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

Munkacsoport elnöke köszöntötte a résztvevőket. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 

legutóbbi munkacsoportülésre 2017. december 15-én került sor, amely alkalommal Nyitrai 

Imre helyettes államtitkár úr tájékoztatta a résztvevőket a Fogyatékossággal Élők Jogaiért 

Felelős Tematikus Munkacsoport CRPD nemzeti jelentéssel összefüggő egyeztetéseiről, 

valamint az egyeztetések eredményeként készülő összefoglalóról és javaslatcsomagról. A 

Munkacsoport áttekintette továbbá a Magyarországot érintő aktuális emberi jogi kérdéseket, 

elsősorban az ENSZ, az ET, az EBESZ és az EU vonatkozásában, majd egy rövid 

tájékoztatásra került sor az Emberi Jogi Kerekasztal tevékenységéről. 

Dr. Völner Pál elmondta, hogy a jelenlegi ülésen az előre megküldött négy napirendi pont 

kerül megtárgyalásra, valamint azt követően az Egyebek keretében további téma felvetésére is 

van lehetőség. Először a Fogyatékossággal Élők Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoport 

CRPD nemzeti jelentéssel összefüggő javaslatcsomagjáról történt szavazásról ad 

tájékoztatást, majd az előző ülések utánkövetéseként a Magyarországot érintő emberi jogi 

kérdésekről lesz szó. A harmadik napirendi pont keretében a 2014-2018-as kormányzati 

ciklusban előtérbe került emberi jogi kérdéseket tekintik át. Dr. Völner Pál megköszönte a 

szaktárcák által megküldött kiegészítéseket, és megkérte a tárcák jelenlévő képviselőit, hogy 

néhány mondatban térjenek majd ki az illetékességi körükbe tartozó kérdésekre. A negyedik 

napirendi pont keretében tájékoztatást ad a következő kormányzati ciklus kezdetével 

összefüggő, az Emberi Jogi Munkacsoportot érintő feladatokról. 
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1. napirendi pont: Tájékoztatás a Fogyatékossággal Élők Jogaiért Felelős Tematikus 

Munkacsoport CRPD nemzeti jelentéssel összefüggő javaslatcsomagjáról történt 

szavazásról  

 

Dr. Völner Pál tájékoztatta a Munkacsoportot, hogy a Fogyatékossággal Élők Jogaiért 

Felelős Tematikus Munkacsoport a 2018. március 8-ai ülésén fogadta el az ENSZ 

Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményével kapcsolatos időszakos 

felülvizsgálata nyomán készült javaslatcsomagot (a továbbiakban: Javaslatcsomag) és kérte, 

hogy az Emberi Jogi Munkacsoport az Emberi Jogi Munkacsoportról szóló 1039/2012 (II. 

22.) Korm. határozat 2. b) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva érdemi 

megvitatásra terjessze azt az Országos Fogyatékosságügyi Tanács (a továbbiakban: OFT) és a 

Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: FTB) elé. Dr. Völner Pál elmondta, 

hogy Czibere Károly államtitkár úr kezdeményezésére, valamint a Munkacsoport 2017. 

december 15-ei ülésén elhangzottaknak megfelelően a Javaslatcsomagról szóló előterjesztést 

2018. április 11-én szavazásra bocsájtotta. A Munkacsoport minden tagja egyetértett a 

Javaslatcsomagnak az OFT és FTB elé terjesztésével. A szavazás során több szakterület 

részéről érkeztek olyan észrevételek, amelyek a Javaslatcsomag további tárgyalásának 

alapjául szolgálhatnak, így ezekről egy Függelék készült, amelyet a Javaslatcsomaghoz 

mellékeltek. A Munkacsoport döntésének értelmében a Javaslatcsomagot 2018. május 10-én 

megküldte az OFT és az FTB elnöke részére. 

