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(T/3006. szám)

(Módosító javaslatok megvitatása)
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(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről
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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. Salamon László (KDNP)
Dr. Bárándy Gergely (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. Cser-Palkovics András (Fidesz) megérkezéséig dr. Balsai Istvánnak
(Fidesz)
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) dr. Zsiga Marcellnek (Fidesz)
Dr. Budai Gyula (Fidesz) dr. Varga Istvánnak (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz távozása után dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz)
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Dr. Rubovszky György (KDNP) dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 33 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
reggelt kívánok! Tisztelt Bizottság! Picit korábban kezdünk a megszokottnál.
Határozatképesek vagyunk, ismertetem az eddigi helyettesítéseket: Balsai István Cser-
Palkovics Andrást, Varga István Budai Gyulát, Vas Imre Papcsák Ferencet, Kozma Péter
Molnár Attilát, Horváth Zsolt Mátrai Mártát, Turi-Kovács Béla Rubovszky Györgyöt,
Bárándy Gergely Harangozó Tamást, Gyüre Csaba pedig Gaudi-Nagy Tamást helyettesíti.

Tisztelt Bizottság! A napirendet a tervezetthez képest kiegészítve megküldtük.
Kérdezem, ki az, aki egyetért az írásban kiküldött napirendi javaslattal. (Szavazás.) Ez
egyhangú egyetértés. Köszönöm szépen.

A határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról szóló
törvényjavaslat (T/3197. szám); általános vita

Rá is térünk az 1. napirendi pontra: ez a T/3197. számú törvényjavaslat a határon
átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról. Üdvözlöm az államtitkár
urat. Parancsoljon!

Dr. Répássy Róbert szóbeli kiegészítése

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Csak nagyon röviden szeretném a
törvényjavaslat célját és a nemzetközi jogi alapjait felidézni.

A javaslat célja a határon átnyúló tartási ügyekben a felek részére nyújtandó központi
hatósági feladatok ellátásának szabályozása, a családok védelme és a gyermekek fejlődésének
elősegítése, ennek egyik fontos területe a külföldi vonatkozású tartási ügyekben az ügyfelek
jogérvényesítéséhez adott állami segítségnyújtás; ez a javaslat célja.

A javaslat nemzetközi jogi alapjai egyrészt a 4/2009/EK tanácsi rendelet, amely a
tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok
elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szól;
továbbá a 2007. november 23-ai hágai egyezmény a családi tartások egyéb formáinak
nemzetközi behajtásáról; és egy viszonossági nyilatkozat, amely az Amerikai Egyesült
Államok viszonylatában érvényesül Magyarország és az Egyesült Államok között; a tartási
ügyekre vonatkozóan az igazságügyért felelős miniszter által közzétett viszonossági
nyilatkozatról van szó.

Mindezeknek a nemzetközi dokumentumoknak a végrehajtása érdekében születik ez a
törvényjavaslat, és kérem a támogatását a tisztelt bizottságtól.

ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? Lamperth Mónika, parancsoljon!

Észrevételek

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Képviselőtársaim! Amit
államtitkár úr elmondott, az teljesen rendjénvaló, és azt gondolom, helyes szabályozási cél.
Nincs ezzel semmi probléma, akár támogatni is lehetne.

A probléma azzal van, amit még beleraktak, amiről most államtitkár úr nem beszélt,
hogy olyan viszonyokat is szabályozni kíván ez az előterjesztés, ami egyébként nem tartozik
szorosan ehhez a tárgyhoz. Tehát azzal, amit az államtitkár úr a szóbeli kiegészítésében
elmondott, azzal nekünk semmi kifogásunk nincs, és azt a részét támogatandónak tartjuk. De
olyan, az elektronikus alapítványi nyilvántartásokkal kapcsolatosan olyan határidő-



- 9 -

módosításokat, határidő-kitolásokat is tartalmaz a javaslat, amely megítélésünk szerint
teljesen indokolatlan. A polgári peres eljárás elektronikus kommunikációra vonatkozó
szabályai, amelyet egyébként fontosnak tartunk, hogy minél előbb úgy működjön, hogy ez
segítse és gyorsítsa a bírósági eljárást, itt szerintünk indokolatlan határidő-kitolásokra kerül
sor; csődeljárás elektronikus kézbesítése, és a többi. Tehát emiatt az MSZP nem fogja tudni
ezt megszavazni, tartózkodni fogunk, mert miközben a szabályozási cél és az a tartalom,
amelyet államtitkár úr elmondott, az helyénvaló, de ezek a határidő-kitolások teljesen
indokolatlanok, ezért ezt nem tudjuk támogatni.

Igazán jó lenne, ha erről mondana államtitkár úr vagy a kollégája néhány mondatot.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs ilyen jelzés.) Nem látok
jelentkezőt.

Államtitkár úré a szó.

Válaszok

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a bizottság hallgassa meg a főosztályvezető urat, aki
részletesen tud erről beszélni. Valóban, a javaslatnak egy záró rendelkezése, legalábbis egy
elkülöníthető része szól erről az elektronikus eljárási határidőknek az újabb eltolásáról, újabb
meghosszabbításáról, mert ugye az Országgyűlés már döntött ebben a kérdésben.

ELNÖK: Köszönöm. Parancsoljon!

DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Czepek Gábor
vagyok, a KIM magánjogi és igazságügyi kodifikációs főosztályának a vezetője.

Amit a képviselő asszony elmondott, azzal kapcsolatban előadom a tárca
képviseletében, hogy a KIM fontosnak tartja az elektronikus kommunikáció bevezetését,
hiszen mi is elismerjük, hogy az eljárások gyorsításának egy fontos eszköze lehet. Ami miatt
határidő-eltolásra került sor a nevezett esetekben, tehát a csődeljárás, az alapítványok
elektronikus nyilvántartásba vétele, bizonyos Vht.-s, illetve Bjt.-s rendelkezések tekintetében,
az az, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium e-kommunikációért felelős helyettes
államtitkársága bizonyos informatikai jellegű megoldásokat aggályosnak minősített, és ezért
felülvizsgálja a vonatkozó elektronikus joganyagot, az elektronikus kommunikációra
vonatkozó joganyagot. Tehát a határidő-eltolás nem azt jelenti, hogy a tárca ne azonosulna a
célokkal, illetve nem kezdte volna meg a munkát a nevezett tárgykörben, hanem csupán
annyit szolgál, hogy az informatikai szakemberek át tudják vizsgálni a szakkérdéseket, és
utána megalapozott, adatvédelem, illetve adattovábbítás tekintetében biztonságos megoldás
szülessen.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Ha nincs más kérdés,
akkor szavazni fogunk.

Szavazás az általános vitára alkalmasságról

Kérdezem, ki támogatja a kormány által benyújtott javaslat általános vitára
alkalmasságát. (Szavazás.) 15 igen. Ki az, aki ellenzi? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Tartózkodott?
(Szavazás.) 7 tartózkodás mellett a bizottság általános vitára alkalmasnak találta. Köszönöm
szépen.
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További helyettesítéseket ismertetek: Cser-Palkovics András Szakács Imrét, Zsiga
Marcell Bohács Zsoltot helyettesíti.

Ennek a törvényjavaslatnak a vitája holnap kezdődik. Állítsunk-e előadót? Mátrai
Márta lesz, aki ugyan nincs jelen, de ő lesz a vezérszónok... (Dr. Lamperth Mónika: És nem
fogják zavarni az itt elhangzottak.) - nyilván meg tudjuk neki mondani. Kisebbségi véleményt
kívánnak-e mondani? (Jelzésre:) Igen, Lamperth Mónika; a többségi véleményre pedig akkor
felkérjük Zsiga Marcell képviselő urat.

Köszönöm szépen. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita

Egyes jogállási törvényeknek az alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/3296. szám)

Következik a 2. napirendi pontunk, a T/3296. szám alatt képviselői önálló indítvány
tárgysorozatba-vétele és általános vitája: egyes jogállási törvényeknek az alaptörvénnyel
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat. A benyújtók közül Varga István képviselő úr
jelen van, át is adom a szót.

Dr. Varga István szóbeli kiegészítése

DR. VARGA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Mindannyiunk előtt ismeretes, hogy az Országos Igazságszolgáltatási Tanács 2011.
május 3-ai ülésén foglalkozott az alaptörvényünk 26. cikk (2) bekezdésével, amely azt
mondja, hogy a Kúria elnöke kivételével a bíró szolgálati jogviszonya az általános öregségi
nyugdíjkorhatár betöltéséig állhat fenn. És ugyanígy az alaptörvény 29. cikk (3) bekezdése
kimondja, hogy a legfőbb ügyész kivételével az ügyész szolgálati jogviszonya az általános
öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig állhat fenn.

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács jelezte, hogy 2012. január 1-jéig 228 bíró,
2012. december 31-éig további 46 bíró tölti be az öregségi nyugdíjkorhatárt. Erre tekintettel
feltétlenül indokolt lenne, hogy az átmeneti időszakra az igazságszolgáltatás folyamatossága
érdekében átmeneti jogszabályi rendelkezés valamilyen módon felkészülési időt biztosítson a
bíróságok zavartalan működése számára, különös tekintettel arra, hogy azok a bírók, akik
pedig betöltik a nyugdíjkorhatárt, nekik is megfelelő idejük legyen az ügyek befejezésére; és
így tovább, nem akarom tovább sorolni.

Erre figyelemmel nyújtottuk be ezt az előterjesztést, mégpedig T/3296. számon. Ennek
két alapvető rendelkezése van, nevezetesen kétfelé bontottuk. Vannak olyan bírók, akik a
korhatárt már 2012. január 1-jét megelőzően betöltik, az ő felmentési idejük kezdő időpontja
2012. január 1-je, záró időpontja 2012. június 30-a, a bírói tisztség megszűnésének időpontja
pedig 2012. június 30. Akik pedig a 2012. január 1-je és december 31-e közötti időszakban
töltik be a felső korhatárt, az ő esetükben a felmentési idő kezdő időpontja 2012. július 1-je,
záró időpontja 2012. december 31-e, a bírói tisztség megszűnésének időpontja pedig 2012.
december 31-e.

