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Napirendi javaslat

1. A Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/676. szám, új/átdolgozott változat a
T/649. szám helyett)
(Lázár János és dr. Kocsis Máté (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása)
(Első helyen kijelölt bizottságként)

2. A köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az
Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és
juttatásairól szóló 2000. évi XXXIX. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/795. szám)
(Általános vita)

3. Az Országgyűlés elnökének megkeresése a rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. törvény Független Rendészeti Panasztestület új tagjának
megbízatásával kapcsolatos rendelkezéseinek értelmezése tárgyában
(AIB/67/2010.)
(Állásfoglalás kialakítása)
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Az ülés résztvevői
A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Balsai István (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság alelnöke
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Dr. Molnár Attila (Fidesz)
Dr. Szakács Imre (Fidesz)
Dr. Vas Imre (Fidesz)
Dr. Rubovszky György (KDNP)
Dr. Salamon László (KDNP)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Dr. Lamperth Mónika (MSZP)
Dr. Steiner Pál (MSZP)
Dr. Szili Katalin (MSZP)
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)
Murányi Levente (Jobbik)
Dr. Schiffer András (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Budai Gyula (Fidesz) dr. Balsai Istvánnak (Fidesz)
Dr. György István (Fidesz) dr. Bohács Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Kovács Ferenc (Fidesz) Kozma Péternek (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)
Dr. Vitányi István (Fidesz) dr. Szakács Imrének (Fidesz)
Dr. Salamon László (KDNP) megérkezéséig dr. Rubovszky Györgynek
(KDNP)
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Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
Dr. Rétvári Bence államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
Dr. Eiselt György helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11.00 óra)

Elnöki megnyitó
DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot

kívánok, tisztelt képviselőtársaim, államtitkár úr! A héten többször is fogunk találkozni.
A napirend elfogadása

A mai napirenddel kapcsolatban a bizottsági ülés előzetes írásbeli napirendi
javaslatában három pontot soroltunk föl. Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban valakinek
észrevétele. (Nincs.) Ha nincs, javasolom, hogy fogadjuk el ezt a napirendet. Aki elfogadja,
kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) A napirendet mindenki elfogadta. Köszönöm.

Felolvasom a helyettesítéseket: Rubovszky György helyettesíti Salamon Lászlót,
Balsai István Budai Gyulát, Szakács Imre Vitányi Istvánt, Bohács Zsolt György Istvánt, Vas
Imre Papcsák Ferencet, Kozma Péter Kovács Ferencet; ez a jelenlegi állapot.
A Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/676. szám, új/átdolgozott változat a T/649. szám helyett); módosító
javaslatok megvitatása, első helyen kijelölt bizottságként

Tisztelt Bizottság! Az elfogadott napirendünk alapján az 1. napirendi pontban a már
ismert alkotmánymódosítással kapcsolatban Lázár János és Kocsis Máté képviselő urak
indítványához beérkezett módosító javaslatokat tárgyaljuk meg. Az ajánlást mindenki
megkapta. Az előterjesztőket átmenetileg én helyettesítem.

Az 1. pontban Lamperth Mónika képviselő asszony az 1. §-t kívánja módosítani. Az
előterjesztő nem ért vele egyet. A kormány álláspontját kérdezem.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A
kormány sem ért egyet a javaslattal.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Lamperth Mónika képviselő asszony!

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Szeretném bejelenteni, hogy
ezt a módosító indítványomat visszavonom, tekintettel arra, hogy ennek elsősorban az volt a
célja, hogy az állami vezetői jogviszonyra is kiterjessze, ha már mindenképpen a kormánynak
akar egy ilyen korlátozást. De talán úgy lett volna helyesebb beadni, hogy az a három év
kikerül belőle, mert azzal semmiképpen sem értettem volna egyet. Summa summarum, ezt
szeretném visszavonni.

ELNÖK: Köszönöm, akkor nem is kell szavaznunk ezek szerint, képviselő asszony
visszavonta.

A 2. pontban Kiss Sándor képviselő úr az önkormányzati szférában akar változtatni.
Az előterjesztők nem értenek vele egyet. Kormány?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A
kormány nem ért egyet a javaslattal.

ELNÖK: Kérdezem, ki az, aki támogatja Kiss Sándor úr javaslatát. (Szavazás.) 3-an.
Kik ellenzik? (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Bocsánat, hozzászólni nem lehet?) Szót kér Gaudi
képviselő úr, bár előzetesen nem láttam. Parancsoljon!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak nagyon
röviden szeretnék szólni, tekintettel arra, hogy ez a javaslat – ezek szerint most már
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megtörtént a szavazás, de elmondtam volna erényeként – azt a fajta totális tilalmat, amit
egyébként amúgy is értelmetlennek tartunk, hogy ilyen jogviszony megszűnését követően
eltiltják a különböző szintű választásokon való passzív jogú részvételtől a honvédelmi,
rendvédelmi dolgozókat, illetve nemzetbiztonságiakat, ezen belül ez egy elég értelmes
kompromisszum, azt lehet mondani. Tehát ha már mindenáron valamilyen tilalomban
gondolkodik a kormánytöbbség, akkor azt gondolom, azért a helyi önkormányzati
képviselőségtől, polgármesterségtől, kisebbségi önkormányzati képviselőségtől egyszerűen
teljesen értelmetlen és alkotmányellenes is szerintem meg diszkriminatív is eltiltani. Miért
lenne alkalmatlan egy volt katona, és miért lenne jó polgármesternek, mondjuk, másfél év
múlva, ahogy gyakorlatilag leszerelt a seregből? Azt gondoljuk, ez lenne a legmininálisabb
kompromisszum, amit el lehetne fogadni, minden más irány pedig sajnos az
alkotmányszerűség határain túl van, illetve nemzetközi egyezményekbe ütközik, hiszen
alkotmánymódosításról van szó, tehát nyilván az igazi korlát egy nemzetközi egyezmény
lehet: ez az emberi jogi konvenció 10-11. cikke.