 

Dr. Juhász Péter az EMMI Fogyatékosságügyi Főosztályának főosztályvezetője 

hangsúlyozta, hogy a Javaslatcsomag teljes egészében a fogyatékosságügy területén 

tevékenykedő civil és érdekvédelmi szervezetek javaslatait tükrözi. A munka folyamán az 

egyes témákhoz a kormányzati szakértői részvételt folyamatosan biztosították, de a 

Javaslatcsomagban foglaltak nem kormányzati javaslatok, és nem kormányzati jóváhagyással 

megfogalmazódott javaslatok. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy a munka egésze során nem 

pusztán a problémák összegyűjtése volt a cél, hanem az ahhoz kapcsolódó konkrét, adott 

esetben jogszabály módosításra vonatkozó javaslatok megfogalmazása is. A munkának két 

oka volt. Egyrészről Magyarország benyújtotta második nemzeti jelentését az ENSZ CRPD 

Bizottságához. Ebben a folyamatban mind a civil szektor, mind a kormányzat számára nagyon 

fontos információkkal szolgált az, hogy melyek azok a fő témák, konkrét ügyek, amelyeket az 

érdekvédelmi, illetve a civil szervezetek fontosnak ítélnek. Másrészről az Országos 

Fogyatékosságügyi Program hatályos intézkedési terve 2018. december 31-én jár le, 2018 

második félévében szükséges megkezdeni a 2019-2022. közötti időszakra szóló intézkedési 

terv előkészítését. Ehhez fontos input a kormányzat számára mindazok a témák és felvetések, 

amelyek a munka során elhangoztak. Dr. Juhász Péter a Javaslatcsomag további sorsával 

kapcsolatosan elmondta, hogy egyrészt az OFT, a kormány közvetlen tanácsadó testülete elé 

fog kerülni, melynek elnöke a mindenkori fogyatékosságügyért felelős miniszter, rajta kívül a 

testületnek csak civil tagjai vannak. A munkában az OFT több tagja is részt vett, a két 

grémium között van átfedés. Másrészt a Javaslatcsomag az FTB elé kerül, amely egy 

túlnyomó többségben kormányzati összetételű, a kormányzaton belüli koordinációt végző 

testület. Mindkét esetben az az alapvető cél, hogy a 2018 második félévében előkészítendő 

intézkedési terv megalapozásához szülessenek olyan javaslatok, illetve az FTB-n belül olyan 
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döntések, amelyek alapján a 2019. január 1-én hatályba lépő intézkedési terv előkészíthető. A 

munka volumenével kapcsolatban elmondta, hogy a Tematikus Munkacsoport összesen öt 

témakört tárgyalt, több mint 80 konkrét javaslat született, az anyag a mellékletekkel együtt 

csaknem 100 oldalt tesz ki. A Javaslatcsomag érvekkel, indokokkal, információkkal 

alátámasztott, amelyet az intézkedési terv tervezése és megvalósítása során használni tudnak 

majd. 

 

2. napirendi pont: A Magyarországot érintő aktuális emberi jogi kérdések (ENSZ, 

ET/EBESZ, EU) 

 

Dr. Völner Pál elmondta, hogy az előre megküldött háttéranyag tartalmazza az 

Magyarországgal kapcsolatos aktualitások mellett a nemzetközi jelentéstételi kötelezettségre 

vonatkozó információkat is. Az erre vonatkozó táblázat a továbbiakban folyamatosan 

frissítésre kerül majd.  

 

Dr. Hevesi Ágnes, a KKM Nemzetközi Szervezetek Főosztályának főosztályvezető-

helyettese a korábban megküldött háttéranyagból két megkeresésre hívta fel a Munkacsoport 

figyelmét. A Working Group on Arbitrary Detention, az önkényes fogvatartás kérdésével 

foglalkozó munkacsoport 2013 szeptemberében már tett egy látogatást Magyarországon és 

jelentést készített, amelyben ajánlásokat fogalmazott meg. A munkacsoport azon célból 

szeretne látogatást tenni Magyarországon, hogy felülvizsgálja, mennyiben sikerült a magyar 

kormánynak az akkor tett ajánlásoknak eleget tennie. A munkacsoport vizsgálódási területét 

érintő kérdésekért a BM felelős, ezért megkeresték a tárcát. Jelenleg vizsgálják, hogy a 

látogatás időpontja 2018 őszén mikor lenne alkalmas. A KKM jelezte, hogy amennyiben a 

koordinációban részt vesznek, részükről a szeptember nem alkalmas. Hasonló megkeresés 

érkezett az emberi jogok és a transznacionális vállalatok és egyéb üzleti vállalkozások 

összefüggéseivel foglalkozó ENSZ munkacsoport részéről. A KKM javaslata, hogy 2019 

elején térjenek vissza a látogatás részletes előkészítésére. Célszerű lenne strukturálni a 

látogatások ütemezését, amelyek általában több tárcát érintenek és minimum egy hétig 

tartanak, de előfordul, hogy két hetesek, és nagy figyelmet kapnak a sajtóban is. A 

háttéranyagban szerepelnek a különféle jelentéstételi kötelezettségek és annak állásai. 

