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Napirendi javaslat

1. Döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről, általános vita:

a) A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvénynek az

Alaptörvénnyel összefüggő egyes átmeneti  rendelkezések megalkotása érdekében

szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3199. szám)

(Lázár János, dr. Balsai István (Fidesz) képviselők önálló indítványa)

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

törvényjavaslat (T/3200. szám)

(Lázár János, dr. Balsai István (Fidesz) képviselők önálló indítványa)

2. A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a társasházakról

szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3005.

szám)

(Általános vita)

3. Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket

feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság

felállításáról szóló országgyűlési határozati javaslat (H/3075. szám)

(Dr. Kocsis Máté, Németh Szilárd István (Fidesz) képviselők önálló indítványa)

(Módosító javaslatok megvitatása)

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

a) A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló

46/1994. (IX.30.) OGY határozat módosításáról szóló országgyűlési határozati

javaslat (H/2935. szám)

(Balczó Zoltán, Farkas Gergely (Jobbik) képviselők önálló indítványa)

b) A  Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló

46/1994. (IX.30.) OGY határozat módosításáról szóló országgyűlési határozati

javaslat (H/2647. szám)

(Kovács Péter (Fidesz) képviselő önálló indítványa)
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c) A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/2654. szám)

(Bertha Szilvia, Murányi Levente (Jobbik) képviselők önálló indítványa)

d) A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvénynek az élet és a tulajdon

jogos önhatalommal történő védelme érdekében szükséges módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/2752. szám)

(Dr. Apáti István, Szilágyi György (Jobbik) képviselők önálló indítványa)
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Dr. Balsai István (Fidesz), a bizottság elnöke, valamint
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság alelnöke

Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz)
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)
Kozma Péter (Fidesz)
Dr. Molnár Attila (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz)
Dr. Szakács Imre (Fidesz)
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)
Dr. Varga István (Fidesz)
Dr. Vas Imre (Fidesz)
Dr. Vitányi István (Fidesz)
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz)
Dr. Rubovszky György (KDNP)
Dr. Salamon László (KDNP)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Dr. Lamperth Mónika (MSZP)
Dr. Steiner Pál (MSZP)
Dr. Ipkovich György (MSZP)
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott
Dr. Budai Gyula (Fidesz) dr. Varga Istvánnak (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Bárándy Gergely (MSZP) dr. Harangozó Tamásnak (MSZP)
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) távozása után dr. Balsai Istvánnak
(Fidesz)
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Meghívottak részéről

Hozzászólók
Dr. Rétvári Bence államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
Dr. Eiselt György helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)
Szöllősi László helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Szilágyi György országgyűlési képviselő (Jobbik)
Dr. Apáti István országgyűlési képviselő (Jobbik)
Murányi Levente országgyűlési képviselő (Jobbik)
Farkas Gergely országgyűlési képviselő (Jobbik)

Megjelent
Polgár Éva Ildikó szakmai tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 31 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Tisztelettel üdvözölöm a bizottság tagjait, megjelenteket és érdeklődőket.

Ismertetem az eddigi helyettesítéseket: Varga István Budai Gyulát, Szakács Imre
Vitányi Istvánt, Harangozó Tamás Bárándy Gergelyt, Vas Imre Papcsák Ferencet helyettesíti;
egyelőre ez a helyzet.

Tájékoztatom a bizottság tagjait arról, amit amúgy is tudnak, hogy a korábban
elhatározott napirend kiegészítéséről kell döntenünk. Kiosztottuk azt a kiegészített, új
változatnak nevezett napirendi javaslatot, amelyben az 1/a és /b pontjában szerepel az a két
javaslat, amelynek többek között én vagyok az előterjesztője, ezért át is fogom adni majd az
elnöklést Cser-Palkovics alelnök úrnak a napirend megszavazása után.

Kérdezem, ki támogatja a napirendi... (Dr. Lamperth Mónika: Elnök úr, szeretnék
előtte!) Napirend előtt? (Dr. Lamperth Mónika: A napirendhez ügyrendi javaslatot tenni.) A
napirend megszavazása előtt? (Dr. Lamperth Mónika: Igen.) Parancsoljon!

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Ez az új indítvány, hogy az eredetileg kiküldött napirendi javaslathoz képest
tárgyaljuk meg most a hét végén benyújtott alkotmánymódosítást, ez ellen a Magyar
Szocialista Párt a leghatározottabban tiltakozik. Úgyhogy azt kérem elnök úrtól, hogy erről
külön legyen szavazás. A tartalmi kritikánkat a napirendnél el fogjuk mondani.

ELNÖK: A tiltakozásról hogy tudunk szavazni? Vegyük le a napirendről, ezt kéri?
(Dr. Lamperth Mónika: Így van.) Értem. Jó, akkor először ezt teszem föl szavazásra.

Tehát ki ért azzal egyet, hogy az újonnan beérkezett indítványokat vegyük le a
napirendről? (Szavazás.) 6 igen. Ki az, aki ellenzi ezt? (Szavazás.) 18-an. Köszönöm.

Ki az, aki az új változatban előterjesztett napirendet elfogadja? (Szavazás.) 18-an. Ki
az, aki ellenzi? (Szavazás.) 6-an. Elfogadtuk a napirendet.

Átadom az elnöklést az 1. pontban szereplő napirendi pontok megtárgyalásának
időtartamára Cser-Palkovics alelnök úrnak. Parancsoljon!

(Az ülés vezetését dr. Cser-Palkovics András, a bizottság alelnöke veszi át.)

Döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről, együttes általános vita

a) A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvénynek az
Alaptörvénnyel összefüggő egyes átmeneti rendelkezések megalkotása érdekében
szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3199. szám); b) Az
Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/3200. szám)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát az 1. napirendi ponttal kapcsolatban az együttes
vitát megnyitom. Kérdezem az előterjesztő Balsai István képviselő urat, kíván-e szólni.
Parancsoljon!

Dr. Balsai István szóbeli kiegészítése

DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Lázár János képviselő úrral együtt
pénteken nyújtottuk be a mindenki által megismert és holnap tárgyalásra kerülő napirendi



- 9 -

kiegészítő javaslatot. Az egyikben egy alkotmánymódosítás található, a másikban pedig az
Alkotmánybíróságra vonatkozó 1989. évi XXXII. törvény módosítása. (Dr. Rubovszky
György: Nincs ma házbizottsági ülés?) De van, háromnegyed 1-kor. (Dr. Rubovszky György:
Akkor lesz Házszabálytól eltérés?) Nem, alkotmánymódosításnál nincs. Bocsánat, itt közben
technikai kérdések merültek föl.

Az alkotmánymódosítás több elemet tartalmaz. Az egyik, az 1. § különösebb
indokolást nem igényel. Arról van benne szó, hogy mindaddig, amíg az alaptörvény hatályba
nem lép, nyilván a jelenleg hatályos alkotmány szerint kell eljárnunk. A jelenleg hatályos
alkotmány viszont azt a kifejezést nem ismeri, hogy „alaptörvény”, és ezért az alaptörvény
érdekében elfogadandó úgynevezett sarkalatos törvényeket a jelenlegi alkotmányban foglalt
előírások kiegészítésével kívánjuk teljesíteni. Tehát ugyanolyan szavazataránnyal kell
elfogadni tulajdonképpen a jelenlegi hatályos alkotmány szerint is az alaptörvény
végrehajtására vonatkozó törvényeket, mint amilyen a jelenleg hatályos alkotmányban már fel
van sorolva, de itt hiányzik az „alaptörvény” kifejezés.

A 2. §, amely egyébként nem a bizottságunk kompetenciája, de ennek az
alkotmánymódosításnak tárgya, tehát erről is beszélnünk kell: a jelenleg hatályos alkotmány
70/A. §-a kiegészül, amelyik szociális ellátásokkal és foglalkoztatással kapcsolatos,
nyugdíjakkal kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz. Ez a kiegészítés senkitől nem vesz el
semmit, szeretném ezt leszögezni. Én itt nem látom ebben a szövegben, hogy bárkinek a
nyugdíját elvennék vagy bárkivel kapcsolatban rosszabb helyzetet teremtene az
alkotmánymódosítás... (Derültség az MSZP képviselői részéről.) Lehet, hogy ez nevetséges,
de én itt nem látok ilyet. Majd ha lesz ilyen törvénycsomag - ami nyilván lesz -, az majd meg
fogja nyilván indokolni, hogy mi legyen a szolgálati nyugdíjakkal, mi legyen a
rokkantnyugdíjakkal, a korengedményes nyugdíjakkal, mi legyen az általános öregségi
nyugdíjkorhatár betöltése előtt nyugdíjba menők helyzetével. Ez természetesen majd annak a
törvénynek vagy törvénycsomagnak lesz a tárgya, amelyet majd, gondolom én, a kormány
előterjeszt. Tehát ez az alkotmánymódosítás ennek a lehetőségét, a nyugdíjrendszer
átalakításának a lehetőségét szabályozza, illetve teszi lehetővé.

A következő szakasz pedig, tehát az alkotmánymódosítás 3. §-a az
Alkotmánybírósággal kapcsolatos jelenleg hatályos rendelkezést, amely az alkotmánybírák
létszámát 11 főben határozza meg, az alaptörvényben szabályozott és jövő januártól amúgy is
aktuálissá váló 15-re emeli föl. Ennek indokait az írásbeli indokolás tartalmazza. Az a
lényege, hogy még a 2010. évben a felemelt létszámban meg tudják kezdeni munkájukat,
ugyanis többlethatáskört kapott - mindenki mással ellentétben, aki ezt vitatja, én így érzem -
az Alkotmánybíróság. Az ő kérésük volt egyébként az én ismereteim szerint, hogy ne 11-en
végezzék a munkát, hanem 15-en. Ennek megfelelően ez az alkotmánymódosítás ezt
tartalmazza, s még a hatálybalépéssel kapcsolatban erre vonatkozóan azt, hogy szeptember 1-
jén lép hatályba. Tehát mint látják, a szükséges tagokat az 5. §-ban írt módon - az egyébként
ismert eljárással - július 31-éig szeretnénk, ha az Országgyűlés megválasztaná, s ugyanezen
időpontban, az új alaptörvénynek megfelelően, az Alkotmánybíróság elnökét is válassza meg
az Országgyűlés, az eddigi helyzettel ellentétben.

