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Napirendi javaslat

1. Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai

törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek

teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/1376. szám)

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

2. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei

kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő

törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/1248. szám)

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

(Első helyen kijelölt bizottságként)

3. Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994.

évi LXXX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1380. szám)

(Módosító javaslatok megvitatása)

(Első helyen kijelölt bizottságként)

4. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:

a) A Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1445. szám)

(Lázár János (Fidesz) képviselő önálló indítványa)

b) Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/1446. szám)

(Lázár János (Fidesz) képviselő önálló indítványa)
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5. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII.

törvénnyel összefüggésben szükséges törvénymódosításokról és egyes

iparjogvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1427.

szám)

(Általános vita)

6. A Magyar Államvasutak Zrt. jelenlegi gazdasági helyzetéhez vezető, 2002-2010

közötti – kiemelten a MÁV Zrt. szerkezetátalakítására és a leánytársaságok

privatizációjára vonatkozó – döntések vizsgálatára országgyűlési vizsgálóbizottság

létrehozásáról szóló határozati javaslat (H/1459. szám)

(Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) és dr. Latorcai János (KDNP) képviselők önálló

indítványa)

(Általános vita)

7. Zárószavazások előkészítése:

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló

törvényjavaslat (T/363. szám)

(Dr. Cser-Palkovics András és Rogán Antal (Fidesz) képviselők önálló indítványa)

8. Egyebek
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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
Dr. Budai Gyula (Fidesz)
Dr. Dorkota Lajos (Fidesz)
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)
Dr. Kerényi János (Fidesz)
Kozma Péter (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)
Dr. Molnár Attila (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz)
Dr. Szakács Imre (Fidesz)
Dr. Vas Imre (Fidesz)
Dr. Vitányi István (Fidesz)
Dr. Rubovszky György (KDNP)
Dr. Ipkovich György (MSZP)
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
Dr. Schiffer András (LMP)

Helyettesítési megbízást adott
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) megérkezéséig dr. Staudt Gábornak (Jobbik)
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) dr. Cser-Palkovics Andrásnak (Fidesz)
Dr. Budai Gyula (Fidesz) megérkezéséig dr. Molnár Attilának (Fidesz)
Dr. Dorkota Lajos (Fidesz) távolléte idejére dr. Kerényi Jánosnak (Fidesz)
Dr. György István (Fidesz) dr. Budai Gyulának (Fidesz)
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) megérkezéséig dr. Mátrai Mártának (Fidesz)
Dr. Kovács Ferenc (Fidesz) Kozma Péternek (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) távozása után dr. Balsai Istvánnak (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) megérkezéséig dr. Vas Imrének (Fidesz)
Dr. Vitányi István (Fidesz) megérkezéséig dr. Szakács Imrének (Fidesz)
Dr. Salamon László (KDNP) dr. Rubovszky Györgynek (KDNP)
Dr. Lamperth Mónika (MSZP) dr. Ipkovich Györgynek (MSZP)
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Meghívottak részéről

Hozzászólók
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
Dr. Csonka Ernő helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
Hegmanné Nemes Sára helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium)
Balogh Ádám helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Lázár János (Fidesz)
Dr. Latorcai János (KDNP)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 31 perc)

Elnöki bevezető, a napirend kiegészítése és elfogadása

DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Tisztelt Bizottság! Üdvözlök mindenkit. Kezdjük meg a munkát, határozatképesek
vagyunk.

Ismertetem az eddigi helyettesítéseket: Szakács Imre helyettesíti Vitányi Istvánt, Vas
Imre Papcsák Ferencet, Kozma Péter Kovács Ferencet, Rubovszky György Salamon Lászlót,
Mátrai Márta Horváth Zsoltot.

Tisztelt Bizottság! Egyetlenegy napirend-kiegészítési javaslat érkezett. Emlékeztetem
a bizottságot arra, hogy Gaudi-Nagy Tamásnak a múltkor azért nem tudtuk napirendre venni a
büntető és szabálysértési jogszabályok módosításával kapcsolatos indítványát, mert nem volt
jelen, és ő kérte, hogy ne tárgyaljuk a távollétében. Javaslom, hogy ezt a napirend-kiegészítést
úgy fogadjuk el, hogy amennyiben jut rá időnk; tehát sorrendben, az idő függvényében, ha
lesz rá idő, akkor ezt is napirenden tartjuk, jó? (Dr. Gaudi-Nagy Tamás nincs jelen.) Most
sincs itt… Kérdezem, ki az, aki egyetért a napirend kiegészítésével. (Szavazás.) Egyhangúlag
igen, köszönöm szépen.

Kérdezem a bizottságot, hogy az így kiegészített napirenddel egyetért-e. (Szavazás.)
Egyhangúlag igen, köszönöm szépen.

Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény,
valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és
vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1376. szám); a
bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása

Rátérünk az 1. napirendi pontra: az adó- és járuléktörvények módosító javaslatainak
megvitatására. Azt mondják munkatársaim, hogy a feljegyzésben öt helyen látnak olyat, ami a
bizottság hatáskörét érinti; csak ezekről fogunk szavazni.

Az első ilyen: az 51. pontban Vágó Gábor és Scheiring Gábor képviselők javasolják az
illetéktörvény kapcsán a 113. § új bekezdéssel való kiegészítését. Kérem az előterjesztő
képviselőit, mutatkozzanak be, és mondják el a véleményüket. Parancsoljanak!

BALOGH ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Balogh
Ádám vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára.

A kormány nem támogatja ezt a pontot.

ELNÖK: Köszönöm. A kormány nem támogatja. Van-e kérdése valakinek ezzel
kapcsolatban? (Nincs.) Kérdezem a bizottság tagjait, kik támogatják a módosító indítványt.
(Szavazás.) Egy támogatást kapott. Kik nem támogatják? (Szavazás.) 15-en. Egyharmadot
sem kapott.

Az 52. pont Gyenes Géza képviselő úr javaslata, szintén az illetéktörvényre
vonatkozik. Kérdezem az előterjesztőt.

BALOGH ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs.) Szavazunk. Ki támogatja? (Szavazás.) 1
igen. Kik ellenzik? (Szavazás.) 15-en. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Köszönöm
szépen. Egyharmadot sem kapott.

Az 53. pont Koszorús László és mások javaslata, szintén az illetéktörvényhez.
Előterjesztő?
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BALOGH ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 15-en. Kik ellenzik? (Szavazás.) Egy. Ki
tartózkodott? (Szavazás.) Ez is egy. Köszönöm, elfogadtuk.

Az 55. pont a gazdasági bizottság javaslata, szintén az illetéktörvényre vonatkozik.
Kérdezem a kormányt.

BALOGH ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 17-en. Kik ellenzik? (Szavazás.) Egy. Ki
tartózkodott? (Szavazás.) Egy. Köszönöm, elfogadtuk.

A 68. pont következik, Stágel Bence képviselő úr javaslata, a közjegyzői törvénnyel
kapcsolatos. Kérdezem a kormányt.

BALOGH ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 2-en támogatják. (Jelzésre:) Azt hallom itt,
hogy nem volt házszabályszerűen előterjesztve, akkor erről nem is kell szavaznunk.
Köszönöm szépen.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita

a) A Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/1445. szám); b) Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII.
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1446. szám)

Tisztelt Bizottság! A következő javaslatom van – elnézést kérek –, az elfogadott
napirend sorrendjével kapcsolatban szeretnék egy módosítást előterjeszteni, miután Lázár
képviselő úr az előterjesztője a 4. napirendi pontban fölvett a) és b) pontnak. Szeretném, ha
hozzájárulnának ahhoz a képviselőtársaim, hogy ő most kapjon szót, mert több bizottságba is
mennie kell. Erről kérek most döntést. Kérem, szavazzunk a sorrendmódosításról. (Szavazás.)
Ehhez hozzájárultunk. Képviselő úr, foglaljon helyet!

Üdvözlöm a képviselő urat. Az a) és b) pont alatt jelzett két törvényjavaslat együttes
vitája következik a tárgysorozatba-vételről, illetve az általános vitára alkalmasságról. Kérem
képviselő urat, hogy a két törvényjavaslatot együttesen indokolja meg. Parancsoljon!

Lázár János szóbeli kiegészítése

LÁZÁR JÁNOS (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Valóban két
javaslattal éltem a múlt héten az Országgyűlés felé. Azt javaslom, h az országgyűlési
képviselők mérlegeljék annak a lehetőségét, hogy módosítják a Magyar Köztársaság
alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvényt, és ezzel összefüggésben javaslom az
Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosítását is. Jelen pillanatban azt
kérem az alkotmányügyi bizottságtól, hogy járuljon hozzá ezeknek a törvényeknek az
általános vitájához, annak érdekében, hogy a parlamentben ez a vita lehetőség szerint a mai
nap folyamán lefolytatható legyen, ezt követően pedig majd a részletes vitához is hozzá
tudjunk kezdeni.
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Tekintettel arra, hogy az elmúlt pontosan egy hétben elég sok minden napvilágot látott
a szándékaim értelmezését illetően, ezekre természetesen előterjesztőként, amennyiben
lehetőséget kapok, a parlament teljes plénuma előtt szeretnék részben reflektálni.

Most egy olyan probléma megoldásához szeretném kérni a képviselőtársaim
segítségét, amely úgy gondolom, hogy a képviselőtársaim döntő többsége számára - kivéve
azokat, akik személy szerint érintettek – fontos ügy. Ez a fontos ügy pedig egy konkrét ügy
kapcsán a bizalom helyreállítása, a megszerzett bizalom megőrzése, és ez részben
természetesen szól az igazságosságról is.

Bizonyára ismert önök előtt, hogy a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség parlamenti
képviselőjelöltjei konkrét ígéretet tettek arra 2010 tavaszán, hogy a jó erkölcsbe ütköző és a
társadalom igazságérzetét jelentős mértékben sértő végkielégítéseket visszaszerzi az állam,
amennyiben a Fidesz elnyeri a választópolgárok bizalmát. Itt azokról a végkielégítésekről
beszélünk, amit a kormányváltás előtt kifizetett az ország, és természetesen a megoldás
azokra a végkielégítésekre is kell vonatkozzon, amelyeket a parlamenti választások után
kellett a vonatkozó munkáltatói vagy polgári jogi szerződések alapján kifizetni.

Nagyságrendileg egymilliárd forintnyi olyan adóbevétel származott volna ebből
október 31-éig, amit az érintetteknek kellett volna befizetnie. Az Alkotmánybíróság döntése
után ez jelen pillanatban lóg a levegőben.

Úgy gondolom, hogy az a 3 millió ember, aki a mi politikai családunkat és
szövetségünket kitüntette a bizalmával, az mindenféleképpen erre is szavazott. Felhívnám a
figyelmüket arra, hogy az első gazdasági akcióterv legnépszerűbb pontja volt az, hogy a 98
százalékos különadót a végkielégítésekre bevezetjük.

Én magam személy szerint fontosnak tartom, alapvető fontosságúnak tartom, hogy az
ember a választási ígéreteit betartsa, és annak érdekében tegyen meg mindent, tegye ezt
jogszerű, alkotmányos keretek között. A mai alkotmány nem teszi azt lehetővé – az
Alkotmánybíróság álláspontja szerint -, hogy ez a kérdés megoldásra kerüljön, ezért tettem
javaslatot az alkotmány módosítására és az Alkotmánybíróság hatáskörének a módosítására.