Lezajlott az ICCPR védés, a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményhez a 

kormányjelentést a közelmúltban nyújtották be, jelenleg koordinálja a KKM a Faji 

megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezmény végrehajtásáról 

szóló kormányjelentést, amelynek a tervezett benyújtási határideje június 9. A Nőkkel 

szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról szóló egyezménnyel 

kapcsolatban lezajlott több egyeztetés az EMMI és a munkacsoport titkársága között. 

Magyarország szeretett volna élni az egyszerűsített jelentéstétel lehetőségével, azonban a 

Bizottság arra az álláspontra jutott, hogy ez a lehetőség akkor biztosított, ha a valamennyi 

egyezmény végrehajtását felügyelő testülethez alapdokumentumot (Common Core document) 

nyújt be az ország. A dokumentum koordinálását a KKM megkezdte, a tárcákat megkeresi ez 

ügyben. Annak érdekében, hogy ez ne késleltesse a jelentés benyújtását az EMMI-vel 

egyeztetve az a döntés született, hogy az EMMI elkészíti a jelentést az eredeti elképzelés 

szerint, a KKM pedig elindítja a Common Core document összeállítását. 
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Dr. Völner Pál egyetértett azzal, hogy minden megkereséssel kapcsolatban alapos előkészítő 

munka szükséges, az időtartam nem elsődleges. Sokkal könnyebben előadható, illetve tartható 

az álláspont, ha nem sajnáljuk az előkészületekre az időt. 

 

Pokol Attila, a KKM Biztonságpolitikai és Non-Proliferációs Főosztály osztályvezetője 

elmondta, hogy az ET/EBESZ megkeresések tekintetében a korábban kiküldött háttéranyag a 

legfontosabb látogatásokat, illetve jelentéstételi kötelezettségekkel kapcsolatos fejleményeket 

tartalmazza. Kiemelte a még folyamatban lévő ügyeket, amelyekben adott esetben még 

feladatok jelentkezhetnek. Tájékoztatta a Munkacsoportot, hogy az ET PKGY jogi ügyekkel 

és emberi jogokkal foglalkozó szakbizottsága felkérte a Velencei Bizottságot (a továbbiakban: 

VB) a Stop Soros törvénycsomag nemzetközi emberi jogi sztenderdekkel való 

összeegyeztethetőségének vizsgálatára. A VB szakértői delegációja május 24-25-én kíván 

Budapestre látogatni. Várhatóan a júniusi plenáris ülésen fogadják majd el a VB véleményét 

tartalmazó dokumentumokat. A migrációs és menekültügyi kérdésekkel kapcsolatban az 

elmúlt időszakban az ET különböző mechanizmusai részéről került sor magyarországi 

tényfeltáró látogatásra, amelyek a kérdéskör egy-egy aspektusát vizsgálták. A Kínzás vagy 

embertelen és megalázó bánásmód elleni egyezménye alapján létrehozott Kínzás elleni 

Bizottság 2017 októberében tett ad hoc látogatást Magyarországon. Az ezzel kapcsolatos 

véleményt a napokban juttatták el a magyar illetékesekhez, a jelentés nyilvánosságra hozatala 

kormányzati döntés függvénye. Az Európa Tanács Emberkereskedelem elleni egyezménye 

alapján létrehozott bizottsága, a GRETA 2017. december 18-20. között járt Magyarországon 

tényfeltátó látogatáson. A jelentést a magyar kormányzati észrevételekkel együtt 2018. április 

27-én hozták nyilvánosságra. A gyermekek szexuális kizsákmányolása, valamint a szexuális 

erőszak és bántalmazás elleni védelméről szóló ET egyezmény végrehajtását felügyelő 