Ugyancsak foglalkozunk és fontosnak tartjuk - amivel kapcsolatosan itt már nagy
polémiák indultak meg - nevezetesen a moratórium kérdését. A moratóriummal kapcsolatosan
is fontos rendelkezést tartalmaz a benyújtott törvényjavaslat. Mindannyiunk előtt szintén
ismeretes, hogy egy átfogó igazságügyi reform készül, ennek a reformnak a keretei
gyakorlatilag még csak elvi szinten vannak. Tehát vannak olyan bizonytalan dolgok, jövőbeni
bizonytalan tényezők, amelyek mindenképpen befolyásolják, hogy hogyan fog kinézni a
jövőben az igazságszolgáltatási rendszer, mi lesz az Országos Igazságszolgáltatási Tanáccsal,
mi lesz a fővárossal, épül-e új bíróság vagy nem épül új bíróság, és egyáltalán milyen
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feladatok várnak a következő években a bírókra. Ez majd nyilván egy új feladatmegosztási
tervet jelent, és egy új, országosan arányos munkaterhet is jelent. Ennek ismeretében lehetünk
csak majd abban a helyzetben, hogy egyértelműen a kinevezésekkel kapcsolatosan
megtörténjenek a helyes és az új koncepciónak megfelelő kinevezések. Így a tanácselnök
kivételével az összes többi esetben egyelőre moratóriumot hirdetünk. Ez a moratórium azt
jelenti, hogy ne történjenek elhamarkodott döntések e vonatkozásban. Ez tulajdonképpen azt
jelenti, hogy - a tanácselnök kivételével - megvárjuk, hogy a következő egy esztendőben
pontosan és konkrétan kiket és milyen formában fog érinteni az igazságügyi reform, és ezt
követően kerül majd sor a feladatok megosztására és a vezetői álláshelyek betöltésére.

Végül, de nem utolsósorban szabad legyen arra is hivatkoznom - és azt hiszem, ennek
is mindannyiunk számára döntő jelentősége van -, hogy nem oly régen a kormány új alapokra
helyezte a bírói kinevezéseket; a 2010. évi CVXXXIII. törvényre gondolok. Itt megvalósult a
bírósági állások objektív kritériumrendszere, alkalmassági és egyéb vizsgálatok; ezt nem
kívánom felsorolni.

Kérem, hogy támogassák a benyújtott törvényjavaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr?

A kormány álláspontjának ismertetése

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Tisztelt Bizottság! A kormány támogatja a képviselői indítványt.

Ahogyan Varga képviselő úr jelezte, részben az indítvány eleget tesz az Országos
Igazságszolgáltatási Tanács javaslatának, amely átmeneti rendelkezések biztosítását kérte, de
ezen túlmenően a javaslat az alaptörvény végrehajtását és egységes értelmezését is segíti.
Azért segíti az alaptörvény végrehajtását, mert az alaptörvényből adódó új nyugdíjkorhatár-
számítás a bíráknál csak egyéves átmenet alatt valósulna meg, tehát bár az új alaptörvény
2012. január 1-jén hatályba lép, és akár az is egy, az új alaptörvénynek teljes mértékben
megfelelő szabályozás lenne, ha egyszerre, egy időben történne a végrehajtása ennek a
nyugdíjszabálynak, de a javaslat egy egyéves csúsztatott átmenetet biztosít, s valójában,
illetve ténylegesen csak 2013. január 1-jétől következik be az az alaptörvény által előírt
állapot, hogy tudniillik a bírákra az általános öregségi nyugdíjkorhatár vonatkozik.

Azért jelent értelmezési szabályt is ez az új törvény, mert vita alakult ki, legalábbis
különböző forrásokból úgy tudjuk, hogy nem volt teljesen egyértelmű az általános öregségi
nyugdíjkorhatárnak az értelmezése. Ez a javaslat, amely a rá irányadó öregségi
nyugdíjkorhatárban fogalmazza meg az életkort, ez értelmezi az alaptörvény új szabályát,
mely szerint az általános öregségi nyugdíjkorhatárt kell figyelembe venni. Nyilvánvalóan egy
olyan szituációban, amikor minden bíróra eltérőek lehetnek az öregségi nyugdíjkorhatár
szabályai, hiszen az életkorától, az évjáratától függ, ezért szükséges, hogy a rá irányadó
öregségi nyugdíjkorhatárban határozza meg a Bjt. és az ügyészségi szolgálati viszonyról szóló
törvény pontosítsa és értelmezze az alaptörvény rendelkezéseit. Majd 2022-ben - talán akkor -
következik be az az állapot, hogy elvileg minden munkavállalóra azonos öregségi
nyugdíjkorhatár, a 65 év lép életbe.

Elnök úr, még a kinevezési moratóriumról szeretnék néhány szót szólni. A kinevezési
moratórium, még mielőtt bárki igyekezne félremagyarázni, szeretném leszögezni, hogy
semmiben nem veszélyezteti a bíróságok működését, ugyanis kizárólag olyan bírósági
vezetők kinevezésére vonatkozik, akiknek a helyettesítése a törvény értelmében biztosított.
Tehát nem állhat elő az a helyzet, hogy nincs vezetője egy adott bíróságnak, hogy senki nem
gyakorolja az igazgatási hatásköröket. Tehát igenis, a bíróságok folyamatosan működnek, a
bíróságok igazgatási vezetése folyamatosan működhet. Nem is beszélve arról, hogy itt jórészt
olyan vezetői tisztségekről beszélünk, amelyben éppen az új alaptörvény teremti meg vagy
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állítja elő azt a helyzetet, hogy véget ér a bírói megbízás. Tehát normális körülmények között
egy ilyen átmenetre valóban fel kell készülni, hiszen a szabályok szerint a felmentési idő alatt
már a pályázat kiírható. Viszont ha ez a módosítás, ez az előttünk fekvő törvény a jövő évben
fogja két lépcsőben megteremteni a felmentési időt, akkor a felmentési idő, tehát amikor már
a pályázatok kiírhatóak, ezek már mind 2012. január 1-je után fognak kezdődni. Tehát
semmilyen korábbi pályáztatásnak elvileg nincs értelme, mert a most beterjesztett javaslat
csak 2012. január 1-jén teszi lehetővé azt, hogy a felmentési időszak alatt elkezdődjenek az új
pályáztatások.

Még egy érvelés a kinevezési moratórium mellett, hogy itt a tanácselnöki tisztségre,
tehát arra a tisztségre, amelyben nincs helyettesítésnek lehetősége, ott egy rövid ideig tartó,
egyéves megbízásra lehetőség van, majd ezt követően természetesen változatlanul szakmai
feltételek fogják eldönteni, hogy ki alkalmas egy tanácselnöki megbízásra. Ez a döntési jog
pillanatnyilag egyébként az adott bíróság elnökének a kezében van, tehát semmiféle külső

kinevezés nincs a tanácselnök esetén, hanem belső bírósági kinevezés van.
S még egy utolsó megjegyzés a kinevezési moratórium ügyében. Ne felejtsék el,

előállhat az a helyzet, hogy az Országgyűlés, mondjuk, az őszi jogalkotása során
megváltoztatja a bírósági szervezetrendszert, akár bírósági szervezeti szinteket érintő

változásokat hoz. Méltánytalan lenne a bírókra nézve, hogyha megpályáznak egy olyan
tisztséget, hat évre megpályáznak egy olyan tisztséget, amelyet esetleg január 1-jével
megszüntet az Országgyűlés. Nos, ebben az esetben indokolt a vezetői tisztségre vonatkozó
pályázatok felfüggesztése; nem lehet tudni, előfordulhat olyan eset, amikor egy már
megszűnő vagy majdan megszűnő bírósági vezetői tisztségre pályázik valaki - méltánytalan
lenne, ha egy törvénymódosítással szűnne meg az ő tisztsége.

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.

ELNÖK: Köszönöm. Két jelentkezés volt eddig, Bárándy Gergely és Gyüre Csaba.
Bárándy Gergelyé a szó.

Hozzászólások, észrevételek, reflexiók

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Államtitkár Úr! Ahogy telik itt az idő, egy év elteltével, vagyis most már több mint
egy év elteltével mindig csodálkozom azon, hogy itt az év alatt szinte tökélyre fejlesztették
azt, hogy nagyon jól megfogalmazott érvrendszert tudnak felvonultatni demokratikus
alapintézmények függetlenségének megtámadásakor, és egy egészen más szemléletmódban
kívánják ezeket megközelíteni. Ez természetesen érthető, hiszen a valós célt mégsem
mondhatják el, sem itt a bizottság előtt, sem pedig majd a plenáris ülésen.

Azért azt látni kell, hogy ez a javaslat nem szól másról, mint arról, hogy mondjuk, az
Állami Számvevőszék, a Költségvetési Tanács, médiafelügyelet, az OVB, az ügyészség vagy
részben már az Alkotmánybíróság után gyakorlatilag a legnehezebb, az önök számára a
legnagyobb kihívást jelentő igazságszolgáltatást is sikerüljön végre a kormány alá gyűrni.
Egész egyszerűen erről szól ez a javaslat. Arról szól, hogy az eddigi gyakorlathoz képest
mostantól ne a bírák válasszák maguk közül a bírósági vezetőket, hanem majd a kormány
tudja kinevezni. Ez a javaslat egész egyszerűen erről szól. Az alaptörvénnyel már
előkészítették a bíróságok gyakorlati szempontból, legalábbis az igazgatást tekintve kormány
alá rendelését, és ezzel most biztosítják azt is, nehogy sor kerüljön arra, hogy a hátralévő

rövid időben még olyan tagokat tudjon kinevezni a Legfelsőbb Bíróság elnöke, illetve az OIT
elnöke, akik nem találkoznak a kormány tetszésével.

Az ügyészség vonatkozásában - és erre nem térnék ki bővebben - különösebb
problémám nincs az ott foglaltakkal, hiszen önök láthatóan a nyugdíjkorhatár vonatkozásában
is meg másként is követik azt a gyakorlatot, nyilvánvalóan a látszat kedvéért, hogy ha a
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bíróságokról hoznak egy rendelkezést, hát akkor hozzuk meg mindazt az ügyészségek
vonatkozásában is. Ennek gyakorlati jelentősége nincs, mert az önök volt képviselőjelöltje, a
jelenlegi legfőbb ügyész nyilvánvalóan olyat nevez ki most is, aki önöknek megfelel, tehát kár
erről több szót ejteni. Azonban a bíróságok vonatkozásában hál’ istennek még más a helyzet.