Jelenleg az Alkotmánybíróság saját tagjai közül választ elnököt, három évre;
tulajdonképpen rotációs alapon, háromszor három évre szól egy kilencéves mandátumnál.
Úgy gondolom, hogy ez, az eltelt húsz év gyakorlatát is figyelembe véve, nem felel meg a
kiegyensúlyozott működésnek. Ezért az új alaptörvény szerint az egész ciklus időtartamára -
ha egyéb feltételek fennállnak - elnököt választ az Országgyűlés. Azt hiszem, ez sem
különösebben ismeretlen dolog a bizottság tisztelt tagjai előtt.

Ehhez kapcsolódik még az Alkotmánybíróságról szóló hatályos törvény, vagyis az
1989. évi XXXII. törvény módosítása, amely az előbb elmondottak szerint itt is tartalmazza a
11-ről 15 tagra bővítés szövegszerű változtatását. S természetesen az „elnökét és helyettes
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elnökét” nyilvánvalóan ki kell javítani, mert csak a helyettes elnökét fogja az
Alkotmánybíróság megválasztani. Ezt azoknak a megnyugtatására mondom, hogy az
Alkotmánybíróság a saját soraiból fog helyettes elnököt választani, ezt az Országgyűlés nem
vonja el, vagy nem értelmezi olyannak, hogy az Országgyűlésnek kellene döntenie ebben.
Általában a közjogi méltóságoknál ez a bevett gyakorlat, hiszen a Legfelsőbb Bíróság
elnökénél, a legfőbb ügyésznél ugyanez a helyzet; az Alkotmánybíróságnál is ez lesz a
helyzet az újraválasztással kapcsolatban. És a többes számot nyilván egyes számra kell
javítani; nyilván egy elnökhelyettese lesz az Alkotmánybíróságnak, mint ahogy most is annyi
van.

Ez az előterjesztés rövid szóbeli indokolása.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. További helyettesítések: Horváth Zsolt
Mátrai Márta képviselő asszonyt, Rubovszky György pedig Gruber Attila képviselő urat
helyettesíti.

Lamperth Mónika kért szót.

Hozzászólások

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Előterjesztő! Kedves Képviselőtársaim! Nem véletlen, hogy a Magyar Szocialista Párt
nevében tiltakoztam az ellen a napirendi szavazás előtt, hogy egy ilyen tartalmú
alkotmánymódosítást ilyen módon tárgyaljon az Országgyűlés. Sajnos azt kell mondanom,
hogy ezt már megszoktuk, úgyhogy ezzel most különösebben nem akarnék foglalkozni, csak
utalok rá, hogy elképesztő, hogy ilyen súlyos tartalmú alkotmánymódosításra úgy kerül sor,
hogy pénteken az internetről értesülünk róla, nemcsak mi, hanem a magyar társadalom, aztán
hétfőn reggel 9 órakor kapunk arról tájékoztatást, hogy már a mai alkotmányügyi bizottsági
ülésen soron kívül ezt tárgyalni fogjuk. Ez teljesen elfogadhatatlan!

A dolog tartalmáról. Az jól látszik ebben az alkotmánymódosításban, hogy a Fidesz-
KDNP-szövetség totális támadást indít a nyugdíjasok ellen. 500 ezer embert érint ez az
alkotmánymódosítás, és miközben értem azt, amit elnök úr mondott előterjesztőként, hogy ez
az alkotmánymódosítás még nem csinál senkinek semmilyen bajt - valami ilyesmi
megfogalmazás hangzott el Balsai elnök úrtól -, de ő is bejelentette itt, hogy természetesen
azért van szükség erre az alkotmánymódosításra, mert ezen alkotmányos felhatalmazás
alapján korlátozó törvényekre készül... - lehet, hogy ezt a szót nem használta, én mondom,
hogy korlátozó törvények benyújtására készül, nem a kormány, hanem a kormánypárti
képviselők. Mert itt az a szokás, az újabb szokás a Fideszben, hogy minden olyan ügyet, amit
érdemben kellene az érintettekkel egyeztetni, azt képviselők adják be. Azért képviselők adják
be, mert rájuk nem vonatkozik a Fidesz által elfogadott jogalkotási törvény, amely
meghatározza, hogy a kormány által benyújtott törvénymódosításoknál milyen előzetes
egyeztetési kötelezettség van.

Egészen elképesztő, hogy ennek a totális támadásnak a célzottai, most nemcsak a
rendészeti állományban dolgozókról beszélek - még lehet, hogy erről képviselőtársam mond
néhány mondatot -, hanem azok a bányászok, vegyipari munkások, buszsofőrök, azok a nehéz
munkában megrokkantak, akik valamilyen oknál fogva korábban mentek el akár
korengedményes, korkedvezményes, bányásznyugdíjjal vagy bármi mással, olyan fenyegetett
helyzetbe kerülnek, ami teljesen elfogadhatatlan. És nyilvánvaló a politikai szándék:
költségvetési megtakarításra szeretne ezektől a szerencsétlen emberektől szert tenni a
kormány, miközben a tehetősek 500 milliárd nagyságrendben kapnak olyan adókedvezményt,
amitől jelentősen nő a havi jövedelmük. Tehát ez megint a társadalmon belüli átcsoportosítás
a szegényektől a tehetősek javára. Teljesen elfogadhatatlannak tartjuk!
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A másik, hogy ez egy agresszív támadás a jogbiztonság ellen is, hiszen olyan szerzett
jogot sért ezzel az alkotmány, illetve majd ha önök elfogadják, az alkotmány, illetve az erre
alapuló törvények, amivel a jogbiztonságot megrengetik. Jogállamban ugyanis jóhiszeműen
szerzett és gyakorolt jogokat korlátozni bármilyen módon ilyen eljárásban nem lehetséges,
nem szabad, tilos. Ezért jogos minden felháborodás, amelyet a szakszervezetek részéről a
hétvégén tapasztaltunk.

A Magyar Szocialista Párt a leghatározottabban tiltakozik ez ellen. Nem fogjuk
megszavazni.

ELNÖK: Rétvári államtitkár úrnak adom meg a szót; kérjük a kormány álláspontját.

DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Köszönöm szépen. Csak röviden szeretném a kormány álláspontját ismertetni, amely
támogató lesz a javaslattal kapcsolatban, s nyilvánvalóan minden más kérdésben, amely az
általános vitára magára tartozik, azt az általános vitában tudják ismertetni az előterjesztők, a
kormánypárti, ellenzéki képviselők és maga a kormány is.

Mi úgy látjuk, hogy ha Magyarország versenyképességét kívánjuk szolgálni, akkor át
kell tekintsük ezeket a rendelkezéseket, amelyek a nyugellátásra vonatkoznak. Önök is
ismerik azokat az arányszámokat, hogy az emberek 80 százaléka 60 éves kor alatt megy
nyugdíjba, és 50 éves kor alatt is egy jó pár, 10 százaléknyi nyugdíjas található. Ezeknek egy
része valóban indokolt, és azoknak az embereknek a nyugellátását meg kell védeni, akár
előrehozott, akár rokkantsági nyugdíjról van szó. De vannak olyan ellátások, amelyeket
nyilvánvalóan jogosulatlanul vesznek igénybe. Csak ez utóbbiaknak kell tartani e módosítás
után is a törvények megváltozásától, az alkotmány módosításától. Akik kettős ellátásban
részesülnek, egyrészről az állam újraelosztó rendszerén keresztül is kapnak valamilyen
juttatást, akár szociális, akár nyugdíj alapon, és mindemellett munkát is vállalnak, azoknál
merül fel ennek egész egyszerűen csak a kérdése is. Nyilván a munkához való jogot senkitől
nem lehet elvonni, mindenki szabadon választja meg, hogy hogyan dolgozik és mit dolgozik
nyilvánvalóan az adott gazdasági-piaci körülmények között. Ugyanakkor az állam
felülvizsgálhatja, hogy a szociális juttatásokat milyen mértékben adja azoknak, akik maguk
egyébként munkaképesek és munkát is vállalhatnak.

Minden más kérdés szerintem az általános vitára tartozik. Ezért a kormány előzetesen
jelzi, hogy támogatja a tárgysorozatba-vételt, az általános vitára alkalmasságot. A tartalmi
kérdéseket és a módosító indítványokat pedig vitassuk meg a parlamentben, annak rendje és
módja és a Házszabály szerint.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Staudt Gábor képviselő úr kért szót.

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Egészen egyszerűen elképedve állunk az előterjesztés előtt, több okból is. Egyrészt itt
elhangzott a szerzett jogok védelme, illetve én továbbmennék: ez a mindenkori államba vetett
hitet fogja megrengetni. Gyakran beszélünk életpályamodellről, arról, hogy előrelépést kell
tenni éppen a rendvédelmi dolgozók tekintetében, hogy egy kiszámítható életpályával
rendelkezzenek. Most ha már a szerzett jogokat vonjuk el, akkor nemcsak az önök Fidesz-
kormányába vetett hit és bizalom fog elveszni az emberek részéről, hiszen ha ma egy szerzett
jogot elvehetünk, akkor holnap bármelyik másikat is, hanem az államba és a mindenkori
államba vetett hitük fog meginogni az emberek részéről.