Lanzarote Bizottság 2017 nyarán járt Magyarországon. A jelentés utókövetéseként a magyar 

hatóságoknak 2019. január 31-ig kell benyújtaniuk az ajánlások végrehajtását ismertető 

dokumentumot. Magyarországon járt az ET főtitkárának migrációs és menekültügyi 

kérdésekért felelős különleges képviselője, Tomáš Boček is 2017 nyarán. Pokol Attila 

hangsúlyozta, hogy magyar részről több alkalommal nyomatékosan kérték, hogy az ET 

jobban koordinálja a szakértői látogatásokat a felesleges duplikációk elkerülése érdekében, 

ráadásul az azonos témát vizsgáló látogatások megszervezése jelentős terhet ró a magyar 

hatóságokra. Kiemelte továbbá, hogy az ET Rasszizmus és Intolerancia Elleni Bizottsága 

2018. május 15-én hozta nyilvánosságra az előző monitoring ciklus kiemelt ajánlásaival 

kapcsolatos értékelését. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet részéről Pokol 

Attila kiemelte, hogy az EBESZ korlátozott választási megfigyelői missziót küldött 

Magyarországra az április 8-án lezajlott országgyűlési választások megfigyelésére, amely 

nyilvánosságra hozta előzetes jelentését. A végleges jelentést – amely ajánlásokat is tartalmaz 

majd – első körben várhatóan július folyamán fogják eljuttatni a magyar hatóságokhoz, illetve 

a beérkezett észrevételeket követően nyilvánosságra hozni. Pokol Attila jelezte, hogy az 

összefoglaló anyagban nem szerepel, hogy Lamberto Zannier, az EBESZ Nemzeti Kisebbségi 

Főbiztosa Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter meghívására 2018. február 27-én 

látogatást tett Budapesten. A tárgyalás során elsősorban a kárpátaljai magyar kisebbség 
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kérdését érintették. A Főbiztos az EMMI-ben és a Miniszterelnökségen is tárgyalt a 

magyarországi nemzeti kisebbségek, illetve a külhoni magyarok helyzetéről.  

  

Kecsmár Krisztián európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős 

államtitkár, az Emberi Jogi Munkacsoport alelnöke megjegyezte a Lanzarote Bizottság 

jelentésével kapcsolatban, hogy az Ilias és Ahmed kontra Magyarország ügyben az Emberi 

Jogok Európai Bírósága többek között azt is kimondta, hogy a röszkei tranzitzónában fennálló 

körülmények összhangban vannak az egyezmény rendelkezéseivel. 

 

Pokol Attila jelezte, hogy a kérdésben az IM és az EMMI rendelkezik hatáskörrel, a 

válaszadást a két tárca koordinálja. 

 

Kecsmár Krisztián tájékoztatta a Munkacsoportot a folyamatban lévő alapjogi vonatkozású 

kötelezettségszegési eljárásokról, valamint az EUSZ 7. cikkével összefüggő eljárásról. A 

Sargentini-jelentéssel kapcsolatban elmondta, hogy 2017 májusában az EP felkérte a LIBE 

Bizottságot, hogy készítsen jelentést. A jelentés tervezete elkészült. Amennyiben az EP 

megfelelőnek találja a jelentést, 2018 szeptemberében a plenáris ülésen a 7. cikk (1) bekezdés 

szerinti indoklással ellátott javaslatként megszavazva megindítaná az eljárást, amely 

bonyolult, több intézményt érintő eljárás. A jelentésről sok nyilatkozat született. Az IM 

elkészített egy dokumentumot, melyben tételesen cáfolja a megjelent vádakat, állításokat, 

melyek szerint rendszerszintű jogállamisági probléma lenne Magyarországon. Kecsmár 