Tudjuk, hogy önök meg kívánják szüntetni az OIT-ot; tudjuk, hogy a tervek szerint,
legalábbis a hallgatásukból nyilvánvalóvá válik, hiszen miniszter úr sem cáfolta ezt a
meghallgatása során, egy olyan rendszer kialakításán fáradoznak, ahol a bírósági vezetőket a
kormány javaslatára nevezi ki a köztársasági elnök, aki szintén nagyon független, mint tudjuk.
De az is lehet, hogy maga a kormány fogja kinevezni a bírósági vezetőket. Van itt egy kis
időszak, amikor még lehetőség lenne arra, hogy esetleg pályázat útján ne önök nevezzék ki,
ne a Fidesz nevezze ki az új bírósági vezetőket, hanem netalántán az eddigi gyakorlatnak
megfelelően a bírák maguk közül válasszák meg. Ezt a kiskaput zárja be gyakorlatilag az
önök által előterjesztett és a kormány által támogatott törvényjavaslat.

Még egy problémát hoznék föl ezzel kapcsolatban: azt, hogy ez a saját
alaptörvényükkel ellentétes. Én azért azt gondolom, talán azt a jogelvet önök sem kívánják a
jövőben sem áthágni, hogy az alaptörvény lesz a legmagasabb rangú jogszabály a jogforrási
hierarchiában, és az alaptörvénnyel ellentétes jogszabályokat talán önök sem kívánnak majd
meghozni. Márpedig itt a bírák jogállásáról szóló törvényben kívánnak egy olyan szabályt
felülírni, amelyet az önök által előterjesztett alaptörvény tartalmaz. Azt gondolom, legalább
arra figyelnének oda, hogy a saját maguk által megalkotott, egyébként Magyarországon és a
nemzetközi közvélemény előtt tökéletesen vállalhatatlan alaptörvénynek a rendelkezéseit
megtartják!

Köszönöm.

ELNÖK: Gyüre Csaba képviselő úr!

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Államtitkár Úr! Az mindenesetre örömteli, hogy az előterjesztők egy olyan
előterjesztést tettek az asztalra, amely ezt a jogbizonytalanságot, ami most jelen pillanatban
kialakult a bírói testületeknél, megpróbálják szabályozni valamilyen módon; a nyugdíjazással
kapcsolatosan mondom ezt. Hiszen mindenféle pletykák terjengtek, és sajnos azzal az
intézkedéshullámmal, jogszabályalkotással kapcsolatban, ami itt történt Magyarországon az
elmúlt időszakban, hát, azzal nagyon sikerült a bíróságok munkáját tökéletesen és teljesen
felbolydítani és szinte ellehetetleníteni a jelenlegi kormányzó pártoknak. Hiszen nem tudják a
bírák, hogy mikor mennek nyugdíjba, nem tudják, hogy meddig dolgozhatnak még, mikor
kell az ügyeket befejezni. Ha már ezt a helyzetet kialakították, akkor ezen valamit nyilván
változtatni kell, hiszen önök is érzik ezt a problémát. Én ezt látom ebben a törvényjavaslatban,
illetve ennek egy részében. Amit Bárándy képviselőtársam elvi szinten elmondott, azzal
egyébként tökéletesen egyetértek, hogy itt mi zajlik és milyen célokból.

Ha megnézzük a bírák nyugdíjazásával kapcsolatos szabályokat, akkor azt látjuk, hogy
elterjedtek olyan tévhitek a bírák körében, hogy már július 1-jén a felmentési idejüket
gyakorlatilag meg fogják kezdeni azok a bírák, akik 2011. december 31-éig betöltik a
nyugdíjkorhatárt. Ezzel kapcsolatban legalább egy pozitívuma van ennek a
törvényjavaslatnak, hogy ezt rendezi, méghozzá a hatályos jogszabályoknak megfelelően,
mégpedig úgy, hogy miután már betöltötte a nyugdíjkorhatárt, azt követően kezdődik meg a
felmentési ideje. Ez helyes, és ez a része megfelelő.

Azonban a 10. § (3) bekezdése, amely azokra vonatkozik, akik a 2012. január 1-je és
december 31-e közötti időszakban betöltik a nyugdíjkorhatárukat, álláspontom szerint itt
jogellenes ennek a meghatározása és nem megfelelő. Hiszen azoknak, akik 2012. december
31-éig töltik be a nyugdíjkorhatárt, e szerint a törvény szerint nekik is 2012. július 1-jén
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megkezdődik a felmentési idejük. Ami szerintem amiatt lesz jogellenes, mivel mindenki csak
akkor kezdheti meg a felmentési idejét, hiszen akkor mehet nyugdíjba csak, amikor már
betöltötte a rá irányadó nyugdíjkorhatárt. Tehát itt egy féléves átmeneti időszak tekintetében
rosszul fogalmaz véleményem szerint az előterjesztő, hiszen azokra, akik 2012. június 30-áig
betöltik a nyugdíjkorhatárt, azokra jó és megfelelő lenne, akik azonban a második félévben
töltik be, azokra nem, hiszen hamarabb kezdik meg a felmentési idejüket, mint ahogy a rájuk
irányadó nyugdíjkorhatárt betöltenék. Tehát ez így semmiféleképpen nem megfelelő.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: További hozzászólást nem látok. Államtitkár úr?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Még az előterjesztő előtt szeretnék reagálni az elhangzottakra, elnök úr.

Egyrészt Gyüre alelnök úrnak az utóbb kifejtett érveivel szeretnék vitatkozni. Alelnök
úr, a bírók jelen pillanatban, amikor öregségi nyugdíjba mennek, akkor a nyugdíjkor
bekövetkezte előtt töltik le a hathavi felmentési időt. Tehát nem úgy van, ahogy ön mondja,
hogy bekövetkezik a nyugdíjkorhatár, és utána töltik le, hanem az a szabály, hogy előtte töltik
le a hat hónapot. Ezért hozza előre ez az átmeneti rendelkezés ezt a hat hónapot. Tehát ha
belegondol, amikor betölti a nyugdíjkorhatárt, akkor már elvileg elveszítette a bírói tisztségét;
utána már nem tölthet felmentési időt, mert a felmentési idő alatt is bíró a bíró, ezért előtte
töltik ki a felmentési időket. Pontosan ezért volt szükség átmeneti rendelkezésre, hogy ki
lehessen adni ezt a hathavi felmentési időt a bírónak.

Bárándy képviselő úrnak a hosszas fejtegetése arról, hogy mit tervez a kormány a
bírósági kinevezésekkel kapcsolatban, nos, képviselő úr, azt tudom idézni csak önnek, hogy
rossz az, aki rosszra gondol. (Felzúdulás az MSZP-s képviselők részéről.) Miért is, képviselő
úr? Azért, mert ebben a teremben mindenki tudja, ön is, hogy bírósági vezető csak bíróból
lehet - csak bíróból lehet. Ön kétségbe vonja azt, hogy ma Magyarországon a bírák
pártatlanok és függetlenek. Ön kétségbe vonja. Mert ön azt mondja, hogy majd jön egy
kormány, amelyik a bírókból, a független, pártatlan bírókból kiválogatja a neki politikailag
tetszőt. Ha ez így van, képviselő úr, ha ez így van, ez nagyon szomorú - ez azt jelenti, hogy a
bírák az ön állítása szerint a mai pillanatban is politikailag értékelhetőek. Elég szomorú, ha ez
így van! Én értem, hogy az MSZP bólogat - nyilván ők ezt tapasztalatból tudják, hogy felettük
csak olyan bírók ítélkeznek, akik szerintük elfogultak.

Én azt állítom, hogy ma Magyarországon minden bíró pártatlan és független. Ezért
fogalmilag kizárt az, hogy közülük jobboldali, baloldali, liberális, meg nem tudom, milyen
bírókat lehet kiválasztani. Ha ez így van, akkor még egyszer mondom, nincs mit védenünk a
bírók függetlenségén; ha valóban elfogadnánk az önök állítását, hogy a bírók különböző
politikai alapon megoszthatóak, és politikai értékítéletek szerint döntenek, ha ez így lenne,
akkor azt kell hogy mondjam, hogy ma Magyarországon az a háromezer bíró nem érdemli
meg, hogy védjük a függetlenségüket. De én fordítva gondolom: én úgy gondolom, hogy ez a
háromezer bíró politikailag pártatlan és független. És amikor majd beadják a pályázatukat egy
vezetői tisztségre, akkor a pályázatból természetesen nem fog kiderülni semmiféle
értékrendjük és semmiféle politikai elkötelezettségük. És ha jól dolgoztak az elmúlt húsz
évben, tehát a rendszerváltás óta jól dolgoztak, mióta az a szabály, hogy bíró pártnak tagja
nem lehet és politikai tevékenységet nem végezhet, ha jól dolgoztak ezek a bírók, és az
esküjükhöz híven pártatlanul és függetlenül dolgoztak, akkor semmilyen kormány nem tudja
kiválogatni közülük azt, hogy ki a jobboldali és ki a baloldali.

Tehát ez egy alapvetően téves feltevés, és alapvetően kétségbe vonja az ön állítása az
elmúlt húszéves bírói függetlenséget.

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
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ELNÖK: Varga István képviselő úr mint előterjesztő! (Dr. Bárándy Gergely: Elnézést,
elnök úr, de azért ezt...!) El van nézve, de lezártuk a vitát.

DR. VARGA ISTVÁN (Fidesz): Nagyon röviden szeretnék reflektálni, különös
tekintettel arra, hogy a Bárándy képviselő úr által felvetettekkel kapcsolatosan államtitkár úr
elmondta a véleményét, és nekem is hasonló a véleményem. Én két dologgal szeretném ezt
kiegészíteni.

Nagyon sajnálom, hogy ebből most ilyen álságos politikai vita alakul ki, különös
tekintettel az ügyészséget illetően, képviselőtársam, hiszen az ügyészséggel kapcsolatosan
ebben a Házban, amikor itt a modellt próbáltuk kikövetkeztetni, hogy mi legyen az
ügyészséggel, akkor minden oldalról az volt az álláspont, hogy az ügyészség kormány alá
kerüljön és kormány alá rendeljük. Nekem magamnak is ez volt a személyes véleményem -
aztán nem ez történt egyébként. Most meg önnek az a problémája, hogy valamikor a legfőbb
ügyész képviselőjelöltje volt a Fidesznek. Ennek szerintem az égadta világon semmi
jelentősége nincs. Ezért mondom, hogy ez álságos.

A modellt illetően pedig, hogy most a bírói önigazgatással mi lesz, hogy az Országos
Igazságszolgáltatási Tanács marad vagy megszűnik, ez a következő hónapok termékeny vitája
alapján fog kiderülni. Ön megelőlegezi azt, hogy az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
megszűnik, pedig egyáltalán nem biztos. Lehet ilyen modell, lehet olyan modell.

S végül, de nem utolsósorban, ez már ízlés kérdése: önök voltak, a Szocialista Párt
volt annak idején az, aki a régi, százéves rendszert megszüntette, és börtönfelügyeleti
minisztériummá degradálták az Igazságügyi Minisztériumot. Én személyesen ezzel nem
értettem egyet. Akkor sem és most sem.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! A vita menetében - már több éve ismerjük ezt a szabályt -
az előterjesztőt követően vannak kérdések, észrevételek; ezt követően válaszadás van, azt
követően pedig szavazás. (Dr. Bárándy Gergely jelentkezik.) Ügyrendi kérdésben? (Dr.
Bárándy Gergely: Igen.) Ügyrendi, parancsoljon! Szavazás előtt ügyrendi kérdés.

Dr. Bárándy Gergely ügyrendi javaslata, vita

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Azt gondolom, és az ügyrendi javaslatom az lesz, hogy erről szavazzon a bizottság
vagy nyilvánítson véleményt: tökéletesen igaza van elnök úrnak abban, hogy ha az
előterjesztő megkapta a szót a viszonválaszra, akkor a vita le van zárva. De amikor az
államtitkár válaszol és nem ő az előterjesztő, akkor a vita még nincs lezárva, és az elnök
úrnak igenis szót kell adnia annak, aki a vitában szót kér.

Úgyhogy én azt gondolom, ez nem volt egy házszabályszerű eljárási mód, hiszen
Varga képviselő úr utána szólalt meg, mint ahogy én jelentkeztem a hozzászólásra. Azt
gondolom, nyugodtan nyilváníthat ebben véleményt a bizottság, hogy itt az elnök úrnak igaza
van-e vagy nem.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazni fogunk; ügyrendi indítványhoz mindenkinek
hozzá lehet szólni. Van ilyen szándék? Nincs... (Dr. Salamon László: Van.) Salamon
képviselő úr! Csak szeretném emlékeztetni a tisztelt bizottságot, hogy még körülbelül harminc
napirendi pontunk van. (Dr. Lamperth Mónika: Ráérünk.) Ráérünk, de nem korlátlanul.
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DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Az ügyrendi indítvány az elnöki eljárás
minősítésére irányul. Ezt szerintem külön napirendi pontban tárgyalhatja meg a bizottság mint
ügyrendi bizottság. Úgyhogy ilyen értelemben azzal, hogy a bizottság döntéssel minősítse az
elnököt, nem értek egyet, legyen akármi is a helyes megoldás érdemben abban a kérdésben,
amelyet Bárándy képviselő úr felvetett.

ELNÖK: További hozzászólás az ügyrendi indítványhoz? (Nincs jelentkező.) További
hozzászólás nincs.

Az volt az ügyrendi indítványa Bárándy képviselő úrnak, hogy nyilvánítson
szavazással véleményt a bizottság arról, hogy a vitának abban a szakaszában szót kellett-e
adni még a képviselő úrnak. Kérdezem, ki az, aki egyetért azzal, hogy szót kellett volna adni a
képviselő úrnak. (Dr. Salamon László: Elnök úr, bocsánat, arról kell szavaznunk, ami az
indítvány volt!) Engedje meg a képviselő úr, hogy a bizottság vezetése kapcsán a feltett
ügyrendi kérdésről szavazzunk! (Szavazás.) Tehát 8-an szavaztak mellette. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 17-en; és egy tartózkodás volt. Köszönöm szépen.

Újabb helyettesítések: Vas Imre Vitányi Istvánt, Papcsák Ferenc pedig Gruber Attilát
helyettesíti.

Szavazás a tárgysorozatba-vételről

Kérdezem tehát a tisztelt bizottságot, ki az, aki a tárgysorozatba-vétel mellett van.
(Szavazás.) 18 igen. Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) 5 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3
tartózkodás mellett tárgysorozatba vettük. Köszönöm szépen.

Szavazás az általános vitára alkalmasságról

Az általános vitára alkalmasságról szavazunk. Ki az, aki általános vitára alkalmasnak
tartja? (Szavazás.) 18 igen. Aki nem tartja alkalmasnak? (Szavazás.) 5 nem. Tartózkodott?
(Szavazás.) 3 tartózkodás mellett általános vitára alkalmasnak találtuk. Köszönöm szépen.

Még két dologról kell döntenünk. A bizottság egyetért-e azzal, hogy a szabályozandó
kérdések kétharmados elfogadást igényelnek? Ki az, aki egyetért ezzel? (Szavazás.) 21 igen.
Ki az, aki nem ért vele egyet? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás. - Nincs
ilyen.) Nem vettek részt egypáran a szavazásban.

Az elhangzottakra figyelemmel előadót fogunk állítani; ennek a tárgyalására holnap
kerül sor. A többségi vélemény előadója Zsiga Marcell képviselő úr lesz, aki most gyakorolja
a bizottsági tagságot, ebben is. (Derültség.)

A kisebbségi véleményt pedig (Jelzésre:) Bárándy Gergely fogja ismertetni.
Köszönöm szépen. A napirendi pontot lezárom.
Áttérünk az alkotmánymódosítással összefüggő, összesen négy darab módosító

indítvány megtárgyalására. Egyik sem a bizottság tárgykörébe eső kérdést szabályozza, de
természetesen meg kell tárgyalnunk.

Magam vagyok az előterjesztő, úgyhogy átadom a bizottság vezetését Cser-Palkovics
alelnök úrnak.

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

A Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvénynek az alaptörvénnyel
összefüggő egyes átmeneti rendelkezések megalkotása érdekében szükséges
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3199. szám); módosító javaslatok megvitatása,
első helyen kijelölt bizottságként

ELNÖK: Köszönöm szépen.
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Tisztelt Bizottság! Az 1. pont Bertha Szilvia és Volner János képviselők javaslata.
Kérdezem az előterjesztő véleményét.

DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz): Az egésznek az elhagyására vonatkozik, úgyhogy
természetesen nem értünk vele egyet.

ELNÖK: Köszönöm. Lamperth Mónika kért szót.

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Tisztelt Képviselőtársaim! Először is szeretném
elmondani, hogy a Magyar Szocialista Párt képviselői azért nem adtak be, nem adtunk be
módosító indítványt, mert az egész szabályozást, úgy, ahogy van, teljesen elfogadhatatlannak
tartjuk. Elmondtuk a plenáris vitában, hajnali kettőig, ahányszor csak lehetett, és felszólítottuk
a kormányt, hogy ezt vonja vissza; így nem lehet jogot alkotni, így nem lehet szerzett jogokat
elvenni. Egészen elképesztő az egész indítvány.

Ez az 1. módosító indítvány gyakorlatilag az öregségi nyugdíjkorhatár előtt bármilyen
jogcímen szerzett nyugellátásra vonatkozó korlátozó, illetve a megszüntetésre való
felhatalmazást adó szakaszt akarja kivenni. Szemben azzal, amit a kormány a
kommunikációjában a nyilvánosság előtt is mond, hogy ez csak a rendészeti nyugdíjasokra,
szolgálati nyugdíjasokra vonatkozik, csak így, csak úgy, ez az alkotmánymódosító szabály
egészen mást tartalmaz. Ennek a valóságos tartalma az, hogy mindenki, aki az öregségi
nyugdíjkorhatárt el nem érve szerzett nyugellátást, legyen az szolgálati nyugdíjas, legyen az
rokkantnyugdíjas, legyen az korkedvezményes vagy korengedményes nyugdíjas, annak
szerzett ellátása korlátozható vagy bizonyos feltételek fennállta esetén megszüntethető. Ez a
szerzett jogok olyan mérvű korlátozását jelenti, ami jogállamban teljesen elfogadhatatlan, és
nem véletlen, hogy a szakszervezetek azt hangsúlyozzák, meg jogi szakértők is, hogy ez egy
trükk, amelyet a kormánypárti képviselők megpróbálnak az Alkotmánybíróság hatáskörének
kijátszására bevetni. Ugyanis azért alkotmányban fogalmazzák meg ezt a felhatalmazást, mert
hogy az Alkotmánybíróság akkor ezt nem tudja alkotmányossági szempontból megvizsgálni.
Ugyanakkor ha valóban csak az lenne a kormány szándéka, amit a kommunikációban
elmondanak, illetve amit a belügyminiszter a hét végén a szakszervezetekkel való egyeztetés
után kommunikált, az önmagában nem igényelne alkotmánymódosítást, mert ha mondjuk, a
tárgya szerint ezt a Hszt.-ben vagy egyéb jogszabályban fogalmaznák meg, akkor az
Alkotmánybíróság nagy valószínűséggel a szerzett jogok sérelmére elkövetett jogalkotás
címén kidobná az ablakon – hozzáteszem: nagyon helyesen.

Tehát ez egy piszkos kis trükk, egy jogi trükk, amivel szerzett jogot akarnak elvenni
emberektől. S persze az a kommunikációs attak, amelyet az államtitkár úr a parlamenti
vitában meg azóta is folytat, hogy hiszen az ellenzéki pártok programjában is benne volt
ennek a korlátozása, az meg egy piszkos kis hazugság. Merthogy ilyet senki nem írt le, hogy
szerzett jogot el akar venni. De hát értem én, hogy a Fidesz most beszorult, és beszél
összevissza kéket-zöldet ebben az ügyben. Elképesztően tisztességtelennek tartom azt, hogy a
különböző társadalmi csoportokat megpróbálják egymással szembefordítani, és most arra
apellálva, hogy biztos vannak olyan emberek, akiket sért az, hogy néhány szolgálati nyugdíjas
viszonylag fiatal korú – már ahhoz képest, amit persze a nagy többségnek kell nyugdíjban
tölteni –, nem bemutatva a teljes valóságot, hanem ilyen bundás indulatokra alapítva próbál
meg társadalmi feszültséget kelteni. Aztán majd holnap a pedagógusok a nyári szabadság
miatt, azután meg az orvosok a paraszolvencia miatt, és jönnek a különböző társadalmi
csoportok, akiket le lehet gyalogolni, és szerzett jogokat lehet úgy elvenni, hogy az valami
egészen elképesztő.

Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a módosító indítvány, amely azt a részét akarja
kivenni, ami a legérzékenyebb, megszavazható. De nem ez az igazi megoldás, hanem az igazi
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megoldás az, hogy az egészet úgy, ahogy van, vissza kell vonni, mert jogállamban ilyen
jogszabályt, ilyen alkotmánymódosítást nem lehet elfogadni. Itt ülnek velem lesunyt szemmel
kormánypárti képviselők, tanult jogász kollégák, van közöttük, látom, tudom jól, aki ezt az
egészet rühelli – nekik van igazuk.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Államtitkár úrtól kérem a kormány rövid álláspontját.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Köszönöm szépen. Nem támogatjuk a módosító indítványt, sőt én azt is kétségbe vonom,
hogy házszabályszerű a módosító indítvány, minthogy az egész törvényjavaslat elhagyására
irányul. A képviselői indítvány úgy szól, hogy az alkotmány 70/E. §-a a következő (3)
bekezdéssel egészül ki, és ezt a (3) bekezdést hagyná el a módosító indítvány. Emlékezetem
szerint, amikor a módosító indítvány arra irányul, hogy az egész törvényjavaslatot
megsemmisítse, akkor az nem házszabályszerű.

Elnök úr, ha még megengedi, ahhoz a fejtegetéshez, amelyet Lamperth Mónika
képviselő asszony előadott az Alkotmánybíróság és a törvényjavaslat összefüggéséről, annyit
hadd mondjak, hogy azóta, amióta az Alkotmánybíróság egy adójogszabályt az emberi
méltósághoz való jog sérelme miatt semmisített meg, azt kell hogy mondjam, ezzel az
Alkotmánybíróság előtt semmilyen gát nincsen. Hiába írunk bele bármit az alkotmányba, az
Alkotmánybíróság olyan kreatívan értelmezheti az alapjogokat, hogy az alapján bármit
megsemmisíthet.

Még egy mondatom: arra azért felhívnám a figyelmét a kedves bizottsági tagoknak,
hogy valahogy azt is meg kell oldani, hogy ez a szabály a ’49. évi XX. törvénybe épül be,
amelyet az új alaptörvény december 31-ével hatályon kívül helyezett. Tehát amennyiben ezt a
szabályt a jövőben is alkalmazni kívánja az Országgyűlés, akkor erre legyenek figyelemmel,
mert január 1-jétől hatályon kívül kerül ez a szabály, amely most látszólag megold bármilyen
problémát, amire Lamperth Mónika utalt.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Gaudi képviselő úr kért szót.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Előre kell bocsátanom,
hogy államtitkár úrral egyébként ebben teljes mértékben egyetértek, és ezt ki is fejtettük a
vitában, és megdöbbentőnek tartjuk, hogy az alaptörvény hosszú hónapos vitáiban egyetlen
szóval sem került elő ez a most előttünk fekvő alkotmánymódosításban szereplő cél. Ezt
egyébként abszolút visszaélésszerűnek és tisztességtelennek tartjuk, hogy nem adtak
lehetőséget erre. A Jobbik részt vett a vitában, szemben egyébként a Szocialista Párttal. Mi
ezen javaslathoz is beterjesztettük módosító javaslatainkat, és nem csak politikai
szónoklatokat tartunk erről, hanem megpróbálunk a törvényalkotói jogainkból fakadóan
indítványokat tenni, és bízunk benne, hogy sikerül ezek elfogadásáról meggyőzni a
kormánytöbbséget. Viszont egyszerűen valóban elfogadhatatlannak tartjuk azt, hogy az új
alaptörvényben semmilyen formában, még utalás sem szerepelt erre az elképzelésre, ami
egyébként ellenkezik a jogbiztonság elvével – ezt kifejtettük. A Bokros-csomagot, azt hiszem,
itt nagyon sokan kormánytöbbségi oldalon is szigorúan elítélték, és pontosan azért támadták,
mert a jogbiztonság elvét sértette, egyes szerzett jogok, ellátások átalakítása, megvonása
miatt; hát ez a javaslat pont ilyen, amelyet most a kormánypártok támogatnak, illetve amit ez
a képviselői indítvány tartalmaz.

A sors érdekes fintora, hogy ahogy idefelé érkeztem, kaptam egy hívást, szintén egy
volt tűzoltótól, egy 47 éves tűzoltótól, aki az összes dilemmáját elmondta az üggyel
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kapcsolatban; egyszerűen nem érti, hogy mi fog történni vele. Ő egyébként azóta még egy
tisztességes vállalkozási tevékenységet is elkezdett, élve azzal a lehetőséggel, hogy senkit
nem tiltott el a nyugdíjasstátus attól, hogy a társadalom számára hasznos munkát végezzen;
azt a vállalkozását akkor majd ezek szerint fel kell adja, elmehet majd akkor közmunkásokat
felügyelni vagy füvet nyírni, vagy egyáltalán milyen helyzetbe taszítják azokat az embereket,
akik bízva az állammal kötött társadalmi szerződésükben, abban a reményben választották azt
a pályát, és éltek azokkal a jogokkal, amelyeket egyébként szerintünk is túl tágan húztak meg,
ezt hozzáteszem, a Jobbik ezt mindig is elmondta, és ezért szerepelt a programunkban, hogy
felül kell vizsgálni a korkedvezményes nyugdíjak rendszerét – de nem úgy, ahogy ez a
javaslat teszi. Ez a javaslat ezt szigorúan alkotmányellenesen teszi, és éppen azért nem lesz
most formáljogilag alkotmányellenes, merthogy alkotmánymódosításba helyezik bele.

A módosító javaslatokról röviden csak annyit, hogy az 1. számú javaslat a teljes
szövegrészt javasolja elhagyni. A többi, szintén jobbikos javaslat pedig különböző
kompromisszumos javaslatokat vázol föl, hogy ha egyáltalán ettől a koncepciótól nem
tántorítható el a kormánytöbbség, akkor legalább bizonyos ellátási típusok ne kerülhessenek
felülvizsgálatra. Erről szól a 2. javaslat, hogy csak az özvegyi nyugdíj maradna meg, ez a
legminimálisabb javaslatunk. A 3. javaslatban a rokkantsági és baleseti rokkantsági
nyugdíjhoz nem lehetne hozzányúlni. A 4. javaslatban pedig a bányásznyugdíjak és a
korengedményes nyugdíjak szerepelnek. Tehát ezek, a 2., 3. és 4. javaslatok minimalista
javaslatok. Mi is azt szeretnénk, ha az 1. módosító javaslat szerint nem lépne hatályba, nem
kerülne elfogadásra ez a törvénymódosítás, amely több tekintetben valóban ellenkezik a
jogbiztonság elvével, és a szerzett jogok sérelmének a tilalmába ütközik.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen Gaudi-Nagy Tamás képviselő úrnak, hogy összefoglalta
az álláspontját a többi módosító indítvánnyal kapcsolatban is.

Salamon képviselő úr kért szót.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Tisztelt Bizottság! Tekintettel arra, hogy a
módosító javaslat érdemben az egész törvényjavaslat annullálására törekszik, ezért erre a
problémára én szeretnék egyfajta elméleti hozzászólást tenni és egy kérdőjelet
megfogalmazni.

Talán azzal kezdeném, hogy az alkotmányellenesség fogalmával először is bánjunk
csínján, mert énszerintem – de nemcsak énszerintem, az Alkotmánybíróság szerint is –
alkotmányellenes alkotmánymódosítás nincs. Ez természetesen egy jogpozitivista válasz, ezt
én tudom, és kereszténydemokrataként egy jogpozitivista válasszal nem is elégszem meg.
(Dr. Staudt Gábor: Mi sem.) Tehát fölteszem a kérdést, hogy természetjogi alapon valóban
abszolútum-e a szerzett jog, soha, semmilyen körülmények között, semmiféle helyzetben nem
lehet-e szerzett jogokhoz hozzányúlni. Nekem vannak kérdőjeleim, hogy ezt ki lehet-e
mondani. Természetesen senki sem nyúl hozzá jó kedvvel szerzett joghoz, és általában nem is
szokásos és nem is kívánatos. De bennem vannak kérdőjelek, hogy ez abszolútum-e. A
történelemben is történtek olyan változások, amikor korábban akár századokon át birtokolt
jogok megszűntek a jövőre nézve. De nem kell visszamennünk a történelemre: a
jogalkotásunkban is előfordul, akár a saját jogállásunkat illetően is, hogy bizonyos jogok,
amelyekkel eddig rendelkeztünk, mondjuk, korábban, azok a jogok megváltoztak, és nem
biztos, hogy előnyére.

Tehát én most csak elméletileg teszem fel a kérdést, és megmaradok a kérdés
feltételénél: valóban meg vagyunk-e győződve, hogy a jogokat a jövőre nézve soha nem lehet
megváltoztatni hátrányosan? Soha, semmilyen körülmények között? Mondjuk, ha például
olyan helyzetbe jutunk – csak egy hipotetikus példa, én nagyon remélem, hogy ez abszolút
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hipotézis (Dr. Staudt Gábor: Államadósság újratárgyalása!) –, hogyha egyszer olyan
helyzetbe jutna netán az ország, hogy az újonnan megállapított öregségi nyugdíjak
kevesebbek lennének, mint a korábban megállapított rokkantsági nyugdíjak, akkor is úgy
gondoljuk, hogy ez természetjogi szempontból a helyén van? Adjunk már választ ezekre a
kérdésekre! Legalábbis elméletben tisztázzuk magunkban ezeket a dolgokat, mert olyan
dörgedelmeket, olyan filippikákat vágunk egymás fejéhez, vagy inkább nem mi, hanem
kapunk mi a túloldalról, hogy én azt gondolom, ezeket végig kellene gondolni. És nem
megyek tovább, csak kérdéseket teszek fel, nem szögezek le téziseket. De túl magabiztosnak
érzem azt az álláspontot, amely azt mondja, hogy egy már meglévő joghoz soha, semmilyen
körülmények között – a jövőre nézve, most nem visszaható hatályról beszélek –, egy
megállapított járandósághoz a jövőre nézve soha, semmilyen körülmények között nem lehet
hozzányúlni. Akkor is, ha az anakronisztikussá válik?

Én most nem állítok itt semmit, nem mondom, hogy bármi is anakronisztikussá vált;
egyébként ez az alkotmánymódosítás egy lehetőséget nyit meg, én is azt gondolom. A
tényleges törvényalkotás fogja eldönteni azt, hogy morálisan azok a megoldások hogyan és
mennyiben vállalhatók vagy nem vállalhatók. Én ezt a kérdést szeretném föltenni, amikor
ilyen filippikákat vágnak a fejünkhöz: vajon mindenki meg van győződve, a jövőbeni
igazságtartalmától függetlenül, a körülmények és a viszonyok megváltoztatása mellett is az az
álláspontjuk, hogy ilyen viszonyok változása, ilyen körülmények változása ellenére és
igazságossági tartalmától függetlenül soha semmilyen joghoz, amit már egyszer valaki vagy
valakik megszereztek, nem lehet hozzányúlni?

ELNÖK: Staudt Gábor, utána pedig Lamperth Mónika kért szót.

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen Salamon képviselőtársamnak a
felvezetést. Mi is pont ezt mondjuk. És azt a kérdést tesszük fel, hogy ha ezt itt lehet, akkor
egy ország, amelynek a nemzeti vagyonát ellopták, és az államadósságát nagyjából a
tízszeresére pumpálták fel, és eltüntették ezeket a hitelben felvett pénzeket, miért nem nézi
meg azt, hogy kik adták ezt a pénzt, mire ment el, el lehet-e számoltatni, milyen módon lehet
felülvizsgálni ezeket a felvett hiteleket, milyen módon lehet átütemezni vagy adott esetben
részleges elengedését kérni, ahogy azt más országok megtették. Mi azt sérelmeztük nagyon
súlyosan, hogy amíg az állam a saját állampolgáraival kötött szerződést gátlástalanul, minden
további nélkül felrúgja, addig szentnek és sérthetetlennek tartja az egyébként más olyan
kötelmeket, amelyekről lehet filozofálni, hogy hozzá lehet-e nyúlni vagy nem, de a kettős
mércét mi mindig elutasítottuk, és itt a gyenge, kiszolgáltatott emberek hátrányára és
úgymond az erős pénzügyi körök irányában a teljes lefekvést nem tudjuk elfogadni, és
harcolni fogunk ellene.

Köszönöm.

ELNÖK: Lamperth Mónika képviselő asszonyé a szó.

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Azt gondolom, az a
felvetés, amelyet Salamon képviselőtársam tett, tehát hogy ha úgy tetszik, elméleti vitát is
érdemes lenne arról folytatni, hogy milyen feltételek mellett lehet szerzett jogot, Salamon
képviselőtársam hangsúlyozta: jövőre nézve korlátozni, szerintem ez érdemes lenne.
Csakhogy sem erre, sem másféle mérlegelésre a Fidesz-kormány eljárása sem időt nem hagy,
sem egyeztetési felületet nem biztosít. Mert azért az mégiscsak vicces, hogy csütörtöki napon
a belügyminisztert elküldi a kormánya egyeztetni a rendészeti szakszervezetekkel, és ott a
miniszter legjobb tudása vagy ismeretei szerint ígéretet tesz arra, hogy ha bármilyen érdemi
jogalkotásra kerül sor, ami az ő viszonyaikat érinti, akkor majd egyeztetni fog a
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szakszervezetekkel, és pénteken két kormánypárti képviselő, akihez csatlakozik az éjszakai
ügyelet céljából egy harmadik is – mármint hogy a parlamenti vitában legyen, aki ott ül –,
beadnak egy olyan alkotmánymódosítást, amely szerzett jogokat visszamenőleg sért, és olyan
felhatalmazást ad jogalkotásra a kétharmados többségnek, amely egyébként ha nem
alkotmányban kerülne megfogalmazásra, hanem egy másik törvényben, akkor a ma hatályos
alkotmányba ütközés okán kidobná az ablakon az Alkotmánybíróság. Mert azt, hogy szerzett
jogot soha, semmilyen körülmények között nem lehet sérteni, ezt senki nem mondta. Hiszen
egyrészt rendkívüli helyzetben lehet ilyen indok, és megfelelő felkészülési idővel – ezt most
általában mondom és elméleti igénnyel –, csakhogy ezeknek az elvárásoknak ez az
előterjesztés semmilyen módon nem felel meg! Arról a cinikus megközelítésről már nem is
beszélek, a hétvégén Demeter Ervin és Soltész Miklós ellenzéki időből való
sajtótájékoztatója, ahol hihetetlen fölháborodott véleményüknek adtak hangot azzal
kapcsolatban, amikor az akkori kormány előremenő hatállyal, nem ex tunc, hanem ex nunc
hatállyal kívánt valamit szabályozni, és elképesztő állításokat tettek, amivel szemben most
180 fokos fordulatot végrehajtva megy szembe ebben az előterjesztésben a mostani
kormánytöbbség.

Tehát én azt gondolom, hogy ilyen elméleti vitákra, nem ennek az
alkotmánymódosításnak a kapcsán, hanem úgy általában sort lehetne keríteni, akár ez a
bizottság lehetne ennek terepe. Ha Salamon képviselőtársam ezt kezdeményezi, egy ilyen
komoly jogi vitában a szocialista képviselők részt fognak venni. De hát az idő ezt már
elsodorta! A jogalkotás, az alkotmánymódosítás egészen más módon és egészen más irányba
megy!

Tehát ez egy jó szándékú hozzáállás Salamon képviselőtársam részéről, csak a mai
helyzetben, a fülkeforradalom után semmi értelme nincs. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Gaudi képviselő úr kért röviden szót.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Igen, Salamon képviselőtársam felvetéséhez
kapcsolódva. A szerzett jogokkal kapcsolatos jogszabályi lehetőségekről a 43/1995-ös
alkotmánybírósági határozat nagyon részletesen szól, és egyet tudok érteni az
Alkotmánybíróság azon álláspontjával, hogy valóban nem abszolútum; tehát nagyon
kivételes, nagyon rendkívüli helyzetben lehet ilyen típusú jogokhoz hozzányúlni. Például
ilyenek lennének azok a pártállami nyugdíjak, amelyekkel kapcsolatban a Jobbik
előterjesztette törvénymódosító javaslatát, amellyel szerettük volna egyértelműsíteni, hogy
valóban történt elvileg egy rendszerváltás, és azok, akik egy önkényuralmi rendszer
vezetőiként közreműködtek az államadósság már akkor is nem kis mértékének növekedésében
és egyáltalán a nemzet életlehetőségének korlátozásában, ők ne élvezhessék azokat a kiemelt
mértékű nyugdíjakat. Tehát ez egy teljesen más megítélés alá eső dolog, mint azok a
rendvédelmi dolgozók, akik egyébként a megnyitott, akkor hatályos szabályozás szellemében
vállalták ezt a szakmát, dolgozták végig, és egyszerűen most a teljes létbizonytalanság
küszöbére taszítják őket. Arról nem is beszélve, hogy maga az alkotmánymódosító javaslat
pedig nem korlátozza le erre a körre, tehát a sokszori hangsúlyozás ellenére ez a jelen
szövegben nem jelenik meg, hogy csak a rendvédelmi dolgozókról lenne szó.

ELNÖK: Balsai István előterjesztőként kíván reagálni.

DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Egy
nagyon-nagyon rövid megjegyzést az elméletivé váló vitában hadd vessek föl. Én húsz éve
vagyok parlamenti képviselő, ez alatt a húsz év alatt körülbelül tizenöt évvel emelte föl a
nyugdíjkorhatárt, a nyugdíjba vonulás korhatárát a jogalkotó, egyébként feles törvényekkel
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vagy még azokkal sem. Úgynevezett szerzett jogokra hivatkozni itt fölösleges. A leánykori
nevén társadalombiztosítási joganyagként ismert jogszabályegyüttes, jogszabályhalmaz
szerintem naponta változik. Ha valaki a munkába álláskor azt hiszi, hogy ő majd 55 éves
korában nyugdíjba megy, az nagyon téved; ha jól meggondolom, most már 65 felé hajlunk, de
még lehet, hogy 70 lesz nemsokára. (Dr. Molnár Attila, dr. Gruber Attila és dr. Szakács Imre
megérkeznek az ülésre.)

Anélkül, mondom még egyszer, hogy az elméleti vitába szeretnék belefolyni, mert
nem itt van ennek a helye, még egyszer annyit, hogy valamennyi jogszabály, valamennyi
jogszabály úgynevezett feles többséget igényel, feles plusz egyes többséget. Ez egy más
kérdés, hogy itt egy alkotmánymódosítás ad lehetőséget a jogalkotónak, a kormánynak, és a
kormány ha törvényt alkot, akkor a kormányt támogató többségnek, illetőleg nem is kell
törvényt alkotni egy csomó kérdésről, mint ahogy az előbb mondottam, tehát a kormány saját
hatáskörében intézkedik.

Ennyit kívántam mondani.

ELNÖK: Szavazunk. Kérdezem, ki az, aki egyetért az 1. pontban Bertha Szilvia és
Volner János képviselők módosító indítványával. (Szavazás.) 8 igen. Ki nem ért egyet?
(Szavazás.) 18 nem; egyharmadot sem kapott.

A 2. pont Sneider Tamás és Baráth Zsolt képviselők módosító indítványa. Kérdezem
az előterjesztő álláspontját.

DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz): A kifejtettek alapján – és erre utalt már több
képviselő, különösen Gaudi Tamás – az 1. pontban írtakhoz képest itt részleteiben kívánják
kioltani az alkotmánymódosítással kapcsolatosan kialakuló helyzetet. Nem értek egyet.

ELNÖK: Lamperth Mónika kért szót.

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Szeretném megkérdezni, mert hogy most
konkrétan egyiket sem támogatják, ezt nagyjából azért lehetett sejteni, de ha már itt ebben a
módosító indítványban a módosító indítvány előterjesztője az özvegyi nyugdíjat próbálja meg
ebből a felhatalmazási csomagból kivenni, akkor szeretném, ha adna rá érdemi választ a
kormányoldal, főleg, hogy itt van államtitkár úr is, tudnak-e arra nézve garanciát vállalni,
hogy az özvegyi nyugdíjat megőrzik, és ahhoz nem nyúlnak hozzá.

Államtitkár úrtól várom elsősorban a választ. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Tekintve, hogy több hozzászólást nem látok, államtitkár úrnak adom meg a
szót, utána pedig az előterjesztőnek.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Jelezni szeretném, elnök úr, hogy az ajánlás 2. pontjában foglalt módosító indítványt a
kormány sem támogatja.

Amit Lamperth Mónika kérdezett, azzal kapcsolatban én azért nem tudok válaszolni,
mert a törvényalkotás csak ebből az alkotmánymódosításból következhet, pontosabban az
után következhet. Én nem tudom pontosan annak a részleteit, ez nem a mi tárcánkat érinti; mi
csak az alkotmánymódosításért vagyunk felelősek.

Egyébként emlékezetem szerint az özvegyi nyugdíjat most is csak akkor kapják meg
az özvegyi nyugdíjra jogosultak, amikor már elérték az öregségi nyugdíjkorhatárt. Én úgy
emlékszem, előtte nem kapnak özvegyi nyugdíjat, még akkor is, ha esetleg a házastársuk
korábban halt meg. (Közbeszólások.) Biztos azért, mert életkoromnál fogva nem vagyok
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érintett, de úgy emlékszem, ez most a szabály. Tehát nem kapnak öregségi nyugdíjkor előtt
özvegyi nyugdíjat az özvegyi nyugdíjra jogosult özvegyek.

ELNÖK: Szavazunk. Kérdezem, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 3
igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 18 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás
mellett a bizottság egyharmada sem támogatta.

A 3. pont Sneider Tamás és Baráth Zsolt képviselők módosító indítványa. Kérdezem
az előterjesztőt.

DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz): Világossá tettük, mármint az előterjesztők, akik
egyébként a további jogalkotási folyamatban parlamenti képviselőként fognak részt venni,
hogy nincs olyan szándéka senkinek, legkevésbé az előterjesztőknek, hogy a rokkantsági és a
baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülők körét vagy jogosultságát csorbítani kívánná. Ettől
függetlenül azért nem támogatom ezt, mert még egyszer mondom, a joganyag teljes
átdolgozását gátolná.

ELNÖK: Kérem a kormány álláspontját.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem támogatja a kormány a módosító indítványt.

ELNÖK: Gaudi képviselő úr kért szót.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ezek a módosító indítványok, tehát az ajánlás
2., 3., 4. pontja szerint pontosan arra szolgálnak, hogy alkotmányos garanciát adjanak, és
bekorlátozzák azt a mozgásteret. Tehát Balsai képviselőtársamnak az érveit azért nem tudom
elfogadni, mert igazából pont ez az alkotmánymódosítás adná meg a kereteit a későbbi,
egyszerű többséggel megszületendő jogszabályoknak, s ha most meghatározzuk, hogy melyek
azok a kizárt vagy védett nyugdíjak, amelyek egyébként sincsenek a célkeresztben, akkor azt
gondolom, nyugodt szívvel lehet támogatni ezeket a módosító javaslatokat, és erre kérem a
kormánypárti képviselőket is és minden képviselőtársamat.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 3-
an. Kik nem támogatják? (Szavazás.) 18-an. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5-en tartózkodtak.
Egyharmadot sem kapott.

Az utolsó módosító indítvány a 4. pont szerint Sneider Tamás és Baráth Zsolt
képviselők által került beterjesztésre. Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz): Túl azon, hogy egy pontatlan megfogalmazásról van
szó, a bányászokkal és a kohászokkal, a vegyipari dolgozókkal mi legyen, de mindenesetre az
előbb elmondottak alapján nem támogatjuk, mert fölöslegesnek tartjuk ezt az indítványt az
alkotmányba beemelni.

ELNÖK: Kérdezem államtitkár úr álláspontját.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem támogatja a kormány.
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ELNÖK: Kérem, hogy döntsünk. Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 3-
an. Kik nem támogatják? (Szavazás.) 18-an. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5-en tartózkodtak;
egyharmadot sem kapott.

Visszaadom a szót elnök úrnak.

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

ELNÖK: Köszönöm szépen, akkor ezzel a napirendi ponttal végeztünk,
továbbhaladunk.

A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és egyes törvények pénzügyi
bűncselekményekkel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3006. szám);
módosító javaslatok megvitatása, első helyen kijelölt bizottságként

A 4. napirendi pont következik: a pénzügyi bűncselekményekkel összefüggő
módosításokra vonatkozó módosító javaslatok megvitatása, első helyen kijelölt bizottságként.
Nincs túl sok javaslat, haladjunk!

Az 1. pontban dr. Dorosz Dávid a javaslat 1. §-ának elhagyását javasolja. Kérdezem az
államtitkár urat.

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

ELNÖK: Hozzászólást nem látok. Kérdezem, ki támogatja Dorosz Dávid javaslatát.
(Szavazás.) Nem kapott egyetlen támogatást sem, így egyharmadot sem.

A 2. pontban Lamperth Mónika és Ipkovich György képviselők javaslata szerint
elhagyásról van szó. Államtitkár úr?

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

ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás kért szót.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Én a módosító javaslat előterjesztőit
kérdezem, hogy igazából miért szeretnénk azt, hogy azok büntetlenül maradjanak, akik a
társadalombiztosítási és szociális és más jóléti juttatással kapcsolatban visszaélésszerű

magatartást követnek el. A Jobbik abszolút mértékben támogatja egyébként az eredeti
törvényjavaslat koncepcióját, hiszen rendet kell tenni, akár a szociális ellátórendszer
átalakítása útján, illetve azok között is, akik visszaélnek az állami juttatásokkal, és egyébként
a tisztességes adófizetők terheit növelik ezáltal, és az egész társadalmi válsághelyzet
haszonélvezőiként, potyautasaiként működnek. Igenis, velük szemben határozottan fel kell
lépni. Ezért a Jobbik ezt a módosító javaslatot nem támogatja; a törvényjavaslat eredeti
formáját támogatja.

ELNÖK: Ipkovich képviselő úr!

DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Képviselőtársam! Azért nem támogatjuk, mert szerintünk a rendelkezésre álló
eszközökkel ez büntethető, tehát nem szükséges erre speciális tényállást alapítani.

Köszönjük.
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ELNÖK: Bárándy képviselő úr!

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Én ugyan nem vagyok
ennek az előterjesztője, de messzemenőkig egyetértek vele, és alapvetően nem is szakmai
megfontolásból, mint Ipkovich képviselő úr, hanem azon érvek alapján – és ezt válaszként
mondom Gaudi képviselő úrnak –, amit az általános vitában elmondtunk itt a bizottsági ülésen
és a plenáris ülésen is, nevezetesen, hogy ennek a büntető törvénykönyvi javaslatnak az egyik
célja az, hogy társadalmi bűnbakokat keres a kormány, és ennek az egyik eszközévé
választotta a büntető törvénykönyv módosítását. Ezt jelzi egyébként, ha elolvassa
képviselőtársam, az indokolás is, amelyet a módosító indítványhoz az előterjesztők
megfogalmaztak. Tehát sokkal inkább én a magam részéről – és ami miatt én támogatni
fogom ezt a javaslatot – tartom ezt egy elvi jelentőségű kérdésnek, mint egy büntetőjogi
szakkérdésnek.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyébként a javaslat összefügg a 2., 3., 6. és 7.
pontokkal, tehát ha majd szavazunk, akkor ezekről is döntünk egyúttal.

Államtitkár úr?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Igen, összefüggéseiben sem támogatjuk a javaslatot.

S arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy szemben a módosító javaslat
előterjesztőinek álláspontjával, a csalás törvényi tényállás elemeihez képest speciális elemeket
is tartalmaz az új tényállás. Például a célzat tekintetében juttatás megszerzése vagy megtartása
céljából speciális elkövetési magatartás a valós tény elhallgatása, a károkozás pedig a
költségvetést sérti. És ezért nem állja meg a helyét az az indokolás, hogy már a büntetőjogban
létező magatartást ölelne fel ez az új tényállás, és arra hivatkozik a módosító indítvány
előterjesztője, hogy szükségtelen lenne véleménye szerint. Ez álláspontunk szerint szakmailag
sem felel meg a valóságnak.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, kik támogatják; egyben
szavazunk tehát az 1., 2., 3., 6. és 7. pontokról. (Szavazás.) 4-en támogatják. Kik ellenzik?
(Szavazás.) 21-en; egyharmadot sem kapott. Köszönöm.

A 4. pontban Dorosz Dávid képviselő úr a 2. § módosítását kívánja. Államtitkár úr?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem támogatja az előterjesztő. Alapvetően szűkítené a képviselő úr indítványa az elkövetési
magatartásokat.

ELNÖK: Hozzászólást nem látok. Ki az, aki támogatja Dorosz Dávid javaslatát?
(Szavazás.) 4-en. Kik nem támogatják? (Szavazás.) 21-en; egyharmadot sem kapott.

Az 5. pontban szintén Dorosz Dávid képviselő úr a 2. § módosítását kívánja.
Államtitkár úr?

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

ELNÖK: Hozzászólás nincs. Ki támogatja Dorosz Dávid javaslatát? (Szavazás.) Nem
kapott támogatást, így egyharmadot sem. Köszönöm szépen.



- 26 -

Van itt nálam egy bizottsági módosító indítványra vonatkozó javaslat, amely nyelvtani
javaslat, a 4. §-ban az „ide értve” két szóban írt változatával szemben egy szóban írná, ami a
magyar nyelv szabályainak megfelel. Államtitkár úr?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Egyetértünk ezzel a nyelvhelyességi javaslattal.

ELNÖK: Egyetért ezzel a módosítással. Ki az a bizottság tagjai közül, aki egyetért
azzal, hogy benyújtsuk ezt a módosítást? (Szavazás.) Ez egyhangúnak látszik, köszönöm
szépen, így benyújtjuk.

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

Tisztelt Bizottság! Az 5. napirendi pontunk következik: a gyöngyöspatai eseti
bizottság felállításával kapcsolatos kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. Egy darab
indítvány van, Tóth Gábor képviselő úrnak az a javaslata, amely a bizottság összetételére
vonatkozóan pontosítja a korábbi felsorolást.

Átadom a szót az államtitkár úrnak, hogy ezzel kapcsolatban mi a véleménye.

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

ELNÖK: Támogatja. Az előterjesztőket képviselve támogatjuk mi is. Ha nincs
hozzászólás, kérdezem a bizottság tagjait… – van. Gaudi Tamás, parancsoljon!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez a javaslat abszolút aránytalan és
diszkriminatív, hiszen a Jobbik Magyarországért Mozgalom számára nem biztosítja az
alelnök-előterjesztési jogot, noha, mint tudjuk, ennek az egész problematikának a felvetése és
az erőteljes képviselete a Jobbik programjában, illetve a parlamenti munkájában is
megfogalmazódott, illetve az egész Gyöngyöspata-jelenségnek a társadalmi közérdeklődés
központjába állításában is jelentős szerepe van, figyelemmel arra, hogy a mindennapi bűnözés
országosan dúló jelenségével eddig a parlamenti pártok nem néztek szembe. Ezért végtelenül
igazságtalannak és politikailag is egyirányúnak, kirekesztőnek tartjuk ezt a módosítási
javaslatot. Ragaszkodnánk hozzá, hogy a Jobbik is állíthasson alelnököt a bizottságban.