Köszönöm.

ELNÖK: Tehát akkor meghallottuk az érveket. Nem ismétlem meg a szavazást, mert
eljutottunk odáig, hogy hárman támogatták, a kormánypártok ellenezték. És kik tartózkodtak?
(Szavazás.) A Szocialista Párt tartózkodott, 4-en. A javaslat egyharmadot sem kapott.
Köszönöm szépen.

A 3. pontban Schiffer András képviselő úr a módosításában kiegészítést javasol. Az
előterjesztők nem értenek vele egyet. A kormány képviselője?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A
kormány nem támogatja a javaslatot.

ELNÖK: Nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3-an támogatják. Ki
ellenzi? (Szavazás.) 18. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4-en, köszönöm. Egyharmadot sem
kapott.

A 4. pontban Balla Gergő képviselő úr javasol módosítást. Szóban megindokolja
Gaudi Tamás.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. Ezt Balla Gergő
képviselőtársam nyújtotta be, de valóban, ez a módosítás viszont igazából a jelenlegi állapot
megőrzését célozza. Hosszú érveket talán nem kellene kifejteni, hiszen már ismertté tettük az
álláspontunkat, aminek az a lényege, hogy valóban, ez a fajta tilalom, mármint a jogviszony
megszűnését követő honvédségi, rendőrségi, nemzetbiztonsági szolgálati viszony után történő
választhatósággal elnyerhető tisztségekkel szembeni tilalom, a passzív választójog tilalma
gyakorlatilag nem egyeztethető össze az emberi jogi konvenció szabályaival. S kifejezetten
olyan területeken is ráadásul diszkriminál, ahol aztán végképp nincs rá szükség; mondjuk, egy
kisebbségi önkormányzati tagságnál, egy kisebbségi, magát, mondjuk, cigánynak valló ember
a cigány identitását miért ne vallhatná meg egy kulturális autonómiát megvalósító cigány
kisebbségi önkormányzat keretén belül, ha ő katona volt netán, és leszerelt; az azt követő

három évig miért kell őt eltiltani egy ilyen tevékenységtől?
Tudom jól, hogy ez lényegében egy eleve elrendelt tény, ez a pár mondat is csak a

jegyzőkönyvben kerül majd rögzítésre mint történelmi dokumentum, de igazából azért is
mondom el ezeket a nyilatkozatokat, hogy majd később szembesülhessen mindenki azzal,
hogy valójában milyen indokok, érvek és ellenérvek szóltak e mellett a javaslat mellett. Ettől
a Balla Gergő-féle javaslattól igazából még lehetőség nyílna arra, hogy visszakanyarodjon a
nemzetközi egyezményekkel való koherencia útjára a kormánytöbbség. Ha nem támogatja,



- 8 -

akkor ez azt jelenti, hogy ezzel deklarálja azt, hogy kifejezetten szembemegy a nemzetközi
egyezményekkel.

Egyébként hozzá kell tennem, a Jobbik számára nem érinthetetlen szent tehén egy
nemzetközi egyezmény, nyilván nemzeti érdekekkel való ütközése esetén igenis meg kell
vizsgálni a nemzetközi egyezményben való tagságunkat, vagy akár fenntartást kell fűzni, de
jelen esetben itt nem látok semmi olyan primer nemzeti érdeket, ami miatt nekünk itt
levegőnek kellene nézni egy nemzetközi egyezményt. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztők nem értenek egyet, mert gyakorlatilag a
törvény elhagyásával egyenértékű a javaslat. Kormány?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A
kormány sem ért egyet a módosító javaslattal.

ELNÖK: Kérdezem, kik támogatják a javaslatot. (Szavazás.) 3-an. Kik ellenzik?
(Szavazás.) 18-an. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4-en, köszönöm. Egyharmadot sem kapott.

Az 5. pontban Schiffer András képviselő úr nyújtott be módosító javaslatot, a
kisebbségi önkormányzati képviselők kivételével ért egyet. Az előterjesztők nem értenek vele
egyet. A kormány?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Elnök úr, én úgy tudom, a honvédelmi bizottság mai ülésén az előterjesztők támogatták a
módosító indítványt. Lehet, hogy rosszul informáltak, de ma 9 órától volt bizottsági ülés, és a
bizottság elnöke az egyik előterjesztő.