Önök úgy gondolják, én azt látom, és ez egy nagyon veszélyes tendencia, hogy a
kétharmaddal mindent lehet, hogy a kétharmad felülír akár a római jogon alapuló, onnantól
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gyökerező jogelveket, hogy bármit lehet, bármit az alkotmányba foglalhatnak egy
gombnyomással, egy szavazással, egy gyors döntéssel, és utána mindenkinek úgy kell
fütyülnie, ahogy önök gondolják, mert úgy gondolják, hogy ez a formáljognak megfelel.
Lehet, hogy ebben részben igazuk van, de az biztos, hogy a kialakult jogelvekbe mélységesen
beleütközik.

Azt is szeretném felvetni, hogy milyen munkaerőpiacra gondolják önök visszavezetni
ezeket az embereket: arra a munkaerőpiacra, ahol 80 ezer munkahely szűnt meg egy év alatt?
Azt hiszem, ez abszurd. Lassan meg fog valósulni negatív értelemben az önök választási
ígérete: egymillió munkahely fog megszűnni tíz év alatt, ha ez a tendencia folytatódik. És ez
sajnos nem vicc, hanem egy olyan realitás, amely elé nézhet az ország; és emellett ilyen
törvényekkel, ilyen javaslatokkal éppen azokat az embereket fogjuk a szociális válságba és a
munkanélküliségbe belelökni, akik effektíve megdolgoztak a nyugdíjukért, vagy a hatályos
jogszabályok alapján mentek annak idején nyugdíjba.

Azon lehetne vitatkozni, és az egy teljesen előrevivő vita, hogy a jövőben hogyan
szabályozzuk ezeket az ellátásokat; ebben partner volt a Jobbik is. De a visszamenőleges
hatályt elutasítjuk.

S felvetnék még egy dolgot, amit a parlamentben is el fogunk mondani. Hogyha önök
azt mondják, hogy az államadósságot azért nem lehet újratárgyalni, mert egy szerződést
megkötött a magyar állam, és ez köti, a különböző, egyébként magánszemélyekkel vagy
magánbefektetőkkel vagy egyéb államokkal, akkor ugyanilyen jogon hogyan merik felbontani
a szerződést, amelyet a saját állampolgáraikkal kötöttek?! Mert az ország, az állam kötött egy
szerződést a rendvédelmi dolgozókkal vagy egyébként más veszélyes vagy korkedvezményes
nyugdíjra jogosító üzemekben dolgozó emberekkel, és ezt a szerződést az állam önkényesen,
egy kétharmaddal felbontja. Ezt csak akkor tudjuk elfogadni, ha ezzel párhuzamosan az
államadósság tekintetében is újratárgyalásokat és elengedéseket fogunk kezdeményezni, mert
ha ezt lehet, akkor azt is lehet. És nem fogadjuk el ettől kezdve a Fidesz-KDNP álságos érveit,
hogy az államadóssághoz nem lehet hozzányúlni, de a saját állampolgárainkba nap mint nap
beletörölhetjük a lábunkat.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Gyüre Csaba alelnök úr kért szót.

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Az előbb
elhangzott az, hogy ez az alkotmánymódosító javaslat totális támadás a nyugdíjasok ellen.
Hát, én ezt azzal is kiegészíteném, hogy nemcsak a nyugdíjasok ellen, hanem szerintem a
jogállamiság intézménye elleni támadás is ez az alkotmánymódosítás. Azt látjuk, hogy az
elmúlt egy esztendőben a Fidesz-KDNP a kétharmados többségére hivatkozva folyamatosan
bontja le a jogállamiság legalapvetőbb olyan normáit, amelyek szükségesek, hogy ez
fennmaradjon.

E jogszabály és különösen a 2. § tekintetében azt látjuk, hogy ez nemcsak hogy
jogbizonytalanságot, hanem létbizonytalanságot is eredményez, és sajnos a Fidesz-KDNP-s
törvényjavaslatoknak, amelyek később törvényben tárgyiasulnak, pontosan ez a legfontosabb
hibája, hogy jogbizonytalanságot eredményeznek az emberekben, a lakosságban, és amellett,
hogy egyre nehezebb munkahelyet találni, egyre nehezebb a megélhetés, nagyobb a
jogbizonytalanság, eddig a nyugdíj volt az, ami a legbiztosabb volt, hiszen kiszámítható volt,
hiszen tudták, hogy hány éves kortól fog járni, hogy körülbelül milyen összegben fogják ezt
megkapni, ezt ez a szabály teljes mértékben fellazítja. Hiszen, ahogy idézem: az öregségi
nyugellátás csökkenthető, szociális ellátássá alakítható, illetve megszüntethető - ez olyan
mértékben nyit meg lehetőséget...! Én azt elfogadom, amit az előterjesztő Balsai elnök úr
elmondott, hogy nincs még emögött egy törvényjavaslat, azonban ez már önmagában úgy
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fellazítja a jogállamiságot, illetve a jogállamiságba vetett hitet, hogy az már önmagában
rendkívül rossz, ha elfogadásra kerül, bár nincs kétségünk, hogy a kormányzati többség el
fogja fogadni, illetve a kormány álláspontját már hallottuk is ezzel kapcsolatban.

A 3., 4., 5. §-okhoz is fűznék egy gondolatot. Azt látjuk, hogy tavaly június óta az
Alkotmánybíróság jogkörét is folyamatosan csorbítja a jelenlegi kormányzati többség.
Kezdődött ez azzal, hogy az Alkotmánybíróság hatásköréből vettek el; aztán az új alaptörvény
elfogadásával gyakorlatilag a legfontosabb jogköre szűnt meg az Alkotmánybíróságnak, ez
pedig az utólagos normakontrollnak a lehetősége. Ez pedig azt jelenti, hogy január 1-jétől
egyetlenegy frakció lesz Magyarországon, aki élhet az utólagos normakontroll lehetőségével,
ez pedig a Fidesz, tehát csak saját magát vizsgálhatja felül; de az ellenzéknek megszűnik ez a
szerepe, ami valóban a szerepe lenne, arra nincs lehetősége, tehát utólagos normakontrollt
még az ellenzéki pártok sem tudnak kezdeményezni, nemhogy még ellenzéki képviselők
adhatnának be.

És nagyon erős félelmem fogalmazódik meg akkor, amikor a létszámbővítést látom,
tekintettel arra, hogy az Alkotmánybíróságnak sokkal kevesebb jogköre lesz, mint eddig - bár
egyes kormányzati vélekedések szerint kibővült ennek a lehetősége; én azt látom, hogy
hihetetlen mértékben leszűkült a lehetősége -, és a kibővítés egyetlenegy dologra ad
lehetőséget, mégpedig arra, hogy ez fideszes pártemberekkel legyen feltöltve, és ezáltal akarja
biztosítani a kormányzati koalíció azt, hogy a fideszes beállítottságú alkotmánybírák legyenek
többségben az Alkotmánybíróságban, ami szintén azt jelenti, hogy a jogállamiság
gyakorlatilag megszűnik Magyarországon. Ezért nagyon veszélyes ez a módosítás.

Köszönöm szépen a szót.

ELNÖK: Szakács Imre képviselő úr kért szót.

DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Két okból is kértem szót.
Az egyik, hogy elmondjam, én meg azt tartom elképesztőnek, hogy szocialista párti

képviselőtársaim, akik az elmúlt nyolc évben olyan szabályozást hoztak, ami lehetővé teszi
azt, hogy 45-50 éves korban, a munkateljesítő képességük csúcsán, a legnagyobb szakmai
tapasztalat birtokában a rendvédelmi dolgozók dönthessenek úgy, hogy elmennek nyugdíjba,
mert megvan nekik a 25 éves szolgálati jogviszonyuk, és egyébként a nyugdíjuk jóval
magasabb, mint amit fizetésként, illetményként kaptak az adott szervezetnél, ezt teljesen
normálisnak és egyébként támogatandónak tartják. Én azt gondolom, a társadalom egy jó
része nem ért azzal egyet, hogy munkaképes, erejük teljében lévő emberek korkedvezményes
nyugdíjba menjenek, egyébként az átlagnyugdíjnál lényegesen magasabb nyugdíjat vegyenek
kézhez, és utána emellett még dolgozva, nyilván az energiáikat és a bennük lévő alkotó
szándékot valamilyen más területen kamatoztassák. Azt gondolom, ez oly mértékű emberi
erőforrás-pocsékolás, amit mindenképpen meg kell változtatni. Erre önöknek nem volt a
korábbi években javaslatuk, sőt a szabályozást afelé irányították, hogy rendőrségnél,
tűzoltóságnál, különböző rendvédelmi szerveknél ezek folyjanak.

Azt gondolom, a szabályozás ilyen szempontból mindenképpen átgondolásra való, és
ha ehhez az szükséges, hogy egyébként az alkotmány keretei között történjen, hogy ezeknek a
most elénk kerülő szabályoknak a megvitatását a parlament elkezdje, akkor ezt meg kell tenni.

A másik javaslatom, elnök úr, arról szól, hogy az idő előrehaladtával - még számos
napirendi pont van hátra - azt javaslom, hogy ha minden frakció hozzászólt a kérdéshez,
akkor zárjuk le a vitát, és döntsünk az általános vitára alkalmasság kérdésében, azt hiszem, a
Házszabály 92. §-a alapján. Köszönöm.
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Ügyrendi szavazás a vita lezárásáról

ELNÖK: Köszönöm szépen. Erről vita nélkül kell határozni... (Dr. Salamon László:
Elnézést, a KDNP még nem szólt! - Dr. Balsai István: Volt lehetősége. Vita nélkül
határozunk.) Vita nélkül kérdezem, ki az, aki egyetért a vita lezárásával. (Dr. Rubovszky
György: Ez így házszabályellenes, elnök úr! Az a feltétel, hogyha minden frakció megszólalt. -
Dr. Balsai István: Most lehet megszólalni. - Közbeszólások. - Szavazás.) Ez 18 igen. Ki
tartózkodott? (Szavazás. - Nincs ilyen.) És ki szavaz ellene? (Szavazás.) Ez 10 nem.

