyen módosí tó indí tvánnyal, A másik pé Idám a rek-
lánrlnl kapcsoIatos törvé ny, amelynek a preambuluma az é n ol-
vasatomban í gy né z ki egy javí tás után, í Felmutat eEJ javí tisokkaL

teli papí rlap\t.) Egé sz egyszer en é n aki egyeté tek a tórvé ny cé l,
jával a szövegezé ssel, é s nem is é rintek egyetlen olyan paragra-
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fust sem, amely voltaké ppeni határozatokat logalmaz meg, ké ny,
telen vagyok ilyen fajta javí tásokat eszkózölni benne, egé sz egy-
szer en a magyar nyelv szabályainak az é rdeké ben.

Miután aZ a szerencsé tlen gyakorlat alakult ki a parlament,
ben, hogy az el teriesztó általában é rinthetetlennek tekinti az
indí tványait, tartok attó], hogy mé g ilyen szándé k me]lett is, a
legjobb indulatú  módosí tó javaslatok sem találnak meghallga-
tásra, Ez az els  problé ma. A második: ez é rintené  a miniszter
asszony joglelfogását i]letve erkölcsfelfogását é s annak ideoló_
giai mega]apozását, Engedie meg, hogy ké t, id ben szé ls  pé l-
dára hivatkozzam, AZ egyik egy interpelláció valamikor 98 ele-
|é n a ,,BallaqrLah-e a b nös bankóroh a biráh elr" cí mú  interpel]áció,
ami bennem olyan mé ly nyomokat hagyott, hogy elhatároztam,
ezt most mindenké ppen megké rdezem, AZ interpelláló ké pvisel 
a beadványában é s a szöVegé ben is azt mondja hogy ,,a horábbi
é vehbek meq'zokhatták az áLlampolqárch: a kaquhatalmú  é 5 naqq beí \ll1ás-
sal rendeLkezí  qazlasági wzetók soha nem kerülteh sunbe a töNé na sziqa-
ráWl" é s ez a sajátságos általánosí tás a törvé nyhozási munkát,
ahogy a bí rói munkát is é rinti, é S a tú láltalánosí tás saiátosságá-
nál iogva nem lehet kiderí teni azt, ho€y vo]také ppen mire gon-
dol Ön a válaszában azt mondta, hogy l998 októberé t l kezd -
dóen ilyen törekvé seknek nem ad hel},t, amivel mintegy e]iSmer,
te azt, hogy a megel z  id szakban, hogy is mondiam csak,, ,

ilyen faita külónbsé gté te] a törvé nykezé sben é s a bünteté s-vé g_
rehaitásban mé giscsak é rvé nyesült, Mé g egyszer mondom, é n
nem vitatom az inté zkedé seket é n pUsztán az inté zkedé sek rneg-
aJapozására vonatkozó magyarázatokkal kapcsolatban fogalma-
Zom meg a problé máimat, A másik esetben ön legutóbb nyilat-
kozott é s a katolikus egyház '94-es katekizmusából idé Zett egy
olyan szöveget, amely szóveg alapját ké pezi aZ ön egy meghatá-
rozott tárgyban vallott jogfelfogásának é s álláspontiának AZt
szeretné m megké rdezni, nem tekinti-e ezt problematikusnak, Hi-
szen a protestáns etika szelleme is elté r ré Szben a katolikus eti-
kától, ré szben pedig az ország lakosságának egy ré szé ben a fele,
kezeten kí Vüli mentalitástól - é s remé lem, ezt nem tekintiük ab
ovo erkólcstelen mentalitásnak Szelencsé s,e akkor, hogy az
igazságügy-miniszter a saját maga fellogásának kifeité sé re egy
ilyen faita erkölcsi fellogásra támaszkodik? Ehhez mé g hozzáVe_
szem, hogy az egyik cikké ben hivatkozik M antesquieu-í e - ml az el-
kö]csi romlás okozóia? -, é s ott a né p jogkövet  magatartásáról
beszé l, É n azt gondo]om, esetenké nt a törvé nyhozónak a tör-
vé nyhez Való Viszonyáró] is beszé lni kellene S Vé gül a harmadik:
ez a bizanyas ahtidiszkrirnináció kölé be taí tozó uszí tás é s hözössé q el-
leni izqatás problé maköre, Abban a szerencsé ben Volt ré szünk,
hogy tegnap beszé lgettünk a legl bb ügyé sz ú rral, aki nyilatko-
Zott arról, miszerint keresik annak a megoldási lehetósé gé t,
hogy a társada]omban felmerült ú iFajta problé rnákat aZ Alkot,
mánybí róság határozatainak szellemé ben áttekintsé k, é s az eset-
1eg  általuk é rzé kelt joghé zagot valamilyen formában kikü-
szöböIié k, Mi a gondolkodás iránya ebben a tekintetben?