Én a kormány nevében támogatom a módosító indítványt. Valóban igaz az a sokak
által elmondott kritika, mely szerint a kisebbségi önkormányzati választásokon nem politikai
szervezetek indulnak. A kisebbségi önkormányzati választások szabályozásából az derül ki,
hogy ott eleve a pártok indulását kizárja a törvény, tehát a kisebbségi választásokon valóban
nem pártpolitikai tevékenység zajlik. Ezért ez a megszorítás, mármint hogy a kisebbségi
önkormányzati képviselők választását vegyük ki, ahogy Schiffer András javasolja, ez
indokolt. Ezért támogatja a kormány a javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Időközben én is megkaptam ezt a feljegyzést, amelyből
kiderül, hogy az előterjesztők engem ugyan nem értesítettek, de egyetértettek a javaslattal.
Akkor így módosítom az előbb elmondottakat. Kérdezem, ennek megfelelően kik támogatják
az indítványt. (Szavazás.) Mindenki, köszönöm szépen.

A 6. pont Harangozó képviselő úr módosító indítványa. Az előterjesztők nem értenek
egyet vele. Kormány?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A
kormány sem ért egyet a módosító indítvánnyal.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 4-en támogatják. Ki ellenzi? (Szavazás.) 18-an. Ki
tartózkodott? (Szavazás.) 3-an, egyharmadot sem kapott.

Köszönöm szépen, ezzel a napirendi ponttal végeztünk.
A köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság
elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 2000. évi
XXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/795. szám); általános vita

Új törvényjavaslatként tárgyaljuk meg a kormány által hét végén benyújtott T/795.
számú javaslatot, a köztársasági elnök és egyéb közjogi méltóságok tiszteletdíjáról és
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juttatásairól szóló 2000. évi XXXIX. törvény módosítását. Üdvözlöm államtitkár urat az
előterjesztők képviseletében. Megadom a szót.

Dr. Rétvári Bence szóbeli kiegészítése
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):

Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Egészen röviden foglalnám össze a
törvényjavaslat benyújtásának okát, s röviden annak a tartalmát.

A magyar demokrácia történetében szerencsére már megélhetjük azt, hogy napokon
belül három volt köztársasági elnökünk lesz. Nyilvánvalóan az első egy-másfél évtizedben
nem jelentett ez igazi testületet, egy kollégiumot, most viszont már vannak volt köztársasági
elnökeink, akik nagyon nagy szolgálatot tettek a hazának, ki egy, ki két cikluson keresztül.
Éppen ezért fontos az ország számára, hogy miután a közjogi értelemben vett tisztségük lejár,
az után is valahogy az alkotmányos rendszerünk részei maradjanak, bizonyos közjogi célokat
tudjanak szolgálni. Ezek a közjogi célok olyanok, amelyeket valamelyest már megneveztek a
működésük alatt is. Közismert Sólyom Lászlónak a környezetvédelmi elkötelezettsége, Mádl
Ferencnek az oktatás iránti elkötelezettsége. Erre sok lépést tettek a hivatali működésük alatt,
és jó lenne, ha ezeket a közösségi célokat továbbra is tudnák szolgálni volt köztársasági
elnökként, és ehhez az ő közjogi lehetőségeiket bővítenénk ki valamelyest. Itt nyilvánvalóan
nem valamiféle hatalomról esik szó, mint határozathozatal vagy közjogi hatósági
jogosítványok, hanem egyfajta informális hatalom, kapcsolatépítés, kapcsolatok fenntartása
vagy tudományos, oktatási, jóléti vagy egyéb céloknak az anyagi szolgálata is. Éppen ezért a
jelenlegi törvényjavaslat előnyösebb és másfajta közjogi helyzetbe hozza a köztársasági
elnököket, mint ahogy az eddig szokás volt.

Igyekeztünk szakítani azzal a hozzáállással, hogy a volt köztársasági elnökökkel
kapcsolatban csak az olyan szociális juttatások a fontosak, mint a lakás meg az autó meg az
iroda. Mi úgy gondoljuk, hogy ezeknek valamilyen célt kell szolgálniuk. Éppen ezért a
Köztársasági Elnöki Hivatal költségvetési során belül jelentkezne az éves költségvetési
törvényben egy sor, amely ezeket a különböző lehetőségeiket valamilyen anyagi keretek közé
szorítanák, vagy legalábbis anyagi keretet adnának ahhoz, hogy ezeket a közösségi célú
kezdeményezéseiket a hivatali idejük lejárta után, akár Göncz Árpád, akár Mádl Ferenc, akár
Sólyom László tudja folytatni. S nyilvánvalóan ehhez rendelve, amíg ez az apanázs vagy keret
működik, tehát mindvégig, amíg ezt igénybe veszik – erről ők természetesen, ha akarnak,
lemondhatnak –, addig ehhez jár gépkocsihasználat, titkárság és megfelelő szintű lakhatásnak
a biztosítása. Mindezeket természetesen nem a végrehajtó hatalom képviselői, hanem a
Köztársasági Elnöki Hivatal sorából kellene megoldani. Tehát a volt köztársasági elnökök
számára valamelyest a hivatalban lévő köztársasági elnök biztosítaná a keretet ehhez a
tevékenységhez. A fékek és ellensúlyok rendszerét mostanában nagyon sokszor veszik elő,
ebben is igyekszünk ezt lehetővé tenni.