A vita tehát lezárásra került, és természetesen a Házszabály alapján minden
képviselőcsoport egy képviselőjének joga van a vita lezárását követően hozzászólni.

Gaudi képviselő úrnak adom meg a szót.

További észrevételek

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nehéz megszólalni ebben a helyzetben,
amikor egy ilyen súlyosságú és jelentőségű alkotmánymódosítási javaslat tárgyában ilyen
eljárási erőszakot tesz a kormánytöbbség, és a parlamenti vita kiinduló szakaszát jelentő
legfontosabb alkotmányügyi bizottsági vitát egy ilyen eszközzel lezárják. (Az MSZP
képviselői távoznak az ülésről.) Én azt gondolom, aki majd a társadalom részéről figyelemmel
tudja kísérni ezt a bizottsági ülést és hírt kap erről, hogy hogyan kezdődött ennek az egész
javaslatnak a bizottsági vitája, az sajnos abban fog megerősítést kapni, hogy mindez a javaslat
és mindez a szándék, ami mögötte rejlik, valójában nem nemzeti érdeket előremozdító
szándék. Mert ha az lenne, akkor nyugodtan itt most elmondhatnánk az érveinket, és nem
kellene attól tartani bárkinek, hogy ez szembesíti önöket, a kormánytöbbséget azzal, hogy
bizony azon az úton, amelyen most ez a javaslat elindul, nem lehet továbbmenni. És
valószínűleg KDNP-s képviselőtársaink is, vélelmezem, hogy az alkotmányosság megvédése
mellett állnak majd ki. Ugyanis mi történt az elmúlt időszakban?

Volt az elmúlt évben tíz alkotmánymódosítás, majd elindult az új alaptörvény vitája.
Az új alaptörvény kapcsán a kormánytöbbségnek teljes szabadsága és felhatalmazása megvolt
arra, hogy bármilyen javaslatot, akár egy ilyen típusú javaslatot is vita tárgyává tegyen. Azaz
egyébként ami szerintünk -  nagyon határozottan elmondta képviselőtársunk - elfogadhatatlan,
hogy visszamenőleges hatállyal, szerzett jogok sérelme útján tapossanak bele több százezer
ember lelkivilágába, pénztárcájába és egyáltalán jövőképébe. A kiszolgáltatottságot erősíti ez
a jogszabály-módosítás, alkotmánymódosítás, ugyanis a magyar társadalomnak az a
legnagyobb problémája, hogy a legnagyobb társadalmi réteg kiszolgáltatottságban él.
Kiszolgáltatottságba taszítottan élnek a nyugdíjasok, hiszen európai uniós szinten az
átlagnyugdíj tekintetében sereghajtók vagyunk így is lényegében; így is olyan helyzetben van
most a társadalom jelentős része, utolsó erőtartalékait éli föl, az utolsó kis megtakarított
pénzein kell a nyugdíjasnak eldöntenie, ahogy szokták mondani, és ez valóban igaz,
egyébként Orbán Viktor is többször mondta, hogy nem élhetünk olyan országban, ahol a
nyugdíjasnak aközött kell döntenie, hogy a csekket fizeti be, vagy éppen ennivalót vesz
magának. Tehát gyakorlatilag olyan szintre jut el ez a szabályozás, ami belehasít, belevág a
legfontosabb jogállami alapelvekbe, de ugyanakkor sérti a nemzeti érdekeket. És a
kétharmados felhatalmazás a Jobbik megítélése szerint arra, csak és kizárólag olyan
tevékenységre ad felhatalmazást, ami nem a kiszolgáltatottságot növeli, ami a nemzeti
érdekeket erősíti, és ami a legfontosabb közös nevezőjét egy társadalomnak nem rúgja föl.
Márpedig az, hogyha valaki egy hatályos jogszabályrendszer alapján - ami egyébként
vitatható, és egyébként ezt már most jelzem, hogy a Jobbik részéről az előrehozott nyugdíjak
intézményrendszerének felülvizsgálatát és egyáltalán a szociális ellátórendszer, a nyugellátó
rendszerek potyautasainak vagy egyfajta érdemtelen igénybe vevőinek a kiszűrését
maximálisan támogatjuk, ez a programunkban is benne volt. Viszont egy ilyen megoldás,
ahogy ezt képviselőtársaim is elmondták, a legdurvábban és a legbrutálisabb módon sérti
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azoknak a társadalmi rétegeknek, nyugdíjasoknak az érdekeit, akik viszont bízva a
jogszabályokban, szerezték már meg a nyugdíjjogosultságot.

Ami nagyon fontos, hogy a szociális intézményrendszerhez miért nem nyúlunk hozzá
akkor egyidejűleg? Miért nem történik meg az a teljes körű átvizsgálása a szociális
ellátórendszernek, amelynek folytán Magyarországon olyan társadalmi rétegek tudnak viszont
virulni és gyarapodni, létszámban is meg befolyásban is, amely társadalmi rétegek pedig a
társadalom számára bizony nagyon sok esetben nehézséget, fájdalmat és hátrányokat
eredményeznek tevékenységükkel. Ott vannak kiszolgáltatottságban viszont azok a vidéken
élő emberek, akiket viszont pont ezek a rétegek fenyegetnek biztonságukban, és most lám, a
kétharmados többséggel megint csak nem abba az irányba megyünk, hogy biztosítsuk ezen
rétegek biztonságának megvédését...

ELNÖK: Kérem képviselő urat, a tárgyról beszéljen!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A tárgyról beszélek, igen, a 2. §-ról, amely
ebben a formájában, az előterjesztés 2. §-a, amely szerint visszamenőleges hatállyal
csökkenthető lehet egy nyugdíjkorhatár betöltését hatályos jogszabályok szerint el nem érő
személy nyugdíja, vagy akár megszüntethető, szociális ellátássá alakítható, ez felveti azt a
kérdést, hogy a szociális ellátási rendszer egészéhez kell hozzányúlni, és nem lehet ilyen, a
jogállami eszközöket durván sértő megoldást alkalmazni.

S egyébként teljes mértékben csatlakozom Staudt Gábor képviselőtársam felvetéséhez,
hogy igenis, nem lehet tovább folytatni azt a politikát, amit a kormányzat részéről
tapasztalunk, amelynek a lényege az, hogy amíg az államadósság-teher egy szent tehén, és így
az elmúlt húsz év politikája meg az azelőtti kommunista időszak politikája eredményeképpen,
de főleg az elmúlt nyolc év pörgette fel az államadósság-terhet, ezek a terhek érinthetetlenek,
fizetünk mint a jó katonatiszt, és gyakorlatilag minden létező módon a társadalom
kibontakozását lehetővé tevő és felszabadítását és életlehetőségét biztosító megoldások
helyett mindenáron fenntartjuk ezt az államadósságot, amelyet egyébként nyugodt szívvel
lehetne pontosan ezen elv alapján támadni; azaz ha ez egy korábbi időszak egyébként nem
helyes gyakorlatán alapuló és vitatható lépéssorozata volt, akkor ehhez hozzá kell nyúlni,
felülvizsgálatot kell kérni, átütemezést kell kérni, és nem lehet tovább zsigerelni, csapolni a
magyar emberek vérét, verítékét, mert ez semmi jóra nem fog vezetni. Egy ilyen jellegű
politikát a Jobbik minden eszközzel ellenez, ahogy ezt a javaslatot is.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Salamon képviselő úr kért még szót.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm. Tisztelt Bizottság! A
Kereszténydemokrata Néppárt nagyon sajátságos helyzetben van, mert az egyetlen frakció,
amelyiknek nem adatott meg a lehetőség a vitában való hozzászólásra. Elmondta a Szocialista
Párt is a véleményét, elmondta a Jobbik is a véleményét, elmondta a Fidesz is a véleményét.
A KDNP részéről szót kértünk; kétségtelenül elhangzott az ügyrendi javaslat, de azt
gondolom, a Házszabály szellemének az felelt volna meg, ha az ülést vezető elnök
megkérdezi a KDNP-t, hogy élni akar-e a felszólalás lehetőségével.

Lett volna mondanivalónk. Ez a javaslat - az egy fideszes hozzászólást leszámítva -
csak támadást kapott; lett volna mondanivalónk. De ha nem kíváncsi a bizottság a
mondanivalónkra, akkor megtartjuk a véleményünket magunknak. Köszönjük szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Harmincöt percig nem jelezte a KDNP hozzászólási
szándékát.
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A vitát lezárva az előterjesztőnek adom meg a szót. (Dr. Salamon László és dr.
Rubovszky György távoznak az ülésteremből.)

