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

Munkacsoport elnöke köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, hogy utoljára 2018. november 

29-én ülésezett az Emberi Jogi Munkacsoport, amely alkalommal az ügyrend elfogadását és a 

tematikus munkacsoportok elnökeinek kijelölését követően áttekintette a Munkacsoport az 

aktuális emberi jogi kérdéseket, az Alaptörvény felülvizsgálata keretében létrehozott 

munkabizottságok tevékenységét, valamint a civil szervezetek működési környezetével 

kapcsolatos változásokat. Végül ismertette a napirendet.  

1. napirendi pont: Ügyrend módosítása 

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

amely egy technikai módosítást tartalmaz a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. 

törvény hatálybalépést követő szervezeti változások miatt. 

A Munkacsoport egyhangúlag elfogadta az ügyrendet. 

2. napirendi pont: Emberi jogi kapcsolódású ágazati stratégiák, cselekvési, illetve 

intézkedési tervek Magyarországon 

Dr. Völner Pál elmondta, hogy a kiküldött háttéranyag tartalmazta azokat a megfontolásokat, 

amelyek alapján a napirendi pont felvételre került. Kiemelte, hogy a tapasztalatok azt 

mutatják, hogy hatékonyabb, ha nem egy átfogó emberi jogi stratégia, cselekvési terv kerül 

elfogadásra, hanem célzottan, egy-egy kérdéskör, társadalmi csoport speciális helyzetét 

figyelembe vevő ágazati stratégiák kerülnek megalkotásra, illetve a meglévő stratégiákat 

áttekinti a kormányzat, és nagyobb hangsúlyt fektet ezek hatékony végrehajtására és 

kommunikációjára. Bíztatta a Tematikus Munkacsoportok elnökeit, hogy a meglévő 

stratégiákkal, stratégiai célokkal kapcsolatos konzultációra kerüljön sor a tematikus 

munkacsoport ülésein.  
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3. napirendi pont: A Magyarországot érintő aktuális emberi jogi kérdések (ENSZ, 

ET/EBESZ, EU) 

Dr. Völner Pál felkérte Dr. Berzétei Ákos helyettes államtitkár urat, hogy tájékoztassa a 

Munkacsoportot az ENSZ, ET és EBESZ vonatkozású aktuális emberi jogi kérdésekről.  

Dr. Berzétei Ákos, a KKM jogi és koordinációs ügyekért felelős helyettes államtitkára az 

ENSZ vonatkozásában megemlítette, hogy 2019. április 29-30-án került sor Genfben a Faji 

megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló ENSZ Egyezmény (a 

továbbiakban: CERD) végrehajtásával kapcsolatos nemzeti jelentés védésére. Tájékoztatta 

továbbá a jelen lévőket az Ahmed H.-val kapcsolatos ENSZ megkeresésről. Jelezte, hogy 

genfi Állandó Képviseletünk 2019. április 25-én fogadta az ENSZ Önkényes Fogvatartással 

foglalkozó Munkacsoportjának elnökét és részletesen tájékoztatta a magyarországi 

fejleményekről. Megemlítette továbbá, hogy az alapvető jogok biztosa az ENSZ Gyermekjogi 

Egyezmény (Convention on the Rights of the Child – CRC) panasztételi eljárásokról szóló, 

2014. április 14-én hatályba lépett fakultatív jegyzőkönyvhöz (Optional Protocol on a 

Communications Procedure – OPCP) való csatlakozás elmaradásával kapcsolatban 2019. 

április 25-i keltezésű levélben fordult megkereséssel Szijjártó Péter miniszter úrhoz, valamint 

az emberi erőforrásokért felelős, illetve az igazságügyért felelős miniszterhez is. Az alapvető 

jogok biztosa érdeklődött az OPCP-hez való csatlakozás eddigi elmaradásának okairól, illetve 

– amennyiben a csatlakozási eljárás folyamatban van – az eljárás ütemezéséről, jelenlegi 

állapotáról. Az EBESZ kapcsán elmondta, hogy 2019. február 5-6-án Takács Szabolcs 

államtitkár úr vett részt az antiszemitizmus elleni küzdelemmel foglalkozó, magas szintű 

konferencián Pozsonyban. 2019. május 23-án az Álladó Tanács vendége volt Lamberto 

Zannier, EBESZ Kisebbségi Főbiztos, aki megtartotta szokásos időszakos beszámolóját az 57 

részes állam számára. Ingibjörg Gísladóttir ODIHR igazgató és Stefania Giannini UNESCO 

oktatásért felelős igazgatóhelyettes dr. Kásler Miklós miniszterhez címzett közös levélben tett 

javaslatot egy Magyarországon megrendezendő antiszemitizmus megfékezésével foglalkozó 

konferencia megtartására. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésével kapcsolatban 

kiemelte, hogy Dr. Juhász Hajnalka képviselő jelentés elfogadását kezdeményezte az üldözött 

keresztények védelmében. 2019. április 9-én Thorbjørn Jagland ET főtitkár fogadta Németh 

Zsoltot a magyar ET PKGy delegáció vezetőjét, valamint Brenzovics Lászlót a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnökét.  