EInök: Köszönöm szé pen Ki ké r szót? ldkaú  Róbeftné  ké pvi-
sel  asszony,

lakab Róbertné  (MSZP): Köszönöm, Elnök asszony, nagyon
röviden bár hosszabban szerettem Volna ké rdezni a kisebbsé gi
töNé nnyel kapcsolatban é s minden ezzel összeí ú gg  kiszámí t-
hatóság é s el í eIáthatóság kapcsán Montesquieu-t már nem
idé zem, Viszont miniszter asszony egy mondatát hadd olvassam,
amikor azt í lia, hagy ,A i\qbizloksáq azt ielehti, h\ga a iog Eaes terí ]le-
tein, az eques iaginté xmé ngek mí í kb'dé sühet tehikIle ki5xám(tható6h é s el re
láthatóak leqyeneh a joqi norma cí mzettiei svinóra," Ilyen megvilágí tás-
ban szeretné m megké rdezni, hogy mi a vé lemé nye, pé ldául aí ,
ról hogy kiszámí tható-e egy ú gynevezett kisebbsé gi autonómia
inté zmé nyej hercegszántói iskola nyilván ismeri a hátteret. Hé t
é V eltelt a törvé ny elfogadása után, el ször vettek át egy i]yen in-
té zmé n\\ semmi nem bizt7sí t\tt é s semmi nem hiflim(tható é s el í e
|átható. Az anganqelven wló ahtatás: a szawasi iskola ké t é vig hú zó-
dó 400 mi]liós ké relme.vagy a tel)udás\h rddióadások kiszámí tha-
tósága, amikor a kisebbsé gi rádióadások mindig attól függenek,
hogy é ppen mikor van pé ldául a parlamenti közvetí té s, Tehát ez
is kiszálhí th\tatlan Hadd tegyek ehhez hozzá egy máSik dol€ot,
ami nem kisebbsé gi ügyet é rint: é ppen a tegnapi napon tárgyal-
tuk az egyes pé nzügyi jogszabályok módosí tása nev  törvé nyter-



Vezetet amihez hasonló már Volt né hányszor EZ a bizonyos teg-
nap tárgyalt tervezet hú sz jogszabál},t módosí t egy csapásra. Mi
a Vé ]emé nye miniszter asszonynak ennek a kiszámí thatóságáró]
e\ el l eldtl alóSágj ról? - Kötlöl öm <lepen

Elnök| Kószönöm szé pen. Egyé b é szrevé tel? Aftliai Erzsé bet
ké pVisel  asszonyI

Kristyánné  Aknal Erz§é bet (MSZP) Köszönöm a szót. N4i-

niszter asszony közé leti tevé kenysé gé ben a kormány egyedüli
n i minisztere, aki korábban is, ielenleg is é s remé lem, aZ elkö-
vetkezend  id szakban is odafigyel a n k esé lyegyenl sé gé nek
ké rdé sé re, Nyilatkozataiban többször hangoztatIa, hogy nem tai-
ja szüksé gesnek egy átiogó diszkriminációellenes töNé nycsomag
benyú itását, hanem - Vé lemé nye szerint - a szakterületeknek
lenne feladata, hogy ennek a ké rdé snek é rvé nl,t szerezzenek
Ugyanakkor az ezzel a kiemelt té máVal, a n k é s a fé rfiak esé ly,
egyenl sé gé vel foglalkozó töNé nyiavaslatot sem vette napirend-
jé re a parlament é s a kormány sem támogatta, hogy ez napi-
rendre kerüliön, holott a eyakoí lati pé ldák é s a n k szerepe a
kózé letben azt blzonyí tják, szüksé g lenne arra, hogy ezt a ké rdé st
törvé nyi szinten is szabályozzuk, Mi err l az Ön vé lemé nye? Kö-
sZönöm,

Elnók Köszönöm szé pen. Egyé b é szrevé te]? \Nincs jelentkuí .)

A bizottság feltehet  hozzáiáru]ásával ké t megjegyzé St, VaIamint
egy í é lig megiegyzé st, fé lig ké rdé st szeretné k tenni Egyré szt ú gy
gondolom, kötelessé gem tájé koztatni a miniszter asszon},t arról,
hogy a kisebbsé gi törvé nycsomag ügyé ben az id  mú lása a tör-
vé ny elfogadáSának a valószí n sé gé t napról napra csókkenti,
másré szt ma€a az idí nú Lás is paLitikai ké rdé ssé  válik. Err l az ön
munkatársaiVal már többször beszé ltem, é s tavaly jú nius óta te,
szek ké tsé gbeesett lé pé seket annak é rdeké ben, hogy aZ a]bizott-
ság által tavaly iú nius e]eié n befeiezett munka valamilyen mó-
don a plenáris ülé s e]é  kerülhessen, AZóta másfé l é v telt el é s
ennyi id  alatt az é gvilágon semmi nem töfté nt, llletve annyi
törté nt, hogy a tárca iavasolta a kormánynak, október 24-é n vi,
tassa meg a ké t határozati javaslatot a kisebbsé gi törvé nyr l é s
a kisebbsé gi választójogi tórvé nyr l. EZ a tár€yalás elmaradt, é s
a nyáron kaptunk egy ievelet a Miniszterelnöki Hivatalt felügyel 
minisztert l, amelyben azt í rja, hogy ismeretei szerint nincs
egyeté rté s a kisebbsé gek között é s aZ albizottság fol1tassa az
egyeztet  munkát, Most szeptembeí  vé ge van, ebben az é vben
már csak né gy Vagy öt pIenáris ülé s Van hátra é s a bizottság mé g
nem nyú jtotta be aZ el terieszté st. Ha kiszámoljuk, hogy té nyle-
gesen mennyi id  van arra, hogy a folyamat vé gigmenjen, akkor
láthatiuk, nem lé gb l kapott vagy ellensé ges az ellenzé knek az
az álláspontia, hogy ebben a helyzetben ú jra politikai álláspon-
tot kí Ván kialakí tani ezzeL a ké tharmados töNé nnyel kapcsolat-
ban, Ezt nem vitára, hanem bejelenté snek szántam, meft ú gy
gondolom, a Miniszter asszonynak é s a tárcának tudnia kell,
hogy a másié I é Ves - nem tudom, hogy iogalmazzak, mert a tár-
ca ké pvisel i ré szé r l nem té telezek fel semmifé ie negatí V szán-
dé kot,  k ugyanis mindig harco]tak ezé rt a törvé nyé rt, de mé gis-
csak id hú zás oda vezetett, hogy ennek a törvé nynek az elfo-
gadhatóságát ma komolyan meg kell ké rd jelezni.