Dr. Balsai István válaszai, reflexiói

DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Az egyszerű dologgal kezdem.
Tisztelt Bizottság! Az Alkotmánybíróságra vonatkozó alkotmánymódosítást és az
alkotmánybírósági törvény módosítását illetően különösebb aggályokat talán a Jobbik
fogalmazott meg, más nem is érintette a felszólalók közül. Az az aggálya volt a
felszólalásban, hogy szépen-lassan ki lehet cserélni az alkotmánybírákat, és úgynevezett
fideszes politikusokat vagy jelölteket lehet odahelyezni. Szeretném emlékeztetni a tisztelt
bizottság tagjait, 1989 óta a mindenkori parlament kétharmados többséggel megválasztja az
alkotmánybírákat. Jelenleg hosszabb idő óta hiányzik egy alkotmánybíró, nagyon jól tudják,
hogy nagyköveti kinevezést kapott Trócsányi alkotmánybíró úr, tehát jelenleg csökkentett
létszámban, az eredetihez képest is csökkentett létszámban működik az Alkotmánybíróság.
Az, hogy 15 taggal fog működni, mint jeleztem, az ő indítványuk volt, ezért került bele az
alaptörvénybe. Hogy kiket fog megválasztani a Magyar Országgyűlés alkotmánybírónak:
nyilván azokat, akik a képviselők kétharmadának támogatását megkapják, és akiknek az itteni
bemutatkozása és jelölési eljárása során erre alappal számítani lehet. Erre az aggályra tehát ezt
tudom mondani. Majd akkor meglátjuk, hogyan működnek azok a majdani, július 31-éig
megválasztandó alkotmánybírák, akik majd szeptemberben kezdik meg a működésüket.

A másik ügyben jeleztem és hangsúlyoztam, hogy témáját illetően nem az
alkotmányügyi bizottság hatáskörébe tartoznak a szociális és nyugdíjügyek; természetesen az
alkotmánymódosítás miatt itt is tárgyalnunk kell. Még egyszer mondom - bár elvonultak a
szocialista képviselők -, hogy sem forintálisan, sem kifejezésében egyetlenegy szó nincs
ebben az alkotmánymódosításban, amely csökkentésre vonatkozna. Arról van benne szó, amit
elmondott az államtitkár úr is, hogy a nyugdíjrendszerrel kapcsolatos, szabályozás tárgyát
illetően egyébként feles törvényekkel a kormány alkotmányos felhatalmazást kíván kapni
ezeknek a kérdéseknek a társadalom igényeinek és a jelenlegi demográfiai helyzetnek
megfelelő rendezésére.

Én tehát ehhez szeretném, ha a tisztelt képviselők a tárgysorozatba-vétel és az
általános vitára alkalmasság tekintetében ebből indulnának ki. Az alkotmánymódosítás
vitájára tudomásom szerint holnap, a keddi napon kerül sor.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most tehát dönt a bizottság.

Szavazás a T/3199. számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről és általános vitára
alkalmasságáról

Először kérdezem, egyetért-e a T/3199. számú előterjesztés tárgysorozatba-vételével.
(Szavazás.) 16 igen. Ki nem ért egyet? (Szavazás.) 3 nem.

Általános vitára alkalmasnak tartja-e az előterjesztést a bizottság? (Szavazás.) 16 igen.
Ki nem tartja általános vitára alkalmasnak? (Szavazás.) 3 nem.

Kérem, most döntsünk arról, hogy természetesen kétharmados szavazást igényel majd
az előterjesztés. (Szavazás.) 16 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás.

Szavazás a T/3200. számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről és általános vitára
alkalmasságáról

Most döntünk a T/3200. indítvány tárgysorozatba-vételéről. Támogatja-e a bizottság?
(Szavazás.) 16 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem.
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Egyetért-e a bizottság az általános vitára alkalmassággal? (Szavazás.) 16 igen. Ki nem
ért egyet? (Szavazás.) 3 nem.

Itt is döntenünk kell a kétharmadosságról. Ki az, aki egyetért azzal, hogy kétharmados
döntésre van szükség? (Szavazás.) 16 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3-an tartózkodtak.

Nem állít a bizottság előadót.
Visszaadom az elnöklést az elnök úrnak.

(Az ülés vezetését dr. Balsai István, a bizottság elnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Haladnunk kell, mert van még egy
csomó megtárgyalandó napirendi pontunk.

A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a társasházakról szóló
2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3005. szám);
általános vita

A megszavazott napirendnek megfelelően a 2. pont következik: a
lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a társasházi törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára alkalmasságáról fogunk dönteni.

A kormány képviseletében kérem, röviden indokolják meg a javaslatot.

Szöllősi László szóbeli kiegészítése

SZÖLLŐSI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Urak! Köszönöm szépen a szót. Szöllősi László vagyok, a
Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára, és kolléganőmmel veszünk részt a
bizottsági ülésen, Polgár Évával.

Indoklásképpen szeretnék önöknek röviden tájékoztatást adni az előterjesztésünk
tárgyáról, a javaslatunk okairól, illetve a javaslatunk céljairól.

Az előterjesztésünk tárgya a lakásszövetkezetek, illetve a társasházak. Talán nem baj,
ha előrebocsátom azt, általában nem mindenki számára előtt ismert, hogy a társasházak és a
lakásszövetkezetek eltérő szabályozására az a jellemző, hogy az épületek közös részei és a
telkek a lakásszövetkezetek esetében a lakásszövetkezet mint jogi személy tulajdonában
vannak, társasház esetében pedig ugyanezek, az épület közös részei, illetve a telek általában a
tulajdonostársak közös tulajdonában vannak.

A másik, ami megkülönbözteti a társasházakat a lakásszövetkezetektől, az, hogy
általában az épület fenntartásával kapcsolatos feladatokat, illetve akár külső vállalkozói
tevékenységet is végezhetnek a lakásszövetkezetek.

A lakásszövetkezetek nagyságrendjéről még érdemes talán annyit tudni, hogy a
magántulajdonú lakóingatlanok mintegy 30-35 százaléka társasházi lakás, és mintegy 7
százalék az, amely lakásszövetkezet tulajdonában van. Ez körülbelül 282 ezer lakás, amire
vonatkozóan ez a javaslat szól.

A javaslatunk alapvető oka az, hogy a 2003-ban elfogadott társasházi törvény az
elmúlt időszakban két alkalommal is módosításra került. Olyan jogintézmények kerültek be
ebbe a társasházi törvénybe, amelyek a társasházak belső jogviszonyait új módon
szabályozzák, és az elmúlt időszak arra vezetett bennünket, hogy ezeket a módosításokat
érdemes lenne átvezetni a lakásszövetkezeti törvényen is; illetve időközben egy
lakóépületekben, illetve a közös területeken a személyiségi jogokat, illetve a magánszférát
sértő módon elhelyezett kamerarendszerek létesítésével, üzemeltetésével kapcsolatos
szabályokat is el kellene helyezni mindkét törvényben.

Néhány mondatban kiemelem a törvényjavaslatunk főbb területeit. Egyrészt
szeretnénk a javaslatunkkal a lakásszövetkezetek területén is a vállalkozások létrejöttét
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segíteni. Ez arról szól alapvetően, hogy fő szabályként nem kell majd kérni a
lakásszövetkezeti közgyűlések hozzájárulását vállalkozói tevékenység megváltoztatásához
vagy új tevékenység megkezdéséhez, ami jellemzően a lakásszövetkezetekkel érintett
épületeken belül történne.

A javaslatunk emellett a nyugdíjasházi szövetkezetekre, illetve az
üdülőszövetkezetekre vonatkozó sajátosságokat egy önálló fejezetben jelenítené meg. És ez
nemcsak egy egyszerű újraszerkesztése a törvényszövegnek, hanem a törvényjavaslat egy
konkrét, 30 napos határidőt állapít meg a használati jogviszony megszűnése esetén a lakás,
illetve az üdülőegység kiürítésére. Ennek az a célja, hogy az üdülőszövetkezetek
eredményesebben tudják hasznosítani ezeket az ingatlanrészeket.

Szintén fontos eleme a javaslatnak az, hogy a törvényjavaslat a lakásszövetkezetekre is
meghatározza a fenntartási költségek megfizetésének nagyobb fegyelmet lehetővé tevő
szabályait. Konkrétan a törvényjavaslatunk lehetővé tenné itt is a háromhavi hátralékba esők
esetén jelzálogjog bejegyzését az ingatlan-tulajdonjogra vonatkozóan.

A már említett kamerarendszerekkel kapcsolatban az adatvédelmi biztosnak volt egy
javaslata, amely 2010 decemberében kérte a kamerák felszerelésének, üzemeltetésének
törvényben megjelenő konkrét szabályozását mind a társasházi, mind a lakásszövetkezeti
törvényt illetően. Erre vonatkozóan szintén javaslatot tettünk a törvényjavaslatunkban.

Abban bízunk, hogy a benyújtott törvényjavaslatban szereplő rendelkezések a
jogbiztonságot, a lakásszövetkezetek jobb működését, illetve peres eljárások megelőzését
tudják majd szolgálni. Kérem ezért önöket, hogy támogassák a beterjesztett
törvényjavaslatunk általános vitára alkalmasságát.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólás? Gaudi képviselő úr!

Észrevételek, reflexiók

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Ez az
előterjesztés, szöges ellentétben az előzővel, olyan javaslat, amely olyan kérdéseket
szabályoz, amelyek tényleg szükségesek és fontosak több tekintetben. A Jobbik részéről
azonban megfogalmaztunk és észrevételeztünk néhány olyan szempontot, ami azért másképp
kellene hogy szabályozást nyerjen. De mindkét terület, a lakásszövetkezetek és a társasházak
több százezer, sőt mondhatni, több millió ember mindennapi életét befolyásoló
szabályrendszert képeznek, tehát nagyon gondosan kell hozzájuk nyúlni, és a gyakori
szabályozásmódosítás semmiképpen nem helyes.