Szeretném hozzátenni, hogy nekem nem az Alkotmánybírósággal, mint szervezettel
lenne bármiféle problémám, ezt a leghatározottabban szeretném visszautasítani és cáfolni.
Nekem az a meggyőződésem – az alkotmányügyi bizottság előtt talán ennyi jogászkodást
megengedhetek magamnak -, hogy nyilvánvalóan itt is arról a vitáról van szó, ami már 20-30
éve zajlik az Amerikai Egyesült Államok életében, alkotmányosság és demokrácia egymással
szembekerül adott esetben. Hányszor teszik fel Amerikában azt a kérdést, hogy több millió
ember akaratát az Alkotmánybíróságnak megfelelő Legfelsőbb Bíróság hogyan vagy milyen
szempontok alapján írhatja felül.

Ez jó néhány országban komoly vitát kiváltó kérdés. Szerintem ma Magyarországon
fontos a társadalom igazságérzete, fontos, hogy a demokrácia érvényesüljön, és adott esetben
alkotmányos kompromisszumokat is kell kötni. Természetszerűen úgy, hogy ez megfeleljen
az elmúlt évtizedek alkotmányos értékeinek, vívmányainak, ugyanakkor szolgálja a
társadalom igazságérzetét is.

Ezért javasoltam azt konkrétan, hogy azokban az ügyekben, amelyekben nem lehet
népszavazást elrendelni – ez a költségvetési törvénytervezet, a költségvetés végrehajtása, a
költségvetési törvény, adótörvény, vám, illeték, járulék és az önkormányzatok helyi adókra
vonatkozó országgyűlési törvényei -, ezekben a kérdésekben ne lehessen az
Alkotmánybíróságnak állást foglalnia, és ezzel párhuzamosan természetszerűen e két
javaslathoz kapcsolódóan beterjesztettem az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
szóló elképzelést is, lényegében változatlan formában.

Úgy gondolom, hogy a demokrácia és az igazságosság szempontjából ez egy rendkívül
fontos ügy. Kérem képviselőtársaimnak ahhoz a segítségét, hogy erről a parlament plenáris
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ülésén beszélhessünk, és azt remélem, hogy egymás érveit figyelembe véve, jó megoldásra
tudunk jutni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Schiffer képviselő úr jelentkezett,
majd Takács Imre. Először Schiffer képviselő urat illeti a szó.

Hozzászólások

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Először is arra
szeretném kérni Lázár képviselő urat, hogy fontolja meg, hogy ezeket a javaslatokat
visszavonja. Velünk biztosan nincsen vitája abban, hogy a tisztességtelenül kifizetett
végkielégítéseket vissza kell húzni. Az a szomorú helyzet, hogy ami az apropóját adta ennek
az egyébként nemcsak, de például Fidesz-ígéretnek is a választási kampányban, a BKV
végkielégítések, azok az önök javaslatai alapján nem húzhatók vissza, azok 2009-ben
kifizetett pénzek.

Tehát Szilágyiné Szalai Eleonóra röhög a markába, miközben önök megsarcolnak
olyan közalkalmazottakat, akik a törvény szavában bízva kívánták sok-sok év munkája után
felvenni a végkielégítésüket.

Az LMP már nyáron beterjesztett egy olyan módosító javaslatot, ami tulajdonképpen
több is, mint amit önök javasoltak. Ha önök elfogadták volna a mi módosító javaslatunkat,
akkor nemcsak 2010. január 1-jéig lehetne visszamenni, hanem tulajdonképpen az elmúlt
három évben, ha jó erkölcsbe ütköző módon kötöttek például közszolgáltató cégek
menedzser-megállapodásokat, pofátlanul magas végkielégítésekre, a mi módosító javaslatunk
alapján, ha ezt elfogadták volna, ezeket is vissza lehetne húzni.

Önök presztízskérdést csináltak abból, hogy ellenzéki javaslatot nem fogadnak be, és
csináltak egy olyan alkotmánymódosítást, illetve egy olyan törvényt vezettek be, aminek
alapján egyrészt itt nagyon sokan, akik valóban pofátlanul, tisztességtelen módon húztak
hasznot, most szabad elvonulást kapnak a pénzükkel, a másik oldalon pedig büntetnek olyan
embereket, akik egész egyszerűen a törvény szavában bíztak.

Először is azt szeretném nagyon határozottan visszautasítani, hogy itt az ellenzék,
vagy legalábbis az ellenzéknek egy jelentős része nem azokat védi, akik tisztességtelen
haszonra tettek szert. Mi újra beterjesztjük a módosító javaslatunkat, ha az ön javaslata itt
napirendre kerül, ami ebből a körből kizárja azokat, akik egész egyszerűen a törvény alapján
jogosultak pénzre, tehát akik felmentési idő, végkielégítés alapján jutnak hozzá a
jövedelemhez. Abban partnerek vagyunk, hogy nyissuk meg a munkajogi szabályokat a jó
erkölcs polgári jogi kategóriája előtt, és vissza lehessen perelni három éven belül azokat a
pénzeket, amiket tisztességtelenül, diszkrecionális döntési jogkörben vagy pedig
tisztességtelen munkajogi menedzser-megállapodások alapján fizettek ki.

Viszont beszéljünk világosan. Az Alkotmánybíróság hatásköréhez nem a 98
százalékos adó miatt kell hozzányúlni. Azért kell hozzányúlni, mert önök úgy nyúltak bele a
magánnyugdíj-pénztári rendszerbe, hogy a múlt héten elfogadott törvények elég valószínű,
hogy a ’95-ös alkotmánybírósági határozat fényében nem fogják kiállni az alkotmányosság
próbáját. Ugyanakkor erre önök egy olyan megoldást választottak, ami messze túlmegy ennek
az alkotmányjogi problémának a hatókörén. Önök egész egyszerűen szétverik a jogállamot,
miközben az önök által észlelt probléma kezelésére lenne egy – hogy mondjam – kevésbé
romboló eszköz is. (Megérkezik az ülésre dr. Répássy Róbert.)

Önöknek kellene mérlegelni, hogy ez megéri-e, és ez például mennyiben van
összhangban a nemzeti együttműködés programjával, az önök választási programjával. Azt
gondolom, hogy az amerikai példa több szempontból félrevezető, Lázár képviselőtársam, már
csak azért is, mert az egész amerikai legfelsőbb bíróság, illetve alkotmányvédő rendszer
merőben más, mint a kontinentális. Ön Európában egyetlen olyan alkotmánybíróságot nem
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tud mutatni, amelynek a hatásköre bizonyos törvényhozási tárgyak esetében lenne korlátozva.
Olyan pedig egész egyszerűen egy közjogi abszurd, hogy az Alkotmánybíróság hatáskörét
összevarrják a tiltott népszavazási tárgyakkal. Ez alma, körte. Két különböző problémáról van
szó.

Az egy jogpolitikai megfontolás, hogy mi az, amiben lehet népszavazást kiírni.
Megjegyzem, hogy önök harcoltak nagyon hangosan az elmúlt években, amikor a korábbi
kormányzat és a korábbi kormány holdudvara meg akarta fúrni az önök szociális népszavazási
kezdeményezését, pontosan azért, merthogy adókban, kötelező befizetések tárgyában nem
lehet népszavazást kiírni szerintük. Ehhez képest önök szűkíteni akarják a népszavazási
tárgyak körét, és teljesen logikátlan és dogmatikailag indokolatlan módon hozzá akarják
varrni az Alkotmánybíróság hatáskörét a népszavazási tiltott tárgyakhoz.

Ez két teljesen különböző pálya. Az egyik az, hogy mit gondolunk az alkotmányos
demokrácia stabilitásáról abban a tekintetben, hogy a közvetlen demokráciát milyen
tárgykörökben lehet gyakorolni, és valóban nem példátlan a magyar megoldás a világon, hogy
a kötelező befizetések tekintetében nem feltétlenül lehet mindenütt, másutt sem a világon
népszavazást kiírni. Viszont hangsúlyozom még egyszer: ott, ahol az úgynevezett osztrák
típusú alkotmánybíróság van, mint Magyarországon, az Alkotmánybíróság hatáskörét egész
egyszerűen a tárgyak tekintetében sehol nem korlátozzák. Tudniillik az a probléma, ami a
népszavazási tárgyak, a közvetlen demokrácia tekintetében felmerül, az egész egyszerűen
nem merül fel az Alkotmánybíróság hatáskörét illetően.

Egy szó, mint száz, én arra szeretném kérni Lázár képviselőtársamat, hogy gondolja át,
hogy az a probléma, amelyet kezelni óhajt, arra ez-e a legmegfelelőbb válasz. Én azt
gondolom, függetlenül attól, hogy vitánk van az adórendszer kérdésében, vitánk van abban,
ahogyan a magánnyugdíjpénztár-rendszerhez hozzá kívánnak nyúlni, ha önök ezeket a
bevételeket biztosítani akarják a jövő évi költségvetési évben, akkor is azt gondolom, hogy
lehetne olyan törvényhozási megoldást választani, ami nem veri szét az egész jogállami
berendezkedést.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Szakács Imre képviselő urat illeti a szó.

DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Ha Schiffer
képviselőtársam megengedi, egy, az ő hozzászólása elején elhangzott gondolatra hadd
reflektáljak. Valahogy úgy fogalmazott képviselőtársam, hogy azok a közalkalmazottak
kapnak egy súlyos ütést, akik arra számítottak, hogy a végkielégítésüket fölveszik. Nem
igazán értem, hogy ezt hogyan értette. Hiszen ha nyugdíjba megy az adott közalkalmazott,
köztisztviselő, ebben az esetben nem jár neki végkielégítés; ha pedig ő mond föl, szintén nem
jár neki. Tehát a végkielégítés csak abban az esetben jár, ha a munkáltató szünteti meg a
közszolgálati jogviszonyát. Erre viszont szerintem nem számíthat a köztisztviselő, vagy ha
számít, akkor itt valami defekt van ebben a dologban, hiszen ez egy életpályamodell, tehát
mindenki, aki erre a pályára lép, az szeretné ezt hosszú távon csinálni, nem pedig a
végkielégítésre apellálni. De ez csak egy zárójeles megjegyzés volt, és nem kívánok ebben
vitát nyitni. Inkább csak az ön kommunikációjának erre az ellentmondásosságára akartam
fölhívni a figyelmet.

A másik, amiről viszont érdemes ez ügyben beszélni, hogy az a vita, amely az
Alkotmánybíróságnak a hatáskörét, illetőleg főként a költségvetési témákban való
kompetenciáját célozza meg, azért azt tudni kell, hogy nem mostani eredetű. Gyakorlatilag
’90 óta minden olyan kormányváltásnál, ahol ténylegesen csere történt, és az előző parlament
és az előző kormány határozta meg az adott év költségvetését, amibe április-május-júniusban
belépett az új kormány, ez mindig felmerült, hogy milyen módon lehet azokat a költségvetési
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korlátokat az új kormány koncepciójának megfelelően változtatni, ami nyilván az adott
elképzeléshez igazodik. Főleg az utólagos, visszaható hatály mentén ez többször fölmerült,
hogy vajon az Alkotmánybíróságnak az a hatásköre, amely engedélyezi azt, hogy adott
esetben egy új kormányzati gazdaságpolitikának vagy egyéb adópolitikának
visszamenőlegesen is a megsemmisítését megtegye, ez mennyire szerencsés vagy nem
szerencsés. Talán egyedül ’94-ben volt az, hogy az akkori szocialista-szabad demokrata
parlamenti többségnek megvolt a kétharmada ahhoz, hogy hozzányúljon ezekhez a
kérdésekhez; akkor nem tették meg. De aztán később, Bokros pénzügyminisztersége alatt, a
Bokros-csomaggal mégis hozzányúltak ezekhez a kérdésekhez. Az viszont már nem az adott
átmeneti évben volt, hanem 1996-ban, tehát amikor már nem kellett úgymond az előző
kormány vagy előző parlament által kialakított költségvetéssel számolni.