A második megí egyzé sem tulaidonké ppen egy ké ré s, Nem
gondoltam, hogy szóba kerül a gondnokság alá helyezé s,
amelynek fontosságát ez a bizottság is kell ké ppen é rté kelte
é s több bizottsági módosí tó indí tványunk ellogadásra is ke,
rüit, A törvé ny kihirdeté se után azonban az É ,rtelni Fogqaté hosoh
orszáqas Sz vetsé gé nek budapesti é s né hány alárendelt szerveze-
te ké tsé gbeesett tiltakozássa] fordult aZ emberi jogi bizottság-
hoz. Azt nem tudom hogy eZ a tiltakozás eliutott-e minjszter
asszonyhoz, ha nem, akkor engedie meg, hogy köZvetí t  legyek
ebben az ügyben, Úgy é rzem egy olyan hibáról van szó, amely
majdhogynem elí rásnak tekinthet , AZt javasolták, hogy a tör-
vé ny ne lé pjen hatályba, lsmerve a törvé ny ielent sé gé t nem
gondolom, hogy ezen az ú ton kellene járni, de nagyon ké rem,
munkatársaiVal legyen kedves megviZs€áltatn i, hogy az é rte]mj
logyaté kos gyermekeket nevel  szül knek ez a panasza é rlel,
mezhet -e é s valamilyen lé pé st szüksé gessé  tesz-e, Vé gül en,
€edie meg, hogy azokhoz a ké pvisel társaimhoZ csatIakozzam,
akik a i\q é s erkölc| között hú zódó határuonalat próbóljók hutathi, é rtel,
mezni, hiszen most igazságügy-miniszterrel találkozunk. Hogy

aZ igazságügy-miniszter hí v  ember-e vagy sem, az az   ma-
eánügve, mint ahogy a iog é s erkölcs határvonalán - ké plé -
keny határvonal ez persze, hiszen a közvé Iekedé s né ha az er,
kölcsi szabályozás területé r l a jog területé re emelhet át do1-
gokat, ha ú gy í té li meg, hogy a jogi szabályozás nagyobb ga-
ranciát ad, é s megtórté nhet fordí tva is - a kereszté ny erkölcsi
szabá]yokat sem tartjuk, mert nem tarthatjuk egyed linek é s
kizárólagosnak, É s különösen er s bennünk a ké rd iel, ha az
igazságügy,miniszter azt mondia, hogy a kereszté ny erkölcsi-
sé g alkalmas homoszexuális é s leszbikus hajlamú  emberekkel
való egé Szsé €es társadalmi viszony kialakí tására é s fenntartá,
sára. Ha általában ú gy gondolnánk, hogy az erkólcsi szabályo,
zás elegend , akkor aZ antidiszkriminációs törVé nyt nem tarta-
nánk olyan fontosnak, mint amilyen fontosnak tartiuk, mert a
megkülönbözteté s tilalmának aZ erkölcsi szabályok általában
nem tudnak kell  haté konysággal é rvé n}t szerezni, é s aZ erköl-
csi szabályok szankciókat soha nem tartalmaznak, nem is tar,
talmaZhatnak, legfellebb a köz megvetlslt. Ha valaki erkölcsi sza-
bályt sé rt, akkor az a közvé lekedé s elité Ié sé t Vonja maga után.
Azt ké rem tehát, hogy igazságügy-miniszterké nt e]s sorban a
jog oldaláról segí tsen megköZelí tenj a problé mákat, Mi tör-
vé nyhozók mindannyian megadjuk a tiSzteletet mindazoknak,
akik nem kereszté nyek nem hí v k, de szilárd erkölcsi rendjük
van, Ilé g egyszer megké rdezem, kí ván-e va]aki a bizottság tag-
iai köZú l szólni. A/nótÁ ké pvisel  ú r

Arnóth sándor (Fidesz-MPP): Kószönöm a szót, Elnök
asszony, Tisztelettel köszöntóm a Miniszter asszon},t, Ké t meg-
legyzé sem lenne. Ké pvisel  asszony szóba hozta a szarvasi iSko-
la problé máiát, Megké rdeztem a szarvasi polgármestert, aki el-
mondta, hogy az interneten már látható aZ a dónté s hogy a
pé nz megvan erre a dologra. EZt szerettem Volna beje]enteni,
megkönnyí tend  Miniszter asszony hel],zeté t. Augusztus 20-án
Bé ké scsabán bemondták é s már aZ interneten is látható, hogy
ez ú gyben a dönté s megszü]etett, Ez a dolog tehát most már
tiszta é s Világos. Elnök asszonynak pedig elmondanám, hogy az
Ószövetsé g legalább ké t Világvallás alapiát ké pezi, amelyekr l
elé g határozottan állást foelalt, Egyé bké nt pedig a vallás vé le-
mé nyem szerint is a legszemé lyesebb közügy, - K szönöm sZé -
pen,

Elnökl Akkor megké rem Miniszter asszon},t, hogy aZ elhang,
Zottakra szí vesked jé k reagálni,