A LÉTÉSZ, amely az egyik legkomolyabb, legjelentősebb képviselője a társasházi és
lakásszövetkezeti érdekeknek, felvettem a kapcsolatot ezzel a szervezettel, és azt jelezték,
hogy ugyan megkeresték őket, és néhány javaslatuk beépült a törvényjavaslatba, de van
néhány olyan kérdés, amely nem megnyugtató módon nyer szabályozást. Csak egyet
említenék például: pont, ami a Jobbik számára nagyon fontos kérdés, a biztonság kérdése. A
kamerarendszerek üzemeltetésével kapcsolatos szabályozás több tekintetben aggályos, hiszen
nem vitatott tény az, hogy ezek a zárt rendszerű kamerarendszerek nagyon erőteljesen és jól
képesek betölteni azt a funkciót, hogy elrettentsék a vagyon elleni bűncselekmények
elkövetőit. Valóban, egyébként kimutatható módon, ahol ilyen kamerarendszereket
működtetnek, ott jelentős visszaesés következett be a betörésekben. Viszont ez a szabályozás
túlzottan kötött, és a tulajdonostársak négyötödös többségéhez köti a zártláncú
kamerarendszerek felszerelését, alkalmazását. Ez lényegében, ismerve a társasházak
működését, gyakorlatilag kivitelezhetetlennek tűnik; a legtöbb esetben, akár külföldön
tartózkodás, akár egyszerűen a „csak-azért-sem” együttműködés elve alapján lényegében nem
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kivitelezhető ez a szabály. Tehát egy sokkal lazább szabályozást kellene adni, mondjuk, egy
sima többséget.

A másik pedig, hogy szakcégek bevonásához köti a kamerarendszer üzemeltetését, ez
viszont egy olyan költségnövelő elem ebben a rendszerben, amely törvényi garanciát
szerintünk nem ad olyan mértékben, mint amennyire elrettenti a társasházakat attól, hogy ezt a
rendszert működtessék. Márpedig a legfontosabb feladat az, hogy ebben a rendkívül nehéz
időszakban, amikor a közbiztonsági válsághelyzet továbbra is fennáll, ne korlátozzuk, hanem
bővítsük a védelem lehetőségeit. Sajnos ennek szomorú példáit látjuk itt az Országgyűlésben.
Éppen ma lesz határozathozatal a polgárőrökkel kapcsolatos szabályozásról, ahol viszont
szigorítás történik. Tulajdonképpen a biztonsághoz való jutás lehetőségét látjuk folyamatosan
korlátozni, ezzel ellentétesen pedig azt gondoljuk, az a helyes út, ha a biztonság feltételeihez
inkább törvényi szabályozással hozzásegítjük a polgárokat.

A többi részletes észrevételünket majd az általános vitában mondjuk el. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Több hozzászólás nincs. Visszaadom a szót az előterjesztőnek.

SZÖLLŐSI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Köszönöm szépen a szót, elnök úr.

A felvetett észrevétel alapvetően összefüggésben van azzal, hogy amikor a
törvénytervezetet előkészítettük, akkor messzemenően figyelemmel kellett legyünk az
adatvédelmi biztos javaslatára. Nyilvánvalóan itt személyiségi jogokat messzemenőn
figyelembe kell venni akkor, amikor meghatározásra kerülnek a kamerarendszer kiépítésének,
működtetésének a szabályai. S ennek a javasolt garanciája az, hogy a lakók túlnyomó
többsége kell hogy melléálljon egy ilyen kezdeményezésnek.

Köszönöm szépen.

Szavazás az általános vitára alkalmasságról

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az általános vitára alkalmasságról határozunk. Ki
támogatja? (Szavazás.) 18 igen, ez egyhangú, köszönöm szépen.

Köszönjük szépen, a napirendi ponttal végeztünk.
A 3. napirendi pont következne, de a jelen lévő Szilágyi György képviselő úr jelezte,

hogy el kell mennie, ezért kérte, hogy a d) pontban a Btk.-val kapcsolatos indítványt vegyük
előre. Mindkét benyújtója, Apáti és Szilágyi képviselő úr is itt van.

Megadom a szót. Tudják jól, hogy csak a tárgysorozatba-vételről, illetve az általános
vitára alkalmasságról fogunk dönteni, ennek megfelelő terjedelemben kérem a
kiegészítésüket.

Döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről, általános vita

d) A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvénynek az élet és a tulajdon jogos
önhatalommal történő védelme érdekében szükséges módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/2752. szám)

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Úgy
érzem, pozitívan tekintek a bizottság döntése elé a tárgysorozatba-vétellel kapcsolatosan.
Azért bizakodom, hiszen az elmúlt hónapban többször kifejezték a kormánypárti képviselők,
mennyire fontos számukra az élet és a tulajdon védelme. Azért is bizakodással tekintek ez elé,
hiszen azokat a jogos társadalmi védelmi reakciókat, amelyek különböző társadalmi
szervezetek formájában jelentek meg, önök különböző törvények alapján tűzzel-vassal
próbálják irtani, tehát valószínűnek tartom, hogy akkor az egyéneknek a védelmi lehetőségeit
nem fogják gátolni.
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Az utóbbi években elszaporodtak azok a személy és vagyon elleni bűncselekmények,
amelyekkel szemben a sértettek tehetetlenek, sokszor önmagukat sem tudják megvédeni, mert
félnek attól, hogy ellenük indul eljárás, bár ők vannak jogos védelmi helyzetben. A büntető

törvénykönyv módosítása annak érdekében szükséges, hogy bárki megvédhesse a maga és
családtagjai életét, tulajdonát, birtokát, haszonélvezetének tárgyát anélkül, hogy őt magát
hurcolnák meg indokolatlanul, amire volt az elmúlt időszakban több példa.

A Jobbik e javaslatával az élet és a magántulajdon védelme új megvilágításba kerül, a
szóban forgó fogalmak új értelmezést nyerhetnek. Kitér ez a védelem a saját vagy mások
tulajdonában, birtokában, haszonélvezetében álló dolgokra, továbbá saját vagy mások életére,
testi épségére. Kikerül az arányosság, ami az elmúlt időszakban abszurd, felháborító
helyzeteket idézett elő; gondoljunk csak például Szoboszlai Barna esetére. Jogtalan támadás
vagy jogtalan belépés során a támadók a dolog jellegénél fogva óriási helyzeti előnyben
vannak, mert pontosan tudják, kit, hol, mikor, hogyan, milyen módszerrel támadnak meg; a
sértettnek legtöbbször néhány másodperce van a helyzet felismerésére. Ilyen felállásnál az
arányosság kérdését vizsgálni önmagában aránytalanságot jelent. Mondhatni, hatalmas belső

ellentmondás rejlik ebben a rendszerben, amelyet azonnal meg kell változtatni. Nem várható
el a sértettektől, hogy ilyen helyzetekben mérlegeljék a védekezés módját. És ugyanez
vonatkozik az eszközhasználatra is: nem várható el egy sértettől, akit mondjuk, éjszaka,
álmából felriadva támadnak meg, hogy azt mérlegelje, hogy éppen mivel támadják őt meg, és
mivel védekezhet, ha az illetőnél kés van, akkor ő is gyorsan kést szerezzen, vagy bármi mást
– ezek életszerűtlen helyzetek.

Kimondja a javaslat, hogy a támadó testi sérülése vagy halála esetén sem büntethető a
védekezésre kényszerülő fél. Mind itt, mind pedig az eszközhasználatra való előzetes
figyelmeztetés esetén garanciális elemeket építettünk be. Amennyiben a támadás, behatolás
jellegéből adódóan lehetséges, az élet kioltását kerülni kell; amennyiben a támadás, behatolás
jellegéből adódóan lehetséges, az eszközhasználatra az elkövetőt előzetesen figyelmeztetni
kell. És a 29/B. § szintén garanciális elemként is értelmezhető, hiszen kijelöli a jogos védelmi
helyzet reális, életszerű határait.

Kérem tehát önöket, hogy ha tényleg fontos önöknek az élet és a tulajdon védelme,
akkor adjuk meg az állampolgároknak azt a lehetőséget, hogy a saját tulajdonukat, a saját
életüket, családtagjaik életét megvédhessék, és ne ők legyenek hátrányban azokkal a bűnöző
elemekkel szemben, akikről sajnos az elmúlt időszakban akár nap mint nap hallhattunk
rémisztő eseteket az országban. Úgy érzem, a magyar állampolgárok ezt várják a magyar
parlamenttől.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Apáti képviselő úr, parancsoljon!

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Hogy közérthetőbbé vagy
emészthetőbbé tegyem a javaslatunkat, engedjék meg nekem, hogy egy 1999-ben megtörtént
esetet nagyon röviden ismertessek önökkel. Szoboszlai Barna bácsi esetét mindenki ismeri,
ezért ezzel most nem rabolnám a drága idejüket.

1999-ben történt Csengerben egy olyan bűntény, amelynek kapcsán több emberen
elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt indult eljárás azon mezőőr ellen, aki a
jogszerűen tartott Izs-12-es típusú mezőőri puskájával a rá baltával, fejszével és
nagykalapáccsal támadó elkövetők egyikét megölte, másikát pedig életveszélyesen
megsebesítette. Teljesen világos volt – a nyomozati iratokat volt szerencsém olvasni –, hogy
amikor a támadó a fejszét ütésre lendítette, akkor a puskát már megemelte a védekező fél, 90
centire volt a fegyver csöve a később áldozatul esett támadó fejétől. Szó szerint az a helyzet
állt elő, hogy vagy egyik, vagy másik; vagy az én édesanyám fog sírni, vagy az ő édesanyja
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fog sírni esetével álltunk szemben. És ezután a mezőőrt emlékezetem szerint legalább három
hónapig tartották előzetes letartóztatásban, holott napnál világosabb volt, hogy valóban csak
az életét védte. Ez tehát az egyik ok a sok ezer eset közül, amiért érdemes ezzel a javaslattal
foglalkozni.

