
AIÜB-10/2011.
(AIÜB-58/2010-2014.)

J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának
2011. március 29-én, kedden, 10 óra 5 perckor

az Országház főemelet 58. számú tanácstermében
megtartott üléséről

                                          
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.



- 2 -

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat 3

Az ülés résztvevői 4

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 5

Magyarország Alaptörvényéről szóló törvényjavaslat (T/2627. szám); módosító javaslatok
megvitatása 6



- 3 -

Napirendi javaslat

1. Magyarország Alaptörvényéről szóló törvényjavaslat (T/2627. szám)

(Ágh Péter (Fidesz) és dr. Aradszki András (KDNP) képviselők önálló indítványa)

(Módosító javaslatok megvitatása)

2. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló törvényjavaslat (T/2628. szám)

(Dr. Szili Katalin (független) képviselő önálló indítványa)

(Módosító javaslatok megvitatása)
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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. Budai Gyula (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz)
Gulyás Gergely (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)
Dr. Molnár Attila (Fidesz)
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)
Dr. Varga István (Fidesz)
Dr. Vas Imre (Fidesz)
Dr. Rubovszky György (KDNP)
Dr. Salamon László (KDNP)
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) dr. Varga Istvánnak (Fidesz)
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) dr. Balsai Istvánnak (Fidesz)
Dr. Budai Gyula (Fidesz) megérkezéséig dr. Rubovszky Györgynek (KDNP)
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)
Kozma Péter (Fidesz) dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz)
Dr. Molnár Attila (Fidesz) megérkezéséig dr. Balsai Istvánnak (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)
Dr. Szakács Imre (Fidesz) Gulyás Gergelynek (Fidesz)
Dr. Vitányi István (Fidesz) dr. Gruber Attilának (Fidesz)
Dr. Rubovszky György (KDNP) megérkezéséig dr. Salamon Lászlónak
(KDNP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók
Bödecs Barna (Jobbik)
Dr. Kiss Sándor (Jobbik)
Dr. Apáti István (Jobbik)
Dr. Gyenes Géza (Jobbik)
Bana Tibor (Jobbik)
Dr. Nyikos László (Jobbik)

Megjelent
Dr. Jóri András adatvédelmi biztos
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 5 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
reggelt kívánok mindenkinek, meghívottaknak, vendégeknek, résztvevőknek. Hozzálátunk a
munkánkhoz, mert elég sok ügyet kell megtárgyalnunk.

Az előzetes napirendhez képest tegnap változás történt. Az előzetes napirendben még
mind a két benyújtott alkotmánytervezettel kapcsolatban javaslatként szerepelt a Szili Katalin
független képviselő indítványához érkezett módosító javaslatok megvitatása is, azonban
tegnap az Országgyűlés úgy döntött, hogy csak egyet tárgyal a pénteken kezdődő részletes
vitában. Így tehát e napirendi javaslat nélkül marad a Magyarország Alaptörvénye című,
T/2627. szám alatt előterjesztett javaslathoz beérkezett módosító javaslatok megvitatása.

Ezzel a módosítással szeretném szavazásra föltenni a kérdést. Előtte ismertetem a
helyettesítéseket: Bohács Zsoltot helyettesíti Balsai István, Horváth Zsoltot Mátrai Márta,
Salamon László Rubovszky Györgyöt, Vas Imre Papcsák Ferencet, Varga István pedig Cser-
Palkovics Andrást, Turi-Kovács Béla Kozma Pétert.

Fölteszem tehát szavazásra a kérdést. Ki támogatja az ily módon szűkített napirendi
javaslat tárgyalását? (Szavazás.) 15 igen szavazattal, egyhangúlag támogatjuk. Köszönöm
szépen.

Hozzálátunk a javaslatok megtárgyalásához. 130 pontot tartalmaz az ajánlás,
sorrendben fogunk haladni. Mindenki ismeri, a javaslatok hozzáférhetőek. (Jelzésre:) Az
alaptörvény előterjesztője 260 képviselő, mi, akik itt ülünk, mindannyian képviseljük az
előterjesztőt. (Közbeszólás: De ki fogja mondani, hogy támogatja-e a módosító indítványt
vagy nem?) Salamon László fogja mondani. (Dr. Salamon László: Bocsánat, én nem!) Hát
valakinek mondani kell az előterjesztő nevében! Te előterjesztő vagy, és a szövegező
bizottság tagja, úgyhogy fölkérlek, hogy légy szíves, nyilatkozzál.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Tisztelt Bizottság! Én a saját nevemben tudok
nyilatkozni…

ELNÖK: A saját nevedben fogsz nyilatkozni.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): …az előterjesztők nem hatalmaztak fel, hogy az
előterjesztők nevében egységes nyilatkozatokat tegyek.

ELNÖK: Értettem. Akkor ennek figyelembevételével fogjuk figyelemmel hallgatni a
nyilatkozataidat.

Az 1. pontban Ivády Gábor képviselő úr a Nemzeti hitvalláshoz fűz módosítást. Az
előterjesztő képviselője nevében?

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Elnök úr, nem vagyok az előterjesztők
képviselője.

ELNÖK: Az előbb megállapodtunk, hogy így fogunk nevezni.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Bocsánat, de ezt nem tehetem meg, mert nincs rá
felhatalmazásom.

ELNÖK: Jó, akkor egy másodperc szünetet kell tartanunk.
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DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Lehet, hogy végig kell gondolnunk, hogy az
előterjesztő nevében tud-e valaki nyilatkozni vagy sem.

ELNÖK: Megkérdezzük Gulyás Gergelyt, aki még a terem előtt van kint, megvárjuk.
(Gulyás Gergely belép a terembe: Bocsánatot kérek.) Képviselő úr, az előterjesztők
álláspontját kell képviselned a módosító indítványokkal kapcsolatban. Úgy döntöttünk, hogy
az előterjesztő kétszázhatvan-valahány képviselő nevében téged illet ez a feladat. A helyzet
az, hogy Salamon Lászlót is megkérdeztük, de elhárította ezt a feladatot; és tudtuk, hogy itt
telefonálsz az ajtó előtt, úgyhogy így került végül is erre sor. Ez a története. (Gulyás Gergely:
Egy másodperc…) Persze, várunk.

Magyarország Alaptörvényéről szóló törvényjavaslat (T/2627. szám); módosító
javaslatok megvitatása

Az 1. pontban Ivády Gábor független képviselő módosító indítványáról van szó.

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatja az előterjesztő.

ELNÖK: És a bizottság? Ki támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Nem kapott
támogatást, így egyharmadot sem. Köszönöm.

A 2. pontban Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr javaslata; kiegészítést fűz a Nemzeti
hitvalláshoz.

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom.

ELNÖK: Nem támogatja. Képviselő úr, parancsoljon!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A javaslat lényege az, hogy a magyar
történelem nem Szent Istvánnal kezdődött. Erre utalna az a mondat, amely szerint „Büszkék
vagyunk Árpád fejedelmünkre, aki visszafoglalta Attila Kárpát-medencei örökségét”. Ez egy
egymondatos betoldás lenne ugyan, de sokkal többet is jelent, több ezer éves történelmünknek
a megbecsülését. S ha már ilyen magasztos formában, Nemzeti hitvallás formájában kíván a
kormánytöbbség egy ilyen preambulumot megalkotni, akkor úgy gondolom,
megkerülhetetlen, hogy ezt a történelmi összefüggésünket ne említse meg. Erről a mai napig
is nagyon sok vita zajlik történészek között, a magyar nemzettudatnak egy máig megosztó
kérdése Szent István és az előtte zajlott magyar történelem. Úgy gondolom, nem tehetjük meg
azt, hogy szemet hunyunk efölött. Úgyhogy kérem ezért a javaslat támogatását;
elkerülhetetlennek tartjuk.

Másrészt pedig az elutasítás indokát is szeretném megtudni. Vajon miért nem fér bele
a magyar történelem összefüggésrendszerébe Árpád fejedelem, illetve a Kárpát-medencei
honvisszaszerzésünk?

ELNÖK: Köszönöm szépen. Turi-Kovács Béla képviselő úré a szó.

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Az alapeljárásnak nevezhető korábbi bizottsági
eljárásban magam is hivatkoztam arra, hogy a magyar történelem nem 1000-ben kezdődött.
Úgy gondolom, lehetne olyan helyzetbe hozni ezt a javaslatot, amit támogatni lehetne. Ebben
a formában én sem támogatom, de még egyszer mondom, ha egyértelmű utalás lenne a
magyar történelem korábbi kezdetére, azt a magam részéről támogatnám.

ELNÖK: Köszönöm. Salamon László képviselő úr!
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DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Gaudi-Nagy Tamás is arra hivatkozott, hogy ez
egy vitás kérdés, Szent István szerepével összevetve, azzal ellentétben. Arra hívnám fel a
figyelmet, hogy az elfogadandó alkotmány IX. cikke szerint tudományos igazságok
kérdésében az állam nem jogosult dönteni. Ez alapján úgy gondolom, abban a kérdésben, ami
többek között a kettős honfoglalás elméletét is érinti, az alkotmánynak a döntési szerepet nem
kellene magára vállalnia, mert – még egyszer mondom – ez az előbb idézett cikkel ellentétben
áll. A tudomány feladata ezekre a kérdésekre választ adni, és nem az alkotmányban kell
kimondani olyan természetű tételeket, amelyeken – Gaudi-Nagy Tamás szerint is – vita van.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi-Nagy Tamás!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Azért tartom fontosnak,
hogy alaposan tárgyaljunk olyan korszakokról, amelyek meghatározók a magyar
történelemtudat számára, mert nem egy átlagos törvényről van szó, hanem az alkotmányról.
Ha Salamon László azt mondja, hogy tudományos igazságok kérdésében ne döntsön az
alaptörvény, akkor kénytelen vagyok megjegyezni, hogy a Nemzeti hitvallás második
mondata Szent Istvánról mégiscsak a kinyilatkoztatás szintjén szól, amikor azt mondja, hogy
ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot és hazánkat a keresztény Európa
részévé tette. Sok szempontból ez is vitatható, hiszen Géza fejedelem már jelentős lépéseket
tett meg ezen a téren. Ha csak és kizárólag abból a szempontból nézzük a dolgot, hogy
tudományos igazságok tekintetében ne szólaljon meg a Nemzeti hitvallás, akkor gyakorlatilag
semmilyen történelmi összefüggést nem lehetne megemlíteni, hiszen minden történelmi
eseménynek több olvasata van. Az viszont tény, hogy a Szent István előtti magyar történelem
meghatározó része nemzettudatunknak, és ennek a kihagyása méltatlanná teszi az alaptörvény
Nemzeti hitvallás részét arra a célra, amire szánják.

ELNÖK: Köszönöm. Ebben a formában ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 3-an. Ki
nem támogatja? (Szavazás.) 12-en. Ki tartózkodott?  (Szavazás.) 2-en. A bizottság nem
támogatja, egyharmadot sem kapott.

Az ajánlás 3. pontjában Ivády Gábor képviselő úr javaslata kiegészítést tartalmaz.
Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk, mert nem tartjuk jónak.

ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nem érkezett.
Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) A bizottság nem támogatja, egyharmadot sem

kapott.
A 4. pontban Lázár János és Harrach Péter javaslata nyelvhelyességi kérdésre

vonatkozik. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 14-en. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3-an. A
bizottság támogatja.

Az 5. pontban Ivády Gábor képviselő úr szövegelhagyást javasol. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom.
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ELNÖK: Ki támogatja Ivády képviselő úr javaslatát? (Szavazás.) A bizottság nem
támogatja, egyharmadot sem kapott.

A 6. pontban Lázár János és Harrach Péter képviselők szövegfelcserélésre tesznek
javaslatot. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Kinek van kérdése? Gaudi-Nagy Tamás!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Kérem az előterjesztő képviselőjét, indokolja
meg, hogy az eredeti koncepció szerinti szövegezéshez képest mennyiben látják
elfogadhatóbbnak ezt a javaslatot.

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Annyiban, hogy tisztázza a vitás politikai, illetve
kulturális nemzet fogalmat, továbbá ez a nemzetiségekkel való egyeztetés során is
elfogadható számunkra.

ELNÖK: Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 14-en. Ki tartózkodott?  (Szavazás.) 3-
an. A bizottság támogatja.

A 7. pontban Ivády Gábor kiegészítést és elhagyást javasol. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság nem támogatja, egyharmadot sem
kapott.

A 8. pontban Lázár János és Harrach Péter képviselők javaslata szövegcserére irányul.
Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 14-en. Ki tartózkodott?  (Szavazás.) 3-an. A
bizottság támogatja.

A 9. pontban Lázár János és Harrach Péter képviselők szövegpontosítást javasolnak.
Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 14-en. Ki tartózkodott?  (Szavazás.) 3-an. A
bizottság támogatja.

A 10. pont Ivády Gábor képviselő úr javaslata. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom.

ELNÖK: Kérdezni kíván Gaudi képviselő úr.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Igen, a nem támogatás okát kérdezzük. A
magunk részéről egyébként ezt egy jó javaslatnak tartjuk. Teljesen más kategória a
„rászoruló” és a „szegény”. A szegény egy kialakult státuszt jelent, a rászoruló pedig akár egy
átmeneti élethelyzetbe sodródott, de éppen segítségre szoruló személyt jelent szerintünk. De
kérjük ennek a kifejtését.
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GULYÁS GERGELY (Fidesz): Ugyan elfogadom Gaudi képviselőtársam érveit
annyiban, hogy mást jelent, de szerintem kifejezőbb, és egy alaptörvénynek a
preambulumrésze akár még a pontosságából is veszíthet azért, hogy kifejezőbb legyen, és
szerintem a „szegény” szó erősebb – de teljesen legitim érvelésnek tartom az ezzel ellentétest
–,a „rászoruló” pedig szerintem kevesebb, függetlenül attól, hogy kevésbé kifejező, és így a
szándék is kevésbé kifejező.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Tehát a támogató szavazatokat számoljuk. Ki támogatja tehát
Ivády képviselő úr javaslatát? (Szavazás.) 3 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 14-en. Nem
támogattuk, egyharmadot sem kapott.

A 11. pont Ivády képviselő úr indítványa, szövegváltoztatást javasol. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) Mindenki, elfogadtuk.
A 12. pont Lázár János, Harrach Péter indítványa, szövegcsere a Nemzeti hitvalláshoz.

Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Nincs kérdés. Ki az, aki támogatja? (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Elnök úr, én
jelentkeztem!) Majd a következőnél, ezt már lezártuk. (Jelzésre:) Elnézést, a 12-esről van szó,
eltévesztettem. Hozzászólásra adok lehetőséget.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez a módosító javaslat a ’46. évi I. törvény
megbecsüléséről szól, beemeléséről a Nemzeti hitvallásba, és a történeti alkotmány
formálódásában játszott szerepét említi, ami egy abszolút téves felfogás álláspontunk szerint;
ezt már sokszor kifejtettük. Az 1944. március 19-én megszakadt jogfolytonosságunkból
fakadóan utána ebben az átmeneti időszakban már nem volt szuverén Magyarország. Ugyan a
diktatúra nem érte el még a csúcspontját, de a döntések már nem szabad akaratból születtek.
Arról nem is beszélve, hogy a Magyarország államformájáról szóló döntés sem volt az akkori
és a magyar történelem mércéjén mérve egy legitim döntés. Éppen ezért egy ilyen jellegű
javaslatnak a beemelése a Nemzeti hitvallásba, ez rendkívül téves és ellentétes az általunk
vallott történeti jogfolytonosság eszméjével. Ezért nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Salamon László kért szót.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Egyetlenegy törvénynek a kiemelése a történeti
alkotmányból, az erősen vitatható. Számomra a történeti alkotmánynak a máig kisugárzó
fundamentális rendelkezései a ’48-as törvényekben vannak, azokról pedig nem történik
megemlítés, pedig akkor szinte kéttucatnyi olyan törvény született, többek között a ’48. évi
III. törvénycikk, amely máig kihatóan szabályozza az államfő pozícióját, az Országgyűlés és a
kormány viszonyát, bevezeti a miniszteri ellenjegyzés intézményét. Ebből a szempontból a
’46. évi I. törvénycikk tulajdonképpen kopírozása az államfő, kormány, köztársasági elnök
relációjában a ’48. évi III. törvénycikknek, csak nem monarchikus, hanem republikánus
formában.

Tehát azt gondolom, hogy egyetlenegy törvényt a történeti alkotmányból ne emeljünk
ki. És még lehetne egyébként más törvényeket is mondani, hiszen már a törvényjavaslat
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koncepcionális vitájában is legjobb emlékezetem szerint szóba került az Aranybulla
ellenállási záradéka. Bár nekem arról az a véleményem, hogy az 1687. évi törvényalkotás
hatályon kívül helyezte, a rendek lemondtak az ellenállási jogról. De nem érdemes ilyen
történeti vitába bonyolódni; egyébként korábban is azt mondottam, korábbi felszólalásomban,
hogy az alkotmány ne bocsátkozzék bele történeti kérdések eldöntésébe. Ez kicsit válasz is
Gaudi-Nagy Tamás észrevételére. Ne emeljünk ki egyetlenegy törvényt sem, vagy emeljünk
ki akkor számos törvényt, és vegyük füzérben sorra mindazokat a történeti alkotmányból,
amivel a szellemi kontinuitást vállaljuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van még hozzászólás, úgy látom. Staudt Gábor!

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Csak egy mondat erejéig, hogy
ez valóban így van, és pont ott kerülne ez beemelésre, ami után a kommunista és
nemzetiszocialista diktatúrákról esik szó. Tudjuk, hogy megszállt ország voltunk, amikor ez a
törvény megszületett; lehet ezt szépíteni, de óriási gond lenne és ideológiai zavart is okozna,
ha arra törekszünk, hogy legalább a szavak szintjén a jogfolytonosságot szeretnénk
helyreállítani a történeti alkotmánnyal, és akkor beemelünk egy ilyen törvényt, ami pont ez
ellen hat.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gulyás Gergelynek visszaadom a szót.

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm szépen. Én osztom egyébként a Salamon
képviselő úr által elmondottakat, csak itt a vita lényege az, hogy miközben az alaptörvénynek
a Nemzeti hitvallás része egyértelműen és szerintem helyesen rögzíti, hogy a német
megszállással ’44. március 19-én a jogfolytonosság megszakadt, és ez ’90. május 2-án,
amikor egy szabadon választott Országgyűlés tartotta az első ülését, állt helyre, ezen belül van
egy vita, hogy érdemes-e utalni arra – miután az Országgyűlésben is volt szó erről, Lázár
frakcióvezető úr napirend előtt ezt felhozta –, hogy ’45 és ’48 között voltak hősies és
demokratikus törekvések egy megszállt országban. Én ezt támogatom, és miután ez ennek
nem tesz eleget, mást most nem tudok tenni, csak támogatni, aztán csatlakozó módosító
javaslattal esetleg ezt behozni. Nem tudom, hogy lesz-e támogatása vagy nem lesz
támogatása, de technikailag nem látok más formát. Én sem a ’46. évi I. törvényt szeretném
látni, hanem esetleg a ’45 és ’48 vagy ’47 közötti demokratikus törekvések elismerését.

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Szavazni fogunk a 12. pontról. Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) 5 igen. (Jelzésre:) Nem kell meglenni az egyharmadnak; majd szól a
frakcióvezető, hogy kikéri – tízet ki lehet kérni. Ez tehát 5 támogatás volt. Ki tartózkodott?
(Szavazás.) 8-an. Ki ellenezte? (Szavazás.) 3-an ellenezték. Köszönöm szépen, nem
támogattuk, egyharmadot sem kapott.

A 13. pont Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr javaslata. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom.

ELNÖK: Képviselő úr, parancsoljon!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez a módosító indítvány az egyik
legfontosabb kérdést, a jogfolytonosság kérdését érinti. A hitvallásban szereplő mostani
megfogalmazás a javaslatban nem teljesíti azt a követelményt, amit igazából elvárhatnánk,
mégpedig azt, hogy kifejezetten és egyértelműen kerüljön kijelentésre az, amit az én
szövegjavaslatom tartalmaz, mely szerint „mi, a magyar nemzet tagjai kijelentjük, hogy a
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magyar állam jogfolytonos a történetileg létezett magyar alkotmányos rendszerekkel”, és
ezzel nem áll meg félúton ez a javaslat, tehát nem csak és kizárólag a történeti alkotmány
vívmányaira hivatkozik, hanem a történeti alkotmányunk egész építményrendszerére,
kiemelve egyébként annak vívmányait. Tehát a javaslat ilyen értelemben megpróbál építkezni
a jelenlegi szövegből.

Azonban a Szent Korona tekintetében is sokkal egyértelműbb definíciót kell adni. A
Szent Korona a nemzet egységét testesíti meg és Magyarország szuverenitását. A javaslat
további részeiben pedig végigtekinti a legfontosabbnak tekinthető részeit a történeti
alkotmány jogszabályainak. Ezzel vissza is utalok Salamon László szavaira: itt nem egyet
emelünk ki, bár a ’48. évi áprilisi törvények éppen kiemelésre kerültek, és az az öt
legfontosabb alapelv, amely mindig is jellemezte a magyar történeti alkotmányosságot: a
nemzeti függetlenség, önkormányzatiság, alapvető emberi jogok, joguralom és az ellenállás
joga. S végül, de nem utolsósorban tartalmaz egy utalást, nagyon fontos utalást arra
vonatkozóan, hogy az ősiség törvényének ’48-ig fennálló szabályait a mai kor viszonyai
között megfelelően folytatni kell a termőföld és a nemzet megmaradt vagyonának védelme
érdekében.