Dr. Dáüd |bolya igazságügy-miniszter: Kószönöm szé pen,
Hargitai ké pvisel  ú rnak kü]ön szeretné m megköszönni az ad
hoc bizottságban betöltött szerepé t é s azt a munkát, amit ott el,
vé gzett, AZt hiszem, kóZós a cé lunk é s a felel Ssé günk, mé g ak-
kor is ha é n a Vé grehaitó hatalmat ké pviselem, az itt ül  ké pvi-
sel k pedig a törvé nyhozói hatalmat A hisebbsé geh identitása é s az,
hogy otthonosan é rezzé k magukat hazánkban, mindannyiunkat
egy közös cé l elé  állí tott, amelynek során megtaláltuk ennek a
ké t hatalmi ágnak az egy ttmú ködé sé t, amib l megszü]etett a
kisebbsé gi törvé ny módosí tása, AZ elmú lt id szakban, é n ú gy
tUdom é s szeretné m felvilágosí tani önt arlól, hogy a szakminisz-
ter é s a mjniszterelnók ú r együttesen támogatja ezt a törvé n},ter-
vezetet ami számomra azt is ielenti, hogy a miniszterelnök sza-
Va azé rt meghatározóbb ebben a ké rdé sben, mint a pé nzügymi,
niszteré , akinek nem vitatom el a komoly fele] ssé gé t ebben a
ké rdé skörben, de hjszem azt, hogy miután a törvé nytervezet ma
benyú jtásra alkalmas állapotban van, é s az egyezteté sek meg-
tölré ntek, ez felté telezi azt is, hogy mindaz, ami a törvé n}terve-
zetükben benne van, bí rja a kormány támogatását is, Az biztos,
hogy é n ezen leszek é s kardoskodni í ogok mellette. AZ ön által
felvetett kárpót]ási ké rdé s kapcsán megké rem a ko]lé gan met,
hogy a vé gé n válaszoljon rá, ké t ok miatt, Pontosan az el ter-
jeszté s kapcsán ké rdeztem né hány dolgot a ké rdé sé vel kapcso-
latban, miközben ezt iöltette, de Planió Erika fóosztál},vezet 
asszony figyelt közben a kárpótlással kapcsolatban Kiss Gábor
ké pviseló ú r ké rdé sé vel kapcsolatban, való igaz, hogy elé g sokat
kifogásoltam annak idejé n, ellenzé ki koromban is, de mé g kor-
mánypáfti koromban is, '90 é s '94 között a jogszabályalkotás
el ké szí té si szakaszát, a törvé ny-el ké szí té s hiányosságait. Nem
is vé letien egyé bké nt, hogy elké szí tettük az ú i iogalkotási töF
vé nynek a koncepcióját, amely ezen eIé g sokat javí tott volna, ha
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akkor azt a koncepcjót aZ alkotmányügyi bizottság nem Veszi le
napirendié r l, AZ alkotmányügyi bizottságban azonban nem volt
meg a iogalkotási törvé nynek ké tharmados támogatása egy ú i
szellemú  átdolgozásra, mondván, hogy várjuk meg aZ alkot,
mánymódosí tást, é s akkor maid visszaté rünk erre a ké rdé sre
amir l ön is tudia é s é n is tudom, hogy nem holnap lesz. É s mi-
közben látjuk jól, nyugodtan elmondhatiuk hoey a iogalkotási
törvé nyb l már a lele sem igaz, sz ksé €ünk Volna egy ú j jogalko-
tási törvé nyre, amely sokkal inkább szabályozná a jogszabály-
el ké szí té st, No, hogy mé g egy kí sé rletet tegyú nk arra, hogy
megváltozzé k a jogszabályok el ké szí té se, el is ké szí tettük a lob-
bltörvé n],t is, ami Valójában talán az é rdeké rvé nyesí té snek egy-
faita jogszabályi lormája, amely pontosan a iogalkotásban teszi
lehet vé  azt, hogy ré szt vegyenek a jogalkotásban nemcsak a
társadalmi szervezetek, amit leí r a jogalkotási törvé ny hanem
azok az é rdekvé de]mi szervezetek is, amelyekre né zve valójában
rende]kezé st taí talmaz majd, legyenek ezek magánszemé lyek, jo-
gi szemé lyek vagy akár erre a cé lra kiké pzett lobbysták, akik a
jobb iogszabályalkotás é rdeké ben ezt a tevé kenysé get elvé gzik
Ezt a kormány tegnap els  olvasatban tárgyalta, Né hány apróbb
módosí tásra mé g fölhí \,,tuk egymás ligyelmé t, ú gyhogy valószí -
n leg ez is az országgy lé s elé  kerül nemsokára. Ez a ]agsza-
bály-el ké szí té sben egé szen biztosan nem azokban az ön által
kifogásolt, esetleg rosszul leí rt szövegré szekben, de a tarta]mi
ké rdé sekben egé szen biztosan sokat segí t maid. Számomra szin-
té n sokat segí t a tórvé ny-el ké szí té sben aZ a pé ldaé rté k  mun-
ka, amely ebben a bizottságban folJ,t, amikor a bizottság is ré szt
Vett abban, hogy különösen egy hat párti vagy ké tharmados tá-
mogatottságú  törvé nynek a tartaImát ilIet en sZülessenek meg a
konszenzusok ahhoz, hogy az ember nyugodtan vigye az Ország_
gy lé s elé ,