Bízom benne, hogy ez a törvénymódosító javaslat még inkább aktivizálni fogja a volt
köztársasági elnököket, akár hazai szinten, akár nemzetközi téren jobban fognak tudni
szolgálatot teljesíteni mindnyájunk, a nemzet érdekében. A különösen gyors benyújtást pedig
nyilvánvalóan az a tény is indokolta, hogy most válik többtagúvá ez a kollégium, Sólyom
László mandátumának két héten belül történő lejártával immár ő is ennek a testületnek a tagja
lehet, és ő is tovább folytathatja szinte permanensen a működését, amit eddig is tett, akár a
környezetvédelem, akár a határon túli magyarok kapcsán.

Egyelőre ennyit mondanék. Ha bármilyen kérdés van, természetesen szívesen
válaszolok rá.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Lamperth Mónika jelentkezett.
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Hozzászólások, reflexiók
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Képviselőtársaim!

Államtitkár Úr! Kérdést szeretnék föltenni. Nem látom pontosan az indokát annak, hogy miért
pont két évhez köti az előterjesztő a jogosultságokat. Hiszen az eddigi köztársasági elnökök
pontosan azt példázzák, és ebben az irányban látszik a magyar gyakorlat kialakulni, hogy
kitölti a köztársasági elnök a teljes ciklusát. Göncz Árpád elnök úr újraválasztás után tíz évig
viselte ezt a hivatalt, és a másik két köztársasági elnök is kitöltötte a teljes megbízatását. Mi
indokolja, ha a múltbéli tapasztalat nem, akkor mi indokolhatja ezt a két évet? Csak azt kérem
államtitkár úrtól, ne azt mondja, hogy az egy kevés, a három pedig soknak tűnt (Derültség.),
tehát valamilyen komolyabb választ szeretnénk erre hallani.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi Tamás, parancsoljon!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Az
előterjesztéssel kapcsolatban több aggály, dilemma merül fel az emberben, meg kérdés is.
Elsődlegesen többször lefuttatjuk mindig az általános vitára alkalmasság tekintetében a
nemzetközi kitekintések kérdését. Arra lennék kíváncsi államtitkár úr részéről elsők között,
meg tud-e nyugtatni minket, hogy ez a nemzetközi gyakorlattal összeegyeztethető, szokásos,
bevett dolog-e, vagy ez most valami rendkívüli hungarikum esetleg, amit most így kitalálunk.
Mondjuk, tartalmilag mindenképpen egyfajta igazságérzeti aggályt a Jobbik azért fölmerítene
itt, hiszen úgy gondolom, nyilván nagyon komoly dolog, ha valaki köztársasági elnök volt, és
az is komoly dolog, hogy az állam megbecsüli őt utóbb, tehát nem nyilatkozik róla csúnyákat,
sőt mi több, ráadásul még valamilyen szintű apanázst is biztosít. De hát mint tudjuk, voltak
olyan köztársasági elnökök a magyar közjog történetében, akik nem feltétlenül érdemlik meg
azt, hogy piedesztálra emeljük őket, és holtig tartó sofőr- és titkárszolgálatot rendeljünk
melléjük. Jelesül Göncz Árpádra gondolok, aki a magyar demokrácia ellen bizony nagyon
sokat tett. Ezért sajnos vitatkoznom kell Schmitt Pál köztársasági elnök úrral, aki
egybehangzóan minden köztársasági elnököt megdicsért, minden elődjét. Ezt nyilván
udvariasság okán tette, de mivel én nem leszek köztársasági elnök, legalábbis jó ideig nem
(Derültség.), így megtehetem ezt a kritikát.

Én tehát nem érzem valahogy az összhangot. Ha ugyanis belegondolunk, én itt most
valószínűleg nem tudom pontosan, mennyi az illetménye egy köztársasági elnöknek, de ő egy
olyan életvitelt kap magának a köztársasági elnöki tevékenységének az ideje alatt, hogy ha
mondjuk, viszonylag beosztással él, akkor úgy gondolom, utána már meg tudja teremteni
magának azokat a kereteket, amelyekkel ha úgy gondolja, hogy karitatív módon kívánja
nemzetét szolgálni, akkor bizony ehhez saját eszközöket, vagy akár civil szervezetekkel
összefogva eszközöket talál. S nyilván maga a köztársasági elnöki pozíció is inkább egy
képletes, egyfajta inkább szimbolikus jellegű hatáskört jelentő közjogi tisztség, úgyhogy én
nem látom be azt, hogy miért lenne erre szükség ez után a tisztség betöltése után. Ráadásul
úgy, hogy arról meg nem is szól tulajdonképpen a rendelkezés, hogy mi van, ha a köztársasági
elnök, a leköszönt köztársasági elnök nem kíván élni ezzel a lehetőséggel. Akkor ilyen
esetben mi van? Egyszerűen tesz egy nyilatkozatot, hogy nem él vele? Egyébként etikailag én
ezt várnám el minden volt köztársasági elnöktől, hogy még ha meg is születik a törvény, azt
nyilatkozza, hogy köszöni a megtisztelést, de nem kíván élni vele, hanem majd saját erőből
megoldja, ő a nemzetét kívánja segíteni. Hányan vagyunk, akár itt ülők között is, meg hány,
több ezer civil van, aki évek óta hihetetlen energiával, akár karrierjét is vagy saját
megélhetését is veszélyeztetve szolgálja a nemzetet különböző civil akciókban. Én nem
gondolom azt, hogy pont a köztársasági elnöknek kellene az egyenlők között elsőnek lennie.

Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm. Ha nincs több jelentkező, visszaadom a szót az államtitkár
úrnak.

DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Köszönöm szépen a szót. Először is Lamperth Mónika képviselő asszonynak mondanám, a
két évet miért vettük: azért, mert ez jelenleg is benne van ebben a törvényben. A 15. § a
lakhatási jogoknál tartalmazza, hogy ha két éven át betöltötte ezt a tisztséget valaki, akkor
jogosult ilyen lakásnak az igénybevételére. Tehát a törvényben teljesen koherensen a 15. §-
ban megjelenített kétéves időtartamot terjesztettük így ki nagyobb részre. Tehát nem egy vagy
három, hanem megnéztük, hogy a törvényben az eddigi logika szerint mi történt, és ugyanezt
a logikát bővítettük ki a másfajta juttatásokra.

Gaudi-Nagy Tamás képviselő úrtól megtudtuk, hogy esetleg a későbbiekben vállalna
ilyen posztot. (Derültség.) Mondanék egypár dolgot, hogy más országokban, akik ilyet
vállalnak, milyen juttatásokat kapnak. Van, ahol ezek anyagi természetűek, van, ahol pedig
még inkább közjogi természetűek, mint nálunk. Mondjuk, szenátorságot vagy
államtanácstagságot kapnak, így váltván ki azt az illetményt, amely más országokban jár.
Lakhatás nagyon sok helyen van: Finnországban, Litvániában, de még Indiában is jár a volt
köztársasági elnöknek vagy volt elnöknek; nyilván nem a királynőre gondolt vagy bármi
egyébre. Az európai demokráciákban azért hiányos a gyakorlat, mert sok országban királyság
van, és ott ez teljesen másképp rendeződik. De ha a közép-európai országokat nézem, itt is,
mondjuk, Csehországban vagy Észtországban gépkocsit és gépkocsivezetőt is kapnak a volt
köztársasági elnökök. Megfelelő titkárság és személyzet jár az USA-ban, Szlovéniában,
Lengyelországban, Finnországban, Észtországban, Csehországban a volt köztársasági
elnököknek. Vagy tiszteletdíjat, vagy a tiszteletdíj meghatározott százalékát kapják
Ausztriában, Finnországban, Észtországban, Írországban, vagy Franciaországban, USA-ban,
Németországban a teljes köztársasági elnöki juttatást kapják a volt köztársasági elnökök.
Vannak egyfajta kuriózumok, mondjuk, hogy egészségügyi ellátásban kiemeltet kapnak Dél-
Afrikában és Indiában, mint katonai kórházat kapnak az Egyesült Államokban, mobiltelefont
kapnak, mondjuk, Dél-Afrikában; titkosszolgálati védelmet kapnak az Egyesült Államokban;
ugyanígy gondoskodnak Litvániában is a közlekedési lehetőségekről, mint nálunk, sőt ennél
jóval bővebben. Litvániában – szintén kuriózum – háztartási személyzetet kapnak a volt
köztársasági elnökök. Diplomata-útlevelet kapnak Franciaországban, könyvtárfenntartási
lehetőséget – ami kicsit hasonlít ehhez, a mostani keret is akár könyvtárfenntartást is
szolgálhat –, saját írásainak archiválását, tárolását kapják Finnországban és az USA-ban. De
az egyik kedvencem személyesen, hogy Írországban a volt elnöknek joga önmagát jelölni az
elnökválasztáson (Derültség.), tehát ott ez a különleges lehetősége megvan. De a korlátlan
iroda, amit itt szóvá tettek, az Csehországban, Észtországban, Finnországban,
Lengyelországban ugyanúgy megvan, mint nálunk.

Vagyis a hungarikum az a konkrét koktél, amit mi itt összehoztunk a juttatásokból, de
ennél bővebbek is vannak. Hiszen államtanácstagnak lenni olyasmi, mint ha mi
alkotmánybírának neveznénk ki a volt köztársasági elnököt, bár nyilván minden hasonlat
sántít; szenátornak mi nem tudunk kinevezni senkit, nálunk nincs felsőház. Tehát ilyesfajta
közjogi lehetőségekkel mi nem tudunk élni. De azt hiszem, ezek a példák megvilágították azt,
hogy más országokban is ennél szélesebb köre merül föl a különböző juttatásoknak a volt
köztársasági elnökök részére.

Ha pedig valaki nem kíván vele élni, mint ahogy azt próbáltam a bevezetőben is
mondani, természetesen erről lemondhat, és nem kötelező senki számára, hogy ezt igénybe
vegye.