Szerintünk ez a szövegezés lenne méltó, megfelelő, elegendő és szükséges a
jogfolytonosság helyreállításához, szemben a mostani szövegjavaslattal.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Bejelentem, hogy Rubovszky György Budai Gyulát,
Gruber Attila Vitányi Istvánt, Gulyás Gergely Szakács Imrét, Salamon László pedig Molnár
Attilát helyettesíti. Tájékoztatom a bizottságot, hogy jelen van adatvédelmi biztos úr is, akit
az őt érintő módosítás kapcsán meg fogunk hallgatni.

Ki támogatja Gaudi-Nagy Tamás 13. pontban lévő javaslatát? (Szavazás.) 3-an. Ki
tartózkodott?  (Szavazás.) 19-en. A bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott.

A 14. pontban Ivády Gábor képviselő úr módosító javaslata található. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja Ivády Gábor képviselő úr javaslatát? (Szavazás.) A bizottság
nem támogatja, egyharmadot sem kapott.

15. pont, Lázár János és Harrach Péter képviselők módosítása. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 19-en. Ki tartózkodott?  (Szavazás.) 3-an. A
bizottság támogatja.

16. pont, Ivády Gábor képviselő úr javaslata. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot?  (Szavazás.) A bizottság nem támogatja,
egyharmadot sem kapott.

17. pont, Lázár János és Harrach Péter képviselők szövegkiegészítése. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 19-en. Ki tartózkodott?  (Szavazás.) 3-an. A
bizottság támogatja.

18. pont, Ivády Gábor képviselő úr javaslata. Előterjesztő?
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GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom, mert nincs értelme, benne van a
szövegben.

ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) A bizottság nem támogatja,
egyharmadot sem kapott.

19. pont, Lázár János és Harrach Péter javaslata. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 19-en. Ki tartózkodott?  (Szavazás.) 3-an. A
bizottság támogatja.

20. pont, Lázár János és Harrach Péter javaslata. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 19-en. Ki tartózkodott?  (Szavazás.) 3-an. A
bizottság támogatja.

21. pont, Szávay István, Gaudi-Nagy Tamás és Zagyva György képviselő urak
javaslata. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja.
22. pont, Ivády Gábor képviselő úr javaslata. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 3-an. Ki tartózkodott?  (Szavazás.) 19-en. A
bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott.

A 23. pontban – amely összefügg a 83., 107. és 110. pontokkal – Lázár János és
Harrach Péter a vármegyékből a „vár” elhagyását javasolják. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Varga István képviselő úr!

DR. VARGA ISTVÁN (Fidesz): Tegnap a vármegyékkel kapcsolatban sok butaságot
olvastam és hallottam, ezért bizonyos történeti tényeket szeretnék elmondani nagyon röviden.
Azt gondolom, hogy a vármegyékkel kapcsolatos dehonesztáló megjegyzések, kijelentések
valószínűleg tudatlanságból, illetve ostobaságból fakadnak. Véleményem szerint ha a
vármegyét kivesszük, akkor a Szent Koronát is ki kellene venni, valamint az egész
alkotmányból ki kellene venni a nemzeti jellegű dolgokat. Ez egy nemzeti alkotmány, a
nemzeti együttműködés kormányának alkotmánya.

Valószínűleg fel kell frissíteni némi ismereteket azok számára is, akik ezzel
foglalkoztak. Hadd idézzek az 1907-es Magyar Jogi Lexikonból. A vármegye hazánk
közigazgatásának legrégibb, legfontosabb szerve. Az 1886. évi XXI. törvény 63 vármegyét
állapított meg. A vármegye területi közigazgatási egység, amely az államalapítás korától a
tanácsrendszerig – azaz 1950-ig – működött. Szent István alapította az első királyi
vármegyéket, innen jön a szó: a királyi birtokban lévő vármegyék mezsgyéje, melyek a
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rendiség évszázadaiban átalakultak nemesi vármegyékké. Ezek a municípiumok voltak
Béccsel szemben a nemzeti függetlenségi törekvések helyi bástyái, majd a dualista
rendszerben átalakultak polgári vármegyékké. Ha ebből a kontextusból vizsgálódva valaki azt
mondja, egészen vulgárisan megfogalmazva, hogy a vármegye egy dehonesztáló kifejezés a
magyar közjogban és a magyar történeti alkotmányban, az bizonyosan hiányozott azon az
órán, amikor ezt tanították.

Még egyszer mondom: ki lehet venni a vármegyét, de akkor ki kell venni Szent Istvánt
is és ki kell venni ennek az alkotmánynak a nemzeti jellegét is, mert akkor miről beszélünk.
Akkor az egy másik alkotmány. Ez tehát a legfontosabb része, a pillére ennek az
alkotmánynak. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Salamon László képviselő úr!

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Nem akarnám megismételni Varga István
véleményét, csupán azt tenném hozzá, hogy ha a „vármegyéből” kivesszük a „vár” előtagot,
akkor megfontolásra ajánlom, hogy a „városból” is vegyük ki a „vár”-t, és akkor a szöveg úgy
szól, hogy „Magyarország megyékre, osokra és községekre tagozódik”. (Derültség.) Azt
hiszem, hogy ez a rossz asszociáció Ady Endre versének köszönhető, de szerintem a
„vármegye” kifejezésből Ady Endrének sem a „várral” volt baja, hanem az intézmény
egészével. S ha akkor megyének hívták volna a megyét és megyeháza lett volna, akkor úgy
szólna Ady verse, hogy „Fölszállott a páva a megyeházra”. Mivel azonban „vármegye” volt a
neve, ezért Ady Endre így írta. Ezért kérem, hogy ezt az egyébként nemes költeményt – amit
Kodály Zoltán zseniális zenével tett a magyar zenekultúra részévé – tegyük a helyére.
Miközben természetesen vállaljuk Ady Endrének az akkori Magyarország elmaradott
elemeivel való küzdelmét – hiszen ez is sajátja a történelmünknek –, ezzel összekapcsolva
egy hibás asszociációval ne jussunk el egy, a magyar alkotmány és közigazgatás
szempontjából hungarikumnak tekinthető intézmény kidobásához. Magyarul, én sem tudom
ezt a javaslatot támogatni.

ELNÖK: Köszönöm. Staudt Gábor képviselő úr!

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Kifejezetten bátor húzásnak tartottuk, amikor ez
bekerült, és nagyon örültünk neki, hogy végre a szavak szintjén és a népnevelés szintjén is
viszonyulunk a régi hagyományainkhoz. Ez azért lehet fontos, mert az emberek, a
Magyarországon élő választópolgárok csak akkor fogják látni, hogy valami új következik, ha
nap mint nap szembesülnek azzal, hogy ez nemcsak egy-két hangzatos szlogen, hanem
elnevezések, hagyományok felelevenítése, ami a visszanyúlások szintjén is megvalósul.
Ennek egyik kiváló terepe a vármegye. Ezek után azok a kérdések, amik felmerülnek, jó
táptalajt nyújtanak ahhoz, amit Varga képviselőtársam is mondott, hogy elmagyarázzuk nekik,
amikor valaki felháborodottan megkérdezi, hogy ez milyen történelmi tévedés. Ezek nyilván a
kommunista diktatúrához kapcsolódó történelemferdítések „vívmányaiként” kerültek
megváltoztatásra.

Hisszük, hogy az emberek eszmei nevelése is célja az Országgyűlésnek, amikor
alaptörvényt alkot, és ezért szeretnénk mi is, hogyha benne maradna. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Az előterjesztő kívánja nyilatkozni?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm. Én képviselem az előterjesztőket, tehát
visszavonni ugyan nem tudom… (Dr. Salamon László: Egy részét! Mert én is előterjesztő
vagyok!) Igen, szerintem nincs is rá jogosultságom. De mint látszik, az előterjesztők között is
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vita van. Úgyhogy nekem most ennyire volt mandátumom – mindenki szavazzon belátása
szerint.

ELNÖK: Akkor dönthetünk? Még Gaudi-Nagy Tamás kért szót.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Annyiban szeretném megerősíteni Varga
István, Salamon László és Staudt Gábor szavait, hogy ennek az intézményrendszernek a léte
és működése volt annak a bizonyos önkormányzatiságnak a fundamentuma, amire
hivatkoztam, a Szent Korona értékrendjének egyik legfontosabb bázisa. Ez a 13. számon
nyilvántartott módosító javaslatomban tételesen szerepel is, hogy a vármegyék voltak a
nemzeti önkormányzatiság és ellenállás fellegvárai. Ennek az intézménynek a visszavezetése
is szükséges, elengedhetetlen a megújulása, ennek az elhagyása viszont egy nagyon-nagyon
megalkuvó visszalépés lenne. Azoknak a balliberális meghatározó médiumoknak és erőknek a
gyalázkodása ne legyen iránymutató az alaptörvény megalkotása során, akiknek semmi közük
nincs, fogalmuk nincs arról, hogy mit jelent a nemzet közös értékkincse, közjogi értékkincse!
Ne legyen az ő véleményük meghatározó, nem szabad ebben meghátrálni.

ELNÖK: Köszönöm. Ki támogatja tehát a vármegye elhagyására vonatkozó
javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3-an. Ki ellenezte a javaslatot?
(Szavazás.) Mindenki más, ez 13. Nem kapott egyharmadot sem, de kikérhető.

A 24. pont Lázár János és Harrach Péter javaslata.

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Ez összefügg az 55. és a 68. pontokkal, tehát támogatja az előterjesztő. Ki
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 19-en. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3-an. Elfogadtuk.

A 25. pont Ivády Gábor javaslata.

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Technikai kérdésem van. A mi módosításunkban ez
szintén szerepel, ha jól emlékszem. De ha ez nem így van, akkor ezt támogatom.

ELNÖK: Van egy ilyen, az előbbi, a 24-es.

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Akkor ezt viszont nem tudom támogatni, mert azt már
az előbb elfogadtuk.

ELNÖK: Ez szűkebb, mint az előtte lévő, ugye? Tehát nem támogatja az előterjesztő.
Ki támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Nem kapott támogatást, így egyharmadot sem.

A 26. pont következik, Ivády Gábor képviselő úr javaslata.

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Nem kapott szavazatot, így
egyharmadot sem.

A 27. pont Lázár János, Harrach Péter javaslata, a zászló színmagyarázatával függ
össze.

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.
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ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ki
tartózkodott? (Szavazás.) 3-an. A bizottság támogatja.

A 28. pont Ivády Gábor javaslata, a zászló közepén a címert is szeretné. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. Annyi indokolást fűznék hozzá,
hogy ezt ugyanakkor lehetővé fogja tenni az új alaptörvény, és külön sarkalatos törvény fog a
történetileg meghonosodott címer-, illetve zászlóhasználatok módozatáról rendelkezni.

ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úr kíván hozzászólni.

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Ezt olyan súlyú kérdésnek
tekintjük, amelyet itt, az alaptörvényben kellene szabályozni. Annál is inkább, mert itt
jogászok ülnek a bizottságban, és ha jól emlékszem, legalábbis én tanultam heraldikát a jogi
egyetemen, s ott egyértelműen megtanították – gondolom, mindannyiunknak –, hogy az állam
zászlaja Magyarországon is a címeres zászló volt, tehát a hivatalos zászló, és soha nem
értettem, hogy szintén a kommunizmus évtizedeiben ez hogyan veszett ki. Tehát nagyon
szeretnénk, ha ez az alaptörvényben, és nem egy sarkalatos törvényben lenne rögzítve.

ELNÖK: Hát, nem veszett ki, csak egy másik címer volt benne – jól emlékszünk a
lyukas zászlóra.

Rubovszky képviselő úr!

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelettel, nekem is az az álláspontom
egyébként, hogy én elfogadom az alaptörvénynek azt a szerkezetét, amely itt szerepel, de az I.
cikkely (2) pontjában legyen benne a címer, és a (6) pont adja meg a lehetőségét annak, hogy
aki nem akarja használni, az ne használja. Most a (6) pont gyakorlatilag azt fogja kiterjeszteni,
hogy aki akarja használni, az használhassa. Számomra az a fontos, hogy ennek az épületnek a
tetején milyen zászló van, és hogy a Kossuth téren az állami ünnepek alkalmával milyen
zászlót fognak fölhúzni. Az pedig egyértelmű, hogy az az alaptörvényben szabályozott zászló
lesz. Úgyhogy én ezt a módosító indítványt támogatom.

Hozzáteszem, hogy nem frakcióálláspontot mondtam, hanem Rubovszky György a
saját álláspontját.

ELNÖK: Igen. Salamon László kért szót, utána Gaudi-Nagy Tamás.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Ez a probléma egyébként tipikus példája annak,
hogy egyfajta vitának igenis van helye és értelme, és azok, akik azt mondják, hogy kvázi az
alkotmányozásnál eleve minden kérdést eldöntöttünk, azok egyszerűen csúsztatnak.

Ezt most azért bocsátottam előre, mert az új alkotmány koncepciójában tartalmi
értelemben ez a javaslat szerepelt, és magam is azt támogattam felszólalás szintjén is, hogy ez
egy előrelépő változás. Ezt követően az Alkotmány-előkészítő eseti bizottság elnökeként
legalább öt-hat olyan észrevételt kaptam, olyan szellemiségű levelek, tanulmányok
kíséretében, részben heraldikusoktól, részben nem heraldikusoktól, akik arra hívták fel a
figyelmet, hogy ez nem biztos, hogy jó megoldás. Sok mindenre hivatkoztak, például a ’48-as
törvényekre, ahol nincs egyesítve a címer a zászlóval, és egy visszatérő érv volt az, hogy a
magyar zászló címer nélkül foglalt csak a nemzetközi gyakorlatban. Persze vannak
ellenérvek, éppen Rubovszky képviselő úr itt most nem mondta el, de külön kifejtette nekem,
hogy nincs ilyen, hogy a zászló tekintetében szabadalmi jogról lehetne beszélni.

Azt szeretném tehát mondani, hogy ezeknek az észrevételeknek a tükrében, be kell
vallanom, hogy elbizonytalanodtam. Ennek a vitának a lefolytatása az én véleményemet az
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elmúlt hónapokban legalábbis alakította. Jelenleg úgy látom – így korrekt a véleményem, és
ez is személyes vélemény –, hogy az előterjesztett alaptörvényben lévő megoldás egy járható
út. De ez kétségtelen nem az a megoldás, amiről Rubovszky György képviselőtársam és
frakciótársam beszél, és nem az a megoldás, amit a Jobbik javasol, vagy nem olyan megoldás,
amivel lehet, hogy más fideszes képviselőtársam ért egyet, és nem velem.

Azt gondolom tehát, és ennek a hozzászólásomnak az is volt a célja, hogy egyébként
ezen még, hogy mi legyen a végső megoldás a címer ügyében és a címer–zászló
viszonylatában, még érdemes tovább gondolkodni. És jó lenne, nem mintha az ellenkezőjét
tapasztaltam volna eddig, de ha itt is megőriznénk a szenvedélyektől mentes gondolkodást. Én
ebben a pillanatban ennek a javaslatnak a támogatásától tartózkodni fogok, mert úgy látom,
hogy a mi javaslatunk – a „mi” alatt most a 260 előterjesztő által benyújtott javaslatban
előterjesztett megoldást értem – talán szerencsésebb. Én most így látom a helyzetet.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Még három hozzászólást regisztráltunk: Gaudi-Nagy
Tamás, Staudt Gábor és Rubovszky úr. Azt szeretném kérni, hogy a még le nem adott
szavazás előtti dilemmákat most ne osszuk meg egymással; a szavazással ki lehet majd
fejezni.

Parancsoljon!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Szeretném Salamon László képviselőtársamat
bátorítani abban, hogy ne hagyja magát elbizonytalanítani és támogassa ezt a megoldást.
Bármerre végigtekintünk a világban és nemcsak magyar viszonylatot vizsgálunk egy ilyen
kérdésnél, teljesen jól lekövethető, hogy ahol ilyen történelmileg kialakult, gyönyörű és
értéket hordozó címer van, ott azt büszkén felteszik a lobogóra. De a magyar nép lelkületének
is ez felel meg, hiszen a mindennapi életben is ezt látjuk. Ha felmérnénk, hogy milyen a
magyar emberek érzülete a címeres zászlóhoz kapcsolódóan, akkor elsöprően pozitív
visszajelzéseket kapnánk. A hétvégén Borsiban jártam, ahol Rákóczi fejedelem születésének
335. évfordulóján egy szép megemlékezés volt több mint ezer ember részvételével, és az
elszakított Felvidéknek ezen a településén büszkén lobogtak a címeres zászlók. Azt
gondolom, ez nagyon komoly üzenet lenne mindannyiunk számára, főleg azok számára, akik
a nemzet összetartozásának a létét igénylik. Ez a megoldás alkalmas lenne ennek a
kifejezésére. A jegyzőkönyv számára szeretném rögzíteni, hogy ezt Pörzse Sándor
képviselőtársunk már az előző évben is kezdeményezte, de akkor nem kapott támogatást,
viszont bízom benne, hogy most megkapja a támogatást ez a javaslat.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt Gábor képviselő úr!

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Megpróbálok én is az érzületektől elvonatkoztatva
szakmai érvekkel szolgálni. Tudomásom szerint azért is különleges a magyar címer, mert míg
nyugaton a legtöbb országban az uralkodói ház címere vált az államiság címerévé, addig
Magyarországon ez mindig különálló címerként szerepelt, ami azért fontos, mert az államot és
magát az uralkodói házat már a kezdetekben el tudta választani a magyar közjog, s amióta itt
vagyunk a Kárpát-medencében, ez így van. Ez arra utal, hogy a magyarságnak már a Kárpát-
medencei léte előtt is komoly elképzelései és hagyományai voltak az állammal kapcsolatban.
Nagyon fontos lenne, ha a Szent Koronával együtt ez ebben a formában bekerülne az
alkotmányba. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Rubovszky György képviselő úr!
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DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Ennek a módosító indítványnak én csak a (2)
bekezdését támogatom. A (3) bekezdés ellen két érvem is van. Az egyik: a Kárpát-medencei
Magyar Képviselők Fórumán is szóba került ez a kérdés, és a határon túli magyarjaink a
Jobbik képviselőinek jelenlétében visszautasították ezt a kettősséget és azt mondták, hogy
görcsösen ragaszkodnak a címeres magyar zászlóhoz. A második érvem – hivatkozva arra,
amit Gaudi-Nagy Tamás mondott az imént, hogy mit látott Borsiban –: a határon túli
magyarok Felvidéktől Erdélyen át – jóllehet a mai alkotmány nem ad rá lehetőséget –
mindenütt a magyar címeres zászlót használják. Ezért azt mondom, hogy a (2) bekezdés
szerinti szöveget fogadjuk el, amely úgy szól, hogy „közepén Magyarország címerével”. Az
itteni (3) bekezdést pedig, ami arról szól, hogy ne legyen benne az állami címer, elhagyni
javasolom, s akkor felelevenedik az alaptörvény (6) bekezdése, hogy történelmi meg egyéb
okokból lehet másféleképpen is használni. Aki nem akarja, az alapján nem kell, hogy
használja. Köszönöm.

ELNÖK: Gyüre Csaba alelnök úr!

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Én egy olyan érvet szeretnék elmondani a címeres
nemzeti lobogó mellett, ami eddig nem hangzott el a vitában. Ez pedig az, hogy amikor
különböző sportrendezvényeken – olimpián, világbajnokságon – felhúzzák Magyarország
zászlaját, akkor az kísértetiesen hasonlít az olasz zászlóra, de összetéveszthető például a
holland zászlóval is, mert a kék szín messziről összetéveszthető a zölddel. Ha viszont benne
van a zászlóban a hivatalos magyar címer, akkor az semmivel nem téveszthető össze,
egyértelmű, hogy az Magyarországra, a magyar nemzetre vonatkozik. Ezért is indokolt lenne
ennek a bevezetése. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az elhangzottak alapján tekintsék úgy képviselőtársaim,
hogy két ajánlási pont van. Gulyás Gergely képviselő úr!

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Én is mindig a címeres zászlót használom, ezért
egyáltalán nem tartom rossznak a felvetést, viszont hallottam egy jó ellenérvet, azt, hogy a
magyar trikolór elveszti a nemzetközi védettségét akkor, ha megszűnik hivatalos zászló lenni.

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Melyik az a hivatal, amelyik ezt védi?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem hivatal védi, hanem a hivatalos állami zászlók
védelmet élveznek.

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Ha az állam megváltoztatja a zászlaját, akkor az
azután is védelmet fog élvezni.

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Az új igen, de a régi meg nem. Ennyi az ellenérv.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az elhangzottakra figyelemmel Ivády Gábor képviselő úr
javaslatának az első felét, amely a 2. §-t egészíti ki és úgy szól, hogy „középen Magyarország
címerével”, ki támogatja? (Szavazás.) 19-en. Ki ellenzi? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki
tartózkodott?  (Szavazás.) 6-an. A bizottság támogatja.