A másik ké rdé s, amelyet Ké pVisel  ú r lólvetett, nagyon tapin-
tatosan fogalmazott, mert aZ a]apiát szolgáló esetet nem nevez-
te meg é s ezé rt é n sem fogom ezt megnevezni, Ön azonban egy
dolgot elfelejt, tú l azon, hogy é n pozití v hozzáálláské nt jelöltem
me€ azt a kereszté nyi é rté krendet, ami embertársai felé  nyitott,
é s ne haragudion meg, hogy ezt í gy loga]mazom meg, de a b -
nös embeltársamat is szeretem, tehát ilyen é rtelemben vagyok
é n nyitott kereszté ny embet É s bennem nem az elí té lé s hangja
szólalt meg, hanem annak a befogadó kereszté ny emberneh a qon-
dllkldásmódia, aki elfoeadja, hogy mások vagyunk, de egyet nem
fogad el: hogy ezt a másságot valaki pé ldaké nt a gyerekek elé  ál,
lí tsa, EZ Volt az, ami miatt é n a kereszté nysé gre hivatkoztam. É n
azt hiszem, egy poIitikusnak, mint minden embernek, van ViIág-
ké pe, é s azt is hiszem, hogy engem ezzel a világké pemmel együtt
választottak meg. É n ezt soha nem rejtettem vé ka alá, Szerintem
ez abszolú t befogadó módon ré sze az é n világké pemnek, é s ré -
sze egyfaita ku]turális környezetnek, ami Európától is elválaszt-
hatatlan, (Dr Kiss cábof: Bacsásslh meg, miniszter assn\J, üt é n is
wO dhatln magamról?) Ké rem szé pen, soha meg nem ké rd jelez-
len,] í Dr Ki55 Cdbu <öslönön ,zé pen.l. hc>gy Ör í ölJl] az orszjg-
gy lé sben é s azt mondia, hogy az ön befogadó viiágké pe ré sze
ennek a kereszté ny viIágnak é n teIjesen termé szetesnek tartom
ezt. Egyé bké nt na€yon bölcs ember volt az, aki azt mondta, hogy
Magyarországon az ateista is kereszté ny, é s ezt csak azé rt vallom
ió szí Wel mert az a kultú rkör é s aZ az é rté krend, amely é vezre-
dek óta meghatározza az itt é ]  embereknek aZ egymáshoz va]ó
viszonyát, vagy akár emlí thetné m a római iogot is, de akáí  a gö-
rög kultú rát is ú gy ivódott be az Európában é ló emberekbe,
hogy nekünk az egé sz mentalitásunkat, é rté krendünket megha-
tározza; ilyen é rtelemben é n ezt nem kirekeszt  módon szoktam
használni. S ha csak ezt tettem volna, nem í rom meg azt a vála-
szomat Ez azonban lábjegyzet volt ahhoz ké pest, hogy é n aZ Al-
kotmányra hivatkoztam, illet leg az Alkotmánybí róságnak egy
korábbi dönté sé re; az Alkotmánybí róságnak arra a dönté sé re,
amely a hiskorú ak 6 a hlmoszexuólisah hijzötti kapcalatbak a hlmoszexu-
dlisoh é s a kishorú ah hözjjtti klp1s1lat általánlsí tható ré szé lel is f\qlalhautt,
é s eí Olött mindenki átsikl0tt, holott ez volt a lé nyegi ké rdé se annak a
levé lnek, hogy mi az á]lam felel ssé ge ebben a ké rdé skörben. S
miután aZ áliam lelel ssé ge semmiben sem ütközött azzal a fel-
logással, amit é n a saját é fté krendemmel kapcsolatban megro-
galmaztam ebb l adódóan nyugodtan merem vá]lalni az é rté k-
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rendemet, é s annyira örülné k, ha mindenki más is merné  vál]a]-
ni Vé gre azt, ha neki nem a kereszté ny é rté krend alapján, de más
é rté krend alapján is van valami vé lemé nye, De szeretné m mé g
egyszer elmondani, ké pvisel  ú r ezt önmagában nem í rtam Vol-
na ]e, mert ez é deskevé s, ha az Alkotmánybí róságnak az a dönté -
se szó szerint nem igazolta volna vissza mindazt, ami a saját Vj_
Ié gké pemben egyé bké nt megielenik,

A lö\elké 7ö kerdes al lolt hogy ,,ba lagnat-e a blráK P e
Ha a Ké pvise]  ú r megengedi nekem, erre í rásban válaszolok,
Nem tudom, mi vo]t a ké rdé s, ennyi id  távlatábóI nem tudom,
miVo]t a ké rdé sre adott válaszom, de azt tudom, hogy az egy na-
gyon bes rú södött idószak volt, amikor legalább három vagy
né gy olyan bankárnak az aktáia Volt aZ asztalunkon, akjk mond,
juk, nyolcszor-tí zszef kaptak halasztást a bünteté s-vé grehaitás
megkezdé sé re, Nem emIé kszem a pontos té nyállásra, de való-
szí n , hogy ez azzal volt óSszefüggé sben, hogy egyetlenegy sem
kapta meg utána annak a lehetósé gé t, hogy holmi orvosi vé le-
mé nyre megkapja a halasztást, mjután viSzont be kellett mennie
egy igazságügyi orvos szaké d i inté zetbe megvizsgáltatni magát,
el is t nt küIfóldre egyé bké nt, No, ennyit az azt megel z  owosi
igazolások hitelessé gé r l, É n nyilván ene utaltam, de szeretné m
megné zni, é s föl fogom önt levé lben keresni

Dr. Kt§s Gábor (MSZP): Köszönöm, de é n nem az inté zkedé st
magát vitatom, ú gyhogy erre legyen tekintettel a Minisztel
asszony.