Ha van még kérdés, amire nem válaszoltam volna, azt szívesen megteszem.
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ELNÖK: Köszönöm. Van még jelentkező? (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Még kérdésem
lenne.) Igen, parancsoljon!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen a kimerítő választ. Persze
nyilván az ember, már ellenzéki képviselőként, mindig jobb érzésekkel fogad egy-egy
javaslatot, amelynek az általános indokolásában legalább egy ilyen rövid nemzetközi
kitekintést kapna, mert ez itt most tényleg szépen össze lett szedve és ismertetve. Tényleg azt
gondolom, ez egy elvárás is lehet akár a jogalkotóval szemben, hogy ezt mindig villantsa föl.

Másrészt pedig, hogy miért éppen most kell ezt a módosítást megtenni, húsz év után –
ez a nagy kérdés számunkra, mint újonnan jött pártnak a parlamentben; a többi párt, az LMP-t
kivéve, viszonylag már régóta itt forog az Országgyűlésben. Tehát mi az oka annak, hogy ez
most éppen most kellett hogy megfogalmazódjon? Nem tudom, korábban voltak-e egyébként
javaslatok erre egyáltalán. Lehet persze, hogy nem volt olyan kétharmados konstelláció, és
emiatt ez nem tudott létrejönni, csak hogy tényleg mi indokolja, hogy ebben a kialakult új
helyzetben most egy ilyen lehetőséget kapjanak a volt köztársasági elnökök?

ELNÖK: Schiffer képviselő úr jelentkezett.

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Először is elnézést
kérek a késésért.

Nekem hasonló keresztkérdésem lenne, mint Gaudi képviselőtársamnak. Maga a
törvény koncepciója akár rendben is lenne. De mi indokolja azt, hogy pont, akik két évig
betöltötték ezt a funkciót? Mert szerintem logikusabb, ha valaki kitölti az elnöki ciklust, a
ciklusfelezés meg két és fél év. Tehát miért pont kettő, miért nem három vagy egy vagy négy?
Ez nekem rejtély.

ELNÖK: Ez a kérdés elhangzott, és a válasz is elhangzott, de ha röviden akar az
államtitkár úr reagálni még egyszer, megadom a szót.

DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Akkor röviden elmondanám mind a kettőre a választ.

A másodikkal kezdem: azért két év, mert a jelenlegi törvény, a hatályos törvény 15. §-
a úgy szól, hogy a volt köztársasági elnököt, ha e tisztséget legalább két éven át betöltötte,
megfelelő lakáshasználati jog illeti meg. A jelenlegi törvényben is ez a kétéves logika volt
benne. Mi ezt a logikát vittük tovább, ami a korábban elfogadott törvényben van benne,
immáron huszadik éve.

Az pedig, hogy miért pont most módosítjuk, húsz év után ezt a törvényt: azért, mert
pont most van már, vagy lesz két hét múlva három volt köztársasági elnökünk, akik számára
ezeknek az aktív éveknek a lehetőségét minél inkább szeretnénk kiterjeszteni. Olyan tudós
emberek, köztiszteletben álló irodalmi, egyéb érdemekkel is rendelkező emberek vagy remek
jogászok, akiknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy kitöltsék a lehetőségeiket, vagy ha
van még energiájuk, akkor azt fordítsák az ország szolgálatára, ki-ki abban az ügyben, abban
a nemzeti ügyben, amelyet képviselt, legyen az környezetvédelem, legyen az oktatás, legyen
az irodalom vagy bármilyen más, határon túli vagy határon belüli jótékonysági vagy
nemzetpolitikai kérdés.

Szavazás az általános vitára alkalmasságról
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy gondolom, lezárhatjuk a vitát, úgyhogy szavazni

fogunk. Ki az, aki támogatja a javaslat általános vitára alkalmasságát? (Szavazás.) 19-en. Ki
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tartózkodott? (Szavazás.) 7-en. A bizottság általános vitára alkalmasnak tartotta. Köszönöm
szépen.

A többségi vélemény előadására Horváth Zsolt képviselő úr vállalkozott. Kisebbségi
véleményt kíván-e valaki mondani? (Jelzésre:) Gaudi Tamás, köszönöm szépen. A vitára ma
kerül sor, mint tudjuk.
Az Országgyűlés elnökének megkeresése a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
Független Rendészeti Panasztestület új tagjának megbízatásával kapcsolatos
rendelkezéseinek értelmezése tárgyában (AIB/67/2010. szám); állásfoglalás kialakítása
Az elnök bevezetője

A következő napirendi pontunk: egy állásfoglalást kell készítenünk. Bizonyára tudják
képviselőtársaim, hogy a Független Rendészeti Panasztestület volt elnökének lemondása
folytán új tag megbízásáról fog dönteni az Országgyűlés. Az új tag megbízásával
kapcsolatban egy kérdés eldöntendő: az új tag megválasztása esetén a teljes, egyébként
szokásos időtartamra, vagy pedig a testület ciklusából még hátralévő időszakra vonatkozik-e a
megüresedés folytán az új tag mandátuma?