Ki támogatja Ivády Gábor képviselő úr javaslatának a másik felét? (Szavazás.) A
bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott.

A 29. pontban Lázár János és Harrach Péter új K. cikkel javasolják kiegészíteni az
Alapvetés fejezetet. Ez a forintra vonatkozik. Előterjesztő?
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GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk.

ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Nem. Ki támogatja?
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja.

A 30. pontban Lázár János és Harrach Péter javaslatában, amely összefügg az 56.
ponttal, a környezetvédelemmel kapcsolatos kiegészítések vannak. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk.

ELNÖK: Salamon László képviselő úr!

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Ez a javaslat a frakcióülésünkön elhangzottak
alapján annak jegyében született, hogy befogadjuk azokat a jelzéseket, amelyek az egészséges
környezethez való védelem erősítését javasolják. Természetesen én is fontosnak tartom ezt és
azt gondolom, hogy a társadalomnak ezt a jelzését maximálisan figyelembe kell venni. Mégis
lenne egy kérdésem, ami azonban a szavazatomat nem befolyásolja. Az, hogy elmarad az (1)
bekezdés, annak tükrében a (2) bekezdés, amely kvázi taxatív felsorolást tartalmaz, nem
szűkít bizonyos értelemben? Ott ugyanis különböző tényezők jelennek meg, míg az
egészséges környezet egy rendkívül átfogó valami. Nekem nem a (2) bekezdés módosításával
van problémám, hanem kérdezem, hogy az (1) bekezdés nem zavarná-e az általunk módosított
(2) bekezdést. Mert a „Magyarország védi és fenntartja az egészséges környezetet”
mondatban a „fenntartja” egy általános, generális kötelezettséget jelent az egészséges
környezet iránt, kvázi a contrario jogot is teremt az egészséges környezethez. Miközben teljes
mértékben egyetértek a módosító javaslat irányával, az (1) bekezdéshez nem nyúlnék hozzá.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e még kérdés? (Nincs jelentkező.) Az előterjesztőé a szó.

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom azt, amit Salamon képviselő úr
elmondott. Az (1) bekezdés kikerülésének az az oka, hogy elfogadva a kritikákat az
egészséges környezethez való jogot jogként jelenítjük meg és fenntartjuk a védelmi szintet.
De én is úgy gondolom, önmagában az, hogy ez itt benne marad, nem jelent ellentmondást.
Egy bizottsági módosító javaslattal szerintem ezt még bent tudjuk tartani; egyébként meg
egyetértek vele. Mert ha nem így lenne, akkor azt legalábbis… (Dr. Rubovszky György:
Bontsuk ketté! – Közbeszólások.) Igen, azt én látom, éppen azt mondom, hogy az 56-ossal
összefüggésben van, de ennek ellenére én nem látom az ellentmondást…

ELNÖK: Az 56-os csak a kártérítésre vonatkozik, ha jól látom.

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Meg általánosságban az 56-os az egészséges
környezethez való jogra vonatkozik. Most attól, hogy az egészséges környezethez való jogot
alanyi jogként megjelenítjük, ez a rendelkezés még itt elfogadható. Ezért aztán legfeljebb egy
mondatba lehetne tenni, de nincs értelme, hogy tehát „Magyarország az egészséges környezet
védelme és fenntartása érdekében”, és utána jöhetne a (2) bekezdés. De egyszerűbb szerintem
így, ha az (1) bekezdést kifejti a (2). Úgyhogy én támogatom azt, hogy ezt bizottsági
módosító javaslattal tartsuk bent majd a végén.

ELNÖK: Jó, de csak a mostaniról tudunk szavazni. Szét tudjuk bontani a szavazást, ha
ezt akarja képviselő úr. (Egyetértés.) Akkor így fogjuk csinálni.
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Kérdezem, ki az, aki az (1) bekezdésre vonatkozó, tehát az elhagyásra vonatkozó
javaslattal ért egyet. (Szavazás.) Az előterjesztőnek ezzel kapcsolatban mi volt az álláspontja?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Innentől kezdve, ha nem bizottsági módosítóval
csináljuk, akkor…

ELNÖK: A bizottság többsége nem ért vele egyet, akkor ez marad.
A (2) bekezdésről is szavazunk, tehát a bővítésekről. Ki az, aki ezzel egyetért?

(Szavazás.) 19 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3-an. Elfogadtuk, köszönöm szépen. Tehát
akkor így fogunk majd eljárni, ha ennek a további kidolgozása szükséges.

A 31. pont Ivády Gábor képviselő úr indítványa. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Nem kapott támogatást, így
egyharmadot sem. Összefüggött az 57. ponttal.

A 32. pontban Bödecs Barna képviselő úr hosszú kiegészítést kíván tenni.
Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom.

ELNÖK: Jelen van Bödecs Barna. Megadom a szót, parancsoljon!

BÖDECS BARNA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Igazából nem akarom
részletesen felsorolni, csak néhány lényegi pontot szeretnék belőle kiemelni. A környezeti
szabályozás széles körű megfogalmazásáról van szó, amelyen belül a (2) bekezdés azért
nagyon lényeges, mert egyrészt átfogóan bemutatja azokat a környezeti erőforrásokat,
amelyekre a védelem vonatkozik, ilyen értelemben nem lehet tévedés ebben a tekintetben.
Másrészt pedig nagyon fontos, hogy a „nemzet közös öröksége” kifejezés helyett a „nemzeti
vagyon részét képezi” kifejezést alkalmazza. Magyarán szólva azok a természeti erőforrások,
amelyekkel Magyarország rendelkezik, bekerülnének az állami, illetve önkormányzati vagyon
mellett a nemzeti vagyon fogalmába. Ilyen értelemben a magántulajdon érintése nélkül, ám
annak használatának befolyásolásával az államnak és a magyar nemzetnek lehetősége nyílna a
fölött, hogy a nemzeti vagyonelemek kifosztását megakadályozza.

A (3) bekezdésről pedig annyi, hogy egy olyan kihívás előtt állunk, amely az
erőforrásaink csökkenése miatt a jövő nemzedékek létét és biztonságát fenyegeti. Ennek
kapcsán az erdőterületek bővítésére, valamint a jelenleg állami és önkormányzati tulajdonban
lévő természetes erdő- és egyéb ilyen területek forgalomképtelenségére tesz javaslatot.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Turi-Kovács Béla úr kért szót.

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Azzal a kiegészítéssel tudnám támogatni ezt a
módosító javaslatot, ha ez úgy hangozna, hogy „a nemzet közös örökségét, a nemzeti vagyon
részét” képezi. Mindkettő fontos megítélésem szerint, mindkét kitétel fontos. A nemzeti
vagyonnal teljes mértékben egyetértek, fontos lenne, hogy szerepeljen az alkotmányban
ezeknél a tételeknél, annál is inkább, mert meggyőződésem szerint bizonyos természeti
értékeket valóban mint a nemzet egészének a vagyonát birtokolják csak azok, akik egyébként
tulajdonként tartják azt a használatukban.

Tehát ezzel a módosítással én ezt támogatni tudnám.
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ELNÖK: Előterjesztő, kíván reagálni? Nem.
Kérdezem, ki az, aki egyetért a képviselő úr javaslatával. (Szavazás.) 3-an. Ki

tartózkodott? (Szavazás.) 17-en. Nem kapott egyharmadot.
A 33. pont Pősze Lajos képviselő úr módosító indítványa, kiegészítést javasol.

Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja Pősze Lajos képviselő úr javaslatát? (Szavazás. – Nincs ilyen.)
Nem kapott támogatást, így egyharmadot sem.

A 34. pontot sok képviselő nyújtotta be, akik részben jelen is vannak, Nyikos László
és társai, az O. cikkhez kívánnak kiegészítést fűzni. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom, mert ezzel egyidejűleg akkor
nyugodtan elő lehet terjeszteni az Európai Unióból való kilépésünket is, ami tudom
egyébként, hogy az előterjesztők által támogatott politikai cél (Derültség.), de akkor
nyugodtan tegyék ide mellé azt is. Köszönöm.

ELNÖK: Ki kívánja megindokolni? Nyikos képviselő úr helyett, mert úgy látom, ő
nem. Tessék, alelnök úr!

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A Jobbik
Magyarországért Mozgalomnak alapvető programpontja volt már a választások során is a
termőföld és ivóvízkészlet megvédése, és azt gondolom, a kormányzatnak is erre nagyon nagy
hangsúlyt kellene fektetnie. Különös tekintettel arra, hogy azokban a kérdőívekben, ami ki lett
osztva most az úgynevezett „nemzeti konzultációnak” nevezett valami során, abban is
szerepelt a termőföld megvédése. Én már akkor is kritizáltam ezt a kérdést, hogy mitől
akarják megvédeni, hiszen ez egy megtévesztő kérdés volt, mert az emberek nagy többsége,
véleményem szerint a társadalom többsége bizony azt akarja elérni, hogy a termőföld magyar
nemzeti tulajdonban, illetve a nemzet magánszemélyeinek tulajdonában lehessen csak. Emiatt
mi ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy bekerüljön az új alaptörvénybe.

Mi nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy az alaptörvénnyel ne lehessenek ellentétesek
a nemzetközi szerződések, és ennek az elvnek a figyelembevételével álláspontunk szerint az
új alaptörvény tartalmazhatja a termőföldnek és az ivóvíznek a védelmét is, illetve a
kizárólagosan magyar állami, helyi önkormányzati, illetve természetes személy általi
tulajdonlását.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Három jelentkezés volt eddig: Salamon László, Staudt Gábor és Turi-Kovács
Béla.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Csupán egy mondattal bővítem még a Gulyás
Gergely által elmondottakat. A magyar termőföld védelmének, magyar állampolgárok
tulajdonában való megőrzésének vannak eurokonform megoldásai is, és ezt kell szerintem
követnünk. Mert így lehet megőrizni az európai uniós tagságunkat is és ezt az egyébként
kívánatos célt.

Ami a normaszöveget illeti, „magyar természetes személy tulajdonában lehet”,
szeretnék rámutatni, hogy a normaszöveg nem állampolgársághoz kötné ezt. Tudjuk jól, hogy
az alapelve a magyar közjognak, hogy a nemzeti mivolt önkéntes vállalás kérdése. Tehát ha
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ez így szerepelne a törvényben, teljesen alkalmatlan lenne a célja eléréséhez, mert úgy lehetne
kijátszani, hogy a földet megszerezni kívánó külföldi magát ezen az alapon magyarnak
vallaná, s akkor nem lehetne megtagadni tőle a föld megszerzését. A javaslat tehát
alkalmatlan a célja elérésére.

S még egyszer mondom, eurokonform megoldások is vannak. Rá kell fordítani az
energiát, és tanulmányozni egyes külföldi országok jogát, hogy milyen jogi megoldásokkal
tudják védeni saját állampolgáraik számára, illetve a saját nemzeti közösségük számára a
földtulajdon megőrzését.

A politikai célt illetően nincs közöttünk vita.

ELNÖK: Staudt Gábor következik.

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm. Ha jól tudom, éppen emiatt volt hibás
dolog a tőke szabad áramlása fejezetben tárgyalni annak idején a termőföldet és az
ivóvízkészletünket. Tudtommal meglett volna az a lehetőség, mivel a tulajdonviszonyokat az
Európai Unió nem érinti, hogy ez egy olyan jogi fogalom legyen; és itt az alaptörvény, bár
Salamon képviselőtársamnak azzal a kitételével egyetértek, hogy itt a magyar állampolgárság
lenne, de itt egy módosítót vagy kapcsolódó módosítót be lehetne terjeszteni ez irányban,
viszont mindenképpen fontos lenne, hogy a tulajdonviszonyokat olyan formában, és ha már a
történeti jogfolytonosság helyreállítása felé tendálunk, legalábbis szavakban az alaptörvény
igyekszik felvállalni, akkor ezzel együtt jár az is, hogy a Szent Korona tulajdona nem
elidegeníthető. És vissza kellene oda térni, hogy ez egy olyan ősi tulajdonviszony volt, amit
modern formában szeretnénk fenntartani, és ezt az Európai Uniónak is el kellene fogadnia, sőt
nem lenne más választásuk.

Köszönöm.

ELNÖK: Turi-Kovács képviselő úr!

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Azért támogatom, hogy nemzeti vagyonként
kerüljön meghatározásra a termőföld, mert meggyőződésem szerint ez nyitja meg annak a
lehetőségét – nem holnap, nem holnapután –, hogy el lehessen érni: a termőföld kikerüljön a
tőke szabad áramlása alól. Amíg ez nem következik be, addig oktalanul mennénk szembe az
európai szabályokkal, ami miatt biztos, hogy elbuknánk. Ezért azt mondom, maradjunk meg
amellett – remélem, ez többségi támogatást kap –, hogy a termőföld nemzeti vagyon, s ettől
kezdve a vita nemzetközi síkon is úgy folytatható, hogy nem vagyunk feltétlenül vesztésre
ítélve. S azért is fontos lenne, hogy ez nemzeti vagyonként legyen megjelölve, mert – noha
folyamatosan csak a külföldiek földszerzéséről beszélünk – meggyőződésem szerint legalább
akkora problémája a magyar termőföldnek, ha az hazai egy kézbe kerül, ha itthon,
Magyarországon következnek be azok a tőkekoncentrációk, amelyekkel szemben ugyanolyan
erővel fel kell lépni.

ELNÖK: Köszönöm. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Az uniós csatlakozás során voltak hibák, de ez nem
ebbe a körbe tartozik. Egyetlenegy állam sem tilthatja ezt meg, ugyanakkor minden állam
megtalálja a megoldást arra, hogy külföldiek ne vásárolhassák fel a földjét. Ott kell ezeket
megtárgyalni. Még egyszer mondom, hogy ilyen tilalom nincs. Ez tehát nem a csatlakozási
tárgyalásokon elrontott kérdés. Az a protekcionizmus pedig, amire Salamon képviselő úr is
utalt, érvényesíthető és érvényesítendő.
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ELNÖK: Köszönöm. Gyüre Csaba!

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): El is fogadnánk Gulyás Gergely érveit, ha az elmúlt
évben azt látjuk, a kormányzat arra törekszik, hogy más jogszabályban meghatározza a
termőföld megvédésére vonatkozó szabályokat. Ezzel kapcsolatban azonban nem láttunk
semmit, ezért is szeretnénk, hogy ez az alaptörvényben kerüljön meghatározásra.

ELNÖK: Gulyás Gergely!

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Elfogadom Gyüre képviselő úr kritikáját azzal, hogy
2014. január 1-jéig van törvényalkotási kényszer. Ha ezt addig nem tesszük meg, akkor annak
súlyos következményei lehetnek, de ismert az elővásárlási jog és minden egyéb forma, amivel
ezek megoldhatók. Köszönöm.

ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Emlékeztetném képviselőtársaimat, hogy az
alkotmányozás egy európai uniós tagállamban mennyire élvez mozgásteret, egy állam
mennyire tudja kiterjeszteni a szuverenitási kört és mennyire veszi tudomásul a nemzetközi
kötelezettségeiből fakadó alávetettségét. Ez a rendelkezés kifejezetten ezzel az besimuló
tendenciával kívánna szakítani. Ez egy próbaköve lehetne annak, hogy meddig terjedhet az
alkotmányozás mozgástere, hiszen azok a szép szavak és ígérvények, amelyek elhangzanak
arról, hogy egy új korszak kezdetét jelenti az alaptörvény megalkotása, igazából csak elvi és
komolyan nem vehető kenetteljes gondolatok, hiszen ha nem merünk felvállalni olyan
nemzeti értékvédelmeket, mint a termőföld vagy a vízkészlet védelme, és ezeket nem
vagyunk hajlandók akár a nemzetközi kötelezettségeinkkel szemben is érvényesíteni, akkor
azt sem vehetjük komolyan, hogy az alaptörvénnyel valamilyen új korszak kezdetét érhetjük
el. Ezért is kértük az alkotmány-előkészítés folyamatának megindulásakor, hogy vizsgáljuk
felül az összes nemzetközi szerződésünket és nézzük meg, melyek azok a nemzetközi
kötelezettségvállalások, amelyeket újra szeretnénk tárgyalni, illetve amelyek kapcsán a
továbbiakban nem szeretnénk vállalni azt a kötelezettséget, amit az elmúlt húsz évben ránk
erőltettek. Az egyik ilyen az, amit Staudt Gábor képviselőtársam is jelzett: az uniós
csatlakozás során a termőföld tőkejavak közé történő helyezése és ezzel a kiszolgáltatottság
lehetőségének a megteremtése. A moratórium szerencsére ad egy átmeneti lehetőséget, s azt
kérjük, sőt követeljük a magyar kormányzattól, a Szent Korona-tan elveinek érvényre
juttatása érdekében minden lehetséges eszközzel teremtse meg, hogy ne tudják kihúzni a
földet a magyar emberek alól.

ELNÖK: Ki ért egyet a 34. pontban megfogalmazottakkal? (Szavazás.) 3-an. Ki nem
ért egyet azokkal? (Szavazás.) 19-en. A bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott.

A 35. pontban Gaudi-Nagy Tamás és Kiss Sándor képviselők egy új (4) bekezdéssel
kívánják az Alapvetés P. cikkét kiegészíteni. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom.

ELNÖK: Salamon László képviselő úr!

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Ez a rendelkezés azt mondja ki, hogy
nemzetközi szerződés kötése nem lehetséges, ha az az alkotmányba ütközik. A korábbi
fázisban láttam egy ilyen rendelkezést az alkotmányunkban, s e módosító kapcsán kerestem
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is, de nem nagyon találom. Ha meg tudtok győzni arról, hogy ez benne van, akkor
feleslegesség miatt nyilvánvalóan nem támogatom, de egyelőre nem látom. Egyébként ez egy
természetes evidencia, a jelenlegi jogrendszerünk is erre épül fel. Esetleg le lehet vezetni
abból, hogy a jogszabályok nem lehetnek ellentétesek az alaptörvénnyel, így kihirdetni
jogszabállyal olyan nemzetközi szerződést, amely alkotmányba ütközik, nem lehet, de ha ez
mégis megtörténik – mert volt már erre példa –, akkor ha még meg is semmisíti az
Alkotmánybíróság a kihirdető jogszabályt, a magyar állam a nemzetközi jogi kötelezettségtől
nem menekül. Az az általános probléma adódik, hogy egy nemzetközi szerződésben a magyar
állam soha nem mentheti ki magát azzal, hogy az Alkotmánybíróság megsemmisítette a
kihirdető jogszabályt és az nem része a belső jognak. Az Alkotmánybíróság ezt most
megteheti – kérdés, hogy a jövőben is megteheti-e majd –, ebben az esetben előáll egy
sajátságos jogi helyzet, hogy Magyarország nemzetközi jogilag van egy olyan
elkötelezettségben, amit ha nem teljesít, akkor nemzetközi jogot sért, miközben nem
teljesítheti, mert a belső jog szerint az Alkotmánybíróság – nyilván indokolt és jogos döntése
alapján, ezt előlegezzük meg – alkotmányellenesnek találta. Azon lehet vitatkozni, hogy ezt
az alkotmányban ki kell-e mondani vagy sem, de az a tétel, amit a javaslattevők leírtak,
teljesen jogos és indokolt, és azt is mondhatnám, hogy általános és egyetemes állami érdek.
Az sem jó, ha olyan helyzetbe kerülünk, hogy a nemzetközi jogoknak azért nem felelünk meg
valami miatt, mert az az alkotmányba ütközik. Azt nyilván senki nem gondolja, hogy
nemzetközi szerződéssel egyoldalúan változzák meg az alkotmány kötelező ereje. A dolog
egyfajta odafigyelést mindenképpen megérdemel. Ha Gulyás Gergely meg tudja mutatni, hol
van az ezt a rendelkezést kiváltó rész, akkor én megváltoztatom a véleményem, de ebben a
pillanatban hajlok arra, hogy támogassam ezt a javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm. Rubovszky György!

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Egy darabig tökéletesen egyetértek Salamon
Lászlóval, de egy ponton nem értek vele egyet. Mert mi van akkor, ha ez benne van az
alkotmányban és a szerződés mégis megköttetik? Ugyanez a helyzet fennáll, Magyarországot
a nemzetközi kötelékből nem engedi ki, és nemcsak a kihirdető jogszabály, hanem a magyar
jog szerint az a szerződés is, amit a magyar állam megkötött, alkotmányba ütközik. Ez nem
megoldás erre a problémára! Itt a jogkövetést feltételezni kell a nemzetközi szerződések
megkötése során. Én ezt ezért nem támogatom. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Új elemmel rendelkezik-e még valaki? Mert ha nem, az
előterjesztőt megkérdezzük, hogy megtalálta-e az ezt a rendelkezést kiváltó részt. Gaudi-Nagy
Tamás!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Annyiban kapcsolódnék Salamon és
Rubovszky képviselőtársaim hozzászólásához, hogy most átnéztem, nem találtam meg – nem
tudom, Gulyás Gergely hol találja majd meg – ezt a rendelkezést. Viszont számos olyan
nagyon fontos alapelvet rögzít az alaptörvény, amely ugyan nem közvetlen normatív hatállyal
bír, de egy olyan alapelvet rögzít, amely gyakorlatilag egyrészt tiltó és elrettentő lehet és kell
legyen minden kormányzat számára, hiszen abban teljesen egyetértek Salamon Lászlóval,
hogy nem a jogforrási hierarchiában kell ezt a kérdést rendezni. Eleve az olyan típusú
kötelezettségvállalástól kell elrettenteni a kormányzatokat, amelyek az alaptörvénnyel
ellentétesek, és ami alapján egy ilyen kötelezettségvállalás, tehát ami ellentétes a nemzeti
érdekeltséggel, az gyakorlatilag ezen rendelkezés alapján érvénytelennek tekintendő. Sőt mi
több, ebből levezethető az is, hogy felelősséget kell vállalni azoknak, akik ezt a rendelkezést,
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ezt a szerződést megkötötték. Viszont ha ezt nem tesszük bele, akkor viszont teljes
szabadságot kap a kormányzat arra, hogy az alaptörvény alól kiszerződjön.