Krisztián megjegyezte, hogy Sargentini asszony magyarországi látogatása során egy órás 

időkeret volt biztosítva a Magyar Kormány részére. Találkozott Magyar Leventével, a KKM 

parlamenti államtitkárával, majd ezt egy sajtótájékoztató követte, ahol Sargentini asszony 

kiemelte, hogy ez egy politikai eljárás, illetve, hogy ő nem jogi megközelítést alkalmaz. Ezek 

a kijelentések a jelentéséből is tükröződnek. Kecsmár Krisztián felhívta a figyelmet a 

jelentés egyik mondatára, mely szerint a 7. cikk szerinti eljárás túlmutat az uniós jogon, olyan 

témaköröket is érint, ami alapvetően tagállami hatáskör. Kecsmár Krisztián kiemelte 

továbbá, hogy a jelentésben megjelennek olyan régen lezárt ügyek, amelyek beemelése a 

jelentésbe - Sargentini asszony elmondása szerint - azért szükséges, hogy „szemléltesse a 

közhangulatot Magyarországon”. Megjegyezte, hogy a Magyarországra látogató különböző 

nemzetközi szervezetek jelentéseit rendszeresen véleményezi a Magyar Kormány. Azonban ki 

kell emelni, hogy az EP egy politikai intézmény, ennek a jelentésnek a politikai vetülete 

ennek megfelelően jelentős. Kecsmár Krisztián a kötelezettségszegési eljárások tekintetében 

elmondta, hogy három politikai ügy: a nemzeti felsőoktatási törvény, a külföldről támogatott 

civil szervezetek átláthatóságáról szóló törvény ügye és az úgynevezett kötelező áthelyezési 

határozat be nem tartására irányuló bizottsági kötelezettségszegési eljárás bírósági szakaszba 

került. A Bizottság 2017. december 7-én döntött úgy, hogy mindhárom ügy tekintetében az 

Európai Unió Bíróságához fordul, és 2018 januárjában mindhárom keresetlevelet benyújtotta 

a Bírósághoz. Ez ugyanazt az időkeretet és munkaterhet jelenti, mint amellyel 2017 nyarán 

szembesült az államtitkárság. Egyszerre három kiemelt ügyben, nagyon rövid határidővel 

kellett válaszolni. Ez azért problémás, mert egyszerre fut a három eljárás a bírósági 

szakaszban is, ami – a közigazgatási eljáráshoz hasonló mértékben - megterheli a szaktárcákat 

is, akiknek a segítségével készítették az ellenkérelmeket. Mindhárom ellenkérelem 
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benyújtásra került a Bírósághoz. A termőföld haszonélvezet megszüntetése ügyében Kecsmár 

Krisztián elmondta, hogy folyt egy eljárás, az ún. Segro-ügy, illetve ebben a tematikában 

indított a Bizottság egy kötelezettségszegési eljárást is, amely már a bírósági szakaszban van. 

A Segro-ügyben elmarasztaló ítéletet hozott a Bíróság. A hazai menekültügyi szabályok 

vizsgálata kapcsán elmondta, hogy az ügyben előrelépés nem történt. Az oktatási szegregáció 

kapcsán elmondta, hogy a Bizottság olvasatában a jogszabály-módosítás megfelel az uniós 

jognak, mindazonáltal az alkalmazást még vizsgálni fogja a Bizottság. A Nemzetközi 

Büntetőbíróság Statútumával kapcsolatos ügyben nem tudott újabb fejleményről beszámolni.  

 

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

Ügynökség (a továbbiakban: FRA) nemzeti összekötője hangsúlyozta, hogy a FRA 

jelentéseket író kutatómunkája nem mérhető az ülésen korábban elhangzott nemzetközi 

emberi jogi jelentéstételi kötelezettségekhez. Ugyanakkor egyre inkább hivatkozási alappá 

válnak a FRA jelentései, ezért indokolt figyelemmel kísérni a tevékenységüket, illetve olyan 

munkakapcsolatot fenntartani velük, ami lehetővé teszi, hogy ezekbe a jelentésekbe megfelelő 

módon és kiegyensúlyozottsággal kerüljenek be a Magyarországgal kapcsolatos információk, 

illetve jelenjenek meg a magyar kormányzati szempontok, álláspontok. Felhívta a figyelmet 

arra, hogy a háttéranyag csak töredékét tartalmazza annak a munkának, amit a FRA végez. 

Rendkívül szerteágazó témákban készítenek jelentéseket, csinálnak projekteket, amelyek a 

honlapjukon olvashatók. Szilas Katalin a munkakapcsolat jó és rossz példájaként, két 

jelentést mutatott be az ülés résztvevőinek. Jó példa az együttműködésre a FRA éves 

jelentése, amelyet 2018. június 6-án hoznak nyilvánosságra 2017. évre vonatkozóan. Az éves 

jelentés minden évben azonos szerkezetben, a tevékenységi körüket meghatározó 

keretdokumentumok tematikáját követő fejezetekkel, és egy fókuszfejezettel jelenik meg. A 

tavalyi fókuszfejezet a FRA 10 éves fennállásával foglalkozott, az idei a growing older, az 

idősödés témáját járja körül. A jelentés teljes terjedelmében csak angolul érhető el, de a FRA 

minden fejezet végére ún. véleményeket is tesz, amelyeket minden uniós nyelven kiad. A 

FRA-nak ez az egyetlen jelentése, amellyel kapcsolatban minden évben automatikusan 

megkeresik a tagállami kormányokat a nemzeti összekötőkön keresztül. Már a jelentés 

előkészítésének keretében kérnek információt, majd az előkészített jelentést áttekinthetik a 

tagállamok. Magyarországon minden tárca bevonásával nézik át az egyes fejezeteket, az 

észrevételeket megküldik, melyeket a FRA sokszor átvezet. Arra is volt példa, hogy az 

Európai Unió Tanácsának Alapjogi Munkacsoportjában, a jelentés bemutatásakor jelezte 

Magyarország, hogy a nyomdakész jelentés hibás, és még azt is javították. Hangsúlyozta, 

hogy nem érdektelen ezeket az észrevételeket megtenni. Szilas Katalin negatív példaként 

kiemelte az EU-n belül emberi jogi területen dolgozó civil szervezeteket érintő kihívásokról 

szóló jelentést, amely Magyarország tekintetében most a legrelevánsabb jelentés. A jelentést 

2018 januárjában hozták nyilvánosságra. A tagállamok decemberben a tanácsi 

munkacsoportban megismerhették a jelentést, de az előkészítés és áttekintés során a FRA nem 

vonta be a tagállamokat. Részben emiatt módszertani szempontból számos kifogás emelhető a 

jelentés ellen, itt is felhozható az a kifogás, hogy amit leírnak, az túlmutat az uniós jogon. 

Magyarország jelezte a kifogásait a FRA-nak. A FRA folytatni fogja a civil szervezetekkel 

kapcsolatos munkát, konzultációkat fognak folytatni érintett szervezetekkel, valamint 

terveznek – és már voltak is – olyan eseményeket, ahol bemutatják, illetve megvitatják a 
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jelentést. Magyarországon is terveznek ilyen eseményt. Magyarország többször, hangsúlyosan 

kérte, hogy informálják, hogy mikor, hol lesz az esemény. Még nem született erről döntés, a 

tervek szerint 2018 szeptemberében a Magyar Tudományos Akadémián kerül megrendezésre. 

Szilas Katalin elmondta, hogy a megfelelő munkakapcsolat támogatása érdekében minden 

tárcától FRA kapcsolattartó kijelölését kérte az IM. A kapcsolattartó rendszer lényege az, 

hogy a tárcák minden olyan eseményről szerezzenek tudomást, ami valamilyen módon 

összefügg a FRA tevékenységével. A FRA sokszor nem a nemzeti összekötőn keresztül, 

hanem közvetlenül keres meg szakterületeket, ezért kérte a kapcsolattartókat, hogy minden 

FRA-val kapcsolatos információt továbbítsanak a nemzeti összekötőnek. Szilas Katalin 

ígéretet tett rá, hogy a FRA-tól érkező minden információt megoszt a kapcsolattartókkal. A 

FRA az alapító rendeletében foglaltak szerint támogatást nyújt tagállamoknak valamennyi 

alapjogi témában, ezt rendszeresen hangsúlyozzák. Nagyon nyitottak és reaktívak, bármilyen 

eseményen részt tudnak venni. Szilas Katalin hangsúlyozta, hogy a FRA kutatásainak adatai 

háttéranyagként használhatók a magyarországi rendezvényekhez, nemzetközi jelentéstételi 

kötelezettségekhez. A FRA elkezdett dolgozni azon is, hogy a fenntartható fejlődési célokhoz 

kapcsolódóan kiemeljék, hogy a FRA melyik munkái, melyik célok elősegítését támogatja. 

Ebben a munkában is lehet tőlük segítséget kérni.  

 

3. napirendi pont: A 2014-2018. kormányzati ciklus hangsúlyos emberi jogi kérdései és 

beszámoló az Emberi Jogi Munkacsoport és az Emberi Jogi Kerekasztal 

tevékenységéről  

 

Dr. Völner Pál jelezte, hogy a napirendi pont célja egy olyan összefoglalás, amely az elmúlt 

kormányzati ciklusban a Magyarország vonatkozásában hangsúlyos emberi jogi kérdéseket 

tekinti át, valamint a Munkacsoport tevékenységét összegzi. Az Emberi Jogi Munkacsoport 

tekintetében kiemelendő, hogy megalakulása óta összesen 10 ülést tartott. A tematikus 

munkacsoportok 2013 óta összesen 107 alkalommal, 2014. június 6. óta 67-szer üléseztek. A 

Tematikus Munkacsoportok és az Emberi Jogi Munkacsoport a 2014-2018-as kormányzati 

ciklus során összesen 182 témát tárgyalt meg. Dr. Völner Pál elmondta, hogy az egyes 

tematikus munkacsoportok üléseivel kapcsolatos adatokat az előre megküldött háttéranyag 

tartalmazza, valamint kiküldésre került a hangsúlyos emberi jogi kérdésekről készült rövid 

összefoglaló is. Kiemelte a menekültügy és a migráció témáját. Megállapítható, hogy a 

válságot Magyarország sikeresen kezelte. A hozott intézkedések vitát váltottak ki a 

nemzetközi szervezetekkel, azonban a Kormány álláspontja szerint emberi jogi jogsértésekre 

nem került sor, a Genfi Egyezményben és a Magyarország által tett egyéb nemzetközi 

kötelezettségvállalásokban foglaltaknak eleget tett. Kiemelte továbbá a Hungary Helps 

Programot, amelynek keretében a Magyar Kormány közvetlenül a válságövezetekben segíti a 

rászorulókat. A program elmeinek megvalósításához a központi költségvetés több milliárdos 

keretet biztosít. Dr. Völner Pál megemlítette a civil szervezetek működési környezetével 

kapcsolatos változásokat is. Elmondta, hogy a civil szervezetek adminisztrációs terhei jelentős 

mértékben csökkentek az elmúlt négy év során, ezzel párhuzamosan a részükre juttatott állami 

támogatások növekedtek. Vitát váltott ki a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról 

szóló törvény, azonban megállapítható, hogy a nemzetközi szervezetek és a civil szervezetek 

aggodalmai nem következtek be, hiszen nem érte hátrány azokat a szervezeteket, amelyek 



8 

 

külföldről támogatott szervezetként regisztrálták magukat. Hangsúlyozta, hogy a törvény 

céljával, nevezetesen az átláthatóság biztosításával a Velencei Bizottság is egyetértett. Dr. 

Völner Pál az emberi jogi felülvizsgálatok közül kiemelte Magyarország második UPR-ját, 

amely előkészítésében a Munkacsoport is részt vett. A ciklus során a tematikus 

munkacsoportok megkezdték a kapott ajánlások végrehajtásának nyomon követését is. Ezen 

kívül több egyezménnyel kapcsolatos felülvizsgálat is lezajlott, amelyekről a háttéranyag 

adott rövid tájékoztatást. Megköszönte a szaktárcáknak a háttéranyaghoz megküldött 

kiegészítéseket és megkérte a jelenlévőket, hogy az elhangzottakat egészítsék ki a 

szakterületük oldaláról. 

 

Dr. Beneda Attila család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár kiemelte, hogy 

a női jogok érvényesülésének, a nők helyzetének hangsúlyozása érdekében a családügyi 

államtitkárságon 2014-ben létrehozták a Nőpolitikai Osztályt. Felhívta a figyelmet a család és 

munka egyensúlyának megteremtése érdekében tett erőfeszítésekre, amelyek megjelennek a 

jogalkotásban és az európai uniós projektekben is. A Család és Karrier Pontok az egész 

országban megtalálhatóak. Kiemelte, hogy az új Büntető Törvénykönyvben önálló 

büntetőjogi tényállásként jelent meg a párkapcsolati erőszak. A gyerekjogokkal kapcsolatosan 

Beneda Attila elmondta, hogy a Kormány a családtámogatási eszközökkel 2014-2018. között 

nagyot lépett előre a gyermekek biztonságának, jólétének és jóllétének biztosítása érdekében. 

A kormányzat az Alaptörvény szellemiségének megfelelő összes családtípus segítségére van 

az élet és a gyereknevelés különböző területein. Kiemelte az ingyenes tankönyveket és az 

gyermekétkeztetés kiterjesztését. Továbbá kiemelte a korábban minisztériumi 

háttérintézményként (Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs 

Központ), majd integrált szervezeti egységként működő Integrált Jogvédelmi Szolgálat 

különböző eszközeit, amelyekkel a gyermekek jogtudatosítását fejlesztik. 

 

4. napirendi pont: Tájékoztatás a következő kormányzati ciklus kezdetével összefüggő 

feladatokról 

 

Dr. Völner Pál tájékoztatta a Munkacsoportot arról, hogy a kormányzati struktúra változása 

következtében, szükségessé válik az Emberi Jogi Munkacsoportról szóló Korm. határozat 3. 

pontjának módosítása, amely a Munkacsoport tagjainak felsorolását tartalmazza. A módosítás 

során az elmúlt évek tapasztalatai alapján javasolni fogja, hogy a Korm. határozat 2. d) 

pontjában hangsúlyosabban jelenjen meg a nemzetközi szervezeti tagságból eredő 

kötelezettségek nyomon követése. Jelezte, hogy a Korm. határozatban szükséges 

megjeleníteni, hogy az Emberi Jogi Kerekasztal tematikus munkacsoportokban tartja az 

üléseit, amelyek létrehozásáról az Emberi Jogi Munkacsoport dönt. Továbbá javasolta, hogy 

az Emberi Jogi Kerekasztal tagja legyen a Központi Statisztikai Hivatal elnöke is, így 

kiegészítésre kerül a Korm. határozat 11. c) pontja, amennyiben a KSH is egyetért ezzel a 

kezdeményezéssel. 

 

5. napirendi pont: Egyebek  
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Dr. Molnár Balázs, a Miniszterelnökség európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkára 

beszámolt Kees van Baar holland emberi jogi nagykövete látogatásáról. Elmondta, hogy a 

nagykövetet dr. Schmitt Pál Péter főosztályvezető fogadta, a megbeszélést a holland fél 

kezdeményezte. Kees van Baar elmondta, hogy a társadalom szempontjából nagyon fontosnak 

tartják a progresszív emberi jogi megközelítést, itt elsősorban az azonos nemű párok 

házasságára, az LMBT jogokra utalt. Fontosnak tartják a harmadik országokkal folyó 

fejlesztési együttműködést. Érdeklődött a Stop Soros törvényjavaslatról. Dr. Molnár Balázs 

elmondta, hogy beszéltek a Minority SafePack kezdeményezésről, hangsúlyozták a 

kisebbségek jogainak fontosságát, bemutatták a romákat érintő kérdésekben folyó 

magyarországi munkát. Dr. Molnár Balázs a Sargentini-jelentéssel kapcsolatban – egyetértve 

a Kecsmár Krisztián államtitkár úr által elmondottakkal – az elhangzottakat kiegészítette 

azzal, hogy készülnek az EPP képviselők módosító javaslatai. Egyetértett abban, hogy a 

jelentéstevő olyan kérdéseket is beemelt a jelentésbe, amelyre vonatkozóan nem rendelkezik 

hatáskörrel. Valamint az egész jelentésről elmondható, hogy a megfogalmazott 

megállapítások nagyon pontatlanok. A legproblémásabb az, hogy a Bizottsággal 

megegyezéssel lezárt ügyeket tálalnak úgy a közvélemény számára, mintha ezek még mindig 

problémát okoznának. 

 

Dr. Völner Pál megjegyezte, hogy az Alaptörvény meghatározza a házasság fogalmát. 

Elmondta, hogy a tematikus munkacsoportokban is fel szokott merülni a házasság fogalmának 

a kérdése. A Stop Soros törvénycsomaggal kapcsolatban megjegyezte, hogy rövidesen 

kiderül, hogy mit tartalmaz a törvénycsomag, amelyet a Parlament tárgyalni fog, addig idő 

előttiek a felvetések ezzel kapcsolatban.  

 

További hozzászólás hiányában Dr. Völner Pál lezárta az ülést. 
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