Dr. Dáüd lbotya igazságügy-miniszter: Jó, megné zem,
Elnök Ha a Miniszter asszony megengedi, a bizottsági ülé s

jegyz könlvé nek ezt a ré szieté t rendelkezé Sé re fogiuk bocsátani,
hogy Kiss Gábor ú r ké rdé sé re is pontosan tudjon válaszolni,

Dr. Dáüd lbolya igazságügy-miniszter: Köszönóm szé pen,
Elnök asszony. A Montesquieu-vel kapcsolatos ké rdé s megint
olyan, amire nem emlé kszem. Általában nem szeretek Montes-
quieu-re hivatkozni meglepne, ha hivatkoztam volna rá, bár
nem kizáft. A kóvetkez  ké rdé s a legfóbb ügyé sz ú r levelé re irá-
nyult A legl bb ügyé sz ú r levelé re alapiában nyitott vagyok Az a
ké rdé s, van-e lehet sé günk arra, hogy a jogalkotás kereté ben
mást é riünk el, mint ami ielenleg a büntet  törvé nykönyvben
benne van, ami egyé bké nt szabályozza a ,,nemutL uallási, etnikai" .. .

nem tudom a pontos szöveget, mindiárt kiszedjük a büntet  tör-
Vé nykön!",,b l. 1990-94 köZött máí  módosí tottuk ezt a büntetó
törvé nykön},^r'j szakaszt é s kiegé szí tettik azza|, haey ,,é s egaé b uszí
tásra alkalm65 m6qataltás". Ha eZ akkor benne marad a büntet 
tóNé nykön}vben, akkor ma más lenne a helyzet, Azonban most
csak az van benne, hogy ,,hözössé q eLlehi izoatás: aki nagy nqilvdnosság
el t a maE)af nemwt valameLu nemzeti, etnikai, í aii, lallási cs\p1rt Wgu 6
lakassóq eEles csap\rtí ai ellen ga löletrc uszí t, hál\m wiq teqedí  subadság-
yeszté ne büntefund ', Aa ] 990,94 közötti id szakban javasolt ré szt
,,é s egyé b uszí tásra alka]mas magatartás" - nagyon jónak tartot-
tam, mé gpedig azé rt, mert a bí róságnak egylajta mé rlegelé si le,
het sé get ad. Megadia azt a mé rlegelé si lehet sé €et, amely
alapián a bí ró aki mindent l befolyásmentes, független - el-
döntheti, hogy meddig tart a csú nya beszé d é s honnan kezd dik
a gy ]ö]etre uszí tás, EZ nagyon sokszor változik, A mú lt század
Vé gé n mást jelentett volna, ha valaki azt mondja a mellette ül 
embernek, hogy indul a Vonat Auschwitzba, aZ Ugyanis legfel-
jebb azt felelte Volna erre, hogy tessé k mondani, é s a római Vo-
nat mikor indul, Tehát egy ilyen mondat e€é szen mást ielent
napjainkban, mint a mú lt században, Tiszte]etben tartva a leg-
í  bb ügyé sz ú r iogszabályon alapuló levelé t é s az ügyé szsé €
dónté sé t, mé giscsak azt mondom, az é Ietünknek vannak olyan
területei, amelyekben ió, ha Justitia mé rlegé t igé nybe vesszük,
liyen terület pé Idául az, amikor iogos vé delem vagy vé gszüksé g
eseté n mé rlegelni kell, hogy mi mivel áll arányban, Ilyen ké rdé s
számomra aZ is, hogy meddig taft a csú nya, az illetlen, a kultú rá-
latlan beszé d é s honnan kezd dik a bú ncselekmé ny, szerintem
arra valók a bí rák, hogy az ilyen ké rdé sekben í té lkezzenek, Ez
mé rlegeié Si ké rdé skör! Nem hiszem, ha mé g egyszer betenné nk
ebbe a tórvé nyszakaszba azt, hogy ,,é s egyé b gy lólet szí tására
alkalmas magatartás", akkor az A]kotmánybí róság hamut szórna
a í ejé re é s azt mondaná, most már a]kotmányos ez a kité tel,
Ezé rt mondtam, nyitott Vagyok arra, hogy gondoljuk vé gig akár a
bizottsággal, akár az ügyé szsé ggel, de abból a hellzetb l, amit



az Alkotmánybí róság azzal az egé szen szigorú  dönté sé vel lé tre-
hozott, nem sok remé n},t Látok arra hogy más jogszabál},t me€
tudunk alkotni, mint ami itt van, De mé g egyszer mondom, nyi-
tott vagyok, mint ahogy minden más ké rdé sben iS,