ELNÖK: Akkor most adom meg a szót Gulyás Gergelynek, az előterjesztő
képviselőjének.

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Nem is kellett volna ennyi
idő ahhoz, hogy megtaláljam, mert amit Salamon László kifejtett, azzal egyetértek, és a P.
cikk (3) bekezdésének második mondata azt mondja, hogy „a nemzetközi jog más forrásai
jogszabályban történő kihirdetésükkel válnak a magyar jogrendszer részévé”. Magyarul ehhez
el kell fogadni, a magyar jogrendszer részévé úgy válnak, hogy törvényként kihirdetjük őket,
a törvény pedig alkotmányossági vizsgálat alá vethető. Tehát innentől kezdve a rendszer zárt,
ugyan ezt egyfajta duplikációval mondaná ki a (4) bekezdés.

Lennének még ötleteim ezen a területen, de nem akarok ötleteket adni.

ELNÖK: Még mindig Salamon László!

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Sajnos ez nincs egészen így. Mert a nemzetközi
szerződés a megkötésével kihirdetés nélkül is köti a magyar államot. Itt van például a
Nemzetközi Büntető Bíróságról szóló nemzetközi egyezmény, amelyet körülbelül tíz évvel
ezelőtt megkötöttünk, de nem hirdettük ki, mert menet közben rájöttünk, hogy nem koherens
a nemzetközi szerződés a büntető törvénykönyvvel. Nem akarom az időt azzal igénybe venni,
hogy példákat mondjak; én foglalkoztam ezzel a kérdéssel. Most az a helyzet, hogy van egy
nemzetközi szerződésünk, amely nem része a magyar jognak. Ha véletlenül azonban
előadódna egy olyan helyzet, amiért a hágai Nemzetközi Büntető Bíróság hatásköre
felmerülne, akkor azt kellene közölni a magyar államnak, hogy nem tud eleget tenni a
nemzetközi szerződésnek, mert senkit nem bocsáthat a hágai nemzetközi bíróság hatáskörébe,
mert ezt a magyar jog nem teszi lehetővé, mert nincs kihirdetve. Tehát, kérem szépen, a
szuverenitás védelme és az ilyen helyzetek elkerülése szempontjából ez egy lényeges dolog.

Hadd tegyem hozzá, hogy a jelenlegi alkotmány sem mond ki ilyet, mint amit a
képviselő urak javasolnak. De a jelenlegi alkotmányos szabályozás, igaz, kétharmados
törvényben, biztosítja az Alkotmánybíróság számára a nemzetközi szerződések alkotmányba
ütközésének előzetes felülvizsgálatát. Tehát az Alkotmánybíróságnak jelenleg van hatásköre,
a jelenlegi hatályos szabályozás értelmében arra nézve, hogy egy ilyen helyzetet megelőzzön.
Bár ebben az irányban az indítványozók köre nem korlátlan, ha jól emlékszem, most sem,
kétségtelenül.

Én tehát csak arra szeretnék utalni, nem biztos, hogy itt és most tudjuk megoldani ezt a
problémát, de ne vegyük könnyelműen a dolgot. Nem olyan egyszerű kérdés ez!

ELNÖK: Előterjesztő? Aztán szavazunk.

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Szerintem a probléma éppen azért csak részben áll
fenn, legalábbis ezzel nem orvosolható, amit Salamon László elmondott, hiszen addig, amíg a
nemzetközi szerződés nincs becikkelyezve, addig szerintem nem alkalmazható; utána pedig
alkotmányosan megtámadható, illetve Alkotmánybíróság előtt alkotmányellenesnek
minősülhet. Addig pedig az említett példában is azt mondjuk, hogy nekünk Hágának azt
kellene mondani, hogy nem tudjuk kiadni, hiszen nem áll a hatálya alatt. (Dr. Salamon
László: De akkor megsértettük a szerződést!) A szerződést megsértjük, de a magyar
alkotmányos rend sértetlen marad.
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ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Itt messzire vezet a dolog, hiszen ha az alkotmányba
belevesszük, akkor az alkotmánysértő módon eljáró kormány, az azt aláíró köztársasági elnök
ellen megfelelő eljárások folytathatók le; gondolom, ez indokolt is lehet. (Többek: Így van.)
Ez garanciát jelentene.

Igen, Kiss Sándor!

DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Köszönöm a szót. Én nem vagyok jogász, de úgy
gondolom, az alaptörvény Magyarország berendezkedéséről szól, tehát arról, hogy hogyan
működik majd az országunk, hogyan kell a kormánynak és a megfelelő hivataloknak eljárni.
Én tehát most ebben a kontextusban nézném. Ez az egy sor mintegy iránymutatásul szolgál az
elkövetkezendő parlamenteknek és az elkövetkezendő kormánynak arra, hogy hogyan
viselkedjenek, már eleve hogyan kössék meg azokat a szerződéseket. És ha nem úgy járnak el,
akkor ez alapján mintegy felelősségre lehet őket vonni.

Köszönöm.

ELNÖK: Kérdezem, ki az, aki a javaslattal egyetért. (Szavazás.) 13 igen. Ki az, aki
ellenezte? (Szavazás.) 5-en. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett többséget
kapott.

A 37. pont Lázár János, Harrach Péter javaslata.

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Támogatja az előterjesztő. (Jelzésre:) A 36-osról korábban már döntöttünk, a
13-assal összefüggésben.

Tehát a 37. pontot támogatja az előterjesztő. Ki támogatja? (Szavazás.) 19 igen. Ki
tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett támogatja a bizottság.

A 38. pont Lázár János, Harrach Péter indítványa. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 19-en. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3
tartózkodás mellett a bizottság támogatja.

A 39. pont Lázár János, Harrach Péter indítványa, együtt értendő a 46-ossal.
Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 19 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3
tartózkodás mellett a bizottság támogatja.

A 40. pont Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr javaslata. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Salamon képviselő úr!

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Én csak arra hívom fel a figyelmét tisztelt
képviselőtársaimnak és az előterjesztő képviselőjének, hogy legjobb emlékezetem szerint van
egy másik helyen általában minden hatósági eljárásra nézve kötelezettségként egy olyan
előírás, hogy ha hatóság megsérti az előírásokat és ezzel kárt okoz, akkor kártérítésre
kötelezett. Ez egy ismétlés lenne.
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Emlékszem, hogy eredetileg – ezt azért merem mondani, mert amikor a szöveget
alakítottuk, akkor eredetileg mi is gondolkodtunk ebben – ez a szöveg voltaképpen a jelenlegi
alkotmányban is egységesen található, és ott van utána valóban ez a mondat, hogy aki
törvénytelen letartóztatás vagy fogva tartás áldozata volt – nem szó szerint így –, az
kártalanításra jogosult.

GULYÁS GERGELY (Fidesz): XXII. pont, csak nem tudom, hogy pontosan ugyanezt
lefedi-e.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): XXII. pont?

ELNÖK: Itt kártérítésről és kártalanításról is szó van – nem ugyanaz a kettő!

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Szerintem ez bővebb, és ráadásul gyakorlati
tapasztalatok alapján is úgy emlékszem, hogy nem feltétlenül lenne baj. De nézzük meg a
XXII-est, és utána döntsünk!

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Jó, ha egyébként valamilyen garanciát erősít
meg, akkor annak nem akarok a lerontója lenni. Csak pusztán a tiszta átfedésre kívántam
felhívni a figyelmet, ha ilyen egyáltalán fennáll, de lehet, hogy nincs igazam.

ELNÖK: Értem.

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Bocsánat, elnök úr, fölolvasnám, és utána meg tudjuk
vitatni. A XXII. cikk (2) bekezdése azt mondja: „Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az állam
törvényben meghatározottak szerint megtérítse a hatóságok által feladatuk teljesítése során
neki jogellenesen okozott kárt.” Ugyan ez csak kártérítés, és nem kártalanítás, és más
ügyekben, rendőrségi gyakorlat kapcsán az előző ciklusból, kifejezetten hiányzott az, hogy
nem volt ilyen alkotmányos rendelkezés. Úgyhogy mi ezt támogatjuk.

ELNÖK: Én is egyetértek vele. Egészen más ügyekről van szó, államigazgatási
jogkörben okozott károkról vagy kisajátításról van szó, tehát egy másik szféra. (Dr. Salamon
László: Meggyőztetek.)

Az előterjesztő tehát támogatta. Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag
támogatja.

A 41. pont Apáti István, Zakó László képviselők javaslata – halálbüntetés.
Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom.

ELNÖK: Nem támogatja. Apáti úr, parancsoljon!

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm a szót. Tisztelettel köszöntök minden
jelenlévőt. Valóban, ez egy nagyon kemény, úgymond igazi jobbikos javaslat a javából.
(Derültség.) És úgy gondolom, ezt nemcsak ennek az összefüggéseiben kell elhelyezni,
hanem egy nagyon régi társadalmi elvárásnak, társadalmi igénynek szeretnénk megfelelni,
illetőleg eleget tenni.

Hadd biztassam tisztelt kormánypárti képviselőtársaimat, hogy nyugodtan menjenek
tovább az első Orbán-kormány büntetőpolitikája által kikövezett úton, ugyanis az a tényleges
életfogytig tartó szabadságvesztés, melynek most alkotmányos védelmet igyekszünk adni, a
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hatályos törvénykönyvben létezik, és ha jól emlékszem, 2001. március 1-jétől hatályos
jogintézménye a büntető törvénykönyvnek. E tekintetben egyébként immár tíz éve ez Európa
egyik legszigorúbb, vagy talán legszigorúbb szabályozása.

Nagyon érdekes a nemzetközi kötelezettségvállalások összhangja. A nemzetközi
kötelezettségvállalások kapcsán a magyar társadalom, a magyar nemzet tagjai döntő

többségének az elvárásait helyezzük előtérbe. A Jobbik számára nem lehet kérdés, hogy mi a
magyar emberek elvárásait tartjuk a legfontosabbnak. Hadd mondjam el, hogy az eredeti
állapothoz, tehát a halálbüntetős hatályon kívül helyezését megelőző állapothoz képest ez egy
lényegesen szűkítettebb körű javaslat, hiszen – emlékezetem szerint – korábban 24
bűncselekmény elkövetése esetén lehetett kiszabni halálbüntetést, amelyek között volt
rengeteg katonai bűncselekmény is. Ehhez képest a Jobbik javaslata egyetlenegy
bűncselekmény minősített alakzata elkövetése esetén tartaná kiszabhatónak a halálbüntetést.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a javaslatunkban a „lehet” megfogalmazás szerepel.
Ez nem azt jelenti, hogy kötelező lenne bevezetni a halálbüntetést, csak kifejezetten nevesítve
szeretnénk megtartani annak a lehetőségét, hogy erről sarkalatos törvényben vitát nyissunk.
Azt ugyanis nem tartjuk elegendőnek, hogy e tekintetben hallgatásba burkolózunk, és ha a
halálbüntetés lehetőségének a kizárása nem szerepel az alaptörvényben, akkor az már elég is.
Szerintünk ez hamis, helytelen érvelés, ezt kifejezetten nevesíteni kell. Itt meglehetősen
konkrétan meg van határozva, hogy az emberölés kilenc minősített esete közül bármelyiknek
az elkövetése esetén ez kiszabható lenne, más bűncselekmények esetén viszont mi sem tartjuk
feltétlenül indokoltnak, ezekben az esetekben elég lehet egy hosszabb határozott időtartamú,
esetleg életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása.

Mindannyian tudjuk, hogy az emberölés minősített esetei a társadalmat hosszú távon is
felháborítják, igencsak megzavarják a köznyugalmat, és rendszerint olyan bestiális,
nevelhetetlen, megváltoztathatatlan elkövetői körhöz kapcsolódik, akiknek nemcsak a
társadalomból való végleges kizárása indokolt, hanem a fizikai megsemmisítése is. Úgy
gondolom, ha az elmúlt nyolc-tíz év ilyen jellegű bűncselekményeinek a tükrében egy
népszavazást tartanánk, legalább 80-90 százalékos társadalmi támogatottságot élvezne a
halálbüntetés visszaállítása. Megismétlem, hogy az eredeti állapothoz képest lényeges
változás lenne az, hogy 24 helyett csak egy bűncselekmény esetén lehetne kiszabni, ráadásul
az alaptörvény tervezete sem tartalmaz erre vonatkozólag semmiféle kizárást. A köznyugalom
megóvása, az emberek biztonságérzetének növelése, valamint az elrettentés és a visszatartás
érdekében nagyon fontosnak tartanánk ezt az alaptörvénybe beemelni, ami ráadásul kiváló
kommunikációs lehetőség lenne nemcsak a Jobbik, hanem a kormánypártok számára is, hogy
no lám, valós változások történnek, hogy Magyarország e tekintetben is jégtörő hajóként
megy előre a nemzetközi büntetőpolitika vizein. Nem lenne szabad ennek a támogatásától
elzárkózni. Nem kockáztatna sokat a bizottság, ha ezt átengedné, legfeljebb majd a
zárószavazáskor meglátjuk, hogy milyen eredmény születik. Fontos lenne erről beszélni, és
nem lenne szabad rögtön kizárni ennek a lehetőségét egy teljesen indokolatlan „nem”
szavazattal. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A Jobbik is kikérhet szavazásra bizonyos
javaslatokat. Salamon László képviselő úr!

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Tisztelt Bizottság! Nem akarok nemzetközi jogi
kötelezettség mögé bújni – de ez is fennáll –, inkább azt szeretném világossá tenni, hogy a
Kereszténydemokrata Néppárt álláspontját alapvetően a keresztény filozófiai felfogás
határozza meg, aminek az a lényege, hogy az emberi élet fölött ember, illetve állam még
büntetésként sem rendelkezhet. A mi világnézetünk szerint emberélet fölött egyedül Isten
rendelkezhet.
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Végül egy praktikus jogászi megközelítés: a halálbüntetés az egyetlen olyan büntetés,
amelyben a bírói tévedés jóvátehetetlen. Arra pedig, hogy ilyen előfordulhat, az utóbbi tíz
esztendőben történt néhány kriminálhistóriai történés is rámutathat. A Kereszténydemokrata
Néppárt ezt a módosító javaslatot ezért nem tudja támogatni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ne folytassuk le a Btk. módosításával kapcsolatos vitát.
Pillanatnyilag az alkotmány módosításáról van szó. Az előterjesztő nem támogatja a módosító
javaslatot. Kérdezem, hogy van-e valaki részéről  valamilyen új elem? Gulyás Gergely!

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Ezt a vitát az eseti bizottságban már hosszan
lefolytattuk, s mi ezt nem nemzetközi jogi kötelezettségek miatt, hanem alapelvi szinten
továbbra sem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Valóban számtalan buktatója van a javaslatnak. Apáti István
képviselő úr!

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Véleményem szerint több előnye lenne ennek a
javaslatnak, mint hátránya vagy buktatója. Ráadásul ez nem azt jelentené, hogy visszaállítjuk
a halálbüntetést, hanem azt, hogy a lehetőségét fenntartjuk. Másrészt el kell dönteni, tisztelt
kormánypárti képviselők, hogy folytatjuk-e az elmúlt húsz év vagy isten tudja hány évtized
gyakorlatát, mely szerint az áldozatok hátrányban vannak az elkövetőkhöz képest, vagyis
hogy az elkövetőket pátyolgatjuk-e, mintegy biztosítjuk a túléléseket, vagy pedig végre az
áldozatok kapják meg azokat a jogokat, azt az akár sarkalatos törvény szintjén megjelenő
védelmet, aminek már régóta fennállnak a megfelelő indokai. Úgy gondolom, ezen
legsúlyosabb büntetés kiszabása abszolút indokolt lehet azzal az elkövetői körrel szemben,
amely más ember életét jogellenesen és bűnösen elveszi, és nem tartom ezt túlzott
szankciónak az emberölések elkövetőivel szemben, hiszen sem alkotmányjogi, sem
kereszténydemokrata szempontból nem megindokolható az, hogy nem lenne aránytalan őket
ugyanolyan reménytelen helyzetbe hozni, mint amilyen reménytelen helyzetbe hoztak ők
másokat galád tettük elkövetésével, akár az áldozatokat, akár az áldozatok közeli
hozzátartozóit. Végre az áldozatok, a sértettek oldalára kellene állni és nem az elvetemült
gyilkosokat bátorítani azzal, hogy bármit tehetnek, legfeljebb a fegyházban kihúzzák akár egy
tényleges életfogytiglan keretében, ahol van fűtés, világítás, evés-ivás, muzsika, napi három
étkezés, konditerem, s a többi. Úgy gondolom, oda kell őket juttatni, ahova valók, a bitófára,
vagy pedig egyéb kivégzési módok révén a fizikai megsemmisítésük lehetőségét fenn kell
tartani. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Sok új elemet nem találtam képviselő úr mondandójában, de azért köszönöm
szépen. Ki támogatja Apáti István és Zakó László képviselő urak javaslatát? (Szavazás.) 3-an.
Ki ellenzi? (Szavazás.) 19-en. A bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott.

A 42. pontban Lázár János és Harrach Péter a sajtószabadsággal kapcsolatban bővítést
terjesztenek elő. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 19-en. Ki tartózkodott?  (Szavazás.) 2-en. A
bizottság támogatja.

43. pont, Lázár János és Harrach Péter. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk.
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ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 19-en. Ki tartózkodott?  (Szavazás.) 2-en. A
bizottság támogatja.

44. pont, Harrach Péter javaslata. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Mivel az előző támogatás ezt kizártja, nem
támogatom.

ELNÖK: Ha így lenne, akkor nem lenne benne a jelentésben.

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Akkor nézzük meg alaposabban és utána tudok állást
foglalni.

ELNÖK: Ez egy alternatív javaslat.

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Akkor nem támogatom.

ELNÖK: Ki kér szót? Salamon László!

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Ez a javaslat arról szól, hogy a tanítás
szabadsága nem lehet abszolút korlátlan, ennek a törvény szabhat bizonyos kereteket, lehet
például tantervekben gondolkodni, legalábbis nyitva kell hagyni ennek az alkotmányos
lehetőségét. Aztán lehetnek különböző típusú tanintézetek, például egyházi tulajdonú
intézetek, amelyek szellemiségét az egyháznak jogában van meghatározni. Vitatható lehet ez,
de nem mondom, hogy feltétlenül vitatható lesz is, mert most sincs ilyen megszorítás benne.
Állandóan folyik egy offenzíva annak érdekében, hogy az ilyen tanintézetben való tanítás
szellemének a meghatározását megkérdőjelezzék, és ezzel szemben állandóan van egy
defenzíva is.

Ez a javaslat tehát, amely egyébként az oktatásügyi államtitkárunktól származik, úgy
gondolom, méltó a támogatásra.

ELNÖK: Még egyszer megadom a szót Gulyás Gergelynek.

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Most túl azon, hogy szerintem az előző elfogadása ezt
kizárja, én úgy gondolom, miután ez ma is így van, és ezek a gondok nem merülnek föl, én
sokkal inkább megfordítanám az érvelést, és nem vitatva egyébként az előterjesztés mögött
fennálló jó szándékot, szerintem éppen azt tenné lehetővé, hogy esetleg törvényben
meghatározott keretekre szűkítsék a tanítást, és ezzel pontosan az előbb említett célokat
veszélyeztessük, ha ezt elfogadnánk. Tehát én ebben egy ilyen veszélyt is látok.

ELNÖK: Ki támogatja Harrach Péter indítványát? (Szavazás.) 4-en. Ki tartózkodott?
(Szavazás.) 16-an. Egyharmadot sem kapott.

Ugyancsak Harrach Péter úr indítványa következik a 45. pontban.

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 19-en. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3-an. A
bizottság támogatta.

A 46. pontról a korábbiakban már döntöttünk, a 39-esnél.
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A 47. pont szintén Lázár János, Harrach Péter indítványa; kiutasítás tilalmának
bővítése. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 19-en. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 3-an. A
bizottság támogatta.

A 48. pont Lázár János, Harrach Péter indítványa.

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 19-en. Ki tartózkodott?
(Szavazás.) 3 tartózkodás mellett támogatta a bizottság.

A 49. pont összefügg az 50-essel.

