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Tárgy: az Emberi Jogi Munkacsoport ülése 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 

 

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

Munkacsoport elnöke tájékoztatta a résztvevőket, hogy az 1579/2018. (XI.15.) Korm. 

határozat hatálybalépésével módosult az Emberi Jogi Munkacsoportról szóló 1039/2012 

(II.22.) Korm. határozat. Valamint ismertette a napirendet. 

A Munkacsoport egyhangúlag elfogadta a napirendet. 

1. napirendi pont: Ügyrend elfogadása 

Dr. Völner Pál elmondta, hogy az ügyrend tervezetét a Titkárság megküldte a tárcák részére, 

amelyhez észrevétel nem érkezett. Tájékoztatta a Munkacsoportot a helyettesítésekről, majd 

kérte a Munkacsoportot, hogy szavazzon az ügyrendről. 

A Munkacsoport egyhangúlag elfogadta az ügyrendet. 

2. napirendi pont: Tájékoztatás az Emberi Jogi Kerekasztal működéséről és a 

tematikus munkacsoportok elnökeinek kijelölése 

Dr. Völner Pál elmondta, hogy a Kerekasztal működésével kapcsolatos információkról a 

Titkárság által kiküldött háttéranyag útján tájékoztatta a Munkacsoport tagjait, kérte a 

résztvevőket, hogy a Kerekasztallal és a tematikus munkacsoportokkal kapcsolatban 

felmerülő kérdésekkel forduljanak a Titkársághoz, majd javaslatot tett a tematikus 

munkacsoportok elnökeire  

A Munkacsoport egyhangúlag elfogadta a tematikus munkacsoportok elnökeinek 

kijelöléséről szóló javaslatot. 

Dr. Völner Pál kérte a tematikus munkacsoportok elnökeit, hogy azok a tematikus 

munkacsoportok, amelyek ebben az évben nem üléseztek, még idén tartsanak egy ülést. 
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3. napirendi pont: A Magyarországot érintő aktuális emberi jogi kérdések (ENSZ, 

ET/EBESZ, EU) 

Dr. Sztáray Péter, a KKM biztonságpolitikáért felelős államtitkára hangsúlyozta, hogy az 

emberi jogok érvényesülését nagyon fontosnak tartja, beszámolt a tizenegyedik budapesti 

Emberi Jogi Fórumról, ami jelzi, hogy aktívan tesznek azért, hogy ezt a témát előtérben 

tartsák és a Magyar Kormány ezzel kapcsolatos elkötelezettségét megfelelően hangsúlyozzák. 

Dr. Bodnár Bence, a BM szabályozási és koordinációs helyettes államtitkára jelezte, hogy a 

BM is naponta kap megkereséseket a különböző monitoring csoportoktól. 

Dr. Mészáros Árpád, az EMMI nemzetközi és európai uniós ügyekért felelős helyettes 

államtitkára és Dr. Beneda Attila család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár 

tájékoztatták a Munkacsoportot az EMMI-t érintő folyamatban lévő ügyekről. Dr. Maruzsa 

Zoltán, az EMMI köznevelésért felelős helyettes államtitkára megerősítette, hogy nagyon sok 

megkeresés érkezik az EMMI részére is. 

Dr. Sztáray Péter kérte a tárcákat, hogy egyeztessenek a KKM-mel, illetve kérjenek 

iránymutatást.  

Dr. Völner Pál megerősítette, hogy a szaktárcáknak egyeztetni szükséges a KKM-el. 

Dr. Bóka János, az IM EU-s és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős helyettes 

államtitkára, az Emberi Jogi Munkacsoport alelnöke ismertette a Magyarországgal szemben 

jelenleg folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárásokat, valamint a Magyarországgal 

szemben zajló EUSZ 7. cikk szerinti eljárás alapjogi, illetve emberi jogi vonatkozásait, illetve 

az eljárás várható alakulását.  

Dr. Maruzsa Zoltán a két oktatási ügy tekintetében kérte az IM és a KKM iránymutatását.  

Dr. Völner Pál elmondta, hogy az alapjogi vonatkozású ügyekben látszik a következetes 

kormányzati álláspont. Nincs erős elmozdulás a korábbi irányvonaltól. 

Dr. Szilas Katalin az IM Alkotmányjogi Főosztályának jogi szakreferense, az EU Alapjogi 

Ügynökség (a továbbiakban: FRA) nemzeti összekötője ismertette a FRA aktualitásokat.  

4. napirendi pont: Tájékoztatás az Alaptörvény felülvizsgálata keretében felállított 

munkabizottságok tevékenységéről 

Dr. Völner Pál elmondta, hogy 2018 szeptemberében Trócsányi László miniszter úr három 

munkabizottságot hozott létre, amelyek különböző szempontok szerint tekintik át az 

Alaptörvény rendelkezéseit és jelentést készítenek. Az alapjogokkal foglalkozó 

munkabizottság elnöke Völner Pál, az államszervezeti kérdésekkel foglalkozó 

munkabizottság elnöke Vízkelety Mariann államtitkár asszony. 

Dr. Bóka János röviden ismertette az általa vezetett, az EU-s és a szuverenitással kapcsolatos 

rendelkezéseket vizsgáló munkabizottság feladatait.  

5. napirendi pont: A civil szervezetek működési feltételeinek módosításával kapcsolatos 

kormányzati tervek 
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Dr. Baranyi Ildikó, a Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok Osztályának osztályvezetője az 

előzetesen megküldött háttéranyagból kiemelte a konkrét intézkedéseket, amelyek már az 

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben elfogadásra kerültek. Ezeken az 

intézkedéseken keresztül rajzolódnak ki azok a fejlesztési irányok, elképzelések, amelyek a 

civil szervezetek működési fejlődéséhez hozzájárulhatnak.  

6. napirendi pont: Egyebek  

Dr. Simon Attila, az EMMI szociális ügyekért felelős helyettes államtitkára tájékoztatta a 

Munkacsoportot, a Fogyatékossággal Élők Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoport 

javaslatcsomagjának az OFT és az FTB keretén belüli tárgyalásáról.  

 

 

 

 

 

 

Készítette: Józsa Teodóra szakreferens, Emberi Jogi Munkacsoport Titkársága 

Látta: Szabó-Princz Viktória titkárságvezető, Emberi Jogi Munkacsoport Titkársága 

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

 