]akab Róbeftné  ké pviSel  asszonynak a iogbiztonsággal kap-
csolatos idé zete olyan szé p Volt, hogy egé szen biztos, nem is t -
lem származik ||ahab Róbertné : De ú izoí !|) Nyilván magam is idé z-
tem valakit, Ezzel kapcsolatban három dolgot kifogásolt a Ké pVi-
sel  asszony AZ egyik a hercegszántói iskola, Hadd mondiam el,
hagy a HONáI orszlig|s Ónh\rllónazat átvette ezt aZ iskolát, é s ami-
kor átvette, nem ]uthatott hozzá a korábbi támogatási rendszer
egy ré szé hez, A hiáw4zó ré szt 4z lgazriqügui Miniszté liua é 5 az oktatl^i
Mihiszté ium pótolta erre 6z a)rc. Az Önök el tt lé V  kisebbsé gi tör-
vé ny a jogszabályi megoldását is biztosí tia aZ átvett kisebbsé gi
iskoláknak é s inté Zmé nyeknek, A szarvasi iskolának a ta alé k
terhé re Szinté n iavasoltunk 400 milIió forintot, a szllvé n Rád,ió ré -
szé re pedig hú sz millió forintos el terieszté sünk van ugyaneb-
b l a forrásból. Nagyon bí zom benne, hogy ezt meg tudjuk ten-
ni, a Vé gs  megoldást az)nban az inté zmé nyeknek az átvé teie
ielenti, ami a iogszabál}tervezetben is benne Van, A tárca is látia
a problé mát é s é n is látom. Azé rt vagyunk, hogy ezeket a problé -
mákat fokozatosan megoldjuk, é s ezen a té ren az elmú lt id -
szakban együttesen is na€yot lé ptünk el re, De ahol mé g hiá-
nyosságok vagy a kisebbsé gi inté zmé nyek m ködé sé vel kapcso-
latos problé mák Vannak azokat nyugodtan tessé k szóvá tenni,
é szrevé telezni é s ismeftetni velünk, ho€y tudiunk segí teni.

Jakab Róbertné  (MSZP): A jo€i hátté r hiányzik|
Dr. Dávld lbolya igazságügy-miniszter: A jogi hátteret aZ

el ttünk ]é v  iogszabály fogja biztosí tani, É n csak azt tudom
í gé rni, hogy mindent megteszek annak é rdeké ben, hogy ebb l
törvé ny legyen. Aknai Erzsé bet ké pvisel  asszony a n i esé ly-
egyenl sé ggel kapcsolatban tett f--l ké rdé st, Mi a Ké pvisel 
asszonnyal közösen nagyon sok olyan rendezvé nyen vettünk
ré szt é s vá]laltunk vé dnöksé get, amelyeknek az esé lyegyenl sé g
volt a tárgya é s cé lja. De nemcsak jogszabályokkal keli nekünk az
esé lyegyenl sé g teré n fe]lé pni, hanem gyakorlati pé ldákkal is.
Akiket ilyen diszkrimináció é r azok nagy ré sze nem veszi igé nybe
az é rdeké rvé nyesí té snek azt a lehet sé gé t, amivel e]mehetne a
bí róságra, amivel igé nlt szerezhetne a jogainak Ma már vannak
olyan alapí tványok is, amelyek ebben segí tenek, EZt a befelé  for-
dulást kellene egyes társadalmi ré tegekben mert azé rt eZ nem
minde€yikben van meg segí teni fe1zld6ni é s a n&neh az ,jmmun-
rendsurá" eós(teni, hoey tudiák, ha sé relem vagy megkülönbözte-
té s é ri  ket, megvan a lehet sé gük arra, hogy azt oNosolják
AZok a hálózatok, amiket most é pí tünk ki - pé ldául az lgazság-
ügyi Miniszté rium ügyfé lszolgálati rendszere vagy a jogvé d  há-
lózat - ta]án segí tenek ebben. Amikor baj van, az emberek min-
dig arra gondolnak, hogy iogszabályt kellene alkotni É n pedig
azt mondom, hogy vegyük el  a józan eszünket é s né ZZük meg,
mit tudunk segí teni abban, hogy a jelenlegi eszközeinkkel is é l-
ienek a lehet sé gekkel, ugyanis nagyon kevé s esetben é lnek, Az
ú jságban mindig benne van, ha valakit nem vesznek lel valaho-
va, ha olyan hirdeté st tesznek köZZé , hogy fé rfi munkaerót vár-
nak, ha olyan reklámot ielentetnek meg, ami megalázó egy n 
számáí a, Nem biztos, hogy rögtön iogszabál}.t kell alkotni, na-
gyon sok esetben elegend , ha llürrÉ  a jaq adta lehetí sé gqeL. Ahogy
azt az antidiszkriminációs törvé nyné l is elmondtam, nagyon sok
- szociáIis egé szsé gü€yi, oktatási, foglalkoztatási - területen
vannak antidiszkriminácjós elemek. Megint csak azt tudom
mondani, el kell döntenünk ennek a bizottsági munkának a vé -
gé n haey hülöh ,igamti Iöwé  llehben kell ut subálgaznunh, vagy pediq

eau ahtidiszhiminációs töNé nat hell alhltfiullk. Elnók asszony ké rdé sé -
re azt tudom válaszolni, hogy a bizottság 200] tavaszán fordu]t
az lgazsáEüey. Miniszté riumhoz a kisebbsé gi töWé ny módosí tá-
sának napirendre tú zé se ügyé ben.

Elnók AZ az utolsó levé l Volt, Miniszter asszony, El ször 2000
jú niusában í rtunk, de ezt most ne Vitassuk meg,

Dí . Dávid lbolya igazságügy,miniszter: Nem vitatiuk, mert é n
ú gy tudom, hogy 200l tavaszán, lnnent l kezdve megfeszí tett
er vel kezdtünk dolgozni azon, hogy a mai napon egy egyé bké nt
elfogadható tórvé nyí avaslat legyen el ttünk. A szakmai szöveg
gyakodatilag ké szen van, é s azt hiszem, semmi akadálya nincs

annak, hogy ezt a törvé n],teNezetet a továbbiakban megtárgyal-
juk.

Elnök Akkor ezt most ú gy é rtsük, hogy a kormány kí vánja be-
nyú 'tani?