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Támogatja mindkettőt az előterjesztő. Ki támogatja? (Szavazás.) Mindenki,
egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm.

Az 51. pont Lázár János, Harrach Péter indítványa.

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Fogyatékosság helyett rokkantság van; támogatja az előterjesztő. Ki
támogatja? (Szavazás.) 19-en. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett támogatta a
bizottság.

Az 51. pont Gyenes Géza és Kiss Sándor képviselők javaslata.

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A képviselő urak közül Gyenes Géza,
parancsoljon!

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim!
Mint ahogy egy későbbi fideszes módosító indítvány kapcsán is azt a kifogásomat, amelyet az
általános vitában is elmondtam, hogy az a fogalom, hogy alapjogként csak az
egészségmegőrzéshez adunk jogot, ez feltehetően egy pongyola szóhasználatnak köszönhető,
vagy aki ezt írta, nem tudja, hogy az egészséghez való jogba beletartozik az
egészségmegőrzés, a betegségmegelőzés és a gyógyuláshoz-gyógyításhoz való jog, ez tehát
egy komplex fogalom. Alapjog lenne, és szerencsés lenne, ha az lenne, tehát a gyógyításhoz
való jogot is feltétlenül alapjogként kell, kellene beemelni a jogszabálytervezetbe.

Magyarországon ugyanis jelen pillanatban a megbetegedési, halálozási és idő előtti
halálozási statisztikák, sőt az elkerülhető halálozásokról szóló statisztikák is olyan rosszak,
hogy Európában gyakorlatilag az utolsó helyen vagyunk. Úgyhogy itt egy nagyon fontos
feladata lenne az államnak, ha valóban az általános elvek kapcsán a szegény, illetve
magatehetetlen vagy kiszolgáltatott emberek megsegítése az alaptörvényben úgynevezett
alapcélként szerepel, akkor figyelembe kell venni, hogy a beteg ember is ilyen. A beteg ember
is kiszolgáltatott, nyomorult az adott pillanatban; lehet éppen gazdag vagy szegény, teljesen
mindegy, hiszen elhangzott itt egy korábbi vitában az, hogy a szegénységet írjuk be és ne a
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rászorultságot. Igen, a beteg ember rászorult, akár szegény, akár gazdag. Aki már volt beteg
komolyan, annak ezt az érzést, azt hiszem, volt módja megismerni.

Tehát mindenféleképpen azt javasolnánk, hogy az úgynevezett szabályozási elvek,
illetve az alkotmányos alapjogok között nemcsak az egészségmegőrzéshez, a gyógyításhoz, a
gyógyuláshoz, a rehabilitációhoz való jogot, hanem egy nagyon lényeges dolgot vegyünk
figyelembe: az egészségoktatásban való részesüléshez való jogot is. Ugyanis Magyarországon
az állam eddig is vállalta a prevenciót, és ennek a csodálatosan teljesített prevenciónak az
eredménye az, hogy Magyarország minden statisztikájában Európa sereghajtója, vagyis ez
egy nagyon üres dolog, és ez nem csak a betegek felelőssége, hogy hogyan folytatnak
egészséges magatartást vagy nem, hanem rettentő fontos része van ebben az oktatásnak, az
egészségoktatásnak. És nemcsak az iskolában, ott is természetesen, minden szinten, hanem a
közmédiák körében is el kellene terjeszteni az egészségoktatást, felvilágosítást. És egy másik
nagyon fontos alapjog, hogy ezekhez a szolgáltatásokhoz egyenlő hozzáférést biztosítsunk,
mert ez a másik gond és baj.

Én ezért kérem a bizottság támogatását, mert a jelenlegi megfogalmazása a törvénynek
egyszerűen hiányos. Én nem feltételezem a Fidesz részéről azt, hogy egy eddig a kommunista
alkotmányban is alapjognak minősített, még ha csak leírva is volt, de alapjognak minősített
jogot elvegyen az emberektől, és ezáltal a kiszolgáltatottságukat még inkább növelje.

Köszönöm szépen, egyelőre ennyi.

ELNÖK: Köszönöm. Salamon képviselő úr!

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Azt gondolom, ha figyelemmel vagyunk
különösen még az 53. és 54. pontokban előterjesztett Lázár–Harrach-féle módosító
javaslatokra, és végiggondoljuk – ez is szociális jog tulajdonképpen – a szociális jogok
alkotmányjogi védelmének a szerkezetét, akkor szerintem a Lázár–Harrach-féle módosító
javaslatokkal tökéletes mértékben megvalósul az, amiről most képviselőtársam beszél.
Ugyanis úgy fog szólni a szöveg, ha támogatni fogjuk a Lázár–Harrach-féle javaslatot, hogy
„mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez”, tehát nem csak megőrzésről beszél,
hanem minden beleértendő, ami az egészség fogalmához hozzátartozik, és kiszélesíti, nem
csupán orvosi ellátásra szűkíti le az 54. pont alatti javaslat az állami intézmény védelmi
kötelezettségét, hanem kiszélesíti az egészségügyi ellátásra.

Ahogy egyébként a szociális, kulturális és bizonyos fokú gazdasági jogok szerkezetére
ma is az a jellemző – egyébként rá lehet ismerni, ha elővesszük, és most a hatályos
alkotmányról beszélek –, hogy ezeknél a jogoknál az első bekezdés mindig definiálja, hogy
van egy jog, és az mindenkit vagy magyar állampolgárt, attól függ, hogy milyen természetű,
megillet. Majd a második bekezdés meghatározza az állam kötelezettségeit, amit az első
bekezdésben meghatározott jog értelmében tenni köteles.

Gyakorlatilag a mi alkotmányunk vagy alaptörvényünk is ezt a struktúrát veszi át, és
ezt a jogi megoldást, ami az alkotmányjog világában teljesen elfogadott. Tulajdonképpen
ezáltal valóban sokkal több lesz az egészséghez való jog mint egyszerű államcél – az
egyébként nem lenne jó megoldás, tehát azzal nem értenék egyet –, hanem valóban jogként
definiálja, de meghatározza az állam kötelezettségvállalását. Tehát amiről képviselő úr
beszélt, amit kifejtett, ez a mi előterjesztésünkben, különös figyelemmel ráadásul az ajánlás
53. és 54. pontjában említett módosító javaslatokra, teljes mértékben megvalósul.

És arra is hadd mutassak rá, mert itt nem hangzott el, de a közvélemény egyes, az
alkotmányt bíráló köreiben az fölmerült, hogy itt visszalépés történne az alkotmányban e
jogok területén. Ez egyszerűen nem igaz. Mert a javaslat tökéletesen azzal a jogi eszköztárral
kívánja védeni például az egészséghez való jogot is, és én ugyanezt látom a szociális
biztonság kérdése kapcsán is – nem tudom, az is biztos elő fog kerülni –, mint ahogy a
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jelenlegi alkotmány. Természetesen ezek olyan jogok, hogy abban az értelemben eltér a
természetük a tulajdonhoz való vagy a személyes szabadsághoz való jogétól, hogy olyan jog
soha nem lesz, ami alapján valaki ha megbetegszik, be tudja perelni az államot, és kártérítésre
tudja kötelezni, hogy hogyhogy ő megbetegedett.

Tehát nyilvánvalóan intézményrendszerek működtetéséhez fogjuk kötni az állam
alkotmányos kötelezettséget. Egyébként nincs olyan fejlett nyugati állam, amely ennél többet
tudna garantálni az állampolgárainak, sem Svédország, sem az Egyesült Államok, sem
Anglia, ahogy azoknak az egészségügyi rendszere is külön tanulmányozást kívánna, de ebbe
az irányba ne menjünk el.

Egyetértek képviselő úrnak azokkal a kívánalmaival, amelyek egészségpolitikai
szempontból megfogalmazódtak, de úgy gondolom, hogy a mi javaslatunk a módosításokkal
együtt ezeknek a kívánalmaknak teljes egészében eleget tesz.

ELNÖK: Köszönöm. Ki támogatja Gyenes Géza indítványát? (Szavazás.) 3-an. Ki
tartózkodott?  (Szavazás.) 19-en. A bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott.

53. pont, Lázár János és Harrach Péter javaslata. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom, de szeretnék itt egy mondatot mondani
egyrészt azért, hogy a felesleges vitát megelőzzük, másrészt meg azért, mert akik ezt a
bekezdést abszolút demagóg módon újra meg újra felhozzák – amire Salamon László is utalt
–, azok a gyakorlattal nincsenek tisztában. Úgy módosul ez a szakasz, hogy „mindenkinek
joga van a testi és lelki egészséghez”. Ez megfelel a jelenlegi alkotmányos szabályozásnak,
eltekintve attól, hogy az a legmagasabb szintű testi és lelki egészséget jelenti, és ez az, aminek
semmilyen értelme nincs. Az Alkotmánybíróság több határozatában is kifejtette, hogy az
állam mindenkori teljesítőképességének függvényében értelmezhető csak ez a jog, ezért az
alkotmányos és a közjogi demagógiára természetesen okot ad ennek az elhagyása, de ez
valójában csak egy pontosítás. Köszönöm.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 19-en. Ki tartózkodott?  (Szavazás.) 3-an. A
bizottság támogatja.

54. pont, Lázár János és Harrach Péter javaslata. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 19-en. Ki tartózkodott?  (Szavazás.) 3-an. A
bizottság támogatja.

58. pont, Lázár János és Harrach Péter javaslata. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 19-en. Ki tartózkodott?  (Szavazás. – Nincs ilyen.)
Ki ellenzi? (Szavazás.) 3-an. A bizottság támogatja.

59. pont Ivády Gábor, valamint Lázár János és Harrach Péter javaslata. Össze van
vonva két javaslat. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): A kivételt támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 22-en. A bizottság egyhangúlag támogatja.
60. pont, Lázár János és Harrach Péter képviselő urak javaslata a hatósági eljárással

kapcsolatban. Előterjesztő?
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GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 19-en? Ki ellenzi? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki
tartózkodott?  (Szavazás.) 3-an. A bizottság támogatja.

61. pont, Ivády Gábor javaslata. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság nem támogatja, egyharmadot sem
kapott.

62. pont, Lázár János és Harrach Péter javaslata. Előterjesztő.

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 19-en. Ki tartózkodott?  (Szavazás.) 3-an. A
bizottság támogatja.

63. pont, Lázár János és Harrach Péter javaslata. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 19-en. Ki ellenzi? (Szavazás. – Ilyen nincs.) Ki
tartózkodott?  (Szavazás.) 3-an. A bizottság támogatja.

64. pont, Lázár János és Harrach Péter javaslata. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom, mert az áfa miatt kell.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 19-en. Ki tartózkodott?  (Szavazás.) 3-an. A
bizottság támogatja.

65. pont, Lázár János és Harrach Péter javaslata a hadkötelezettségre vonatkozóan.
Előterjesztő.

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 19-en. Ki tartózkodott?  (Szavazás.) 3-an. A
bizottság támogatja.

66. pont, Apáti István, Staudt Gábor és Szávay István képviselők javaslata.
Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Szívem szerint támogatnám, de mivel nem az
alkotmányba való, nem támogatom.

ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úr!

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Majdnem azt mondtam, ha a Fidesz és a KDNP
szíve szerinti sok igen szavazat az Országgyűlésben törvény lett volna, akkor már a valódi
forradalom is megvalósult volna. Nagyon jó, hogy a célok szintjén egyetértünk, de azért is
nagyon fontos lenne ezt az alaptörvényben rögzíteni, mert húsz éve azt a terhet hordozzuk
magunkon, hogy listák derülnek ki a közélet különböző személyeivel kapcsolatban, s gyanú
vagy bebizonyosodás a miniszterelnökökkel kapcsolatban is felmerült. Amíg nem tesszük
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lehetővé, hogy ezt mindenki megismerhesse – s arra vonatkozóan is volt több javaslatunk,
hogy a közéletből is zárjuk ki az olyan embereket, akik a diktatúra működtetői voltak –, addig
nem értem, hogy beszélhetünk forradalomról vagy akár csak rendszerváltásról. Gulyás
Gergely képviselőtársam azt mondta, hogy ez nem az alaptörvénybe való. Dehogynem! Egy
alaptörvény sajátossága meghatározni, hogy itt valami új dologról van szó, hiszen az eszmék
szintjén a jogfolytonosság helyreállítását próbálja elérni és a kommunista diktatúrák bűneit
nagyon helyesen elítélni. Miért nem ismerhetjük meg ezeknek a diktatúráknak a kiszolgálóit
és miért nem zárjuk ki őket a közéletből? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Apáti István képviselő úr!

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Annyiban szeretném kiegészíteni az elhangzottakat,
hogy ez egy nagyon fontos választóvonal, mérföldköve lehet az alaptörvény megalkotásának,
józan paraszti logikával is egyszerű a megítélése. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy áll ehhez
a kormánytöbbség, ugyanis akinek nincs takargatnivalója, az ezt nyugodtan támogathatja.
Nyilván akinek nem inge, nem veszi magára. Amennyiben a kormánytöbbség ezt nem
támogatja ilyen, olyan, amolyan mondva csinált érvekkel – ismerjük a tizenhat mágnesszalag
ügyét, amelyek tartalma még soha nem került nyilvánosságra –, tehát ha ezt nem támogatják,
akkor alapos okunk van feltételezni, hogy nem a kormánytöbbség gyalogsági meg lovassági
egységeinek a szintjén, hanem vezérkari szinten, a főtisztek szintjén bőven van
takargatnivaló, s adott esetben olyan botrányoktól akarják megóvni a kormányukat annak
legfelső vezetésével együtt, ami nem hogy ártana a népszerűségüknek, hanem egyenesen
földcsuszamlásszerű változásokat idézhetne elő a magyar belpolitikai életben. Tehát akinek
nincs takargatnivalója, az nyugodtan támogathatja, hogy a fátyol végre eltűnjön ezekről a
nagyon ködös ügyekről. Ne napi politikai érdekek határozzák meg, hogy kinek az aktái
kerülnek elő pró és kontra. Úgy tudjuk, ez az önök egyik képviselőjének a közeli
hozzátartozójával kapcsolatban is okozott már igen nagy károkat. Egyszer s mindenkorra le
kell zárni az elmúlt húsz évet. Önök is nagyon sokszor elmondták az általános vitában, hogy
az elmúlt húsz esztendőt végre le kell zárni. Itt a kiváló lehetőség arra, hogy ne csak a szavak,
hanem a tettek és a szavazás szintjén is tanúbizonyságát adják ennek. Azt nem kell ragozni,
hogy az általam szélsőbaloldalinak tartott MSZP soraiban vajon hányan lehetnek érintettek
akár a jelenlegi országgyűlési képviselőik közül is. Amennyiben a kormánypártok részéről
senkinek semmilyen félnivalója nincs sem alsóbb, sem felsőbb szinten, akkor ezt nyugodtan
támogathatják, erre nyugodtan az áldásukat adhatják. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Salamon László képviselő úr!

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Képviselő úr, ne haragudjon, ezt csak magának
mondom, de ez az érvelés méltatlan az alkotmányhoz. Én mint országgyűlési képviselő
átvilágítás alá estem még az első országgyűlési ciklusban, és az erről készült dokumentum
megtekinthető. Az érvelését tehát visszautasítom.

Azért sem tudom ezt a javaslatot támogatni, mert ez a maga részletező és
aktuálpolitikai jellege miatt – mert ez akkor is aktuálpolitika, ha eszmei kérdésekhez is
kapcsolódik – nem az alkotmányba való. Jussunk el oda, hogy az alkotmányba az
alkotmányba illő szabályokat vegyünk bele. Ilyen természetű szabályoknak az alkotmányban
való megjelentetése az alkotmány intellektuális és eszmei színvonalát is lerongálja. Ezeknek a
szabályoknak törvényekben van helyük, ahogy azt Gulyás Gergely is mondta, illetve
törvények szintjén kell azt a kérdést eldönteni, hogy valóban actio popularisszá kell-e tenni az
állambiztonsági iratok megismerését, vagy elegendő az a megoldás – ami egyébként már
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régóta adva van –, hogy bárki a rá vonatkozó iratokat megkapja, ha bemegy a Történeti
Hivatalba. Az előadottakra tekintettel nem tudom támogatni ezt a javaslatot.

Ez az ülés eddig rendkívül kulturált hangnemben folyt le, nem alkalmaztunk ilyen
demagóg szólamokat, s bár jelentős kérdésekben jelentős különbségek merültek fel, de meg
tudtuk vitatni az alkotmánnyal kapcsolatos kérdéseket. Még azt sem lehet mondani, hogy nem
voltunk fogadókészek az önök egyes javaslataira. Én nagyon kérem, hogy a vitának a
szellemiségét és a szájízét ilyen természetű érveléssel ne árnyékolják be.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Valóban, csak emlékeztetni szeretném a később
képviselővé vált személyeket, hogy hosszú időn keresztül a parlament régebbi tagjai többször
átestek ilyen átvilágításon, beleértve a legfelsőbb állami vezetőket, a miniszterelnököt, az
Országgyűlés elnökét és a köztársasági elnököt is. Természetesen a kormány tagjaira külön
szabályok ugyancsak vonatkoznak ilyen szempontból. Úgyhogy nem tisztem elnöki
minőségemben csatlakozni bármihez is, de szeretném ezt valóban hangsúlyozni. Nem
szeretném, ha kiforgatnák itt a döntés kapcsán a kormánypárti képviselők indokait.

Igen, parancsoljon, képviselő úr!

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm. Én nemcsak Salamon képviselőtársamnak,
hanem mindenkinek mondanám, hogy én meg azt tartom méltatlannak, hogy ő méltatlannak
tartja, hogy ez bekerüljön az alaptörvény szövegébe. Ez abszolút alaptörvénybe való, nem
hiszem, hogy lerontaná a színvonalát. És úgy gondolom, a vita attól még megmaradhat a
valóban, induláskori kulturált mederben, hogy időnként azért keményen ütköztetjük az
érveinket, vagy valamiben nem értünk egyet. Amíg nem hangzanak el olyan szavak,
kifejezések, amelyek mások becsületét sértik, addig ez nyugodtan mehet.

És egyébként elkerülte egy kulcsmondat képviselőtársaim figyelmét: azt mondtam,
direkt ennek az előrebocsátásával kezdtem hozzá, hogy akinek nem inge, az nem veszi
magára. Tehát én nem azt mondtam, hogy kollektív bűnösséget hirdetünk, vagy egy nagyon
helytelen általánosítást végeznénk, de ez is régi igénye a magyar embereknek, nagyon régi
társadalmi igénynek tennénk ezzel eleget, és igenis, helye van a kimondásának. Az már más
dolog, hogy adott esetben a részletezést sarkalatos törvényben, egyéb törvényben rendezzük.
Ennek a lehetőségét ez a javaslat sem zárja ki. Tehát ne keverjünk bele olyan érveket,
amelyeket mi sem feltételeztünk! Illetőleg azt látom, annak a nagyon helytelen logikának
vagy gondolkodásnak a továbbfolytatását, hogy kifogást mindig könnyebb találni, mint
megoldást. Nem kifogásokat kell keresni. Ez valóban egy korszakalkotó javaslat lenne, és
egyébként az önök megítélését is abszolút pozitív irányba befolyásolhatná, amennyiben ezt
átengednék.

Köszönöm.

ELNÖK: Turi-Kovács Béla képviselő úr!

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen. Hogy az átvilágítások
mennyire megnyugtatóak vagy nem megnyugtatóak, én azon most nem nyitnék vitát. De azt
azért szeretném egyértelművé tenni, hogy ha ez egy olyan törvényben jelenne meg, amely úgy
kerül a Ház elé, hogy a szankciókat is tartalmazza ezt követően, ebben az esetben én például a
magam részéről maximálisan támogatnám.

Önmagában, hogy az alkotmányba bekerüljön, ne vegye rossz néven, képviselő úr, de
ebben sem garanciát nem látok, sem megoldást nem látok. A megoldást abban látnám, ha egy
olyan egyértelmű törvény kerül a Ház elé, amely egyértelműen és világosan tisztázza a
következményekkel együtt. Mert különben kapitányok, őrnagyok meg egyebek vidáman
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fogják letagadni, hogy ők kicsodák. Tehát én azt gondolom, hogy ezt egy törvénnyel kellene,
mégpedig minél előbb szabályozni.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt jelenlegi formájában? (Szavazás.) 3 igen. Ki nem
támogatta? (Szavazás.) 19 nem; egyharmadot sem kapott.

A 67. pont Gaudi-Nagy Tamás kiegészítése.

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Ezt nem támogatom.

ELNÖK: Nem támogatja. Képviselő úr?