Azt gondolom tehát, hogy maga a vita nem új keletű, ez máskor is felmerült; talán
2006-ban nem volt rá szükség, hiszen akkor volt a rendszerváltoztatás óta az egyedüli olyan
helyzet, amikor ugyanaz a kormány vitte tovább a költségvetési és adópolitikáját. Bár
zárójelben jegyzem meg, nem volt túl elegáns az a rész, amikor a második Gyurcsány-
kormány 2006 májusában megsemmisítette azt az ötéves adócsökkentési törvénycsomagot,
amelyet még 2005 decemberében fogadott el a választások előtt a parlamentben. Nyilván ez
sem alkotmányossági kérdéseket vetett föl, vagy nem jelent meg az Alkotmánybíróságnál.
Érdemes tehát ezt ilyen szempontból megfontolni és végiggondolni.

Abban egyetértek ellenzéki képviselőtársaimmal, vagy akikben aggály merül föl, hogy
szerencsés-e ezt most meglépni, amikor egyébként is van egy alkotmányozási folyamat. Én
azt gondolom, mindenképpen támogatni kellene a kormánynak azt a javaslatát és azt a
szándékát, amely egyrészt – most már bekerült a köztudatba, hadd használjam én is ezt a szót
– a pofátlan mértékű végkielégítéseknek a visszaszedését, illetőleg jövőbeni lezárását lehetővé
teszi. Másrészt egy teljesen új gazdaságpolitikának a pillérei és alapjai rakódtak le – bocsánat
a szép magyarsággal kifejezett mondatért – az elmúlt hónapok során, amelyeknek valóban az
alkotmánybírósági kontroll adott esetben gátat szabhat.

Azt gondolom, azt mindenképpen érdemes támogatni, hogy a parlament elé kerüljön,
tehát az általános vitára alkalmasságát személy szerint támogatom, és azt gondolom, a Fidesz-
frakció is támogatja mind a két törvényjavaslat esetében.

Köszönöm szépen a figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ipkovich képviselő úr jelentkezett. Parancsoljon!

DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nem tisztem ugyan megvédeni Schiffer képviselőtársamat, de
azért hadd mondjam el, hogy valóban felveti azt a gyanút a mostani szabályozási tervezet,
hogy egy kicsit előre gondolnak mintegy 30 ezer elbocsátandó köztisztviselő és
közalkalmazott végkielégítésére is. Nem akarok ördögöt a falra festeni, ezeket a számokat az
önök adataiból tudtam kiszedni. Van egy ilyen olvasata is ennek a dolognak, hogy esetleg a
végkielégítések már a későbbi elbocsátások tekintetében is korlátozásra kerülnének, ahol
megszüntetik ezeket.

A másik dolog, hogy mi is úgy látjuk, hogy két dologról van itt szó. Az egyik dolog a
szokatlanul magas és tisztességtelen végkielégítések elvonása. Ennek a szabályozásában a
magunk részéről partnerek lennénk (Derültség a Fidesz képviselői részéről.), hiszen maga a
vitatott alkotmánybírósági határozat is utal arra, hogy vannak olyan lehetőségek, vannak
olyan eszközök, amivel ezt meg lehet tenni. Amennyiben igényli az előterjesztő, a magunk
részéről szívesen konzultálunk ebben a dologban, sőt ennek a kérdésnek a megoldásában
partnerekként tudunk eljárni a tisztelt kormánypárti képviselőtársaimmal.
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Más dolog az alkotmánynak és az Alkotmánybíróság hatáskörének tervezett
módosítása. Ezt példátlannak, a demokráciával ellentétesnek és a jogállamiság lebontásának
egyik lépéseként értékeljük, és minden eszközzel tiltakozunk ellene. És arra kérjük
képviselőtársainkat, hogy jól gondolják meg, hogy ezt a lépést megteszik vagy nem teszik
meg. Valóban történelmi lépést tesznek akkor, hogyha ezt a szabályozást elfogadják:
megteszik az első lépést a jogállamiság rendszerének lebontása terén. Nem javaslom, hogy ez
a ciklus ezt az időszakot ezzel nyissa meg; kifejezetten tiltakozunk ellene.

Röviden ennyit kívántam mondani.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Több hozzászólás nincs. Időközben megérkezett
államtitkár úr. Kérem az államtitkár urat, hogy együttesen foglaljon állást az a) és b) napirendi
pont kapcsán. Utána pedig az előterjesztő képviselő urat illeti a szó.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Először is elnézést kérek a
késésért, de hát napirendcsere történt, és eredetileg ez a 4. napirendi pont lett volna.

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ahogyan eddig is, ezután is az az álláspontunk, hogy a
tárgysorozatba-vételt követően foglal állást a kormány a javaslatról; szakmai észrevételeket
szoktam tenni. Én annyit előrebocsátok, hogy alkotmánymódosítás esetén a mi álláspontunk
szerint az alkotmányossági aggályok csak formai, eljárási szempontból vethetők fel, tartalmi
szempontból az alkotmány módosítása esetén alkotmányossági aggályok nem vethetőek fel.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszaadom a szót az előterjesztőnek. Csak
emlékeztetem államtitkár urat, hogy ma a tárgysorozatba-vételről és az általános vitára
alkalmasságról is fogunk dönteni nemsokára.

Lázár képviselő úr!

Lázár János válaszai

LÁZÁR JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Szeretném
megköszönni képviselőtársaimnak az észrevételeket, és amennyiben lehetőséget kap az
előterjesztés arra, hogy a parlament plenáris ülésén az általános vita lefolytatásra kerüljön,
akkor mérlegelni is fogom majd az észrevételeket, kritikákat és a javaslatokat.

Először talán engedjék meg, hogy néhány részkérdésnek a tisztázásával kezdem. Az
első és legfontosabb dolog, amiből láthatóan néhányan az elmúlt héten politikai brandet,
ideológiát szerettek volna építeni, ez a közalkalmazottak 2 millió forint fölötti
végkielégítésének elvonása. Először is szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy azért
általában fontos a jogalkotó szándéka, ezt szokták mérlegelni: a szándék legkevésbé sem erre
vonatkozott. Ugyanakkor megjegyzem, hogy ezt a vitát az Országgyűlés nyáron már
lefolytatta. És hadd mondjam Schiffer képviselőtársamnak, ez távoli dolog ugyan az ön
munkaterületétől, tevékenységétől, és mégis egy vidéki kisváros, azt is megértem, hogy az is
távol van öntől – már fizikai értelemben, félre ne értse –, de Hódmezővásárhelyen 700
pedagógusból ez az intézkedés jelen pillanatban 7 pedagógust érintene, ha el akarnánk
küldeni. De eszünk ágában sincs elküldeni őket, mert tapasztalt, jól fölkészült emberek.

Én azt megfontolásra alkalmasnak tartom, hogy milyen munkajogi védelmet tud még
az ilyen szolgálati idővel rendelkező munkavállalók számára az állam felajánlani adott
esetben. De ugyanakkor gyakorló polgármesterként mondom ezt, és az ön mellett ülő
képviselőtársunk is talán ezt vissza tudja igazolni, hogy amikor az ember abba a helyzetbe
kerül polgármesterként, hogy létszámleépítéseket kelljen eszközölnie, csoportos
létszámleépítést, akkor az intézményvezetők azért az alkalmasság és az alkalmatlanság
szempontjait adott esetben figyelembe veszik.
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Felteszem önnek azt a kérdést, hogy ha valakit elküldenek közalkalmazottként vagy
köztisztviselőként, nem nyugdíjba megy, mert a nyugdíjnál nincs végkielégítés, hanem
elküldik az állásából, nagy valószínűség szerint a munkaadó – normális országokban és
normális városokban ez így működik – azokat küldi el, akik kevésbé alkalmasak. Nem vagyok
abban egészen biztos, hogy akkor, amikor minimálbéren foglalkoztatott embereknek a
munkaadói eltűnnek a levegőben, és egy vasat nem kapnak, akkor mondjuk ez a 2 millió
forint kevés lenne, olyan embernek, akit nagy valószínűséggel azért küldenek el az állásából,
mert egyébként alkalmassági kérdések merülnek fel vele kapcsolatban, mert valami
rendezőelv mégis van a kiválasztásnál, ami a csoportos létszámleépítések vagy
létszámleépítések esetén van.

Tehát azért én tudom, hogy innen talán az ön számára vagy az ön pártja számára ez a 2
millió forint kevésnek tűnik, de azok számára, akik minimálbérből vannak foglalkoztatva,
azok számára 2 millió forint elérhetetlen összeg, és sokan úgy gondolják, hogy ha a
közszférában ilyen változások vannak, alkalmatlansági okok miatt is vannak netán vagy
felmerülnek ilyen kérdések is, akkor a 2 millió forintot hogyan és miért kell kifizetni. Én
megfordítanám inkább a dolgot: adjunk többletvédelmet. Akár önkormányzati vagy állami
szinten mondjuk azt, hogy ezeknek az embereknek garantáljuk azt, hogy számítunk a
szaktudásukra, felkészültségükre, mert nem erre vonatkozik a jogalkotói szándék, erre
szeretném felhívni a figyelmét. Csak zárójelben nyitottam meg ezeket a gondolatokat, hogy
árnyaltabb a probléma annál, mint ahogy ezt ön megjegyezte az én véleményem és
meggyőződésem szerint.

De én mérlegelem nemcsak az ön, hanem a szakszervezetek megfontolásait és
javaslatait is, megjegyezve azt, hogy az Országgyűlés ezt a módosító indítványt leszavazta
már a nyári ülésszak idején, amikor ugyanez szóba került, és nem tartom a 2 millió forintot
kevés pénznek adott esetben. De ez egy érzékeny kérdés. Egy bizonytalan munkavállalói
helyzetben, egy kiszolgáltatott közalkalmazotti helyzetben megnyugtatóan hatna ennek a
kérdésnek a világos és egyértelmű rendezése. Ezzel tökéletesen egyetértek, hogy ezt kezeljük
talán külön, mert úgy gondolom, hogy ebben célszerű lesz előrelépnünk.

A következő kérdés, hogy mire vonatkozik még a szándék. Itt szeretném felhívni a
figyelmét arra, hogy a különadóról beszéltem végig. A különadóról beszéltem, a
végkielégítésekről beszéltem. Ön megcáfolja egyik szavával a másikat, mert azt mondja, hogy
jogállamisági problémákat vet fel a Fidesz magatartása, holott az eredeti törvényjavaslat-
kísérlet – nevezzük így most már az Alkotmánybíróság után -, az pont arról szól, hogy a
Fidesz mindig megpróbálja betartani a jogállami kereteket, hiszen nem terjeszkedett ki 2009-
re vagy 2008-ra, hanem adóévben gondolkodik. Tehát erre felhívom a figyelmét, és ezt
továbbra is fontosnak tartjuk, hogy jogállami keretek között próbáljuk megvalósítani azt az
elképzelésünket, hogy igenis, a 2010 elején realizált kifizetésekből vagy a 2010 nyarán
realizált kifizetésekből 98 százalékot vissza kelljen az államnak fizetni. A Magyar Fejlesztési
Banknál, a MÁV-nál, a Nemzeti Vagyonkezelőnél horribilis, a magyar adófizetők, több millió
magyar ember számára horribilis, elérhetetlen, soha az életben nem látott mennyiségű
pénzeket fizettek ki, többségében olyan embereknek, akik csődbe vitték ezeket a cégeket,
jegyzem meg. Erre megoldást kell találni.

Mindenki arról beszél, hogy van más megoldás, de senki nem terjesztette elő. Tehát
most itt ülünk kedden a parlamentben, néhány óra múlva szavazunk a napirendről, ez az
egyetlenegy javaslat van, egy hét telt el. Hol van a többi javaslat?