Kaptunk két változatot. Az egyik szerint az általános szokásosnak megfelelően
ameddig a testület fennállása tart, addig töltené be az új tag a mandátumot. A másik, a B-
variáció szerint pedig önállóan tovább élne még évekig, hat évre szólna a mandátum.

Jelen van a kormány képviselője a Belügyminisztériumból. Parancsoljon!

A kormány álláspontjának ismertetése
DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt

Bizottság! Magát a Független Rendészeti Panasztestületet a 2007. évi XC. törvény hozta létre.
A feltett kérdésre a választ maga a törvény adja meg. Első ízben 2008. január 1-jétől kellett
létrehozni magát a Panasztestületet, ekkor írta elő maga a törvény a 94/A. § (1) bekezdésében,
hogy listás szavazással kell megválasztani. De magát a tagságot kiválasztotta ebből, és az
5. §-ban magáról a tagságról beszél külön, hogy taggá válik a választás napjával, és ez hat
évre szól. Tehát magának a tagnak a jogosultsága nem osztja a testületnek az első választáson
megválasztott tagságnak a tagsági idejét. Illetve van még egy megkötés benne, hogy
amennyiben egynél több jelöltről van szó, akkor gyakorlatilag bejön a listás szavazás kérdése,
illetve ha két jelöltről lenne szó, akkor gyakorlatilag listás szavazás lenne. Hiszen maga a
törvény nem vezeti végig teljesen magának a Panasztestületnek a jogosultságait, mert azt
mondja ki a végén, hogy minimum három tagnak kell lenni, három tag jelenlétében lesz
jogosult; tehát ha három tag alá megy, akkor maga a testület nem tud működik. Magának a
testületnek az alapfeladata pedig egy jogorvoslati fórum biztosítása kiegészítő jelleggel.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Schiffer képviselő úr, parancsoljon!

Hozzászólások
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Tisztelt Elnök Úr! Függetlenül attól, hogy

Kaltenbach Jenő eltávolításának a körülményeit méltatlannak találom, meg azt is, ahogy itt az
új tagra javaslatot tesz a bizottság, az az igazság, hogy itt a B-verzióval szemben nem nagyon
látok alternatívát. A törvény egyértelmű, úgyhogy azt gondolom, nincs arra mód, hogy egy
olyan értelmezésre jussunk, hogy a hátralévő időre kaphat csak kinevezést. A tagot választja
meg a parlament, nem egyszerűen a testületet, a tag mandátumáról rendelkezik eléggé
aprólékosan a 6/B. §. Innentől kezdve, ha valamely megszűnési ok fennáll, akkor a hat év
kezdődik el, nem pedig a hátralévő idő. Szerintem ilyen értelmezés nem hámozható ki a
rendőrségi törvényből.

Köszönöm.
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ELNÖK: Lamperth Mónika kért szót.

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Kedves Képviselőtársaim!
Én hasonló következtetésre jutottam, mint Schiffer képviselőtársam. Ha a jogalkotónak az lett
volna a szándéka, hogy a testülethez kösse a tagok megválasztását, akkor a 6/A. § (5)
bekezdésében azt írta volna, hogy a testület megbízatása hat évre szól, és nem azt, hogy a
tagjának. Úgyhogy szerintem nem lehet más a jogi értelmezés. Megpróbáltam eljátszani az A-
verzióval, de nem tudok jogászként semelyik jogértelmezési elvvel sem erre a következtetésre
jutni.

ELNÖK: Gaudi képviselő úr jelentkezett, majd ismét Schiffer képviselő úr.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Ha alaposabban
megvizsgáljuk a rendőrségi törvény 6/A. § (2) bekezdését, és ott a megválasztási mód
szabályait összevetjük a tagság megszűnésének a szabályaival, az a probléma, hogy nincs más
megválasztási mód a törvény szigorú előírása szerint, csak az egyidejű listás szavazás. Ami
szerintem jogalkotói hiba, mert nem rendelkezett a jogalkotó arról az esetről, amikor
valakinek megszűnik bármilyen oknál fogva a tisztsége. Nyilván emlékszem a Civil Jogász
Bizottság tagjaként is, nagyon üdvözlendő és jó intézkedés volt, hogy létrejött ez a testület, s
ez igazából egyfajta abszolút konszenzuselvet írt elő, tehát ezért volt az egyidejű listás
szavazás. De kétségkívül, most, hogy megszűnt életkori korlát miatt az egyik tag tisztsége,
nagyon nehéz más szabályt találni az új tag megválasztására, mint egy egyidejű listás,
kétharmados szavazást. Csak akkor kérdés, hogy akkor valószínűleg azt kell csinálni, hogy…
– merthogy az „egyidejű” szó alól nem lehet kibújni. Adott esetben még azt is meg lehet
csinálni, hogy egy listát készít az Országgyűlés, azt terjeszti a képviselők elé.

De nyilván a B-verzió a reális, csak a megválasztási módot tekintve viszont
mindenképpen kérdéses, hogy lehet-e jogszerűen panasztestületi tagot választani, vagy pedig
egy gyors törvénymódosítást kell végrehajtani.

ELNÖK: Schiffer képviselő úr jelentkezett.