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Itt szintén egy olyan
jogintézményről van szó, amely döntő szerepet játszhatna abban, hogy igazi, valódi
rendszerváltás legyen. Lefolytak ezek a viták már korábbi szakaszban, és mi nem adjuk fel a
reményt az iránt, hogy a felsőház felállításának szükségességét végül is belátják a
kormánytöbbség oldalán is. Ez egyáltalán nem szűkítené, sőt inkább tágítaná azt a
mozgásteret, azt a bölcsességi forrást, amellyel kellene hogy rendelkezzen egy jogalkotási
szerv. Jelen esetben az Országgyűlés egykamarás formájában túlzottan is a pártpolitikai
működés logikája alapján működik, és többek között például az előző ponthoz kapcsolódóan
is föl lehet vetni azt, hogy valójában, ha és amennyiben nem, mondjuk, csak az alsóház
döntene erről a kérdésről, akkor bizonyára a társadalom akaratát kifejező különböző szakmai
szervezetek, területi önkormányzati képviselők, illetve egyházak, határon kívül élő
magyarság, nemzeti kisebbségek tagjai, a szellemi élet kiválóságai, tehát akikből állna ez a
felsőház ötéves mandátumra, bizonyára támogatna egy ilyen javaslatot.

Ez a megoldás egyébként a történeti alkotmányunk jogrendjéhez illeszkedik, hiszen –
ahogy az indoklásban is kifejtettem – ez egy nagyon régóta bevált intézmény volt, amelyet
erőszakkal szüntettek meg, és ennek a visszaállítása, működtetése lehet egy kiküszöbölő

forrása azoknak a rendszerhibáknak, amelyekkel a jelenlegi csonka, egykamarás parlamenti
rendszer rendelkezik. Ezért kérem ezen javaslat támogatását.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Salamon képviselő úr!

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Ismeretes, tisztelt bizottság, hogy én a
kétkamarás parlamentnek híve vagyok, és ilyen értelemben mondok véleményt most Gaudi-
Nagy Tamás javaslatáról. Tehát az a második kamara, amelyet fölvázol összetételét illetően,
az számomra alapirányaiban elfogadható és rokonszenves. Amiről viszont nem szólna a
javaslat, hogy a két kamarának egymáshoz mi a viszonya. Csak emlékeztetem, hogy a
koncepciónak egy korábbi szakaszában – hiszen végül már a koncepcióba se került bele a
kétkamarás parlament – erre nézve voltak rendelkezések.

A probléma jelen pillanatban az, hogy világosan látható, a kétkamarás parlamentnek
nincs olyan támogatottsága az Országgyűlésben, hogy esélye lenne a megvalósításra. Ezt én
demokrata politikusként nem nagy örömmel, de fegyelmezetten tudomásul veszem, és azt
gondolom, hogy az alkotmányozás jelenlegi folyamatában egyszerűen a kérdés már, ha meg is
változna a politikai akarat, sincs annyira kidolgozva, hogy illeszteni lehessen legalábbis a
tervezett időbeni befejezés mellett. Nyilván persze nem az az akadálya, hogy két hét múlva
szavazni szeretnénk – ha jól mondom a zárószavazás időpontját; három hét? bocsánat, tehát
április 18-án –, mert nyilván, ha megváltozna a politikai szándék, akkor ez elég ok lenne arra,
hogy azt mondanánk, hogy toljuk el ezt az időpontot. Tehát nem az idő itt a probléma
igazából, hanem az, hogy nem tudtuk meggyőzni, önök sem és én sem, nem tudtuk
meggyőzni az országgyűlési képviselők többségét. Messze vagyunk, nagyon messze vagyunk
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attól, és semmilyen esélye sincs annak, hogy kétharmados többséget sorakoztathassunk fel e
javaslat mögé.

Ezért én ehhez a javaslathoz csak egy „tartózkodás” szavazattal tudok viszonyulni,
mert nincs értelme olyat támogatni, ami így torzó, mert ki sincs bontva, még alkotmányi
szinten sem, hogy hogyan néz ki a két kamara viszonya, hogy mire terjed ki és mire nem
terjed ki a hatásköre. És nemcsak hogy torzó, hanem a hozzárendelt egyéb szabályozásoknak
még csak körvonalai sincsenek. Tehát ez nem olyan kérdés, mint a választójog, ahol azért
körvonalaiban sok mindent látunk, vagy más kérdések, amelyekben majd sarkalatos
törvények rendelkeznek; ez egy sokkal komplikáltabb kérdés. Valóban, a parlament
kétkamarássá alakítása változtatást tekintve a legnagyobb változtatás lenne a magyar
alkotmányos rendszerben.

Tehát miközben rokonszenvemről szeretném biztosítani az elképzelését, és hadd
mondjam még egyszer, kifejezésre juttatni azt, hogy nem örülök, hogy nem mentünk el ebbe
az irányba, ma, a jelenlegi viszonyok között nem látom a lehetőségét annak, hogy ez
megvalósuljon. Úgy fogalmazok, mint Orbán Viktor a gyermekek választójogával
kapcsolatban: ő is támogatná, de tudomásul vette, hogy az emberek mást gondolnak. Itt most
én nem a társadalomra hivatkozom, mert ez a kérdőíven nem szerepelt, de a parlamenti
erőviszonyokat és a kifejezésre juttatott akaratokat nem tudjuk figyelmen kívül hagyni.
Úgyhogy még egyszer: minden rokonszenvem az elképzelés mellett, azonban sajnos csak
tartózkodó szavazatommal tudom ezt a magam részéről kifejezni. Bízva abban, és ezt tudom
mondani, hogy ez egy olyan kérdés, ami sohasem fog végérvényesen lezárulni. Ahol
egyébként egykamarás rendszer van, ott ez mindig visszajön; de azt is elmondhatom, hogy a
kétkamarás országokban meg az a kérdés merül föl állandóan, hogy térjenek-e vissza az
egykamarás rendszerre vagy nem – lásd Románia például vagy Lengyelország. Ez tehát egy
örökzöld téma lesz; ez legyen a vigaszuk azoknak, akik a kétkamarás rendszer hívei, hogy a
kérdés sohasem végérvényesen zárul le.

Köszönöm szépen a türelmet.

ELNÖK: Köszönöm. Kik támogatják a javaslatot? (Szavazás.) 4-en. Kik tartózkodtak?
(Szavazás.) 17-en; egyharmadot sem kapott. Köszönöm szépen.

A 69. pont következik, Bana Tibor, Dúró Dóra, Novák Előd javaslata.

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatja. Szót kért Bana Tibor. Tessék parancsolni!

BANA TIBOR (Jobbik): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Jelenlévők! Csak nagyon röviden
szeretnék szólni. Képviselőtársaimmal ebben a módosító javaslatban az országgyűlési
képviselők visszahívhatóságának az alaptörvényi szinten történő rögzítésére tettünk javaslatot.
A határozati javaslattal kapcsolatos vita során, illetve az elmúlt héten is vitáztunk a plenáris
ülésen ezzel kapcsolatban, ezért a részletekre most nem térnék ki. Elsősorban Salamon László
képviselőtársammal folytattunk le ebben a témában egymással vitát. A mi legfőbb érvünk itt
az, hogy komoly társadalmi igény mutatkozik ebbe az irányba. Szeretném hangsúlyozni, hogy
a részleteket sarkalatos törvényben kívánnánk rögzíteni a megfelelő társadalmi és
országgyűlési szinten lefolytatott vitát követően. Kérem a támogatásukat. Köszönöm.

ELNÖK: Salamon László képviselő úr!

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Bizottság! Mint
ahogy azt a parlamenti vitában is elmondtam, vannak alkotmányjogi kánonok, olyan nézetek,
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amelyek az egész világon minden alkotmányjogi nézetrendszer sarkalatos részét képezik. Az
is egy alkotmányjogi kánon, hogy a modern alkotmányos képviseleti demokráciákban a
visszahívási jog intézménye nem létezik, mert összeegyeztethetetlen a szabad mandátum és a
képviseleti demokrácia elvével. Ezen az alkotmányjogi kánonon nem tudunk túllépni, s erre
tekintettel a visszahívás intézményét nem tudjuk támogatni.

Abban igaza van, hogy a társadalom tájékozatlan. De honnan is lenne a magyar
társadalom alkotmányjogi kérdésekben tájékozott, miután hatvan éve nem oktatják az
alkotmányjogi ismereteket. Engem 1954-ben iskoláztak be, és az én általános iskolai
indexemben még volt egy olyan tantárgy, hogy alkotmányjog, de nem tanították. S nem
tanítják a középiskolában sem. Nem biztos, hogy az a helyes, ha bizonyos, a társadalom
működtetéséért felelős politika hibájából előadódó tájékozatlanság után megyünk. Szerény
véleményem szerint a mi feladatunk – ebben nyilván ki-ki a társadalmi munkamegosztásban
elfoglalt helyét illető mértékben tud részt venni – tájékoztatni, felvilágosítani az embereket
ezeknek az intézményeknek a működéséről. Nem könnyű dolog elmagyarázni, hogy a
visszahívhatóság intézménye miért nem működik, miért nem intézményes egyetlenegy bevett
demokráciában sem. De vállalni kell ezt a népszerűtlen feladatot is. Az embereket meg kell
ismertetni az alkotmányjog alapvető szabályaival és világossá kell tenni, hogy milyen
döntésünket mi motiválja. Ennyit arról, hogy mik az elvárások.

Nem biztos, hogy az elvárások mindig és mindenben helyesek, mert például ez az
elvárás – még egyszer mondom – abból fakad, hogy a harmadik nemzedék nőtt fel
alkotmányos ismeretek nélkül, ráadásul egy olyan világban – nem az utóbbi húsz évre
gondolok, ilyen szempontból a harmadik generációra nem érvényes az, amit most mondok –,
ahol az alkotmányosság mostoha kérdés volt. Egyetlenegy diktatúra sem igyekezett az
állampolgárait alkotmányos szellemiségre és alkotmányos ismeretekre nevelni. Az ebből
adódó tájékozatlanság azonban nem azt a feladatot rója ránk, hogy ez legyen számunkra az
iránymutatás, hanem vállaljuk fel az alkotmányjogi ismeretek terjesztésének,
megmagyarázásának a feladatát. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A szavazás előtt szeretnék valamit mondani, és a
legudvariasabban szeretnék fogalmazni. Itt vagyunk még tizenhatan, akik egy nemleges
szavazat indokait ki tudnánk fejteni. Azért választottuk meg Gulyás Gergelyt előterjesztőnek,
hogy terjessze elő a véleményt, és ha valaki bővebb indokolást kér az előterjesztő nemleges
szavazatával kapcsolatban, akkor ő ezt megtegye. Csak azért mondtam ezt, hogy haladni
tudjunk. Kérem, hogy a továbbiakban ezt tartsuk szem előtt.

Ki támogatja a 69. pontban lévő javaslatot? (Szavazás.) 4-en. Ki ellenzi? (Szavazás.)
18-an. A bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott.

A 70. pontban Ivády Gábor az országgyűlési képviselők összeférhetetlenségével
kapcsolatban tesz javaslatot. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom, mert ez az összeférhetetlenségi
törvénybe való.

ELNÖK: Ki ért egyet a javaslattal? (Szavazás.) A bizottság nem támogatja,
egyharmadot sem kapott.

A 71. pontban Bana Tibor és Novák Előd hasonló tartalmú, de eltérő szövegű javaslata
található. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Hasonló indokolással nem támogatom.

ELNÖK: Bana Tibor képviselő úr!
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BANA TIBOR (Jobbik): Ebben a módosító javaslatban az országgyűlési képviselők
álláshalmozásának a tényleges tiltására teszünk javaslatot, azzal a legfőbb indokkal, hogy
meglátásunk szerint az országgyűlési képviselői munka egész embert kíván. Ezért kellene
alaptörvényi szinten rögzíteni azt, amit a módosító javaslatban láthatnak. Köszönöm.

ELNÖK: Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 3-an. Ki ellenzi? (Szavazás.) 19-en. A
bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott.

A 72. pontban Bana Tibor, Gyüre Csaba és Novák Előd képviselők a mentelmi jog
ellen nyújtottak be javaslatot. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja a mentelmi jog eltörlését? (Szavazás.) 3-an. Ki nem támogatja?
(Szavazás.) 19-en. A bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott.

73. pont, Lázár János és Harrach Péter képviselők javaslata. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 19-en. Ki tartózkodott?  (Szavazás.) 3-an. A
bizottság támogatja.

74. pont, Lázár János és Harrach Péter javaslata. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot?  (Szavazás.) 19-en. Ki tartózkodott?
(Szavazás.) 3-an. A bizottság támogatja.

75. pont, Bana Tibor, Novák Előd és Gyüre Csaba képviselők javaslata. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom.

ELNÖK: Bana Tibor képviselő úr!

BANA TIBOR (Jobbik): Röviden szeretnék szólni. Novák Előd és Gyüre Csaba
képviselőtársaimmal a népszavazás lehetőségének szűkítésével kapcsolatban tettük meg a
javaslatunkat ebben az módosító indítványban, mert szerintünk egyértelműen elfogadhatatlan
az a mértékű korlátozás, amit önök a beterjesztett alaptörvényben meg kívánnak teremteni.
Lehetőséget kell biztosítani az embereknek a beleszólásra, ezért gondoltuk azt, hogy a
tilalmak közül jó néhányat ki kellene venni. Az indokolásban látható, hogy melyik kivételét
mivel indokoltuk meg, ezért ebbe most nem szeretnék részletesebben belemenni. Köszönöm.

ELNÖK: Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 3-an. Ki ellenzi? (Szavazás.) 18-an. A
bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott.

76. pont, Lázár János és Harrach Péter javaslata. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 18-an. Ki ellenzi? (Szavazás.) 3-an. A bizottság
támogatja.
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77. pont, összefügg a 105. ponttal, Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr javaslata.
Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom.

ELNÖK: Képviselő úr, parancsoljon.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Röviden szeretnék egy indoklást adni. Itt egy
nagyon lényeges kérdésről van szó. Korábban már szó volt a népszavazási jogkörök
kérdésköréről, hogy miket lehet népszavazásra bocsátani. Az is nagyon fontos kérdés, hogy a
mostani javaslat szerint két oldalról is szűkül a közvetlen néphatalom lehetősége. Ez a
javaslatom azt célozza, hogy védjük meg a közvetlen hatalomgyakorlás lehetőségét és ne
teremtsük meg azt a korlátot, ami ugyan már viszonylag régóta fennáll, azaz hogy az
eredményes és érvényes népszavazáson a választópolgárok 50 százaléka kell, hogy részt
vegyen. Semmi nem indokolja, hogy a jelenlegi rendszert, az egynegyedes szabályt felülírjuk,
pláne egy ilyen időszakban, amikor a kétharmados többség birtokában fennáll az erőteljesebb
hatalomkoncentráció lehetősége. Ebben a helyzetben nagyon rossz üzenete van a társadalom
felé egy ilyen jellegű alaptörvényi megfogalmazásnak, amely kifejezetten szűkíti a közvetlen
hatalomgyakorlás, a népszavazás lehetőségét. A helyi népszavazások kiejtése az
intézményrendszerből pedig végképp érthetetlen és elfogadhatatlan. Arra kérjük önöket, hogy
ne tegyék zárójelbe ilyen módon a közvetlen hatalomgyakorlás lehetőségét, a népszavazást.
Az elmúlt évek népszavazásai közül csak kettő felelt meg ennek a kritériumnak, a négy igenes
népszavazás és a szociális népszavazás, a többi népszavazás – akármilyen nagy
nyilvánosságot vagy érdeklődést kiváltó kérdés is volt – nem érte el azt az ingerküszöböt, ami
az 50 százalékos részvételhez kötötten eredményességet, érvényességet hozhatott volna.
Védjük meg ezt az intézményt, és tartsuk meg a közvetlen hatalomgyakorlás lehetőségét az
embereknek, mert valóban csak ez ad garanciát!

Köszönöm.

ELNÖK: Salamon képviselő úr!

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): A következőből kell kiindulni. A népszavazás
mint közvetlen hatalomgyakorlási mód, kivételes. Az általános hatalomgyakorlási mód,
közhatalom-gyakorlási mód, hogy pontosan fejezzem ki magam, a nép választott képviselők
útján történő hatalomgyakorlása. Ez úgy jelentkezik az alkotmányos szabályozásban, hogy
népszavazásra Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdéseket lehet bocsátani.

Mi is történik tehát elméleti értelemben? Népszavazás esetében kivételes,
hangsúlyozom, kivételes hatalomgyakorlásként a választópolgárok visszaveszik a
parlamentnek adott hatáskört; elvonják az Országgyűlés hatáskörét, és maguk gyakorolják azt.
Amikor népszavazásra kerül sor, tulajdonképpen két döntés születik. Az egyik döntés, hogy
elvonja-e a nép az Országgyűléstől a hatáskörét. Ehhez az elvonáshoz feltétlenül szükséges,
hogy a választópolgárok többsége, azaz a nép azt akarja, hogy ezt a hatáskört ne az
Országgyűlés gyakorolja. Aki nem megy el a népszavazásra, az nem akarja ezt. Tehát abban
az esetben, ha a részvétel nem éri el a választópolgárok több mint felét, az arra a kérdésre,
hogy elvonja-e a nép az Országgyűlés hatáskörét és maga kíván-e dönteni, arra a kérdésre egy
nemleges válasz.

Tehát nyilvánvalóan ebből adódik az, hogy ez a szabály teljesen indokolt és logikus,
és talán hadd tegyem hozzá gyakorlati példában is: a két legnagyobb súlyú népszavazás
Magyarországon ennek megfelelne: a négyigenes népszavazás is és a szociális népszavazás is
érvényes lenne. Kétségtelenül a NATO-népszavazás egy százalékkal alatta maradna ennek a
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követelménynek; az uniós csatlakozás pedig még lényegesen többel. Megjegyzem egyébként,
hogy mit jelent az, hogyha egy népszavazás érvénytelen: azt jelenti, hogy az Országgyűlésnek
szabad keze van a döntés meghozatalában. Tehát annak idején, ’97-ben ezt azért hozta be az
akkori MSZP-SZDSZ-es kétharmados többség, hangsúlyozom egyébként, az ellenzék
tiltakozása ellenére – akkor ellenzékben voltunk, és ugyanezt az álláspontot képviseltük –,
azért hozta be, mert félt attól, hogy a NATO-csatlakozáshoz nem tud többséget szerezni. De
én erre azt mondom, hogy ha ez a többség nem jött volna össze, lehet, hogy szépséghiba lett
volna a NATO szemében, de az Országgyűlés utána szabad kezet kapva meghozhatta volna,
amit a legjobb akarata szerint hozhatott.

Tehát még egyszer: két döntésről van szó. Az első döntés az, hogy elvesszük-e az
Országgyűléstől a hatáskört, és a második döntés, hogy ha elvesszük ezt a hatáskört, akkor mi
legyen a helyes döntés. Az első döntés úgy születik meg, hogy ha a választópolgárok több
mint fele elment, akkor kifejezésre juttatta és kinyilvánította, hogy elvonja az Országgyűlés
hatáskörét. Ez indokolja ezt a megoldást.

ELNÖK: Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 3-an. Ki ellenzi? (Szavazás.) 18 nem;
egyharmadot sem kapott.

A 78. pont következik, Lázár János, Harrach Péter javaslata; a köztársasági elnök
hatáskörét bővíti.

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18-an. Ki tartózkodott? (Szavazás. -
Nincs ilyen.) Ellenzi? (Szavazás.) 3-an. A bizottság támogatja.

A 79. és 80. pont Ivády Gábor javaslatai.

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 3-an támogatják. Ki ellenzi? (Szavazás.) 18-an;
egyharmadot sem kapott.

A 81. pontban Lázár János és Harrach Péter; a köztársasági elnök jogköre.

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Technikai változtatás, támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 21 igennel, egyhangúlag támogatjuk.
A 82. pont Lázár János, Harrach Péter, a köztársasági elnök jogállása.

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 18-an. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3-an. A
bizottság támogatja.

A 83-asról már döntöttünk.
A 84. és 86. pontok összefüggenek, Lázár János, Harrach Péter; a kormány

szervezetével és tagjaival kapcsolatos, a kormánytisztviselők jogállásáról van szó.

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 18-an. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3-an. A
bizottság támogatja.

A 85. pont Lázár János, Harrach Péter javaslata.
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GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 18-an. Ki nem támogatta? (Szavazás. – Nincs
ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett elfogadtuk.

A 87. pont Lázár János, Harrach Péter javaslata; a miniszterelnök megbízatásának
megszűnésével kapcsolatos.

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 18-an. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás
mellett elfogadtuk.

A 88. pont Lázár János, Harrach Péter javaslata.

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 18-an. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás
mellett a bizottság támogatja.

A 89. pont Lázár János, Harrach Péter javaslata.

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 18-an. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás
mellett a bizottság támogatja.

A 90. pont következik, Lázár János javaslata.

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom.

ELNÖK: Nem támogatja az előterjesztő. Gaudi-Nagy Tamás?

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez egy nagyon fontos javaslat, és bár Lázár
János módosító indítványáról van szó, tehát kormánypárti javaslat, de nekünk soha nem az a
szempont, hogy ki terjeszti elő, hanem hogy mit. Jelen esetben nagyon is egyet tudunk érteni
ezzel az indítvánnyal, mely szerint az Alkotmánybíróság a döntéshozatali folyamatban ne
csak az alaptörvényre és a sarkalatos törvényekre, hanem a történeti alkotmányra is
támaszkodhasson. Ez egy áttörés szintű javaslat lenne, ha beépülne az alaptörvénybe, hiszen
akkor lehetőség nyílna arra, hogy ne csak a Nemzeti hitvallásban, illetve általános
jogértelmezésben, hanem az Alkotmánybíróság formáló hatású, jellegű határozataiban
megjelenjen a történeti alkotmány mint értelmezési és hivatkozási forrás. Ez egészen
forradalmi változásokat hozhat olyan értelemben, hogy a visszatérést a történeti
alkotmányosságunk intézményrendszeréhez szolgálja. Tehát kifejezetten jó ötletnek tartjuk.