Másrészt, hogy megint kicsit könnyedebben, de ugyanakkor, úgy gondolom, teljesen
világosan és érthetően fogalmazzak: igenis, tanulják meg a rablók, tolvajok, fosztogatók,
gyilkosok, hogy innentől kezdve, ha valakit megtámadnak a nyílt utcán, vagy bemennek
másnak a portájára, ki akarják őt rabolni, fosztani – rendszerint védekezésre kevésbé alkalmas
idős emberekről lévén szó, óriási aránytalanság feszül az egész felállásban, ahogy az előbb
Szilágyi képviselőtársam nagyon jól elmondta –, tanulják meg, hogy ebben az akcióban
megsérülhetnek, megsebesülhetnek vagy akár ott hagyhatják a fogukat is.

Sokan mondták a javaslat benyújtása óta, hogy kicsit amerikai jellegű ez a minta. Úgy
gondolom, ez tipikusan magyar minta. Az erősen megváltozott, az elmúlt húsz évben
eltolódott magyar társadalmi viszonyokhoz igyekszik alkalmazkodni ez a javaslatunk,
amelyről persze nem állítjuk azt, hogy nem lehet rajta adott esetben javítani; mint mindent,
ezt is tovább lehet csiszolni. Lehet róla vitatkozni és kell is vitatkozni. Ennek a lehetőségét
kérjük megteremteni egy kedvező bizottsági döntéssel.

S azt is hadd mondjam el önöknek, hogy 30 napon belül hatályba lépne a
törvényjavaslat. Nem tartjuk sem életszerűen, sem éppen ezért elfogadhatónak a Fidesz
korábbi kijelentéseit, a miniszterelnöki szóvivői szintű kijelentéseit, hogy majd január 1-jétől
kívánnak foglalkozni ezzel az üggyel. Én kérdezem azt, hogy akár a teremben ülők közül,
akár a 386 országgyűlési képviselő közül valaki megbeszélte-e a zsiványokkal, hogy
december 31-éig nem fognak támadni, nem fognak betörni, lopni és fosztogatni, illetve
gyilkolni. Tehát éppen ezért nem várhatunk ezzel, máris elkéstünk, máris a huszonötödik
órában vagyunk, ha fogalmazhatok így. Ezért ne féljünk, ne tartsunk attól, és ne uralkodjon el
a politikai hiúság, hogy melyik frakció képviselői a beterjesztők. Azt nézzük, hogy ez az
ország érdeke, az emberek érdeke. Nyitottak vagyunk a későbbiekben az érdemi vita során
bármilyen módosító javaslatra, éppen ezért is kérjük önöket, hogy engedjék át ezen az
elsődleges szűrőn, és hadd tudjunk erről egy nagyon értelmes vitát folytatni a magyar nemzet
templomában.

Köszönöm.

ELNÖK: Hozzászólás? Azt kérem Gaudi Tamástól, hogy a tárgysorozatba-vétel
erejéig mondja el észrevételeit.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr; a figyelmeztetéssel
ellentétben mindig ezt szoktam tenni. Itt viszont mindenképpen el kell mondani, hogy ez a
javaslat egy olyan kulcseleme valóban a mai magyar közéletnek, és a mai magyar társadalom
egyik legégetőbb problémáját tudja egyébként nagyon hatékonyan kezelni, hogy tényleg, a
jogalkotásnak mi a felelőssége: az, hogy próbálja mindig azokat az eszközöket keresni,
amivel most itt ráadásul nálunk, ez az ebbe a kiszolgáltatottságba taszított társadalom meg
tudja szervezni saját életét, meg tudja szervezni saját védelmét.

Azt látjuk, hogy valóban, a dilemma itt húzódik, hogy most a kormányzat részéről azt
tapasztaljuk, hogy folyamatosan a közösségi önvédelem ellen lép fel és alkot jogszabályokat,
egyébként elfogadhatatlan módon. És ezzel a következményeket, a közbiztonsági
válsághelyzet miatt elszaporodott bűncselekmények lezajlását rátolja a magánszférára, a saját
tulajdonú ingatlanokra, vagy pedig egyszerűen az adott kis közösségben vagy bármely
területen ilyen válsággócban mozgó emberek személyes biztonságát fenyegetik most már
ezek a cselekmények. Ha ezt a két elemet összevetjük, tehát azt, hogy egyrészt folyamatosan
üldözik és szigorúbb büntető törvénykönyvi tényállásokkal kívánják büntetni azokat, akik
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közösségi önvédelem területén lépnek fel, itt viszont van előttünk egy javaslat, amely viszont
a büntető törvénykönyv dogmatikai rendszerébe tökéletesen jól illeszkedő módon ad egy
olyan szabályozási lehetőséget, amivel a magánszférában kiszolgáltatott, védelem nélkül
maradt személyek igenis képesek megvédeni, immár jogszerű módon képesek megvédeni
saját magukat a személyük, illetve javaik ellen intézett támadásokkal szemben.

Ez a szabályozás, azt gondolom, szakmailag kifogástalan, minden elemében átgondolt,
és az arányosság és szükségesség mértékét a jelen társadalmi helyzethez igazítottan
fogalmazza meg. És a jogalkotásnak az a felelőssége, hogy még ha ez az úgymond jogos
védelem intézményrendszere a büntető törvénykönyvnek egy nagyon kialakult intézménye,
legutóbb 2009-ben módosították, de nem lehet felmentést kimondani vagy felmentéssel
igazolni a bűnös mulasztást azzal, hogy ez egy kialakult intézményrendszer, és nem kell ezen
változtatni. Igenis, változtatni kell, a változás iránya egyértelműen ez. És hogy ez mennyire
összhangban áll egyébként a kormánytöbbség akaratával, szándékaival, erre még az is utal,
hogy a frissen elfogadott alaptörvény bizony erre egy tulajdonképpen egy keretfelhatalmazást
ad. Tehát előrehozottan lehetne már most alkalmazásba vinni az alaptörvény Szabadság és
felelősség fejezetének V. cikkét, amely úgy fogalmaz, hogy „mindenkinek joga van
törvényben meghatározottak szerint a személye, illetve a tulajdona ellen intézett vagy az
ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához”. Tehát ebből az alaptörvényi
rendelkezésből tökéletesen levezethető és már most alkotmányosan is alkalmazható ez a jogos
védelmi szabályozás, ami a védelem nélkül, kiszolgáltatottságban maradt emberek személyes
biztonságának és tulajdonhoz való jogának a megvédéséhez elengedhetetlen. Ha ezt most nem
támogatják, akkor ezzel végképp nyilvánvalóvá teszik, hogy a társadalom bűnöző rétegeit
támogatják a tisztességes polgárokkal szemben. Ez pedig üzenet formájában azt üzeni, hogy
mindenki védje meg úgy magát, ahogy tudja, de jelen esetben ezt a felelősséget most itt nem
lehet megkerülni. Kérem ezért, hogy támogassák a javaslatot.

Köszönöm.

Szavazás a tárgysorozatba-vételről

ELNÖK: Köszönöm. Határozathozatal következik. Ki az, aki a javaslat
tárgysorozatba-vételét támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.)
Ellenzés nincs; 16 tartózkodás mellett nem vettük tárgysorozatba. Köszönöm szépen. Másról
akkor most nem is kell szavaznunk, mert nem vettük tárgysorozatba.

Közben én helyettesítem Cser-Palkovics András alelnök urat, aki bizottsági elnöki
értekezletre ment.

Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró,
valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság felállításáról
szóló országgyűlési határozati javaslat (H/3075. szám); módosító javaslatok megvitatása

Visszatérünk a 3. napirendi pontunkra: az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét, s a
többi, feltáró eseti bizottság felállításáról szóló határozati javaslathoz. Van egypár pont,
úgyhogy gyorsan végigszaladunk rajta. Üdvözlöm a Belügyminisztérium államtitkárát.

Az 1. pontban Harangozó Tamás javaslatáról, mivel házszabályellenes, nem kell
döntenünk.

A 2. pont Volner János képviselő javaslata, aki az 1. pont módosítását javasolja.
Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 3-an. Ki ellenzi? (Szavazás.) 16-an. Egyharmadot
sem kapott.
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A 3. pont Zakó László képviselő javaslata. Államtitkár úr?

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja a
kormány.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 3-an. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Bocsánat,
magyarázatot lehet kérni?) Szavazzunk, jó? Ki nem támogatja? (Szavazás.) Mindenki más;
egyharmadot sem kapott.

A 4., 5., 6. és 7. pontok házszabályellenesek; túlterjeszkedések vannak.
A 8. pont következik, Harangozó Tamás képviselő úr javaslata.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Gaudi Tamás?

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Elnök úr, kérnék szépen egy rövid indokolást,
illetve magyarázatot az 5. ponthoz, tehát Volner János javaslatához; eleve akkor itt döntenünk
kell a házszabályszerűségről. (Kubovicsné dr. Borbély Anett: Nem, mert erről az első helyen
kijelölt bizottság döntött.)

ELNÖK: Nem mi vagyunk a főbizottság ebben az ügyben.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Értem. De én azért kíváncsi lennék, hogy
mennyiben…

ELNÖK: Nem voltunk ott, én nem tudok erről felvilágosítást adni, nem voltam jelen a
bizottsági ülésen.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Szerintünk nem házszabályellenes, és
támogatható.

ELNÖK: Értem. Biztosan kifejtette ezt ott a Jobbik képviselője, ennek ellenére így
döntött a bizottság.

Akkor tehát a 8. pontban Harangozó Tamás indítványát nem támogatta a kormány;
létszámokról van szó. Kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki az, aki
ellenzi? (Szavazás.) 16-an. Tehát 3 tartózkodás mellett egyharmadot sem kapott.

A 9. pont Volner János képviselő javaslata, ugyancsak létszámokra vonatkozik.
Kormány?