Mérlegelni fogom, amennyiben én lehetőséget kapok az általános vitára, akkor
mérlegelni kell minden szempontot. Én semmiféle jó megoldástól nem zárkózom el, én
szeretném ezt az ügyet megoldani, mert szerintem az elmúlt húsz év pontosan arról szól, hogy
az embereknek abban igaza van, hogy széttették a politikusok a kezüket, és azt mondták, hogy
nem tudják megoldani a problémát. Pont az ön pártjától vártam volna el, ami azt mondja,
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hogy Lehet Más a Politika, az ön álláspontja szerint nem lehet más a politika, mint az elmúlt
húsz évben, ha igaza van önnek, mert ön is szétteszi a kezét, és azt mondja, hogy nem lehet
megoldani a problémát, mert ezt mondja az alkotmány. Nem gondolja képviselő úr ezt egy
olyan fontos társadalmi ügynek, az igazságosság ügyét, több millió ember igazságérzetét nem
gondolja olyan fontos ügynek, hogy esetleg az alkotmányosság kérdését is egymás mellé lehet
rakni, és legalább egy kérdést fel lehet tenni, hogy miért nem lehet úgy módosítani az
alkotmányt, hogy az az embereknek is jó legyen? Ez olyan ördögtől való? Képviselő úr, ön
kitől félti az alkotmányt? (Dr. Ipkovich György: A Fidesztől.) Azoktól az emberektől félti,
akiket irritál a végkielégítés? Olyan ügyben akarja az Alkotmánybíróság hatáskörét
érintetlenül hagyni, amiben nem lehet népszavazást rendezni. Ha a nép nem dönthet, ez
demokratikus, ha az Alkotmánybíróság nem dönthet, az pedig antidemokratikus. (Dr. Schiffer
András közbeszól.)

Önök nem kevesebbet állítanak, mintha Magyarországon, ami nem az eredeti cél, de
ha már szóba hozták, csak elmondom, kikívánkozik belőlem, hátha majd nagy botrány
kavarodik ebből is, nem ez volt a szándékom, hogy az Alkotmánybíróság hatásköréről
tereferét folytassunk, de ha már szóba hozta. Azt mondja Sólyom László maga több
tanulmányában a ’90-es évek közepén, hogy a világ egyik legerősebb alkotmánybírósága a
Magyar Alkotmánybíróság. De azt gondolom, hogy Magyarországon kívül is van élet, tehát
demokráciák működnek Magyarországon kívül még.

Azt ön is tudja, hogy a francia alkotmánytanács, ami betölti az alkotmánybíróság
szerepét, csak folyamatban lévő adókkal kapcsolatos törvényben foglalhat állást, meghozott
adótörvény nem kerülhet a francia alkotmánytanács elé, és úgy gondolom, hogy
Franciaországban talán demokrácia van, ezzel ön is egyetért, vagy nem? Nem tudom, lehet,
hogy változott a megközelítése, és esetleg másban gondolkodik. Úgy gondolja, hogy csak
Magyarországon van (Dr. Schiffer András közbeszól.) Képviselő úr, szerintem ez egy olyan
téma, amit érdemes úgy meghallgatni, vagy úgy megbeszélni, hogy meghallgatjuk egymást,
de ha esetleg rosszul viseli, amit mondok, akkor abbahagyom, csak azt gondoltam, hogy ha
már lehetőséget kapok, akkor én soha nem mondok le arról, hogy meg tudjam győzni. Én azt
gondoltam, hogy ön egy demokratikus felfogású, nyitott ember, és képes elviselni a más
véleményt is türelemmel, mert ez arról szól, hogy önöknek az az álláspontjuk, hogy nem lehet
az alkotmányhoz hozzányúlni, tisztesség, választási ígéret, igazság okából, nekem pedig van
egy más véleményem, hogy talán ez egy megfontolandó szándék egy ilyen helyzetben lévő
országban. Azt gondolom, az a tisztességes, ha egymás szándékát és akaratát legalább ilyen
mértékben tiszteletben tartjuk, és ha ön demokrata, akkor engem nem vádol azzal, hogy én
nem vagyok demokrata, azért, mert felteszek egy kérdést, mert az ellenvélemény vagy
másnak a megfogalmazása még nem lehet antidemokratikus, kivéve, ha nem egy
véleménydiktatúrában gondolkodik az LMP, de én azt talán elhárítanám magamtól.

Ami még megjegyzésem lenne, hogy bizonyára azt is tudja, hogy vannak más európai
országok is, képviselő úr, ahol a jogrendszer kizárja, hogy gazdasági, költségvetési,
adóügyekben bármi is az Alkotmánybíróság elé kerüljön. Bizonyára tudja, hogy vannak ilyen
országok. Bizonyára tudja, hogy vannak olyan országok, ahol maga az Alkotmánybíróság
önmegtartóztató ezekben a kérdésekben. Ezt példaként citálja 1997-ből maga Sólyom László
is, hogy az Alkotmánybíróságnak nem az a legfontosabb feladata, mondja Sólyom László,
hogy költségvetési vagy adóügyekben igazságot szolgáltasson vagy jogvédő munkát
végezzen, hanem alapjogi kérdésekben kell. Ezt azért megfontolásra javaslom önnek, hogy ha
elolvassa Sólyom László tanulmányait, azt hittem eddig, hogy behatóan ismeri ezt a közeget,
akkor abból azért sokféle elképzelés levezethető.

Ami pedig Ipkovich képviselőtársam megjegyzését illeti: úgy is, mint akit nagyra
becsültem polgármester kollégaként, ami a közalkalmazottakra és a közszférára vonatkozik,
abszolút megfontolandónak gondolom, én is ebben a szellemben beszéltem, bár ön is tudja,
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hogy azért árnyaltabb kérdés a végkielégítések mértéke helyi szinten is. Ami a segítséget illeti
az ügy megoldásában, ez remélem, hogy hiteles, hiszen több szocialista volt miniszter érintett
az ügyben, államtitkárok és miniszterek, azok, akik ön mellett ülnek a frakcióban.

A harmadik pedig, hogy higgye el, hogy nem kell a Fidesztől megvédeni a jogállamot,
egy dolgot azonban szerintem érdemes megfontolni, ez pedig az, hogy 2010 tavaszán azért
még azok is, akik önökre szavaztak, szerintem azt akarták, hogy ez az ország más legyen,
mint amilyen volt az elmúlt húsz esztendőben. Szerintem vita csak abban van közöttünk, hogy
ez mit jelent, de arra kérem önöket itt is és a plenáris ülésen is, hogy egy másik ember
demokratikus elkötelezettségét talán nem érdemes megkérdőjelezni, azért, mert fel mer vetni
egy problémát. Szerintem nem jó irányba viszi a beszélgetést, ha ilyen vonalon mozdulunk el.

Ezért azt kérem önöktől, hogy az én felvetésemet kérdésnek vegye, egy javaslatnak
vegye, ezt úgy vegye, hogy azt gondolom, Magyarországon a társadalmi igazságosság
legalább olyan fontos szempont az emberek szemében, mint az alkotmányosság és az
Alkotmánybíróság hatásköre. Mi nem az Alkotmánybíróság hatásköre felől közelítettünk
azokkal a képviselőtársaimmal, akikkel ezt az előterjesztést összeállítottuk. Megértő

mérlegelésüket kérem.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Helyettesítéseket ismertetek: Budai
Gyula György Istvánt, Staudt Gábor Gyüre Csabát, Ipkovich György Lamperth Mónikát,
Kerényi János Dorkota Lajost, Cser-Palkovics András Bohács Zsoltot helyettesíti. Köszönöm
szépen.

Dönteni fogunk, négy döntésről van szó, tehát mindkét javaslatnak a tárgysorozatba-
vételéről és általános vitára alkalmasságáról döntünk.

Szavazás a T/1445. számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről, valamint általános
vitára alkalmasságáról

Elsőként tehát azt kérdezem, hogy ki az, aki az alkotmánymódosításra vonatkozó
képviselői indítvány tárgysorozatba-vételét támogatja. (Szavazás.) 19-en. Ki az, aki ellenzi?
(Szavazás.) 6-an ellenzik; ez nincs egyharmad.

Ugyanennek az indítványnak az általános vitára alkalmasságát ki támogatja.
(Szavazás.) 19-en. Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Ez is 6. Ezt a javaslatot tehát a bizottság
tárgysorozatba vette és általános vitára alkalmasnak találta.

Szavazás a T/1446. számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről, valamint általános
vitára alkalmasságáról

Következik az Alkotmánybíróságról szóló törvény módosításával kapcsolatos
tárgysorozatba-vétel. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 19-en. Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.)
6-an.

Az általános vitára alkalmasságról szavazunk. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 19-en.
Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) 6-an. A bizottság tehát ezt az indítványt is tárgysorozatba vette
és általános vitára alkalmasnak találta.

Bizottsági előadót fogunk állítani Szakács Imre személyében, akit arra kérek, hogy itt
ugyan nem kapott egyharmadot a kisebbségi vélemény – vagy akarja a kisebbségi véleményt
valaki elmondani? (Jelzésre:) Schiffer képviselő úr. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Megosztva
esetleg?) Megosztják Gaudi-Nagy Tamással.

Ezekkel a napirendi pontokkal végeztünk. A benyújtó levélben nem szerepel, de
természetesen kétharmados törvényekről van szó, az alkotmány az összes képviselő

kétharmadának szavazatát igényli.
Köszönöm szépen, képviselő úr, a jelenlétet.
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A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/1248. szám); kapcsolódó módosító
javaslatok megvitatása, első helyen kijelölt bizottságként

Visszatérünk a napirend szerint következő, a kormányhivatalokról szóló
törvényjavaslat kapcsolódó módosító javaslatainak megvitatására – államtitkár úr itt van –
első helyen kijelölt bizottságként.

Mindössze egyszer kell szavaznunk, mégpedig Horváth Zsolt képviselő úr
javaslatairól, amelyek összefüggenek egymással. Kérdezem az államtitkár úr véleményét.

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): KIM-álláspontot tudok képviselni: támogatjuk a módosító javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja? (Szavazás.) 19-en. Kik ellenzik?
(Szavazás.) 5-en. A bizottság támogatja.

Köszönöm szépen, a napirendi ponttal végeztünk.

Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX.
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1380. szám); módosító javaslatok
megvitatása, első helyen kijelölt bizottságként

A 3. napirendi pont következik: az ügyészségi szolgálati viszonyról szóló
törvényjavaslat módosító javaslatairól történő döntésünk. Hat darab van.

Az 1. pontot Gyüre Csaba képviselő úr javasolja. Kérdezem az államtitkár urat.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem támogatjuk, elnök úr.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, kik támogatják Gyüre Csaba
javaslatát. (Szavazás.) 3-an, köszönöm. Egyharmadot sem kapott.

A 2. pont Ipkovich György és Dorosz Dávid képviselők javaslata. Államtitkár úr?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem támogatjuk, elnök úr.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 2-en, köszönöm. Egyharmadot sem kapott.
A 3. pont Gyüre Csaba képviselő úr a javaslat 1. §-ának módosítását javasolja.

Államtitkár úr?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem támogatjuk, elnök úr.

ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólni kíván Gaudi képviselő úr. Parancsoljon!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Röviden szeretném a
hangsúly kedvéért kiemelni a 3. módosító javaslat lényegét. Itt az a koncepció ütközik, hogy a
9 éves mandátum helyett 4 éves mandátumot javasol a legfőbb ügyész mandátumára, hogy ne
lehessen felvetni még az árnyát sem annak, hogy ez a 9 éves mandátum azt szolgálja, hogy a
nemzeti együttműködés rendszerét csak magukra vonatkoztató kormánytöbbségi képviselők
esetleg azzal legyenek összefüggésbe hozhatók, hogy négy évig a saját mandátumuk alatt védi
majd őket a legfőbb ügyész, utána meg öt évig, az elévülési idő alatt is ezt a védelmet
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fenntartja. Úgyhogy szerintem ennek a negatív és hátrányos megítélésnek a lehetőségét is ki
kellene iktatni az emberek gondolkodásából. Ezrét ennek a javaslatnak a támogatására kérjük
önöket.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr nyilatkozott, de most ismét szót kér.
Parancsoljon!

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Azért szállnék vitába, elnök úr, mert most már akkor meghallottam még egyszer Gaudi-Nagy
Tamástól azt, amit már Gyüre Csabától kétszer hallottam, mely szerint valamilyen ötéves
általános elévülési idő lenne. Ez tévedés. A polgári jogban van ötéves általános elévülési idő;
a büntetőjogban a büntetési tétel felső határához igazodik. Tehát ezt Gyüre Csaba is a
sajtótájékoztatóján is és a parlamenti vitában is tévesen állította, és most Gaudi-Nagy Tamás
is tévesen állította. Javaslom, hogy a polgári jogot és büntetőjogot ne keverjék össze.

ELNÖK: Köszönöm szépen, dönteni fogunk. Én Mátrai Mártát helyettesítem
mostantól. Ki az, aki támogatja a képviselő úr indítványát?  (Szavazás.) 5-en támogatják. Kik
ellenzik? (Szavazás.) 18-an nem támogatják; nem kapott egyharmadot.

A 4. pont Varga István képviselő úr javaslata. Államtitkár úr?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Tisztelt Bizottság! Ezt a javaslatot támogatjuk. Nemcsak a legfőbb ügyészt, hanem a legfőbb
ügyész helyetteseit is a határozatlan időre kinevezett ügyészek közül kellene választani a
jövőben. Ez eddig nem szerepelt a törvényben. Ez egyébként Kovács Tamás legfőbb ügyész
úr észrevételei között szerepelt, amit ő a törvényjavaslat előzetes egyeztetése során
megküldött részünkre.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány tehát támogatja a javaslatot. Kik támogatják?
(Szavazás.) 18-an támogatják. Kik ellenzik? (Szavazás.) 5-en; köszönöm szépen, elfogadtuk.

Az 5. pont Dorosz Dávid képviselő úr javaslata, a megszűnéssel kapcsolatos.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem támogatja az előterjesztő.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 2-en támogatják.
Egyharmadot sem kapott.

A 6. pont az utolsó, Ipkovich György képviselő úr javaslata. Kormány?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem támogatja az előterjesztő.

ELNÖK: Képviselő úr, kíván szólni?

DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Ez az a javaslat, amely a bírósággal hasonló
szolgálati viszonyt tenne lehetővé az ügyészségnek. Én ezt ésszerűnek tartom és fenntartom
ezt a javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A kormány tehát nem támogatja. Kik
támogatják a javaslatot? (Szavazás.) 2-en. Egyharmadot sem kapott.

Köszönöm szépen, végeztünk a napirendi ponttal.



- 20 -

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII.
törvénnyel összefüggésben szükséges törvénymódosításokról és egyes iparjogvédelmi
tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1427. szám); általános vita

Az 5. napirendi pont következik, a minisztériumok felsorolásáról szóló törvény
korábban elhatározott módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmassága.

Kérdezem államtitkár urat, kívánja-e előterjesztőként ismertetni. Parancsoljon!

Dr. Répássy Róbert szóbeli kiegészítése

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Tisztelt Bizottság! Röviden szeretném kiegészíteni az írásbeli előterjesztést, írásbeli indoklást.
A javaslat egy része, nagyobbik része a kormányzati struktúraváltással összefüggő
törvénymódosításoknak a következetes, de alapvetően technikai végigvezetése a
jogrendszeren. Tehát van egy nagy része a javaslatnak, amely technikainak tekinthető. Van
egy olyan része a javaslatnak, amely a címében is szerepel: az egyes iparjogvédelmi tárgyú
törvények módosítása; itt nemcsak technikai, hanem tartalmi módosításokat is tartalmaz a
javaslat. S mindezen kívül még számos apróbb technikai javaslatot tartalmaz; ha úgy tetszik, a
jogrendszer koherenciájának megteremtése céljából került benyújtásra.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás? Ipkovich képviselő úr, parancsoljon!

Hozzászólások, reflexiók

DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! A magunk részéről az előterjesztést annak salátatörvény jellege miatt nem
támogatjuk. Mi úgy gondoljuk, hogy egyéb jogterületek szükségtelen szabályozását is célul
tűzi ki ez a törvény, ezért a magunk részéről ellene szavazunk.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e további hozzászóló? (Nincs.) Nincs, köszönöm. Válaszol
az államtitkár úr, parancsoljon!

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Röviden szeretnék megosztani önökkel egy dilemmát, mégpedig ennek a bizonyos saláta
jellegnek a problémája. Bizonyos jogrendszeri változásokat, ilyen például, hogy a miniszterek
elnevezése helyett, tehát a konkrét megnevezés helyett például a valamiért felelős, valamilyen
területért felelős, igazgatásért felelős miniszter megjelölése szerepeljen, ezeket nem tudjuk
sommásan módosítani. Az Alkotmánybíróság korábbi álláspontjai szerint ilyen esetekben
egyesével kell a törvényeket módosítani.

Tehát például egy névváltozást is végig kell vezetni a törvényeken, annak ellenére,
hogy egyébként nagyon egyszerű technikai megoldás lenne, hogy ahol jogszabály valamilyen
elnevezést említ, ott helyette az új elnevezés lép életbe vagy az lesz hatályos. De ez a
technikai módosítás mondjuk úgy, hogy alkotmányosan aggályos, ezért szükséges egy nagyon
sok jogszabályt felölelő módosítás, lényegében ugyanazt a technikai módosítást végigvezetni
számos jogszabályon. Tehát ez egy kicsit magyarázza a salátajelleg indokát ennek a
törvényjavaslatnak.

Szavazás az általános vitára alkalmasságról

ELNÖK: Köszönöm szépen. Vitányi István Horváth Zsoltot helyettesíti, tehát 18-an
vagyunk. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja az előterjesztés általános vitára
alkalmasságát. (Szavazás.) 17 igen. Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) 7 nem. Köszönöm szépen.
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A Magyar Államvasutak Zrt. jelenlegi gazdasági helyzetéhez vezető, 2002-2010 közötti –
kiemelten a MÁV Zrt. szerkezetátalakítására és a leánytársaságok privatizációjára
vonatkozó – döntések vizsgálatára országgyűlési vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló
határozati javaslat (H/1459. szám); általános vita

Következik a MÁV Zrt. vizsgálóbizottságával kapcsolatos javaslat, Kovács Zoltán és
Latorcai János képviselő urak önálló indítványa. Nem látom itt az előterjesztőket, ami nem
akadálya egyébként az előterjesztés megtárgyalásának. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban
egyrészt… (Megérkezik az ülésre dr. Latorcai János.) Megjött Latorcai úr, parancsoljon,
képviselő úr, foglaljon helyet, éppen itt tartunk, a vizsgálóbizottság előterjesztésével
kapcsolatos általános vitára alkalmasságról fogunk majd dönteni, de természetesen
meghallgatjuk a képviselő urat. Parancsoljon!

Dr. Latorcai János szóbeli kiegészítése

DR. LATORCAI JÁNOS (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Úgy gondolom, hogy nem kell különösebben ecsetelni a MÁV gazdasági helyzetét, hiszen aki
az elmúlt évek során folyamatosan olvasott újságot, akkor annak ismernie kell, hogy valami
nagyon nagy baj van a MÁV gazdálkodásában. Az, hogy konkrétan mekkora a baj nagysága,
azt nem tudjuk, mert számos, egymásnak ellentmondó adat került ezzel kapcsolatban
napvilágra.

Szakértők egy része határozottan azt állítja, hogy nemcsak a rossz gazdálkodás
eredményeképpen jutott ide a MÁV-csoport, ahová jutott, hanem meghatározóan ebben
kiemelt szerepet játszott a leánytársaságokba vitele a vagyonnak, illetve az egyik meghatározó
társaságnak a privatizációja, amelyik privatizáció sajnos, egyes feltételezések szerint - és az
én saját véleményem szerint is - nem a privatizációs törvény előírásainak megfelelően ment
végbe, mert ha annak megfelelően zajlott volna le, akkor az Országgyűlésnek erről
határozatot kellett volna hozni.

Ennek megfelelően Kovács Zoltán képviselőtársammal úgy ítéltük meg, hogy
nélkülözhetetlen egy vizsgálóbizottság létrehozása, amely pontosan ezt a fajta
vagyonkiszervezést, privatizációba-vitelt és valamilyen formában a társaság rossz
gazdálkodását vizsgálja, és ennek megfelelően az előterjesztésnek megfelelő pontokra kell
választ adni, amelynek a lényege, hogy felmérték-e a leánytársaságok vagyonát, mielőtt még
leánytársaságba vitték, készítettek-e ehhez megfelelő hatástanulmányokat, esetleg olyanfajta
szempontokat, amelyek a stratégia-kialakításban meghatározóak lehettek volna. Amennyiben
készültek ilyenek, magától értetődően a nemzetgazdasági stratégia szempontjainak
megfeleltek-e.

A másik az, hogy a privatizációs bevétellel mi történt. Ez egy nagy kérdés napjainkig,
erre vonatkozóan, ha visszaemlékeznek képviselőtársaim, az elmúlt időszakban is számos
interpelláció és kérdés hangzott el a parlamentben, amelyre egyértelműen meggyőző
magyarázatot nem kaptunk.

Ezzel egyidejűleg választ kellene kapni arra is, hogy ez a fajta leányosítás, majd
újjászervezés a MÁV-nak egyáltalán hozott-e anyagi hasznot vagy csak a felhalmozott hiány
nagyságát növelte, és hogy ennek a szerkezetátalakításnak volt-e valamilyen formában hatása
tulajdonképpen a felhalmozott veszteségre és a rossz gazdálkodásra.

Végül, amint már említettem, ami felvetődött, választ kellene kapni arra is, hogy a
privatizáció a hatályos törvényi feltételeknek megfelelően történt-e. Úgy gondolom, hogy ez
lenne ennek a javaslatnak a lényege.

A bizottság magától értetődően – jellegének megfelelően – adott időtartamra
működne, tehát 180 napos működési feltétellel jönne létre, jelentést kellene neki készíteni, és
ezt a jelentést az Országgyűlés meg is vitatná. Ügymenetét maga állapítja meg, úgy, mint
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minden egyes vizsgálóbizottság, és én most nem indokolnám ennél bővebben, de ha valaki
kérdez, akkor nagyon szívesen válaszolok részletesebben is. Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Vita? Gaudi-Nagy Tamás jelentkezett.

Hozzászólások

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. A Jobbik
frakciója minden körülmények között és mindig támogatta és támogatja az elszámoltatást,
ennek keretében ennek a vizsgálóbizottságnak a létrehívása egy fontos területét dolgozza fel
az elmúlt nyolc év jogsértésének, amelynek egy jelentős része a nemzeti vagyon
megkurtítását, saját célra történő felhasználását eredményezte. Legutóbb a MÁV Cargo kapott
egy újabb felhangot, és újabb körülmények derültek ki erről a többmilliárdos elképesztő
ügyletről.