Egyébként másrészt viszont megfontolandó, hogy mi legyen az elmúlt húsz év
alkotmánybírósági döntéseivel. Könnyen lehet, hogy itt egy kapcsolódó módosító
indítvánnyal viszont foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. Nem láttam most ilyen módosító
indítványt, de Pokol Béla és többen is rámutattak alkotmányjogászok, hogy ezt mindenképpen
rendezni kell, mert az a judikatúra, ami az elmúlt húsz évben született, az érvénytelennek
nyilvánított és hatályon kívül helyezni hivatott alkotmány alapján, az nyilván nem lehet
további értelmezési forrás az új alaptörvény keretei között. De ez a javaslat mégis így, ebben a
formában részünkről támogatható.
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ELNÖK: Salamon László!

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Szerintem majd érdemes lehet meditálni, hogy
ha ezt a javaslatot elfogadnánk, az milyen következménnyel járna.

Az, hogy a sarkalatos törvények viszonyítási pont legyenek, valószínűleg egy szűkítő
hatást jelent. Az viszont, hogy a történeti alkotmány bekerül – ezt most hadd fogalmazzam
meg a pesties zsargon nyelvén –, szerintem, mivel az értelmezés az Alkotmánybíróság joga,
és mi bármit korlátozhatunk, akár bíróság, akár Alkotmánybíróság tekintetében, egyet nem
fogunk tudni elvenni sem a bíróságtól, sem az Alkotmánybíróságtól – nem mintha én bármit
is el szeretnénk venni, félreértés ne essék –, egyet nem fogunk tudni elvenni: az értelmezés
lehetőségét. Ha pedig ebben az van, hogy az Alkotmánybíróság a történeti alkotmány alapján
hozza a határozatait, akkor a pesties zsargon nyelvén mondva, az Alkotmánybíróság bármely
ügyben olyan döntést hoz, amilyet akar. Ezt pedig, én úgy gondolom, kerülni kellene, tehát
ezért én sem fogom tudni ezt a javaslatot támogatni.

ELNÖK: Az előterjesztő képviselője?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Az én indokolásom is az, hogy szinte minden pontja a
javaslatnak tragikus következményeket idézne elő a most elfogadandó alaptörvénynél, mivel a
sarkalatos törvényeket szerintem ez alapján lehet vizsgálni, és az Alkotmánybíróság
vizsgálhatná, de még itt is van egy értelmezési bizonytalanság. Ha valaki úgy értelmezi, hogy
nem vizsgálhatná, akkor kár az alaptörvénnyel annyit szenvedni, mert akkor a rendőrségi
törvény is pontosan ugyanennyit ér. Én egyébként nem ezt vezetném le belőle. Másrészt a
történeti alkotmány ilyenfajta kinyitásánál nem kell alaptörvényt elfogadni, s akkor a
Jobbiknak igaza van. Ebben az esetben az egészet egy módosítóval nyugodtan hagyjuk ki.
Köszönöm.

ELNÖK: Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 7-en. Ki nem támogatja? (Szavazás.)
12-en. A bizottság nem támogatja, de egyharmadot kapott.

91. pont, összefügg a 94. ponttal, Gyüre Csaba és Gaudi-Nagy Tamás javaslata. A
felülvizsgálati jogkör, illetve az Alkotmánybírósághoz fordulás lehetősége a javaslat tárgya. A
képviselők egyben az országgyűlési képviselőkre vonatkozó korlátozást is elhagynák.
Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom.

ELNÖK: Gyüre Csaba alelnök úr!

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Ezzel kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy
igen furcsa helyzet áll elő, hiszen valamennyi országgyűlési képviselőnek jogában áll
alkotmánytervezetet, alaptörvény-tervezetet benyújtani, törvényt kezdeményezni, de ezentúl
nem áll jogában az, hogy egy jogszabály felülvizsgálatát kezdeményezze az
Alkotmánybíróságnál. Ez jelentősen beszűkíti a demokrácia érvényesülési lehetőségét és az
Alkotmánybíróság eljárásának a jogkörét. Pont az a cél nem valósulhat meg, amire
létrehozták az Alkotmánybíróságot. A demokrácia egyik alapintézménye és letéteményese az
Alkotmánybíróság, de az erre irányuló jog nem érvényesülhet, mert megvonjuk az emberektől
és a képviselőktől az Alkotmánybírósághoz való fordulás lehetőségét. Csak a legnagyobb
frakciók kezdeményezhetik majd a jogszabályok felülvizsgálatát, ami azt jelenti, hogy
jelenleg például csak a kormánypárti frakció képes arra, hogy benyújtson egy ilyen javaslatot.
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Jogelméletileg persze nyilván kapunk erre ellentétes választ is, de ez gyakorlatilag ezt jelenti.
Az Alkotmánybíróság felülvizsgálati jogkörét ezzel gyakorlatilag megszüntetnénk.

ELNÖK: Képviselő úr ketté tudja-e választani a javaslatot olyan értelemben, hogy a
képviselőkre vonatkozó megszorításról és az actio popularisról külön tudjunk szavazni?

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Igen.

ELNÖK: Akkor így fogunk szavazni. Salamon László képviselő úr!

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Az, hogy actio popularisként működjön az
utólagos normakontroll, szinte a világon sehol sincs. Többek között ezért is mondják azt,
hogy a magyar Alkotmánybíróság hatásköre a világon a legerősebb. Azt, hogy ne legyen actio
popularis, maga az Alkotmánybíróság szorgalmazza a legerőteljesebben. Ezt csak azért
mondom, mert ha ezt ők sem élik meg jó megoldásként, akkor mi se éljük meg úgy.

Ami az országgyűlési képviselők egynegyedét illeti: képviselő úr felszólalása engem
inkább arra int, hogy az alkotmánymódosításnál lenne indokolt a koherenciát megteremteni és
ott leszűkíteni az alkotmány módosításának a kezdeményezési lehetőségét. Én inkább azt
támogatnám, hogy ott is csak egynegyed legyen jogosult, mert egyébként régi vesszőparipám
az alkotmány stabilitásának egy másik útja, az, amit a kétszer kétharmaddal már próbáltam
érvényesíteni. Ezt nem most találom ki. Az alkotmányjog világában az a megoldás, hogy
sokkal szűkebb az alkotmány módosítására feljogosítottak köre, mint a törvényalkotás
kezdeményezésére, bevett és elfogadott gyakorlat. Azt a logikát elfogadom, hogy nem helyes,
ha ez a kétféle kezdeményezés eltér egymástól, de én nem az egynegyedet törölném el, hanem
inkább az alkotmány kezdeményezésébe vinném be, hogy csak a képviselők egynegyede
kezdeményezhessen alkotmánymódosítást.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Turi-Kovács Béla képviselő úr!

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): A Salamon László képviselő úr által előadottak
az én meggyőződésem szerint igen nehezen indokolhatók akár jogelméleti – bár ebben ő igen
erős –, akár más indokokkal. A képviselői jogosítványoknak az a fajta szűkítése, amely a
parlamentben önálló frakcióval rendelkező pártok esetében is lehetetlenné tenné bizonyos
jogorvoslatok érvényesítését, álláspontom szerint ab start olyan helyzetet teremt, ami nagyon
nehezen egyeztethető össze bármilyen alkotmányos alapelvvel. Meggyőződésem az, hogy
szűkítésnek helye van, de a szűkítés mértéke nem mehet el addig, hogy a választói akaratot
próbálja meg úgy korlátozni, ami már semmivel nem indokolható. Az teljesen egyértelmű, ha
a választói akarat a választójogi törvénynek megfelelően olyan helyzetet teremt, hogy a
parlamentben valamelyik pártnak önálló frakciója van, akkor ennek a frakciónak a
jogosítványait más frakciókkal szemben olyan módon szűkíteni, amiről Salamon képviselő úr
beszélt, álláspontom szerint tarthatatlan. Az szerintem sem szerencsés, hogy egy képviselő

önállóan fordulhasson az Alkotmánybírósághoz az alaptörvény tekintetében, de a kettő

egymással szembeállítva teljességgel abszurdnak látszik.

ELNÖK: Gulyás Gergely!

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Úgy gondolom, az actio popularisszal kapcsolatosan
nem demokratikus kritérium, hogy nyugdíjas nyelvészek mindenféle jogi érdek nélkül az
Alkotmánybírósághoz fordulhassanak. Ezzel semmi gond nincs, sőt ebben többnyire talán
még egyetértés is van. Arra vonatkozóan, hogy ki legyen erre jogosult, nemzetközi példákat is
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kerestünk és ezekre is figyelemmel voltunk. Pontosan ugyanilyen az NSZK szabályozása, ott
a szövetségi, illetve a tartományi kormányok – nálunk ilyenek nincsenek –, illetve a
képviselők egynegyede fordulhat az alkotmánybírósághoz utólagos absztrakt normakontroll-
kérelemmel. A velencei bizottság ajánlására meg a különböző egyéb szervezetek kérésére az
alapvető jogok biztosa is fordulhat majd utólagos absztrakt normakontrollért az
Alkotmánybírósághoz; a módosítások ezt tartalmazzák. Úgy gondolom, ez nem nevezhető

sem rendkívülinek, sem csekélynek. Egyébként a hatálybalépést követő két évben a jelenlegi
ellenzék esetében is biztosított az egynegyed, de szeretnénk, ha ez az alkotmány nemcsak két
évig maradna hatályban. Nem tudom elképzelni, hogy normális esetben az ellenzéki
pártoknak, de legalább a legnagyobb ellenzéki pártnak ne legyen 25 százaléka, ha pedig nincs,
akkor tudomásul kell venni, hogy a társadalom ennyi támogatással sem ruházta fel az
ellenzéki pártokat és csak bizonyos szövetségek kötésével lehet az Alkotmánybírósághoz
fordulni. Ettől még lehet olyan indítványokat benyújtani, hogy az egyes frakciók is jogosultak
lehessenek az Alkotmánybírósághoz fordulni, de a jelenlegi formát én a magam részéről egy
abszolút elfogadható és az európai gyakorlattal is egyező szabályozásnak tartom.

ELNÖK: Köszönöm. Gyüre Csaba!

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Visszautasítom a Gulyás képviselőtársam által
elmondottakat. Nem szeretném ugyanis, hogy a Jobbik és az MSZP egymásra legyen utalva
olyan kérdésekben, amelyekben soha nem tudnak közös nevezőre jutni. Ha egységes lenne az
ellenzék, akkor igaza lenne képviselőtársamnak, de az említett két szervezet olyan távol áll
egymástól, ami miatt nehezen tudom elképzelni, hogy egy platformra jutnának ilyen
kérdésekben. Továbbra is fenntartom, hogy ez az indítvány olyan alapvető jogot von meg a
képviselőktől, ami nem egyeztethető össze az európai normákkal.

ELNÖK: Szavazni fogunk. Az indítvány ketté van választva. Először arról szavazunk,
egyetértünk-e azzal, hogy ne legyen korlátozva a képviselők számát illetően az
Alkotmánybírósághoz való fordulás.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Az rendben van, hogy szétválasztunk elemeket,
de már magát a mondatot is átfogalmazzuk. Ha pedig átfogalmazzuk, akkor terjesszen elő

kapcsolódó módosító javaslatot az alkotmányügyi bizottság.

ELNÖK: Itt van az előterjesztő, aki pontosítani fogja.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Egyébként nem fogom megszavazni, nem is
azért mondtam, de most már ügyrendileg mászunk bele olyan szövegbarkácsolásba, ami nem
biztos, hogy házszabályszerű.

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Én érettnek látom a helyzetet arra, hogy szavazzunk arról
a részről, hogy egyetért-e azzal a bizottság, hogy ne legyen korlátozva a képviselők száma az
Alkotmánybíróság... (Közbeszólásra:) Nem egynegyedére, hát egy képviselő is jogosult!
Tehát ezzel egyetért-e a bizottság? Az igeneket számoljuk! (Szavazás.) 16 igen. Ki az, aki
ellenezte? (Szavazás.) 2-en. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság
támogatja. Köszönöm szépen.

A 92. pont Lázár János, Harrach Péter javaslata; most már persze természetesen az
ismert döntésünkre figyelemmel... (Dr. Salamon László: Az actio popularisról nincs
szavazás?) Bocsánat, elfelejtettem szavaztatni; de majd oda fogunk érni. (Közbeszólások.)
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Az előterjesztő két javaslattá formálta, akkor az előterjesztő fenntartja azt a javaslatát,
hogy bárki. Igen, akkor arról szavazunk, egyetértünk-e azzal, hogy bárki az utcáról,
bárhonnan az Alkotmánybírósághoz forduljon. Ki ért ezzel egyet? (Szavazás.) 3-an; nem
fogadtuk el, egyharmadot sem kapott.

Visszatérünk tehát a 92. ponthoz, Lázár János, Harrach Péter javaslata. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 17-en. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3-an. A
bizottság támogatja.

A 93. pont Lázár János, Harrach Péter javaslata. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Ezt mindenki támogatta, köszönöm.
A 94. pont Gyüre Csaba, Gaudi-Nagy Tamás képviselők javaslata. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom; és összefügg egy előzővel. Ezt a 91-
essel nem szavaztuk még le?

ELNÖK: Szétszedtük, igen, így van. Tessék, a 94-esről, Gaudi-Nagy Tamás!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez már a sokadik olyan alaptörvényvédő
intézményrendszerbéli elem, amely fontos lenne, hogy megmaradjon. És csakúgy, mint a
népszavazás, csakúgy, mint az Alkotmánybírósághoz való bárki általi fordulás, a
felülvizsgálati lehetőség korlátozása sem fogadható el. Ez a javaslat ezt az eredeti állapotot
kívánja helyreállítani, ahhoz képest, amit még a tavaly Lázár János kezdeményezésére
meghozott alkotmánymódosítás eredményezett. Nyilván ott is egy aktuálpolitikai szempont
játszott szerepet, és nagyon rossz lenne, ha egy aktuálpolitikai szempont beépülne a
rendszerbe. Most, ahogy látom, a módosító javaslatuk arra irányul, hogy a nemzeti jövedelem,
GDP 50 százaléka, vagy az államadósság 50 százalékos mértéke alatti tartományban lehessen
csak teljes körűvé tenni az alkotmányossági felülvizsgálatát a költségvetési, járulék, adó
jellegű jogszabályoknak. Ez egyszerűen nem fogadható el. Pontosan egy ilyen helyzetben,
amikor adott esetben fokozott adóztatásra kényszerül, mondjuk, a kormányzat, akkor nem
vehetjük ki az Alkotmánybíróság kezéből. Gondoljunk bele, hogy a Bokros-csomag bizonyos
elemeinek a kiherélése éppen az Alkotmánybíróság döntése által valósulhatott meg, amit
annak idején – nagyon helyesen – igénybe vettek az akkori ellenzéki pártok. Ha ezt a
lehetőséget most nem biztosítanánk, akkor még az ilyen típusú megszorító csomagokkal
szemben sem semmi ilyen intézményi védelem nem lenne.

ELNÖK: Köszönöm. Ki támogatja a 94-es módosítást? (Szavazás.) 3-an. Ki ellenzi?
(Szavazás.) 15-en, és 2 tartózkodás volt. Egyharmadot sem kapott.

Igen?

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Elnök úr, egy pillanat, vissza kellene menni
a 92-eshez, mert a 92-esnek az e) pontja ütközik abba, amit az előbb elfogadtunk.

ELNÖK: Igen, ezt én említettem. A döntésünk ki fog erre terjedni, és bizottsági
módosító indítvánnyal fogjuk ezt megoldani. Helyre fogjuk tenni, koherenciazavar lesz,
valóban.
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DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Jó, köszönöm.

ELNÖK: A 95. pont következik, Lázár János, Harrach Péter javaslata: 11 helyett 15
tagja legyen az Alkotmánybíróságnak. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 17-en... (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Elnök úr,
szerettünk volna hozzászólni!) Ehhez? Majd még keresünk módot. (Derültség.) Ne
haragudjon, nem láttuk! Akkor visszamegyünk a kérdésfeltevésre. Parancsoljon!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Arra lennék kíváncsi, hogy erre a változásra
miért van szükség, pont arra tekintettel, hogy most olyan mértékű jogkörkorlátozást szenved
el az Alkotmánybíróság, amelynek fényében nem értjük azt, hogy akkor a létszám emelése
miért lenne most szükséges.

Egyébként egyetértünk azzal, hogy az Alkotmánybíróság működése váljon
hatékonyabbá, és akár határidők szabásával, anyagi-technikai eszközök, pénzforrások
rendelkezésre bocsátásával gyorsuljon és javuljon az Alkotmánybíróság munkája. De a
létszámemelésnek így, ebben a formában nem értjük az okát. Örülnénk, ha ehhez járulna az
actio popularis megmaradása, illetve a jogkörök körének az érintetlensége, de ez most nincs
így jelenleg. Tehát várjuk az indokolást.

ELNÖK: Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Az indokolás egyfelől az, hogy nem felel meg
egészen egyszerűen a valóságnak ez az említett iszonyatos jogkörkorlátozás; hogy iszonyatos
vagy sem, az már egy politikai vélemény kérdése, de ezt még, a jogkörkorlátozást elfogadom.
Ehhez képest most az előzetes normakontroll során visszaáll a korlátlan hatáskör, az
utólagosnál is a közjogi érvénytelenség megállapítására van lehetőség. Ráadásul egyébként
ezt is a GDP-arányos államadósság 50 százalékához kötjük, tehát a teljes korlátozás
megszűnik abban a pillanatban, ha oda visszajutunk, ahol egyébként már majdnem volt
Magyarország, amikor egy kiváló kormány 2002-ben hatalomra került.

Ami viszont a lényegi kérdés, hogy a jelenlegi helyzethez képest jogkörbővülésről
lehet beszélni most is, plusz van egy nagyon jelentős jogkörbővülés, ami az alkotmányjogi
panaszt teszi lehetővé a bírói ítéletekkel szemben és a bírói ítéletek megsemmisítését is ilyen
formában. Ez pedig további ügyterhet fog jelenteni. Ráadásul – és ebben egyetértek azzal,
amit Gaudi képviselő úr mondott – az Alkotmánybíróságról szóló törvény módosításakor
konkrét határidőket kell megjelölni. Az előzetes normakontrollnál ez meg is történik 30
napban itt a tervezetben; az utólagosnál nyilván nem ennyire szűk határidőben, de az
egyszerűen nem tartható, hogy vannak beadványok, amelyeket az Alkotmánybíróság nyolc-tíz
év alatt sem bírál el. Ahhoz viszont, hogy a meglévő ügyteherrel plusz még az alkotmányjogi
panasz bevezetésével az Alkotmánybíróság elbírjon, és ezeknek a határidőknek eleget tudjon
tenni, ahhoz feltétlenül szükséges a létszámemelés.

ELNÖK: Akkor most fogunk dönteni. Ki az, aki egyetért a létszám bővítésével?
(Szavazás.) 17-en. Ki nem támogatta? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.)
3 tartózkodás mellett elfogadtuk.

A 96. pont Lázár János, Harrach Péter javaslata, bővíti a hatáskört. Előterjesztő?
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GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 17-en. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás
mellett elfogadtuk.

A 97. pont Lázár János, Harrach Péter javaslata, a bírósági fejezetről van szó. Bíró az
lehessen, aki már elmúlt harmincéves. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Gyakorlatilag ez a helyzet ma is, csak szeretném
mondani, mert fogalmazóból titkárrá, s a többi, pályázat, mire odajut, már annyi. Tehát 13-an
támogatták. Ellenzés? (Szavazás.) 3 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás mellett a
bizottság támogatta.

98. pont. Lázár János és Harrach Péter javaslata arra vonatkozik, hogy a Kúria elnökét
kik közül lehet megválasztani. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Ki ért egyet azzal, hogy csak bíró lehet a Kúria elnöke? (Szavazás.) 17-en.
Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3-an. A bizottság támogatja.

99. pont, összefügg a 100. és 101. pontokkal. Lázár János és Harrach Péter javaslata a
legfőbb ügyészre és az ügyészségre vonatkozik. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 17-en. Ki tartózkodott?  (Szavazás.) 3-an. A
bizottság támogatja.

102. pont, Ivády Gábor képviselő úr javaslata. Ezt nem várta meg az ombudsman úr.
Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 3-an. Ki ellenzi? (Szavazás.) 17-en. A bizottság
nem támogatja, egyharmadot sem kapott.

103. pont. Lázár János és Harrach Péter javaslata szerint a helyettesek fogják ellátni
ugyanazt a feladatot. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 17-en. Ki ellenzi? (Szavazás.) 3-an. A bizottság
támogatja.

104. pont, Ivády Gábor képviselő úr javaslata. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság nem támogatja, egyharmadot sem
kapott.

106. pont, Lázár János és Harrach Péter javaslata. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.
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ELNÖK: Itt a vármegye nélkül értjük, mert a bizottság a vármegyét támogatta.
Koherenciát fogunk majd feloldani akkor, ha eljutunk oda. Ettől függetlenül kérdezem, hogy
ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 17-en. Ki tartózkodott?  (Szavazás.) 3-an. A bizottság
támogatja.

108. pont, Hegedűs Lorántné és Apáti István javaslata. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom, mert az eredeti szöveg megfelelő.

ELNÖK: Apáti István képviselő úr.

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Súlyos tévedés, hogy megfelelő lenne a szöveg,
ugyanis pont ez okozta az elmúlt húsz évben – különös tekintettel az elmúlt nyolc évben – az
önkormányzatok alulfinanszírozással való kivéreztetését. Amikor a „feladatarányos” meg az
„azokkal arányban álló” kifejezéseket bennhagyjuk az alaptörvény tervezetében, akkor
különböző kibúvókat lehet találni. Ez egy pontosító és egyértelműsítő javaslat, amelyből már
nem lehet kihátrálnia a mindenkori államvezetésnek. Ha az önkormányzatoknak kötelező
feladatokat határoznak meg, akkor azokhoz a szükséges forrásokat biztosítani kell, és nincs
helye „feladatarányos” meg egyéb ködös, kigyengítő vagy félremagyarázásokra okot adó
megfogalmazásoknak. Ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy ezt a javaslatot a tisztelt bizottság
támogassa. Köszönöm.

ELNÖK: Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 3-an. Ki ellenzi? (Szavazás.) 17-en. A
bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott.

109. pont, Hegedűs Lorántné és Apáti István javaslata. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom.

ELNÖK: Apáti István képviselő úr!

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Súlyos belső ellentmondás marad így meg az
alaptörvény tervezetében. Miközben a helyi önkormányzás egy nagyon fontos alkotmányos
alapelvéről beszélünk, aközben kényszertársulások létrehozásának a lehetőségét benne
hagyjuk. Ezt egyrészt sarkalatos törvényben vagy egyéb törvényben lenne célszerű sokkal
bővebb időkeretben, nyugodtabb körülmények között megtárgyalni, másrészt a helyi
önkormányzatiság jogának súlyos sérelme az, amikor egymással homlokegyenest ellenkező

érdekeket képviselő testületek, polgármesterek szemben állnak egymással, és
belekényszerítjük őket, mint egy akolba, hogy valamilyen állítólagos érdek oltárán feláldozva
a helyi önkormányzatiságot, a helyi önkormányzáshoz való alkotmányos alapjogot
kényszertársulásokat hozzanak létre. Ilyenformán a mindenkori központi hatalom olyan
szinten avatkozna bele a helyi önkormányzatok mindennapjaiba, ami elfogadhatatlan és még a
jelenlegi koncepcióval is összeegyeztethetetlen.

ELNÖK: Az előterjesztőé a szó.

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Képviselőtársamnak azzal a mondatával egyetértek,
hogy az önkormányzati törvényben kell ezekről dönteni. Az alkotmány ezt lehetővé teszi, és
bizonyos kötelező feladatokra teszi lehetővé a társulás ellátását. Egyébként minden más még
nyitott az önkormányzati törvényben, sőt ez is nyitott, hiszen csak lehetőségként szerepel itt.
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ELNÖK: Apáti képviselő úr!

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Ezt bízzuk az önkormányzatokra meg az
önkormányzati vezetők belátására, szabad döntésére. Semmiféle kötelező jellegű előírást ne
tegyünk, ne hagyjuk meg annak a lehetőségét, hogy ez később esetleg a működés zavaraihoz
vezessen, illetve az önkormányzatiság csorbát szenvedjen. Ezért továbbra sem tartanám
szerencsésnek, ha ezt nem vennénk ki belőle.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 3-an. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 15-en. A
bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott.

111. pont, Lázár János és Harrach Péter javaslata. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 15-en. Ki ellenzi? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki
tartózkodott?  (Szavazás.) 3-an. A bizottság támogatja.

112. pont, Lázár János és Harrach Péter javaslata. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 15-en. Ki tartózkodott?  (Szavazás.) 3-an. A
bizottság támogatja.

113. pont, Lázár János és Harrach Péter javaslata. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 15-en? Ki ellenzi? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki
tartózkodott?  (Szavazás.) 3-an. A bizottság támogatja.

114. pont, Lázár János és Harrach Péter javaslata. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom. Nyelvi pontosítás.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 15-en. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3-an. A
bizottság támogatja.

A 116. pontban Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr javaslata a nemzeti vagyonra
vonatkozik. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom.

ELNÖK: Képviselő úr, parancsoljon!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez egy rendkívül fontos javaslat. Az elmúlt
huszonkét év rabló- és vadprivatizációs ámokfutása nyomán olyan mértékű vagyonvesztést
szenvedett el az ország, aminek a körülményeivel mindenki tisztában van, aki tájékozódik
ezen a téren. Elkerülhetetlen az, hogy a nemzeti vagyon megvédése mellett az alkotmány, az
alaptörvény kifejezetten arról is rendelkezzen, hogyan lehet megteremteni a lehetőségét
annak, hogy ezek az akkori hatályos jogszabályok kereteit is nem egy esetben túllépő, de
mindenképpen a nemzeti érdekeket sértő vagyonvesztések orvosolhatók legyenek. Ennek az
útját nyitja meg ez az alaptörvénybe helyezett rendelkezés. Ennek az elmaradása viszont azt
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üzenné, hogy a jelenlegi kormányzat nem kívánja felvállalni a szembesülést ezzel és nem
kívánja az igazságtételt a nemzeti vagyon visszaszerzése terén biztosítani.

ELNÖK: Köszönöm. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem értem, hogy képviselő úr annak idején miért nem
támogatta a visszamenőleges hatályú jogalkotásra irányuló kormányzati próbálkozásokat.
Azok szerény kezdeményezések voltak ahhoz képest, mint ami ebben a javaslatban szerepel.
(Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Támogattam!)

ELNÖK: Kérem, hogy ne vitázzunk, hanem a javaslatról szavazzunk. Ki támogatja
Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr javaslatát? (Szavazás.) 3-an. Ki nem támogatja? (Szavazás.)
15-en. A bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott.

117. pont, Varga Géza képviselő úr javaslata. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom.

ELNÖK: Nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 3-an. Ki nem támogatja?
(Szavazás.) 15-en; egyharmadot sem kapott.

A 118. pont Hegedűs Tamás képviselő úr javaslata, a Nemzeti Bankkal kapcsolatos.

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom.

ELNÖK: Parancsoljon! Nyikos elnök úré a szó.

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Hegedűs Tamás távollétében
két megjegyzést hadd tegyek a javaslat érdekében.

Az egyik az, hogy itt arról van szó, hogy a Nemzeti Banknak ezt a kicsit fetisizált
függetlenségét nem látja indokoltnak a javaslattevő, két oldalról. Egyrészt az Országgyűlés
szerepét hangoztatja, hogy nem a Nemzeti Bank a felelős a monetáris politikáért direkt
módon, hanem az Országgyűlés rajta keresztül. Tehát ilyen értelemben az Országgyűlés a
felelősséget és a hatáskört is magának vindikálja.

A másik megjegyzés pedig az, hogy a kormánytól való függetlenségnek az
abszolutizálása helyett a kormány gazdaságpolitikájának a támogatását célozza a javaslat.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 3-an. Ki nem támogatta?
(Szavazás.) 15-en; egyharmadot sem kapott.

Igen, Salamon képviselő úr?

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Elnézést, még ha a levegőben is lóg a
megjegyzésem, mert már túl vagyunk a szavazáson, de ugye, azt tudjuk, hogy a Magyar
Nemzeti Bankra vonatkozó változásokkal kapcsolatban van egy kötelezettségünk, hogy az
Európai Unió vonatkozó szerveinek a véleményét ki kell kérni? (Közbeszólások a Jobbik
képviselői részéről.) Jó, csak szeretném, ha egy ilyen támadással szemben az új alkotmányt
megóvnánk. Mert kétségtelen, vannak nemzetközi kötelezettségeink, amelyeket lehet szeretni
vagy nem szeretni, de nem tudomást venni róluk nem lenne valami okos magatartás.

ELNÖK: A 119. pontnál tartunk, Pősze Lajos indítványa.
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GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Nem kapott támogatást,
egyharmadot sem.

A 120. pont következik, Lázár János, Harrach Péter javaslata, a Nemzeti Bankra
vonatkozó fejezet módosítását indítványozzák. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 15-en. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás
mellett elfogadtuk.

A 121. pont Nyikos képviselő úr javaslata. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom.

ELNÖK: Szót kért képviselő úr.

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Szakmai problémák vannak
ezzel a megfogalmazással, több szempontból is. Talán a leglényegesebbeket mondom.

Az egyik: tessék azt meggondolni, hogy az előterjesztett szöveg leszűkíti az Állami
Számvevőszék ellenőrző szerepét az államháztartásra, és az államháztartásba nem tartozó
olyan állami tulajdont, mint például az állami tulajdonban levő gazdasági társaságok, nem
vesz bele a szövegbe.

A legnagyobb probléma pedig az, hogy a nemzeti vagyon ellenőrzésére terjesztené ki
a Számvevőszék kompetenciáját, ami abszurdum. A nemzeti vagyonban benne van a
magánvagyon is, meg benne van a magánvállalkozások vagyona is; tehát ez egy teljes
tévedés. Azt gondolom, szándéka szerint fogalmazott rosszul az előterjesztő. Tehát itt a
nemzeti vagyont nem lehet a Számvevőszék ellenőrzési hatáskörébe utalni.

Továbbá azt javaslom, hogy azt a fajta, inkább az ellenőrzés módszerét, mikéntjét
célzó kritériumrendszert ne fogalmazzuk alkotmányba. Az (1) bekezdés utolsó mondata nem
alkotmányba való! Az maximum egy törvénybe, esetleg egy szakmai szabályba való. Nem
kell alkotmány rangjára emelni azt, hogy a Számvevőszék mit, milyen szempontok szerint
ellenőriz. Ez nem alkotmányba való!

S végül szeretném azt mondani, hogy amennyiben technikailag ez kezelhető, én a (2)
bekezdésben megfogalmazott javaslatomtól szívesen elállnék akkor, ha az első átmenne, mert
az a lényeg.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Miután nem rendelkezem a területen elnök úréhoz
hasonló szakértelemmel, én most tartom a nem támogatást, de ha a Jobbik kikéri, azt
megígérem, hogy ennek utánanézünk, és ha szakmailag jobb, mint a mi javaslatunk, akkor a
szavazáskor tudjuk támogatni. Tehát azzal utasítanám el, hogy kérem a Jobbik-frakciót, hogy
kérjék ki szavazásra. És akkor talán úgy is, hogy megnyissuk a lehetőséget, hogy külön
szavazhassunk az első részről és a második részről most.

Köszönöm.

ELNÖK: Akkor most így fogunk szavazni. Tehát az előterjesztő jóváhagyásával, az
indítványozó is utalt erre: tehát az (1) bekezdésben írt kiegészítésről szavazunk. Ki az, aki ezt
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támogatja? (Szavazás.) 3-an. Ki nem támogatta? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott?
(Szavazás.) 16 tartózkodás mellett nem kapott egyharmadot sem.

Ki az, aki a (2) bekezdésben írtakat támogatja? (Szavazás.) 3-an. Ki tartózkodott?
(Szavazás.) 16 tartózkodás mellett ez sem kapott egyharmadot sem. Köszönöm szépen, és
akkor kaptunk egy ígéretet ezzel kapcsolatban.

A 122. pont Nyikos László képviselő úr javaslata, a Költségvetési Tanáccsal
kapcsolatos, tehát hogy ne legyen, magyarul.

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Szintén nem támogatom.

ELNÖK: Igen, tessék!

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Amikor az eseti bizottságban volt
szerencsém itt lenni, akkor volt egy olyan általános elfogadott alkotmányozási elv, miszerint
olyan intézményeket, amelyek néhány évesek, csecsemőkorban vannak, eleve nem fogunk
beemelni az alkotmányba. Itt egy ilyen intézményről van szó. Ráadásul olyan hatásköröket
adna az alaptörvény ennek a háromtagú grémiumnak, ami egészen szokatlan
világviszonylatban is. Ezt a fajta vétójogot nem három embernek kell gyakorolni, felelősség
nélkül, hanem az Országgyűlésnek, ha nem felel meg a költségvetési törvényjavaslat! Ez
szervezéselméleti vagy bármilyen szempontból egy abszurd javaslat, hogy három ember
felelősség nélkül dönteni fog arról, hogy a kormánynak a törvényjavaslata alkalmas-e az
elfogadásra.

Köszönöm.

ELNÖK: Igen, Gulyás Gergely?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Ebben viszont tudok állást foglalni. Láttuk, hogy
mondjuk, az elmúlt nyolc évben hogyan gyakorolta az Országgyűlés többsége ezt a
felelősségét. Tehát úgy gondoljuk, hogy a leghatékonyabb módja az újbóli eladósodás
megakadályozásának, illetve az adósságcsökkentésnek az a valóban jelentős
szuverenitáskorlátozás, amit ezzel az Országgyűlés magára vállal. Nem látunk jobb
alkotmányos garanciát. Ha általánosságban előírjuk az adósságkorlátot, és ezt akár az
Alkotmánybíróság, akár a Költségvetési Tanács nem ellenőrizheti, akkor ennek a
rendelkezésnek jelentősége nem lesz. Ez kizárólag akkor számon kérhető, ha ezt a
szuverenitáskorlátozást az Országgyűlés vállalja.

Ezen egyébként jelentős vita volt, de mi ennek a vállalása mellett foglaltunk állást.

ELNÖK: Gyüre Csaba!

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Ezzel a logikával egyetlen nagy probléma van,
mégpedig az – és ezt már nagyon sokszor elmondtuk a plenáris üléseken is kritikaként a
Fidesz-KDNP jogszabályalkotásával kapcsolatosan –, hogy általában mindenben abból indul
ki a kormánypárt, hogy ő marad hatalmon. De itt ugyanúgy átkerülhet akár egy olyan politikai
csoportnak a kezébe is a hatalom, mint amelyik az elmúlt nyolc évben szervezte, és akkor ő

fogja meggátolni. Tehát itt azt is kell nézni, hogy milyen hátulütői lehetnek ennek a
rendszernek! De egyébként azt sem támogatjuk, ahogy így megvan, mert jelen pillanatban, a
jelen adott helyzetet és politikai státuszt figyelembe véve sem tudjuk ezt elfogadni, és
ténylegesen a népszuverenitás alapvető joga szenved itt súlyos csorbát.

Köszönöm.
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ELNÖK: Szeretném felhívni a tisztelt képviselők figyelmét, hogy több mint három
órája tárgyalunk – egymást nem fogjuk tudni itt meggyőzni. Ha új elem van, azt tessék
elmondani. Tessék parancsolni!

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm szépen. Röviden szeretnék csak reagálni,
hogy itt a szuverenitáskorlátozásnál akkor a koherens álláspont fenntartására kérek mindenkit.
Mert amikor költségvetési ügyekben az Alkotmánybíróság hatásköre korlátozott, akkor
ugyanezen logika mellett ezt a döntést ünnepelni kellene. Hiszen ott az Országgyűlés
szuverenitása korlátlan. Tehát csak a kettőt akkor egymás mellett lássuk, mert ilyen alapon
egyébként az Alkotmánybíróságot meg kellene szüntetni – ahogy Angliában nincs is, a
történeti alkotmányosság mellett –, hiszen akkor az Országgyűlés, a néphatalom képviselői
korlátlan szuverenitással rendelkeznek.

Van itt azonban egy szerintem fontos korlát, és ez hatalomváltás esetére is igaz, hogy
ha egy Költségvetési Tanács jóváhagy egy költségvetést – ezért mondom, hogy ez a jelenlegi
hatalom részéről a lehető legnagyobb önkorlátozás, amit vállalhat –, és ez a költségvetés utána
nem alkalmas az alkotmányos célnak a beváltására, tehát az államadósság csökkentésére vagy
50 százalék alatt tartására, akkor egy év alatt vagy két ilyen eset után a Költségvetési Tanács a
saját hitelességét veszti el. Egyébként abban már egyetértenék, hogy esetleg ezt javaslatokkal
is lehetne szankcionálni, mert az lenne az igazi garancia, de csak jelzem, hogy egy év alatt
kiderül, hogy egy Költségvetési Tanács pártosan vagy pártatlanul működik-e.

ELNÖK: Új elemek vannak? Salamon úr!

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): A Költségvetési Tanács alkotmányban való
szerepeltetése kapcsán rá kell mutatni arra, hogy annyiban más a helyzet az alkotmány-
előkészítő eseti bizottság koncepciójához képest, hogy itt a Költségvetési Tanács az Állami
Számvevőszék most már meg nem lévő hatáskörének egy részét veszi át, mégpedig egy
nagyon erős vétójoggal párosítva. Abból adódóan, hogy a Költségvetési Tanács átvesz egy
eddigi számvevőszéki szerepkört, én látom annak indokát, hogy bekerüljön a Költségvetési
Tanács az alkotmányba, mert az Állami Számvevőszékkel gyakorlatilag azonos rangra kerül.
Itt tehát nem értünk egyet.

A vétójogot viszont én is sokallom és túlzásnak tartom. Ezt elmondtam a parlamenti
hozzászólásomban is és itt is megemlítem. Természetesen azok a felvetések is jogosak,
amelyek azt mondják, hogy valamilyen szorító eszköze legyen a Költségvetési Tanácsnak egy
felelős költségvetés kikényszerítésére. Én egyelőre nem látom a jó eszközt. Ezt túlzásnak
tartom, de még senki nem jelenített meg egy alternatívát. Ezt úgy ironizáltam a parlamenti
felszólalásomban – lehet, hogy nem mindenki értette meg –, hogy van ám nekünk
felsőházunk, a Költségvetési Tanács, mégpedig abszolút vétójoggal. Ezt kritikaként mondtam
a javaslattal kapcsolatban. Tehát egyetértek azzal, hogy ez a vétójog rendkívül erős, de jelen
pillanatban nincs javaslatom, hogy mi lenne jó helyette. Jó lenne valami mást találni, mert ezt
én is erősnek tartom.

Képviselő úrnak egységes javaslata van az egész elhagyására, de ezzel megint nem
tudok mit kezdeni. Ezt ebben a formában nem tudom támogatni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki ért egyet Nyikos László 122. pontban foglalt
javaslatával? (Szavazás.) 3-an. Ki tartózkodott?  (Szavazás.) 14-en. A bizottság nem
támogatja, egyharmadot sem kapott.

123. pont, Lázár János és Harrach Péter javaslata a különleges jogokra és a
hadiállapotra vonatkozóan. Előterjesztő?
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GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 14-en. Ki tartózkodott?  (Szavazás.) 3-an. A
bizottság támogatja.

124. pont, összefügg a 125. és 126. pontokkal, Lázár János és Harrach Péter javaslata.
Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 15-en. Ki tartózkodott?  (Szavazás.) 3-an. A
bizottság támogatja.

127. pont, Gaudi-Nagy Tamás és Kiss Sándor képviselők népszavazásra irányuló
indítványa. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 3-an. Ki ellenzi? (Szavazás.) 14-en. A
bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott.

128. pont, Ivády Gábor javaslata. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom, mert a 129. pontban lévő javaslat
kizárja.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság nem támogatja, egyharmadot sem
kapott.

129. pont, Lázár János és Harrach Péter javaslata. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Ezzel kapcsolatban még nincs végleges döntés, de én
támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja.
130. pont, Lázár János és Harrach Péter javaslata. Ez az összes nyelvtani hibára

vonatkozik, amiket nem sorolnék fel. Előterjesztő?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja a nyelvhelyességi és kodifikációs javaslatokat? (Szavazás.) 17-
en. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3-an. A bizottság támogatja.

Még egy feladatunk van. Mi terjesztenénk elő bizottsági indítványként a következő
javaslatot: „A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a választópolgár
a lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén választhat, a választópolgár a szavazás jogát
lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén gyakorolhatja.”

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Ez megfelel a jelenlegi szabályozásnak. A helyi
önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásán ma is van egy ilyen szűkítés,
másképpen nem lenne lebonyolítható a választás.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 17-en. Ki ellenzi? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki
tartózkodott?  (Szavazás.) 3-an. A bizottság támogatja.

Rubovszky György képviselő úr!
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DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): A 39. pontnál a (3) bekezdés úgy szól, hogy
„tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés csak szándékos, erőszakos bűncselekmény
elkövetése miatt, bírói ítéletben szabható ki”. A bírói ítéletet hagyjuk már ki belőle, mert az
komikussá teszi a törvényszöveget.

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Máshol benne van, hogy csak bíróság ítélkezhet.

ELNÖK: Megjegyeztük, és fel fogjuk dolgozni.
Bizonyára tudják képviselőtársaim, hogy a jövő héten a kapcsolódó módosító

indítványokkal kapcsolatos bizottsági munkánk lesz. Remélhetőleg az az ülés a mainál
rövidebb lesz.

Köszönöm szépen a részvételt, az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 17 perc)

Dr. Balsai István
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Prin Andrea és Soós Ferenc