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3-an. Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) 16-an.
Egyharmadot sem kapott.

A 10. pont Tóth Gábor képviselő úr javaslata. Kormány?

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Támogatja.

ELNÖK: Ezt támogatja a kormány; arról van szó, hogy független tagja is legyen az
eseti bizottságnak. Ki támogatja? (Szavazás.) 16-an. Tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás
mellett támogatjuk.
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A 11. pont Korondi Miklós képviselő úr javaslata. Kormány?

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 3-an. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 16-an;
egyharmadot sem kapott.

A 12. pont Volner János és Harangozó Tamás képviselők javaslata.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 3-an. Ki ellenzi?
(Szavazás.) 16-an. Egyharmadot sem kapott.

Köszönöm szépen, végeztünk ezzel a napirendi ponttal. Köszönöm szépen államtitkár
úrnak.

Döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről, általános vita

c) A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/2654. szám)

Itt van Murányi képviselő úr, úgyhogy előrevesszük az ő képviselői indítványát.
Ugyancsak Btk.-módosítás, Bertha Szilvia és Murányi Levente képviselők javaslata, közülük
Murányi Levente képviselő úr jelent meg. Kérem, röviden indokolja meg, a tárgysorozatba-
vételről fogunk szavazni, és amennyiben tárgysorozatba vettük, akkor az általános vitára
alkalmasságról. Parancsoljon, képviselő úr!

MURÁNYI LEVENTE (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. A törvénymódosító
javaslatunkat annak kapcsán vetettük fel, hogy történt egy malőr Szanyi Tibor úr részéről a
Képviselőházban, amikor is Gyöngyöspatával kapcsolatos kérdésben szólt, ahol is
tulajdonképpen beugratás áldozata lett. Mi azt szeretnénk, ha módosítanánk a törvényt úgy,
hogy a közveszély színhelyétől függetlenül történő nyilatkozásra is vonatkozzon az a törvény,
ami egyébként már megvan, az 1978. évi IV. törvényről beszélünk. Tehát bárhonnét történik
megnyilvánulás, akár Pekingből rádión vagy bárhonnét, büntethető legyen, amennyiben
kimeríti ennek a törvénynek a tényállását.

Ez a módosító javaslatunk. Tehát a helyszín szükségessége megszűnne.

ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs.

Szavazás a tárgysorozatba-vételről

Ki támogatja a képviselő úr javaslatának tárgysorozatba-vételét? (Szavazás.) 3-an
támogatják. Kik tartózkodnak? (Szavazás.) 16 tartózkodás mellett nem vettük tárgysorozatba.
Köszönöm szépen, más teendőnk ezzel kapcsolatban nem maradt.

a) A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.)
OGY határozat módosításáról szóló országgyűlési határozati javaslat (H/2935. szám)

Farkas Gergely képviselő úr jelen van, kérem, foglaljon helyet. A Házszabállyal
kapcsolatos önálló indítványának megtárgyalása következik. Parancsoljon!

FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a
bizottság tagjait.
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Házszabály-módosításunk reméljük, hogy az előzőhöz hasonló sorsra fog jutni, amikor
is Balczó Zoltán képviselőtársammal együtt már sikerült egy olyan házszabály-módosítást
végigvinnünk, amelyet konszenzussal fogadott el a Ház. Úgy gondoljuk, ez a téma is olyan,
amely mindegyik párt érdekeit szolgálja, egy átlátható, tiszta Házszabály megteremtését
célozzuk meg ezzel. Konkrétan az interpellációkkal és a szóbeli kérdésekkel kapcsolatban
szeretnénk a Házszabály módosítani. Jelen pillanatban ugyanis egy kiskapu lehetőséget ad
arra, hogy azok a pártok, akik szeretnének élni ezzel, tudjanak is, és van is ilyen párt, amelyik
próbálja kihasználni ezt a lehetőséget.

Arról van szó, hogy jelen pillanatban az interpellációk sorrendje a beadás sorrendje
szerint hangzik el. Ez azt jelenti, hogy ha egy párt megteszi azt, hogy a ciklus elején, tehát
jelen esetben 2010 májusában benyújt számtalan, akár százas nagyságrendű interpellációt,
amelyet később nem szeretne elmondani, akkor ezzel jogosultságot szerez arra, hogy a
későbbi interpellációs időszakokban az elhangzó hét-nyolc interpellációból akár hármat is
elmondhasson. S ezáltal olyan aránytalanságok is előfordulhatnak, hogy ha például a
legkisebb párt él ezzel a lehetőséggel, akkor mondjuk, egy adott ülésen három interpellációt
mond el, viszont egy jóval nagyobb másik frakció egyetlenegy interpellációt tud elmondani.
A jelen lévő MSZP-s képviselők éltek is ezzel a lehetőséggel, benyújtottak a ciklus elején
több száz olyan interpellációt, amelyet nem kívánnak elmondani, viszont ezzel jogosultságot
szereztek a helyek lefoglalására. Ezért történik az, ami most már a gyakorlatban is látunk,
hogy az MSZP három interpellációt elmondhat, a többi ellenzéki párt általában egyre kap
lehetőséget.

Ezért szeretnének azt bevezetni, ahogy az azonnali kérdéseknél egy átlátható és
mindenki számára világos rendszer működik, tudniillik az, hogy az azonnali kérdéseket első
körben az ellenzéki pártok tehetik fel, jelen esetben nagyságuk sorrendjében: MSZP, Jobbik,
LMP, és utána pedig mind az öt párt teheti fel erősorrendben az azonnali kérdését, tehát a
negyediktől a sorrend úgy alakul, hogy Fidesz, MSZP, Jobbik, KDNP, LMP. Úgy gondoljuk,
ez egy olyan gyakorlat, amely kiszámítható, átlátható és kijátszhatatlan. Mi azt szeretnénk
elérni, hogy az interpellációk és szóbeli kérdések esetére is ezt a javaslatot vegyük át, ez
legyen a rendszer, és így ezt a kiskaput bezárnánk, amivel most, mondom, az egyik párt él.

Az előzetes egyeztetések alapján én bízom abban, hogy ezt mindegyik párt tudja
támogatni. Erre kaptam is biztató jeleket. Úgyhogy én bízom abban, hogy ez egy olyan
javaslat lesz, amit önök is átéreznek, hogy ez nem egyik vagy másik párt érdekeit szolgálja,
hanem az Országgyűlés átlátható működését.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Hozzászólás? Gaudi Tamás!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Ez a javaslat tökéletes
eszköz arra, hogy azt az aránytalanságot, ami egyébként valóban abból fakad, amit Farkas
Gergely képviselőtársam elmondott, hogy kiskapuk léteznek a rendszerben, és ezeket a
kiskapukat azok veszik igénybe, akik készek és képesek az ilyen típusú joggal való
visszaélésekre, ezt a helyzetet tökéletesen tudja kezelni. Azt gondolom, az egyetlenegy itt ülő

képviselőnek sem lehet érdeke, hogy egy ilyen rendszert fönntartson, amelyben ráadásul az
elmúlt nyolc év nemzetpusztító kormányzásáért felelős párt lényegében valóban meghatározó
szerepet játszhat ebben az intézményrendszerben. De hát itt nem is az aktuális helyzetre kell
elsősorban gondolni, hanem arra, hogy ez a modell így ebben a formájában egyszerűen egy
kiskapus, joggal való visszaéléses rendszert működtet, amely az Országgyűlés méltóságát,
tekintélyét, a hozzáfűzött közbizalmat súlyosan sérti. Egy olyan üzenetet továbbít a
társadalom tagjai felé, hogy ha itt is így mennek a dolgok, azaz ki tud ilyen típusú hátsó kapus
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megoldásokat választani és azzal eredményre jutni, akkor ez azt sugározza, hogy maga az
Országgyűlés sem egy olyan tekintélyre méltó intézmény, amelynek a döntéseit tisztelni kell.

Tehát igenis, egy kiegyensúlyozott, korrekt, tisztességes szabályozást eredményezne
ez a házszabály-módosítás, ezért kérjük, hogy támogassák ezt. Köszönöm.

Szavazás a tárgysorozatba-vételről

ELNÖK: Köszönöm. Ki az, aki támogatja az indítvány tárgysorozatba-vételét?
(Szavazás.) 3-an. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 14 tartózkodás mellett nem vettük
tárgysorozatba. Köszönöm szépen.

Még egy döntést kell hoznunk. Már ugyan döntöttünk szerintem legalább kétszer – de
egyszer mindenképpen – Kovács Péter képviselő úr indítványáról, amely a Házszabállyal
kapcsolatos, és a Himnusz eléneklésére vonatkozik minden ülésnap kezdetén. Igen, Vas Imre
képviselő úr?

DR. VAS IMRE (Fidesz): Kovács Péter azt kérte, hogy mivel nem jött el, ma ne
tárgyaljuk ezt.

ELNÖK: Levettük, köszönöm szépen.
Akkor mára nem marad más témánk. Köszönöm szépen a megjelenést.
Mint említettem, a módosult napirendnek megfelelően holnap lesz az

alkotmánymódosítás és az alkotmánybírósági törvény vitája időkeretben. Azt hiszem, hétfőnél
korábban nem kell bizottsági ülést tartanunk. Köszönöm szépen.

Bocsánat, még a maradék bizottsági tagok előtt szeretném üdvözölni Zsiga Marcell
képviselő urat – ugyan a múltkor vártuk már, de nem tudott eljönni –, aki ezentúl a bizottság
tagjaként működik, és reméljük, hogy tevékenyen teszi ezt. Sok sikert kívánunk! (Dr. Zsiga
Marcell: Köszönöm szépen.)

A mai ülést bezárom. Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 46 perc)

Dr. Balsai István
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea


