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1. napirendi pont: Elnöki köszöntő 

 

Dr. Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, az Emberi Jogi 

Munkacsoport elnöke köszöntötte a munkacsoportülés résztvevőit. Tájékoztatta a jelen 

lévőket, hogy az Emberi Jogi Munkacsoport legutóbbi ülésére 2015. május 20-án került sor, 

amely alkalommal a tematikus munkacsoportok elnökei beszámoltak a tematikus 

munkacsoportok tevékenységéről, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

tájékoztatta a Munkacsoportot Magyarország Egyetemes Időszakos Felülvizsgálatának 

(Universal Periodic Review – UPR) ütemtervéről. Jelezte, hogy az Emberi Jogi 

Kerekasztalnak jelenleg 56 civil szervezet a tagja, valamint további 40 civil szervezet vesz 

részt meghívottként a Kerekasztal munkájában. 2013 óta a tematikus munkacsoportok 53-szor 

üléseztek. Az Emberi Jogi Munkacsoport ötször ült össze a megalakulása óta. Elmondta 

továbbá, hogy a UPR felülvizsgálat részét képezi a civil szervezetekkel való párbeszéd, ezért 

2015 augusztusában és szeptemberében 10 tematikus munkacsoport ülésezett a UPR 

ajánlásokban foglaltak megtárgyalása céljából, egy tematikus munkacsoport tagjainak pedig 

írásban volt lehetősége észrevételeket megfogalmazni a UPR felülvizsgálattal kapcsolatban. 

Megkérte Dr. Völner Pál Kovács Ádám Zoltánt, hogy ismertesse a UPR felülvizsgálattal 

kapcsolatos részleteket.  

 

2. napirendi pont: Magyarország ENSZ emberi jogi felülvizsgálata (UPR) 

 

Kovács Ádám Zoltán, a Külgazdasági és Külügyminisztérium nemzetközi együttműködésért 

felelős helyettes államtitkára jelezte, hogy várhatóan a hazai reformfolyamatokat érintő 

kritikákra kerülhet sor a UPR felülvizsgálat során. Jelenleg az elsődleges feladat a delegáció 

vezetőjének a felkérése. A témában tapasztalt, angolul jól beszélő, államtitkárra, miniszterre 

gondolt a Külgazdasági és Külügyminisztérium. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Dr. 

Trócsányi László igazságügyi minisztert szeretnék felkérni a delegációvezetői posztra. A 

delegációban résztvevő többi szakértő, valamint a hazai kapcsolattartók kijelölésére február 
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közepéig kell sort keríteni. Ezt követően a UPR kézikönyv összeállítását kell megkezdeni, 

amely segíti a delegációt a felülvizsgálat során felmerülő kérdések megválaszolásában. 

Felhívta a résztvevők figyelmét, hogy 2015. december 18-a a jelentés frissített részanyagainak 

a megküldési határideje, 2015. december 31-ig véglegesítésre kerül a szöveg, és végül a 

kormány kormányhatározatban hagyja jóvá a UPR nemzeti jelentést. Az ENSZ-hez 2016. 

február 5-én nyújtja majd be Magyarország a jelentést. Örömmel fogadta Kovács Ádám 

Zoltán, hogy a nemzeti jelentés magyar fordítása is várhatóan el fog készülni. 2016. május 2-

13. között kerül majd sor a felülvizsgálatra, a pontos dátumot egyelőre még nem lehet tudni. 

Megkérte Dr. Hevesi Ágnest, hogy ismertesse a felülvizsgálati eljárás további gyakorlati 

kérdéseit. 

 

Dr. Hevesi Ágnes, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Nemzetközi Szervezetek 

Főosztályának főosztályvezető-helyettese elmondta, hogy három részre osztható az egész 

felülvizsgálati folyamat. Az első a jelentés összeállítása, és véglegesítése, jelenleg ennek a 

folyamatnak a végén tart a kormányzat. A második fázis a szóbeli védésre való felkészülés, 

amely 2016. februártól májusig tart. A felülvizsgálat harmadik szakaszáról a későbbiek során 

érdemes beszélni, ezért ennek ismertetésére nem tért ki Dr. Hevesi Ágnes. 

 

Dr. Völner Pál összegezve az elhangzottakat elmondta, hogy az elsődleges feladat a 

delegáció vezetőjének a kijelölése. Az Igazságügyi Minisztérium részéről elsősorban Dr. 

Trócsányi László, igazságügyi miniszter jöhet szóba delegációvezetőként, de amennyiben 

Miniszter Úr programja nem teszi lehetővé, hogy elvállalja a pozíciót, Dr. Berke Barna, 

európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkárt javasolná 

delegációvezetőnek. 

 

3. napirendi pont: Egyebek 

 

Dr. Völner Pál bemutatta a résztvevőknek az Emberi Jogi Kézikönyvet. Megköszönte a 

szaktárcáknak a közreműködést a Kézikönyv összeállításában, majd ismertette a kiadvány 

szerkezetét, céljait. Tájékoztatta továbbá a jelenlévőket, hogy az Emberi Jogi 

Munkacsoportról szóló 1039/2012 (II.22.) Korm. határozat módosítása jelenleg folyamatban 

van. A munkacsoport tagok köre bővül az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti 

államtitkárával,. A személyi változások tekintetében jelezte, hogy az Egyéb Polgári és 

Politikai Jogokért, valamint az LMBT Emberek Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoportok 

elnöki posztját Dr. Völner Pál fogja betölteni, a Nemzetiségi Ügyekért Felelős Tematikus 

Munkacsoport vezetését Fülöp Attila, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős 

helyettes államtitkár fogja ellátni. 

 

Dr. Berke Barna, az Igazságügyi Minisztérium európai uniós és nemzetközi igazságügyi 

együttműködésért felelős államtitkára, az Emberi Jogi Munkacsoport alelnöke visszatérve a 

UPR tematikára megkérdezte, hogy a KKM-nek, mint koordinatív szereplőnek milyen igényei 

vannak a munka további menetét illetően. Például az egyes tárcáknak ki kell-e jelölni a 

csapatok tagjait, további szakmai részanyagokra szükség van-e, vagy ezek már megvannak. 

 

Kovács Ádám Zoltán válaszában elmondta, hogy jelentés tervezete a tárcák visszajelzései 

alapján elkészült. Elsősorban a delegációvezetőt szükséges felkérni, majd a delegáció többi 

tagját kell kijelölni. Kérte továbbá azokat a tárcákat is, hogy jelöljenek meg 

kontaktszemélyeket, amelyek nem voltak bevonva a jelentés előkészítésébe, mert további 

kérdések is felmerülhetnek a felülvizsgálat során.  
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Dr. Völner Pál megköszönte a Munkacsoport tagjainak a részvételt, majd további 

hozzászólás hiányában berekesztette az ülést. 

 

 

Hangfelvétel alapján készítette: Szabó-Princz Viktória, szakreferens 

 

Látta: Dr. Bielik Réka, titkárságvezető 

 

Jóváhagyta: Dr. Völner Pál, parlamenti államtitkár, az Emberi Jogi Munkacsoport elnöke 