Amit azonban a Jobbik mindig elmond az elszámoltatás kapcsán, azt most is el kell
mondja, hogy mindenképpen arra hívjuk fel a figyelmet, hogy az elmúlt nyolc év
jogsértéseinek kivizsgálása nem merülhet ki csupán és kizárólag az elkövetett jogsértések
listájának felvételével, hanem ennek következetesen párosulnia kell a büntetőjogi felelősségre
vonáshoz szükséges következtetések levonásával. Gondolom, hogy ebben egyet kell hogy
értsünk, sőt Budai Gyula személye bizonyíték arra, hogy ő ezt a munkát, ilyen munkát régóta
lelkesen végez. Én arra buzdítanám őt, hogy még jobban hangolja fel ezt a nyitottságot és
irányultságot a kormánytöbbség képviselői között, mert például, mondjuk számomra azért
kritikai megjegyzésként tudom elmondani, hogy a 12 kérdés, amit itt meg kell vizsgálni, ezek
mind nagyon fontosak és a gazdasági kártevésnek tulajdonképpen a leltárához nyilvánvalóan
kell, azonban azt is látni kell, hogy nem látom ott a felelősség megállapításához szükséges
ténymegállapítások leszűrését. És mielőtt még elmondja Latorcai képviselőtársam, hogy ez
nem a vizsgálóbizottság, hanem az ügyészség és a bíróságok feladata, hogy büntetőjogi
felelősséget állapítson meg, nagyon jól tudom ezt jogászként. Viszont azt is tudom, hogy
igenis, van és lehetséges hatáskört adni vizsgálóbizottságoknak arra, hogy csakúgy, mint a
kolontári katasztrófával kapcsolatos vizsgálóbizottságban, vagy mint ami sajnos egyébként
elmaradt, tehát a 2006. őszi albizottság egy nagyon rossz példa arra, hogy végül is hogyan
lehet egy ilyen kivizsgáló munkát úgy befejezni, hogy a személyre szabott felelősségi kör
meghatározása, a tényállás feltárása mellett elmaradt.

Tehát arra kérném képviselőtársunkat és a kezdeményezőket, hogy ezt a szempontot
mindenképpen építsék be. Tehát akkor ér valamit, a társadalom akkor fog bármilyen
támogatást adni egy ilyen ügy mellé, ha nemcsak – még egyszer mondom – ennek a
sáskajárásnak a leltárát tesszük le az asztalra és teszi le az Országgyűlés asztalára, hanem az
emberek azt várják, hogy ezeket az embereket, akik ezért felelősek, ezen 12 kérdés mögötti,
láncolatszerűen, szervezett csoportokban történt bűncselekmény-sorozat felelőseit igenis, meg
kell nevezni, és minél hamarabb olyan anyagot kell letenni az asztalra, hogy az ő felelősségük
megállapítása az ügyészség és a bíróságok számára már csak tulajdonképpen egy rutinmunka
legyen. Ehhez képest az ember mindig meglepődik és mindig elcsodálkozik azon, hogy vajon,
miért kap ehhez képest még nagyobb hangsúlyt a közelmúlti napokban például az, hogy
jogvédőket, az elszámoltatást akaró jogvédőket próbálnak olyan képbe beállítani, mintha a
rendszer legnagyobb ellenségei mi lennénk.

Akkor úgy lehet értékelni végül is, hogy ez most ilyen előremutató dolog, csak akkor
lesz igazán kézzelfogható, eredményeket akkor fog hozni, ha a személyre szabott büntetőjogi
felelősséghez szükséges következtetések levonására is lehetőség nyílik. Illetve amire én
mindenképpen kérném Latorcai János képviselőtársamat, hogy azért arról tájékoztasson
minket, hogy reméljük, hogy nem most kezd először foglalkozni a kormány az egész MÁV és
környezetében zajlott rablógazdálkodás folyamataival.
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Annyi megnyugtatást tehát mindenképpen kérnénk, ha történt ilyen foglalkozás – én
bízom benne, hogy történt –, hogy akkor ahhoz hogyan kapcsolódik ez a vizsgálóbizottság.
Mert nyilván ez egy nyilvánosság előtti lehetőség arra, hogy Kóka János és társai valóban
odaüljenek és számot adjanak arról, hogy mit csináltak. Azonban arra kíváncsi volnék, hogy
valójában mi történt eddig, és hogy ezeket az eredményeket tudják-e egyesíteni, tehát azt a
fajta, Papcsák Ferenc által végzett feltáró munkát, vagy bízom benne, hogy a MÁV-on belül
is, a birtokba lépés után már azonnal elkezdődött az összes törvénysértés kivizsgálása. Jó
lenne tehát valóban, ha ez nem ilyen párhuzamosan futó folyamat lenne, mint ahogy
egyébként sajnos el kell mondani, hogy a 2006. őszi vizsgáló albizottság munkájában én pont
azt látom az egyik fő kritikai tényezőnek, hogy nem sikerült végül is jól összehangolni a
Balsai István elnök úr által vezetett tényfeltáró munkát, és a bizottság kicsit eldolgozott a
miniszterelnöki biztos mellett. Én tehát nagyon óvnék ettől, hogy ennek a bizottságnak a
sorsát ennek kitegyük, hiszen valóban iszonytató pénzekről van szó, és egy olyan
nemzetgazdasági ágazatnak a tudatos tönkretételéről és külföldiek kezére történő
átjátszásáról, ami hosszú távon még nagyon sok nehézséget fog jelenteni számunkra.

De egyébként a szándékot és a vizsgálatot a Jobbik támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár asszonynak adom meg a szót, aki időközben
megérkezett; üdvözlöm. Kérdezem, a kormánynak a vizsgálóbizottsággal kapcsolatban mi az
álláspontja.

A kormány álláspontjának ismertetése

HEGMANNÉ NEMES SÁRA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a
kormány nevében támogatja a vizsgálóbizottság létrehozását és annak munkáját. Magát a
vizsgálati pontokat is áttekintettük, sőt én úgy gondolom, olyan javaslatok is beépültek,
amelyeket mi tettünk a vizsgálóbizottsági pontok előkészítése során.

S ha megengedik, egy megjegyzés, miután képviselő úr hozzászólására érkeztem.
Valóban folyik vizsgálat a MÁV-nál, egyrészt a MÁV vezetése részéről elindult egy átfogó,
belső ellenőrzés által koordinált vizsgálat, és természetesen kormánybiztos úr, aki szintén
jelen van, megerősített, hogy a MÁV Cargo privatizációja kapcsán is már elindult egy
vizsgálat. Egyébként önök is tudják, hogy egyéb büntetőügyi, ügyészségi vizsgálatok is
folynak, hiszen ez folyamatosan, a sajtó által is nyilvánosságot kap.

Az, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban van egy kiemelt állami szerződéseket
és támogatásokat vizsgáló államtitkárság, úgy gondolom, garancia lehet arra, hogy ezek a
vizsgálati megállapítások és jelentések egy összegző megállapítás eredményeként
mindenképpen a felelősségre vonást is és a jogkövetkezményeket és a javaslatokat is
tartalmazni fogják. Tehát a mi államtitkárságunkon minden vizsgálati anyag, minden
vizsgálati és információs igény keresztülfut, legyen az kormánybiztos által beadott igény, a
Kehi, az ügyészség, a parlamenti vizsgálóbizottságok által bejelentett igény, és ezeket a
megállapításokat államtitkárságunk segítségével, úgy gondolom, egy összegző megállapítás
fogja követni, amelyet, természetesen nem elébe menve képviselő úr válaszának, úgy
gondolom, mindenképpen felelősségre vonásnak is kell és fog is követni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Latorcai képviselő úr, parancsoljon!

Dr. Latorcai János válaszai

DR. LATORCAI JÁNOS (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Maximálisan osztom Gaudi-Nagy Tamás képviselőtársam véleményét. Valóban így van,
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ennek a bizottságnak, mivel jelentést kell készítenie, és a jelentésében javaslatot kell tenni a
felelősségre vonatkozóan is, ebből magától értetődően következik, legalábbis a mi
előterjesztői szándékunknak megfelelően, hogy utána az Országgyűlés ennek megfelelően
eljár, és határozatot fog hozni.

Ugyanakkor az is egyértelmű és világos számomra, hogy amennyiben a
vizsgálóbizottság már közben olyan adatok birtokába jut, amelyek egyértelműsítik a személyi
felelősség kérdését, akkor igen, személyében a bizottság várható elnöke is garancia erre, hogy
a bizottság meg fogja tenni azt a feljelentést, amelynek eredményeképpen az ügyészség pedig
párhuzamosan eljár. Világos, hogy egy országgyűlési vizsgálóbizottság politikai szempontok
szerint mérlegel, büntetőjogilag nem releváns, ennek ellenére, azt hiszem, pontosan, mivel a
tevékenysége a nyilvánosság előtt zajlik, rá lehet irányítani az ország közvéleményének a
figyelmét arra, hogy valójában itt a MÁV-nál mi is történt az elmúlt években, s hogy ezzel
kapcsolatban az az annyira elvárt felelősségre vonási kérdés végre napirendre kerül-e
ténylegesen is vagy nem. Az én meggyőződésem szerint ez be fog következni. S ahogy
államtitkár asszony is jelezte, a tárcánál már nagyon sok vizsgálati anyag halmozódott föl,
természetesen ezekre alapozva is készítettük el ezt a javaslatunkat.

Ebben kérem a tisztelt bizottság támogatását. Köszönöm szépen, elnök úr.

Szavazás az általános vitára alkalmasságról

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az általános vitára alkalmasságról fogunk dönteni. Kik
támogatják a vizsgálóbizottsággal kapcsolatos előterjesztés általános vitáját? (Szavazás.)
Mindenki, köszönöm szépen.

Ezzel a napirendi ponttal végeztünk. Köszönöm szépen a megjelenést.
Előttünk van még a zárószavazások előkészítése, valamint a pótlólagosan fölvett,

Gaudi képviselő úr javaslata.

Zárószavazás előkészítése

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvényjavaslat
(T/363. szám)

Javaslom, hogy a zárószavazások előkészítésével kapcsolatban térjünk rá a
sajtószabadságról és a médiatartalmak szabályairól szóló törvényjavaslat zárószavazásával
kapcsolatos előterjesztésre. Itt Pálffy István képviselő úr egy új bekezdést javasol. Ezzel
kapcsolatban kérdezem az előterjesztő véleményét, Cser-Palkovics képviselő úrét. Bocsánat,
Rubovszky György képviselő úr kér szót, parancsoljon!

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Elnézést kérek, itt a következőt szeretném
elmondani, tisztelt bizottság.

Képviselőcsoportunk kérte a külön szavazást annak idején Pálffy István képviselő úr
módosító indítványáról, és erre a külön szavazásra nem került sor. Amikor én utánamentem
ennek a dolognak, hogy mi történt, akkor kiderült, hogy a forgatókönyvet szerkesztő jegyzői
irodai alkalmazott elnézte, és a módosító indítvány egy momentumáról egy másik módosító
indítvány elfogadása kizáró következményt alkotott, ezért az egész módosító indítványt
kivette, és az a módosítóindítvány-rész, amelyet Pálffy István képviselő úr most zárószavazás
előtti módosító indítványként előterjesztett, gyakorlatilag elő van terjesztve, és nem történt
róla szavazás.

Tisztelettel azt kérjük, hogy erről ez a szavazás történjék meg. Az egész
képviselőcsoportunk támogatja ezt a módosító indítványt. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen, eszerint fogunk eljárni. Kérem az előterjesztő nevében
Cser-Palkovics képviselő úr nyilatkozatát.