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm. Tamás, ott van szerintem egy kis vita
köztünk, hogy egy eljárási szabályból, egy megválasztás módjából arra következtetni, hogy
egyébként a mandátum meddig tart, szerintem nem lehet. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Azt én
nem is mondtam. A mandátum rendben van.) Világos.

Elképzelhető olyan szabályozás, van erre példa, amikor egy testületi tagnak a
mandátuma a testület mandátumához kötődik. Ilyen esetben a jogalkotó beletesz, mondjuk,
egy j) pontot, tehát van egy plusz megszűnési ok, nevezetesen, ha a testület mandátuma
megszűnik. A jogalkotónak nem ez volt a szándéka, nem tett bele külön ilyen megszűnési
okot. Innentől kezdve szerintem kétség sem fér a B-verzióhoz.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mindenki elmondta, többször is a véleményét.
Szavazás

Ki ért azzal egyet, hogy úgy foglaljunk állást, ahogy az az A-változatban szerepel,
tehát hogy a hátralévő időtartamra szóljon az újonnan megválasztandó tag mandátuma?
(Szavazás.) Egy.

Ki ért egyet a B-verzióval, tehát hogy a hat év kezdődjön elölről? (Szavazás.) Ez egy
híján majdnem egyhangú többséget kapott.

Más kérdés, hogy rámutatunk majd az állásfoglalásban arra, hogy a törvény
szabályozásának kétféle formája okozza ezt a konfliktust. Köszönöm szépen.
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Egyebek
Tisztelt Bizottság! A mai rendes bizottsági ülést befejeztük. Akik érdekeltek az

alkotmánybírákat jelölő bizottság munkájában, kérem, hogy 12-kor legyenek itt.
Bizonyára tudják, hogy holnap viszont egy hosszú-hosszú meghallgatásra kell

felkészülni eddigi tapasztalataink alapján. Nyilván tudják, nyolc jelölés érkezett, azt is tudják,
hogy egy-egy óra volt eddig – mondjuk, kevesebb számú jelöltnél – a rendelkezésre álló
időkeret. Még ha ezt csökkentjük a felére, akkor is jelentős időtartamot vesz ez igénybe.
Úgyhogy kérem mindenkinek a türelmét és a figyelmét a holnapi naphoz.

Igen, Rubovszky képviselő úr, parancsoljon!

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Elnök úr, a múlt bizottsági ülésen
lefolytattuk ezt a vitát, és akkor a bizottság abban maradt, hogy jelölt, aki az alkotmányügyi
bizottság meghallgatása alá kell hogy vesse magát, az az alkotmánybírákat jelölő bizottság
jelöltje – nem a nyolc. Én tiltakozom a nyolc meghallgatás ellen.

ELNÖK: Meg fogjuk oldani, képviselő úr, meg fogjuk oldani. Nyolc ajánlat érkezett a
frakciók részéről. 12-kor összeül egy bizottság, és a jelöltek tekintetében döntés fog hozni,
hogy…

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): …kit hallgasson meg.

ELNÖK: Így van, pontosan.

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Köszönöm.

ELNÖK: Így van. Én nem akartam megelőlegezni a döntést, de tudomásom szerint a
parlamenti képviselők fognak majd választani, nem pedig a jelölő bizottság.

Lamperth Mónika!

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Én örömmel hallottam azt,
hogy az elnök úr arra készül, hogy mind a nyolc jelöltet vagy javasolt személyt
meghallgatjuk. Én azt gondolom, a frakciók felelősséggel tettek javaslatot, és ha már abban
van megegyezés a kormánykoalíción belül, és ez a megoldás, amit elnök úr előrevetített, azt
jelenti, hogy majd azt a két személyt, akit a miniszterelnök írt vagy javasolt, fogjuk
meghallgatni, akkor azt gondolom, ez nem helyes, és ezt nem lehet támogatni. Hiszen azok a
személyek, akik odáig eljutottak, hogy egy frakció támogatását bírják, valódi teljesítményt
tettek le az asztalra. Érdemes lenne a demokráciát oly értelemben is komolyan venni, hogy
lehetőséget adni arra, hogy legalább bizonyos kétely keletkezzen a kormánypárti többségben a
tekintetben, hogy a legeslegjobbakat az ő vezérük hozta szóba.

ELNÖK: Tisztelt Képviselő Asszony! Én nem találkoztam olyan ajánlattal, amit a
miniszterelnök írt volna alá. Olyannal találkoztam, amelyet a frakcióvezetők írtak alá,
illetőleg frakcióigazgató írt alá. Egyetlenegy dokumentum nincs, amely Orbán Viktor
aláírását tartalmazná. Hogy a szóvivő mást mondott, az az ő dolga; lehet, hogy nem látta azt a
papírt, amit én megkaptam.
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Tehát maradjunk abban, hogy a frakciók javasoltak. (Közbeszólások.) Most lezártuk
tulajdonképpen a bizottsági ülést, és még nem nyitottuk meg a másikat, jó? 12 óráig mindenki
tartsa magában a gondolatait, és 13 órakor plenáris ülés van.

Az ülést lezártam.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 40 perc)

Dr. Balsai István
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea