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

államtitkára, az Emberi Jogi Munkacsoport alelnöke jelezte, hogy a folyamatban lévő alapjogi 

vonatkozású kötelezettségszegési eljárásokkal kapcsolatos táblázatot a Munkacsoport tagjai 

előre írásban megkapták, amely teljes és aktuális kimutatást tartalmaz. Két ügy tekintetében 

történtek új eljárási cselekmények, szóban ezekre tért ki.  

Dr. Völner Pál jelezte, hogy az EU Alapjogi Ügynökségének nemzeti összekötője nem tudott 

jelen lenni az ülésen, ugyanakkor az előre megküldött háttéranyag tartalmazza a FRA 

aktualitásait. 
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4. napirendi pont: Tájékoztatás a Nemzetközi Holokauszt Megemlékezési Szövetség 

keretében kidolgozott antiszemitizmus-definíció alkalmazásának előmozdításáról szóló 

1039/2019. (II. 18.) Korm. határozatban rögzített feladatok végrehajtásáról 

Dr. Völner Pál elmondta, hogy a magyar Kormány 2019 februárjában fogadta el a Korm. 

határozatot, amely átveszi az IHRA keretében kidolgozott definíciót, és annak gyakorlatba 

való átültetése érdekében, 2019. április 30-i határidővel feladatokat szabott a feladat- és 

hatáskörrel rendelkező tárcák számára. Megkérte Rácz Rita főosztályvezető asszonyt, hogy 

ismertesse a Kormány részére benyújtott jelentések konklúzióit. 

Dr. Rácz Rita, a Miniszterelnökség Európai Uniós Jogi Főosztályának vezetője tájékoztatta a 

Munkacsoportot arról, hogy az IHRA által kidolgozott munkadefiníció a 2016. május 26-i 

bukaresti plenáris ülésen került elfogadásra, azóta az IHRA 33 tagjából összesen 16 ország és 

a Skót Parlament hivatalosan átvette a jogi kötőerővel nem bíró definíciót. Így tett a Magyar 

Kormány is az említett Korm. határozat elfogadásával, amelynek során a Kormány 

meghatározta a feladatkörrel rendelkező tárcák számára, hogy milyen intézkedéseket kell 

tenniük a definíció hazai alkalmazásának elősegítése érdekében. Ezt követően ismertette az 

érintett tárcák által benyújtott jelentések tartalmát. Megköszönte ezen tárcák munkáját, 

amelynek köszönhetően a 2019. április 30-i határidőben sikerült eleget tenni a Kormány által 

szabott feladatoknak. 

5. napirendi pont: Egyebek  

Dr. Völner Pál elmondta, hogy Pintér István, a Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány 

elnöke 2019. május 19-én kezdeményezte a Véleménynyilvánítás Szabadságáért Felelős 

Tematikus Munkacsoport rendkívüli ülésének összehívását, mivel az európai uniós 

választások előtt az egyik globális cég több országban is politikai tartalmú weboldalakat tiltott 

le. Völner Pál nem tartotta időszerűnek a rendkívüli ülés összehívását, ugyanakkor javasolta, 

hogy a Tematikus Munkacsoport következő ülésén kerüljön megvitatásra a téma. Erre való 

tekintettel kérte Bóka János államtitkár urat, hogy a témát napirendre tűzni és az ülésen 

elhangzó észrevételekről a Munkacsoportot tájékoztatni szíveskedjen. Kérte továbbá a 

Munkacsoport tagjait, hogy az ülés szakmai előkészítéséhez hozzájárulni szíveskedjenek, 

mivel a téma több szaktárca tevékenységét érinti. 

Azbej Tristan a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért és humanitárius 

segítségnyújtásért felelős államtitkára hangsúlyozta, hogy Magyarország nemzetközi téren a 

vallás- és lelkiismereti szabadság élharcosa szeretne lenni, vezető szerepet kíván felvállalni, 

nem kizárólag, de különösen az üldözött keresztények megsegítése terén.  

Dr. Völner Pál további hozzászólás hiányában lezárta az ülést. 

 

 

 

 

Hangfelvétel alapján készítette: Szabó-Princz Viktória titkárságvezető 

Látta: Környi László Éva kabinetfőnök 

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