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz): Köszönöm szépen. Az előterjesztő a
múltkor sem támogatta a módosító indítványt. Azt gondoljuk, hogy maga az egész indítvány
és annak több pontja erre a kérdésre egyértelműen kitér, azt meghatározza. Amire pedig nem
tér ki, azt nem ennek a jogszabálynak a keretében lehet rendezni, hanem a hamarosan
benyújtandó új médiatörvény tekintetében. Ezért nem támogatjuk ezt a módosító indítványt.

ELNÖK: Kérdezem az államtitkár urat, ezzel kapcsolatban mi a véleménye.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Tisztelt Bizottság! Az előterjesztővel értünk egyet, tehát nem támogatjuk a módosító
indítványt.

ELNÖK: Köszönöm szépen, akkor dönteni fogunk. Kik azok, akik támogatják a
KDNP javaslatát? (Szavazás.) 7-en. Kik tartózkodnak? (Szavazás.) 16-an; egyharmadot sem
kapott. Nyilván fogja kérni a frakció a szavazást, úgyhogy ez formális.

Van még egy zárószavazás előtti módosító javaslat, Karácsony Gergely képviselő úr
nyújtotta be, aki szerint el kell maradjon a 4. §. Kérdezem az előterjesztőt.

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz): Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Államtitkár úr?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kik támogatják Karácsony Gergely javaslatát? (Szavazás.) Nem látok
támogatót, akkor elvetettük, egyharmadot sem kapott. Köszönöm szépen.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről

Egyes büntetőjogi és szabálysértési jogszabályok módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/1213. szám)

Gaudi képviselő úrnak volt a korábbi napirenden már szereplő, de akkor távollétében
nem megtárgyalt javaslata, amely a büntetőjogi és szabálysértési jogszabályok módosításáról
szól.

Államtitkár úr, parancsoljon!

DR. RÉPÁSSY RÓBERT közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár:
Elnök úr, elnézést, lehet, hogy valamit én értek félre, de az előbb tárgyalt Karácsony Gergely-
féle módosító javaslat több pontból áll. Nem tudom, hogy azokról nem kell-e állást
foglalnunk. De lehet, hogy én félreértem a helyzetet.

ELNÖK: Mind a három pontra ki fogjuk terjeszteni az állásfoglalást. Köszönöm.
Képviselő úr!
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Dr. Gaudi-Nagy Tamás szóbeli kiegészítése

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Egy nagyon
fontos törvényjavaslat van most előttünk. Egy olyan mérföldkőnek tekintem ezt igazából,
hogy ha ezt a javaslatot támogatja a kormánytöbbség, akkor valóban egyértelműen világossá
teszi, hogy nem kívánja folytatni az előző nyolc év jogsértésekkel tarkított gyakorlatát,
amikor lényegében az alkotmányos berendezkedés jogalkotási eszközrendszerét, a rendészeti
jogalkotást jelentős mértékben kihegyezték az elmúlt nyolc évben a Gyurcsány-Bajnai-
rendszerrel szemben ellenállást kifejtő személyekkel, csoportokkal szemben.

Ennek jegyében születtek olyan jogszabályok nem kis számban, ezt a Nemzeti
Jogvédő Szolgálat és Alapítvány berkeiben észleltük, jogvédő munkánkat folytatjuk évek óta
és folytattuk az előző rendszerben is, és azt észleltük, hogy a bírói gyakorlatban, amikor már
nem tudtak fogást találni mondjuk egy tüntetés helyszínén a rendőri felszólítás ellenére a
helyszínen maradó, de gyülekezési jogát alapvetően gyakorló, békés személy esetében, a
Fővárosi Bíróság blokkolta a rendszeres rendzavarás miatti bírságolást. Erre reagált úgy aztán
lépésről lépésre a Gyurcsány–Bajnai-időszak jogalkotása, hogy mindig ilyenkor valami
aktuálpolitikai jogi gumibotot adott a rendőrök kezébe annak érdekében, hogy megtorolható
legyen a tiltakozás.

Ennek a jegyében születtek az általam hatályon kívül helyezni javasolt
jogszabályhelyek közül kiemelten azok, amelyeket most itt megemlítenék. Tehát elsősorban
ez az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999-es kormányrendelet 40/A. §-a, ez a legtöbbet
vitatott és a leginkább alkotmányellenesen alkalmas eszköz volt a passzív engedetlenség, a
jogszerű intézkedéssel szembeni engedetlenség szabálysértése, amellyel kapcsolatban már
három és fél év óta bent van az Alkotmánybíróság előtt a Nemzeti Jogvédő Szolgálat
alkotmányellenessé nyilvánító beadványa, utólagos normakontroll iránti kérelmünk.
Határozott meggyőződésünk ugyanis – és ezt azóta az élet is igazolta -, hogy a gyülekezési
jog gyakorlását jelentősen és tömegesen veszélyeztette, illetve lehetetlenítette, vagy legalábbis
akadályozta és korlátozta ez a rendelkezés. Rendőrségi hatáskörbe helyezte a bírságolást, és
bizony, ezzel az eszközzel a rendőrség tömegesen, több száz esetben élt is.

Egy önálló szankciórendszere ez volt tulajdonképpen tipikusan a tüntetéseknek, és
ennek következtében sajnos, azt tapasztalhattuk, hogy ezzel az önkénnyel, aminek kinyitja a
kapuját ez a rendelkezés, mégpedig azzal, hogy pusztán önmagával a rendőri intézkedéssel
szembeni engedetlenség, minden más egyéb tényállási elem megvalósulása nélkül már
bírságolhatóvá teszi a polgárt. Úgy gondoljuk, hogy ennek a jogszabálynak a hatályban tartása
teljes mértékben ellenkezik minden olyan szónoklattal és fogadkozással, hogy itt egy új
rendszert alakítottak ki az emberek. Ha valóban új rendszerről és új társadalmi szerződésről
van szó, akkor egy ilyen rendelkezésnek nem lehet helye, ami a polgárt bármikor, bármilyen
jogcímen elővehetővé teszi. Igazából azt gondolom, hogy ezt az eszközt vissza kell helyezni
oda, ahová való, mondjuk a múzeumok vitrinjébe, hiszen ez azért 2007-ben született, lex
március 15-ének is hívjuk, és kifejezetten erre a bizonyos bírói gyakorlatra reagálva született
meg, abból a célból, hogy a 2006 őszi ellenállási mozgalom, ami akkor ott felébredt, ne tudjon
szabadon és nyugodtan tiltakozni, élni az alapvető jogaival.

Tehát ezt szolgálta, és a gyakorlatunkban azt tapasztaljuk, hogy tulajdonképpen a mai
napig működik ez az eszköz. A gárdistákkal szemben is tulajdonképpen ezt használják még a
mai napig is egyébként, megdöbbentő módon, például a tavaly július 4-ei jogellenessé
nyilvánított tüntetésfeloszlatást követően indult eljárásoknak egy jelentős része ezen passzív
engedetlenség tényállás miatt indult, és mindenfajta összefüggésből kiragadva, tehát a tüntetés
jogellenessége ellenére alkalmazzák gárdistákkal szemben, noha nyilván egy jogszerű

intézkedésről nehéz beszélni, ha egy tüntetést jogellenesen feloszlató rendőri erők léptek oda
a téren emberekhez. Sajnos, ez egy visszaélésre alkalmas és a jogállamiságot teljesen kiiktató
eszköz.
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A másik, amit kiemelnék, az egyesülési joggal visszaélés. Ezt az utolsó parlamenti
ülésszakán, a Gyurcsány–Bajnai-időszak országgyűlése fogadta el. Azt gondolom, hogy
szinte ezzel kellett volna kezdeni, ezek is olyan jelképes jellegű dolgok, hogy vajon, miért
nem veszi igazából komolyan a kormánytöbbség azt, hogy valóban úgymond egy nemzeti
együttműködés rendszerét építi, és ha az önkény időszakával szakítani akar, miért nem
helyezi oda vissza ezt a hároméves, mert ennyi éves szankciót ír elő az egyesülési joggal
visszaélés Btk. tényállása a korábbi egy év helyett. Ma már nyilvánvalóan látható, hogy nem
ez a legfőbb társadalmi probléma, hogy egyes személyek társadalmi szervezeteket úgy
szerveznek és folytatnak, hogy azzal hihetetlen problémákat idéznek elő a társadalomban. A
társadalom fő problémája az elszámoltatás elmaradása, nem azokat kellene üldözni, akik
megint csak a rendszerrel szemben álltak ellen, hanem akik akadályozzák ezt a felelősségre
vonást.

Van itt még néhány fontos jogszabály, főleg a lex tojás törvény – így híresült el -, a
Draskovics Tibor nevéhez fűzhető jogszabályfüzér, amely 2009 év eleji hatállyal több olyan
rendelkezést beillesztett a Btk.-ba, amely szintén a végletekig fokozta ezt az államhatalmi
túlnyomást a társadalom fölött. Tehát az a lényege, amit az indokolásban írtam, hogy az
elmúlt év jogalkotásainak egyértelműen az volt a célja, hogy konzerválja és megőrizze a
szocialista kormányzás gyakorlatát, hatalmát, az emberek jogainak lábbal tiprása útján.

Azt gondolom, hogy a normavilágosság elveit is sérti, tehát ha itt azért a jogállamiság
szemüvegével vizsgáljuk meg ezeket a jogszabályokat, ezek egyike sem állja ki az
alkotmányosság próbáját. A passzív engedetlenségi jogszabálynál pedig külön elmondanám,
hogy az állampolgári jogok országgyűlési biztosa csatlakozott a beadványunkhoz, tehát
jelenleg már az állampolgári jogok országgyűlési biztosa is indítványban kéri megállapítani a
40/A §, a passzív engedetlenségi tényállás alkotmányellenességét.

De ugyanígy van, sajnos, a jogalkotás iránya a kormányváltás után azonban
folytatódott, ezért gondoltam azt, hogy össze kell kötni az elmúlt időszak és a mostani időszak
jogállamiságot korlátozó jogszabályainak hatályon kívül helyezésének ügyét. Ugyanis éppúgy
megengedhetetlen álláspontunk szerint – ezt elmondtuk a vitában -, hogy a házkutatás vagy
pedig a helyszínen történő elfogás, azaz a tettenérés fogalmát ilyen mértékben tágítják ki,
ahogy azt kitágították a most elfogadott jogszabályhellyel, és végül, de nem utolsósorban a
lex Gárda rendeleteknek a törvényerőre emelése is ugyanezt a jogállamisági alapelvet sérti. A
lehető legszűkebb jogkorlátozás elvén kell állnia a jogállamban, és nem fogadható el az, hogy
politikai szimpátia vagy aktuálpolitikai motivációkkal, ráadásul kormányokon átívelő

motivációkkal próbálják a társadalom egy-egy rétegének véleményét, mozgásterét
alkotmányellenesen szűkíteni, a nemzetközi egyezményekbe való ütközésről nem is beszélve.

Nagyon szomorú pillanata volt egyébként a 2006-os albizottság egyik ülésén, hogy
Draskovics Tibor egyetlenegy dologban tudott egyetérteni és azonosulni a mostani
rendszerrel, hogy ő nagyon büszke arra, hogy a Gárdával szembeni következetes fellépés
mennyire átível az előző kormányzathoz képest a mostani kormányzat munkáján. Azt
gondolom, hogy erre nem kellene neki nagyon büszkének lennie, és ezen szerintem a
kormánypárti képviselők is tudnának változtatni.

De egy a lényeg, hogy azt gondolom, mindenképpen egy jogállami botrány az, ha ezek
a jogszabályok hatályban maradnak, és valóban az emberek számára nem lehet egyértelművé
tenni, sőt teljesen az a kép fog lejönni nekik, hogy igazából ezeket a jogi gumibotokat ezek
szerint most az új rendszer már a saját ellenzőivel szemben szeretné használni. Pedig úgy
gondolom, hogy ezen jogszabályok előtti időszakban rendelkezésre álló eszközök bőven
biztosították volna így is a jogállami elveknek megfelelő rendészeti joggyakorlatot, de mint
láttuk, a rendészeti joggyakorlatnak is az volt a célja, hogy ezt az elmúlt nyolc éves
jogsértéssorozat útján megvalósított hatalomgyakorlást biztosítsák, ezzel gyökeresen és
egyértelműen szakítani kell.
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Ezért kérem, hogy legalább a tárgysorozatba-vételt támogassák, mert még ha nem is
értenek vele egyet, az a rendkívül kiábrándító látszat azért ne teremtődjön már meg vagy ne
legyen fönntartható, hogy még érdemi vitát sem kíván folytatni a kormánytöbbség arról, hogy
az előző időszak jogszabályaival szakítani akar-e vagy sem.

Egy utolsó példát csak elmondanék rá. Ha úgy tetszik, ez egy dereguláció, egy
önkényuralmi időszaknak a jogszabályaitól kell megszabadulni, márpedig ehhez nem kell sem
pénz, sem különösebb energia, hanem elszántság és a jogállami értékek helyreállításába vetett
hit és akarat, amely a Jobbik Magyarországért Mozgalomnál megvan, hiszen önálló fejezetbe
foglalta a programjában a szabadságjogok helyreállítását Magyarországon. Ez a jog-
helyreállítási folyamat teljesedne ki legalábbis ezzel a jogszabállyal, hiszen sajnos az
elszámoltatás egyelőre még akadozik, bár a mai bizottsági ülésen támogattuk a MÁV-ban
történt jogsértések kivizsgálását, az igazságtétel ügyében a jóvátétel már megtörtént a 2006.
őszi áldozatok számára, de a felelősök felelősségre vonása mellett a másik nagy és terhes
öröksége a Gyurcsány–Bajnai-időszaknak, tehát ezen önkényuralmi jogszabályok eltörlése
mindenféleképpen várat magára. És mondom, a tárgysorozatba-vétel elmaradása pedig
rendkívül rossz üzenet lenne; gyakorlatilag azt üzenné a társadalomnak, hogy a vitát sem tűri
a kormánytöbbség ezekről a kérdésekről, és ráadásul fent kívánja tartani a gyurcsányi
önkényuralmi időszak jogszabályait, amelyekkel szerintem pedig minél gyorsabban szakítani
kellene.

Nagyon kérem a demokratikus értékek iránt elkötelezett képviselőtársaimat, hogy
álljanak a javaslat mellé. Folytassunk vitát róla, és utána az Országgyűlés előtt, az egész
ország nyilvánossága követhesse azt az eszmecserét, ami ennek a deregulációs és
joghelyreállító törvényjavaslatnak a kapcsán kialakulhat majd.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólásra jelentkezett Gyüre Csaba alelnök úr.

Hozzászólások

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen. Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Én
nemcsak azt kérném, amit dr. Gaudi-Nagy Tamás mondott, legalább a tárgysorozatba-vételt,
hanem a parlamenti plenáris ülésen is kérem szépen a kormányzati többség támogatását ebben
a kérdésben; nyilván nem mindenkinek a támogatását kérjük ebben.

Azt mondta a miniszterelnök úr, hogy egy forradalom zajlott le 2010 áprilisában.
Mikor van forradalom? Akkor, ha a fennálló rendet a társadalomnak a túlnyomó többsége le
akarja bontani. Erre is hivatkozott a miniszterelnök úr úgy, hogy forradalomra volt szükség.
Egyértelmű, hogy ez a szabály, amelynek a megváltoztatását kéri dr. Gaudi-Nagy Tamás
ebben az előterjesztésében, az a régi rendnek volt egy bástyája, egy olyan bástyája, amellyel
társadalmi folyamatokat próbált meggátolni, olyan társadalmi folyamatokat, amelyek
széleskörűen indultak el ebben az országban, amelyek a szabadságjogokhoz kötődtek. Nagyon
fontos alkotmányi, alapjogi kérdéseket kellene rendeznünk ezáltal, s amennyiben forradalom
volt, akkor nyilván, aki ebben a forradalomban részt vett, annak kötelessége, hogy a régi
rendnek ezeket a bástyáit lebontsa. Én ezért kérek mindenkit, hogy támogassák ezt a
javaslatot.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr álláspontját kérjük.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Tisztelt Bizottság! A tárgysorozatba-vételt követően foglal állást a kormány.
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Én a következőket szeretném előrebocsátani a mérlegelésükhöz. A Gaudi képviselő úr
által fölvetett Btk.-rendelkezések, tehát a büntető törvénykönyv egyes rendelkezései
megítélésem szerint is felülvizsgálatra szorulnak. Nem mindegyik, mert itt több kérdést is
érint a javaslat, de valóban van egy-két olyan rendelkezése a Btk.-nak, amelyet az alkotmány,
az új alkotmány következményeként, illetve az új alkotmánnyal párhuzamosan esetleg
módosítandó sarkalatos törvényekre – gondolok itt az egyesülési jog, gyülekezési jog, s a
többi, törvényeknek a jövőbeni változására – tekintettel fölül kell vizsgálni. Kétségtelenül
szabadságjogokkal, alapvető szabadságjogokkal függenek össze ezek a büntető törvénykönyvi
tényállások, vagy vegyük például a véleménynyilvánítási szabadságra vonatkozó
rendelkezéseket.

Tehát az én álláspontom az, hogy ezek felülvizsgálatra szorulnak. Az a kérdés, hogy
mikor kell ezeket felülvizsgálni. Én úgy gondolom, hogy ezeket csak az új alkotmánnyal és az
új, alapvető szabadságjogokat szabályozó törvényekkel párhuzamosan kell és lehet
felülvizsgálni. Mert az vitán felül áll, hogy nem pusztán az előző kormány magatartásának a
revíziójáról van szó, hanem olyan jogszabályoknak, sőt olyan bírósági döntéseknek a
revíziójáról, amelyek függetlenek voltak az előző kormány politikai magatartásától. Úgy
kezdődik, hogy „aki a bíróság által feloszlatott társadalmi szervezet”, tehát azért abba a vitába
nem mennék bele, hogy az előző kormány vagy az előző kormánytöbbség döntött-e rosszul
vagy a bíróság döntött-e rosszul ezekben a kérdésekben. A bíróság döntését a magam részéről
javaslom tiszteletben tartani. Ha egy társadalmi szervezetet feloszlatott a bíróság, akkor ennek
vannak bizonyos büntetőjogi következményei az ezzel összefüggő magatartások tekintetében.
Tehát szerintem mindenképpen jogkövetkezményének kell lennie annak, hogy egy társadalmi
szervezetet feloszlattak, és azt megpróbálják újjáalakítani. De valóban, ez egy mérlegelés
kérdése, hogy ennek milyen büntetőjogi következményei vagy akár csak szabálysértési
következményei legyenek-e, ez csak a vezetőkre vonatkozzon-e, vagy mindenkire, aki a
feloszlatott társadalmi szervezet tevékenységében részt vesz. Ezek tehát olyan mérlegelhető

kérdések, amelyek egy új alkotmányos szabályozás esetén mérlegelhetőek.
Valamint arra akarom még fölhívni a figyelmüket, hogy a következő év őszén terveink

szerint egy új büntető törvénykönyvet nyújt be a kormány, amelyben figyelemmel kell
lennünk a büntetési rendszeren belüli, tehát az egyes bűncselekmények büntetési tételei
közötti aránytalanságoknak a szempontjaira. Mert való igaz, hogy az előző kormány idején
aránytalanul büntettek olyan cselekményeket, amelyek az előző kormány politikai
tevékenységét, politikai mozgásterét akarta szűkíteni, tehát a szabadságjogokat szűkítették
ezekkel a súlyos büntetésekkel.

Összefoglalva tehát, szerintem a tárgysorozatba-vételnek nincs akadálya. Azzal
viszont nem nagyon értenék egyet, hogy az Országgyűlés megelőzze az új alkotmányt, az új
sarkalatos törvényeket és az új büntető törvénykönyvet ezekkel a kérdésekkel. Én javaslom,
hogy ezt vegyék figyelembe, és javaslom az előterjesztőnek is, hogy vegye figyelembe, hogy
egy új büntető törvénykönyv rendszerébe ez be kell hogy illeszkedjen.

Az csak egy kis politikai pikantéria, hogy hatályon kívül akarja helyezni azt a
tényállást is, nevezetesen a nemzetiszocialista és a kommunista rendszerek bűneinek
nyilvános tagadását akarja hatályon kívül helyezni Gaudi-Nagy Tamás, ami alapján a Jobbik
Biszku Béla ellen feljelentést tett néhány hónappal ezelőtt. Tehát miközben itt a
törvényhozásban folyamatosan ellenzik ennek a büntetőjogi tényállásnak a létét, egyébként a
politikai gyakorlatuk az, hogy az első adandó alkalommal feljelentést tettek ebben a
tényállásban. Amit egyébként jól tettek, tehát nem vitatom, hogy Biszku Béla ellen
feljelentést tettek, hanem azt vitatom, hogy ennek a jogi alapját akarják most kihúzni; ha ezt
most az Országgyűlés hatályon kívül helyezné, akkor többek között Biszku Bélával szemben
azonnal megszüntetnék a büntetőeljárást, merthogy ez a bűncselekmény-kategória megszűnik
Gaudi-Nagy Tamás javaslata alapján. Ez ott található, bár nagyon jól el van rejtve, a 2. § (2)
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bekezdése a) pontjában, ahol hatályon kívül helyezi ezt a büntetőjogi tényállást. Úgyhogy itt
felhívom a figyelmüket, hogy ez azonnal egy, ha úgy tetszik, eljárási kegyelmet adna Biszku
Bélának. Ezt nem javaslom önöknek; inkább várjuk meg a hatóságok döntését ebben a
tekintetben.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha jól értettem az államtitkár úr szavait, a
tárgysorozatba-vétel ellen nincs kifogása.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nincs.

ELNÖK: És senkinek, ha jól értettem. Akkor kérdezem a tisztelt bizottság tagjait,
hogy… (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Egy rövid válasz?) Hát, nem kell, mert úgy látom, a
tárgysorozatba-vételt támogatni fogjuk; a többit a parlamentben meg tudjuk beszélni.

Szavazás a tárgysorozatba-vételről

Ki támogatja a tárgysorozatba-vételt? (Szavazás.) 21-en támogatják. Ki az, aki ellenzi?
(Szavazás.) 2-en. Tehát 2 ellenszavazat mellett a bizottság úgy döntött, hogy támogatja Gaudi
képviselő úr javaslatának tárgysorozatba-vételét.

Köszönöm szépen, a napirendi pont tárgyalását befejeztük.

Egyebek

Tisztelt Bizottság! „Egyebek” napirendi pont alatt szeretnék egy konferenciára szóló
meghívót szíves figyelmükbe ajánlani, amelyet már mindenki ismer: az alkotmányozással
kapcsolatos folyamatnak ez lesz a második ilyen típusú rendezvénye. Jövő pénteken délelőtt
11 órakor kezdődik és délutánig tart. Salamon László és jómagam veszünk részt az
elnöklésben. Itt vannak a meghívott és tervezett előadók és az előadások témája.
Gyakorlatilag a kétkamarás parlamenttel kapcsolatos nézeteket hallgatnánk meg;
természetesen minél nagyobb számban részt vesznek, annál jobb.

Köszönöm szépen a figyelmet. Holnap 9-kor találkozunk, 10 órakor pedig az
alkotmány-előkészítő bizottságban. Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 1 perc)

Dr. Balsai István
a bizottság elnöke
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