Dr. Dávid lbolya igazság gy-miniszter: Nem, viszont a kor-
mány megtárgyalja, Folyamatosan vé geztük eddig a szaktárcák-
kal az egyezteté seket, Nem kí Vánja a kormány benyú itani ezti
nyilván nem is akaria elvitatni, hogy ez egy bizottsági ei ké szí té s
volt, de iontos a kormány vé lemé nye,

Elnök Köszönöm szé pen. Ugye, 2000, októbeí  24-é re Volt ki-
t zve elóször a kormány elé . Ha egyszer oda fog kerülni, mi en-
nek nagyon örülünk, Fé lreé rté s ne essé k, é n most nem választ
vártam önt ] a problé mára, é n önnek jeleztem, hogy 200l szep-
temberé nek vé gé n, mindjárl októberé ben - ha a háromhetes
üié sezé st né Zzük - ú j helyzet ú j elemzé se ke]l hogy köVetkezzen
azok számára a parlamenti frakciók számára, amelyeknek ebben
a ké rdé sben poIitikai álláspontot kel] kialakí tani,

Dr. Dávtd lbolya igazságügy-miniszter] EInök asszony, tiszte-
letben tartva azt, hogy ez egy beielenté s volt Elnök asszony ré szé -
ról, é s azt is, hoey a kollé eáim ebben sokkal tájé kozottabbak, é n
ú gy tudom, ho€y tavaly, 2000-ben - nagyon kevé s a kisebbsé give-
zet  a mai bizottsági meghallgatáson, de az a kett , aki megje-
lent, meg tud engem er sí teni ebben akkor a kisebbsé geknek
vo]t kifogásuk, Egy olyan petí ciót iuttattak el hozzánk, amelyben
azt kifogáSolták, hogy nekik a Választójogi tórvé nnyel kapcsolato,
san problé máik vannak. Eeyé bké nt apróbb ré szletké rdé sekben is
vo]tak problé mák, de erre a mostani tervezet a váiasztóiogi oldal-
ra is egy kompí omisszumos megoldással kitalálta azt, hogy egy
id pontban, elkülönült he]yisé gben lesz a Választás, De té nyleg,
é n sem szeretné k leragadni enné l a ké rdé sné l, mert belügyminisz,
ter ú rnak biztos sokkal fontosabb feladatai vannak, mint nekem, A
következ  aZ é rtelmi io€yaté kosok tiltakozása, Iin Elnök asszonyt,
a Bizottságot é s aZ é rtelmi fogyaté kosokat is é rtesí teni fogom.
Kollé eáim mondiák, ho€y ott van nálunk ez a tiltakozás, miután
azonban ennek a ré szletes tartalmát é n nem ismerem, ha kialakí -
tottuk a2 álláspontunkat, akkor elnök asszon},t é s az é rintetteket is
tájé koztatni logom minden l,

Elnök Köszöniük,
Dr. Dáüd lbolya igazságügy-miniszter: A kárpótlással kap,

csolatban Pldí É d Erika mé g válaszol Hargitai ké pvisel  ú r ké rdé -
sé re,

Dr. Plankó Ertka (lM): Köszönöm szé pen. A 2ó712000, számú
kormányrendeIetr l van szó, amelyet ké pvisel  ú r emlí tett, A
tárcához, ké pvisel kh z, ombudsmanhoz nagyszámú  megkere-
sé s é rkezett a rendelet módosí tását illet en, Megkezd dtek a
rendelet módosí tására az egyezteté sek, A rende]et vé grehajtásá-
val foglalkozó inté zmé nyekkel egyeztetünk, a nyuedí jfolyósí tók-
nál adatokat pontosí tunk. olyan sok az igé nyl  é s az igé nyfajták
olyan nagy számú ak, hogy ezek rendszerezé se né lkül nem lehet
megfelel  munkát vé gezni, Folyamatban van, é s remé lhet leg
hamarosan megoldódik.

Elnök: Köszöniük szé pen Tisztelt Bizottság| AZt gondolom,
ebben az összeté telé ben a bizottság e ciklusban - a munkarend-
jé t é s a Valószí n sé get figyelembe vé ve - most találkozott utol-
jára a miniszter asszonnyal, Köszöniük, hogy elfogadta meghí vá,
sunkat, é s valamennyien ú gy í té ljük meg, hogy ez a beszé lgeté s
é rté kes é s hasznos volt, Ha megengedi, valóban el fogom külde-
ni a bizottsági ülé s jegyz kön!.r'é t, Úgy é zem, a válaszadás so-
rán egy-ké t ap.óság elmaradt, Ha megteszi, hogy azoknak a ké p-
viselóknek - hiszen lakab Róbertné nak volt egy olyan ké rdé se,
amire már nem került sor - válaszol, azt kül n meeköszöniük,
Mé g egyszer köszönöm a bizottság nevé ben, hogy eljött, é s kó-
szönöm a tanulságos beszé lgeté st, Kí vánunk ónnek a munkájá-
hoz er t é s sok sikert, AZ els  napirendi pontot ezzel lezárom,

Dr. Dávtd lbolya igazságügy-miniszter: Köszönöm szé pen a
se€í tsé güket é s a Bizottságnak aZ lgazságügyi Miniszté rium szak-
embereivel, politikai államtitkár ú rral é s a hivatallalvaló nagyon
korrekt együttmú ködé sé t,

|Ezt követí ek Pinté r sándlr belügumi isztert hallqatta meq 6 bi-
zlttság, az|nban enneh solin sem a miniszter, sem a ké pvisel h rcu
é rintetteh nemzetisé qehkel kapcsllatos hé í d,é 'eket.)
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