ELNÖK: Gyüre Csaba alelnök úr!

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Én is egyetértek Gaudi-
Nagy Tamással, és furcsállom, hogy itt az látszik, hogy a két legnagyobb párt adja az elnököt
és az alelnököt, és a harmadik legnagyobb frakcióval a Jobbik rendelkezik, úgyhogy semmi
nem indokolja azt, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt képviselőcsoportja vegyen ebben
részt, hanem éppen az erősorrendet figyelembe véve, itt a Jobbik Magyarországért
Mozgalomnak kellene következnie. Nem beszélve arról, hogy a gyöngyöspatai kérdésben,
illetve amit önök, a kormányzó párt egyenruhás bűnözésnek próbálnak nevezni, ebben a
kérdésben, azt hiszem, teljes mértékben összeállt a nagykoalíció, és ez azt jelenti, hogy itt egy
nagykoalíciós erő lesz csak az elnökségben, és egyszerűen, aki ebben valóban az ellenzéket
képviselné, azt szándékosan kihagyják, azért, hogy az ellenzéknek itt semmilyen olyan
képviselete ne legyen ennek a bizottságnak az elnökségében.

Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm. Bárándy képviselő úr!

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Én azért hallgattam kicsit nagyobb érdeklődéssel a jobbikos képviselőtársaim felszólalását,
mert elég kritikusak voltunk mi magunk is a parlamenti vitában (Dr. Gyüre Csaba: Ez igaz.),
és pontosan azokat az érveket hangoztattuk, amelyeket a Jobbik képviselőcsoportja,
legalábbis a bizottság összetételének a vonatkozásában és a kormánypártok bizottság
felállítását illető céljaival kapcsolatban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az ellenzéki pártok
között ezt a fajta megkülönböztetést kár tenni.

De azt megjegyzem, hogy a mi frakciónk, anélkül, hogy erről frakcióülést tartottunk
volna, biztosan mondhatom, megelőlegezhetem azt, hogy nagyon szívesen lemondana,
mondjuk, az alelnöki posztról, annak érdekében, hogy egy paritásos bizottság álljon föl.
Ugyanis nem azon van a hangsúly, hogy ki lesz alelnök vagy ki lesz sima tagja a
bizottságnak. Én úgy gondolom, mindannyian vagyunk már annyira tapasztaltak, hogy látjuk
azt, hogy pont semmi jelentősége nincs annak, hogy valaki alelnöke vagy tagja a
bizottságnak. Annak viszont van jelentősége, hogy mi a szavazati arány a bizottságon belül.
Tehát a problémát én nem az alelnökök körében látom, hanem sokkal inkább a paritásos vagy
nem paritásos bizottság vonatkozásában, illetve abban, hogy vizsgálóbizottságnak vagy eseti
bizottságnak nevezzük ezt.

Úgyhogy megmondom őszintén, ezért is nem is akartam hozzászólni addig, amíg a
jobbikos képviselőtársaim ezt nem tették meg, merthogy tökéletesen jelentéktelen az, hogy
hány alelnöke lesz és kik lesznek az alelnökei ennek a bizottságnak. Továbbra is azt lenne
érdemes megfontolnia a kormányoldalnak, hogy a paritásos bizottság felállítására tett
javaslatainkat, akár a jobbikos, akár az MSZP-s javaslatot, akár az LMP-s javaslatot
támogassák majd.

Köszönöm.

ELNÖK: Gaudi képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Reagálva Bárándy képviselőtársam
felvetésére, a Jobbik egyébként szintén, ahogy elhangzott, valóban a paritásos bizottság
felállításának a koncepciója mellett van. Ez tükrözné azt a megfelelő szerkezeti keretet,
amelyet egy ilyen bizottsági munkában biztosítani kell.

Másrészt viszont azt azért soha nem lehet szó nélkül hagyni, hogy maga ez a bizottság
ezzel a céllal, ezzel a tartalommal abszolút tévút. És az egyenruhás bűnözés fogalmának
cinikus megalkotásával egy olyan látszatot próbál teremteni a kormány, mintha a legnagyobb
problémája a magyar társadalomnak az lenne, hogy vannak olyan személyek, csoportok,
szervezetek, akik a jogszabályok betartásával, a társadalom önvédelmi érdekét próbálják
szolgálni. És egy bizottságot olyan céllal felállítani, hogy ennek az úgymond egyenruhás
bűnözésnek a folyamatát, felszámolását, hátterét kell vizsgálni, ez egyszerűen a társadalom
akaratával, érdekével tökéletesen ellenkezik. Igenis, ki kell menni ezekre a településekre, a
mindennapi bűnözéstől szenvedő települések lakóihoz, és meg kell kérdezni őket, hogy vajon
mire kell bizottságot fölállítani: a nem létező egyenruhás bűnözésre – legalábbis nem ebben a
formájában létező egyenruhás bűnözésre – vagy pedig a valós bűnözési hullám
felszámolására. Nyilván az utóbbit választanák.

ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Bizottság! Annak egyébként semmi akadálya nincs,
hogy mondjuk, a KDNP a jobbikos képviselő alelnökségére tegyen javaslatot. Tényleg nincs
ilyen kötelezettség, hogy csak a saját képviselőre lehetne. (Dr. Gyüre Csaba: Ez igaz.)
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Ettől függetlenül kérdezem, hogy az egyébként a másik bizottság által támogatott és az
előterjesztők, illetve a kormány által is egyetértett javaslat benyújtásával ki ért egyet.
(Szavazás.) 18-an. Ki nem ért egyet? (Szavazás.) 3-an. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5
tartózkodás mellett elfogadtuk.

Köszönöm szépen.

A cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történő
csatlakozása óta a közösségi cukorreform során képviselt magyar álláspontot értékelő és
annak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozati
javaslat (H/3247. szám); általános vita

Áttérünk a 6. napirendi pontra - üdvözöljük a két képviselő urat -: a cukorgyárak
privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása óta a közösségi
cukorreform során képviselt magyar álláspontot értékelő és annak itthoni következményeit
feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló H/3247. számú határozati javaslat vitája
következik, Font Sándor és Ivanics Ferenc képviselő urak önálló indítványa. Mindkét
képviselő úr itt van.

Megadom a szót, nem tudom, ki kíván elsőként szólni. (Jelzésre:) Font Sándor!

Font Sándor szóbeli kiegészítése

FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Nagyon röviden szeretném
összefoglalni a határozati javaslatunk lényegét.

A címében is jelzett módon a cukorgyárak privatizációjának, valamint a
csatlakozásunk után a cukorrépareform és az azt övező kvótaeladás körülményeit szeretnénk
részletesen megvizsgálni az előterjesztésben jelzett a)-i) pontig terjedő felületen.

Azt javasoljuk, hogy a vizsgálóbizottság 90 napos munkaidővel tegye le a jelentését az
Országgyűlés asztalára, tehát egy intenzív vizsgálóbizottsági működést szeretnénk elérni.

A paritásos elveket betartva, javaslatot tettünk az egyes frakciók képviseletére,
különös tekintettel javasoljuk, hogy egy független képviselő is vegyen majd részt a bizottság
munkájában.

Ha van kérdés, szívesen válaszolunk rá részletesebben is.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ivanics képviselő úr kíván szólni? (Jelzésre:) Nem kíván,
köszönöm szépen.

Észrevételek, kérdések? Igen, Gyüre Csaba alelnök úr, parancsoljon!

Kérdések, észrevételek

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Végre egy olyan
javaslat, amellyel mi is egyet tudunk érteni, teljes mértékben! Ugye, a Jobbik
Magyarországért Mozgalom, amikor a választási programját megalkotta, a
leghangsúlyosabban erre tértünk ki, a privatizáció felülvizsgálatára. Ez is azt bizonyítja, a
cukorgyárak kérdése, hogy ez ma egy olyan égető probléma Magyarországon, amit nem lehet
elkendőzni és nem lehet a szőnyeg alá söpörni. A cukorgyárak sajnos csak a jéghegy csúcsa,
és csak egyetlenegy elem, amelyet most kiragadtunk, illetve kiragadnak az előterjesztők.

Nagyon üdvözlendőnek tartanánk, hogy ez folytatódjon, és minden más területre is
kiterjedjen. Úgyhogy mi a magunk részéről ezzel teljes mértékben egyetértünk és
megszavazzuk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Lamperth Mónika!
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DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Tisztelt Bizottság! A Magyar Szocialista Párt
részt fog venni ebben a bizottságban, mert az agrárpolitikához értő szakképviselőink is
fontosnak tartják azt, hogy a magyar cukorgyárakat illetően folyjék valamilyen érdemi
munkálat az Országgyűlésben. Én kaposvári képviselőként külön fontosnak tartom azt, és
remélem, lesz arra nézve garancia, hogy egyetlen működő cukorgyárunk Kaposváron hosszú
távon tudjon munkát adni az embereknek, és felvásárolni a jó minőségű magyar cukorrépát.

De egy dolgot szeretnék azért az előterjesztők figyelmébe ajánlani. A tényleges
privatizáció a magyarországi cukorgyárakat illetően ’91 és ’93 között zajlott le. Tehát ha most
ebből is ilyen politikai meccsezést akarnak csinálni, hogy majd a képviselőik elkezdik az
„elmúlt nyolc év” című mantrát, akkor nem lesz ebből érdemi haszon. Úgyhogy mi azt
szeretnénk, ha ez egy tisztességes szakpolitikai megközelítés lenne. Ezért most itt a
szavazásnál tartózkodni fogunk.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Gaudi képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Gyüre Csaba képviselőtársammal teljes
mértékben egyetértve, nagyon támogatandónak és nagyon helyesnek tartom én is ennek a
bizottságnak a felállítására vonatkozó javaslatot. Azt mindenképpen jelezni kell, hogy az
elmúlt nyolc évnek azért igenis vannak bűnei és felelősségei ezen a területen, hiszen az
európai uniós csatlakozási feltételek kitárgyalása egyrészt a Fidesz-KDNP-kormány időszaka
alatt kezdődött meg, utána pedig folytatta a szocialista-szabad demokrata kormány, illetve a
kvóták megállapítása is kormányzati érdekkörbe és felelősségi körbe esett.

Amit szintén el kell mondani, Gyüre Csaba képviselőtársam is utalt rá, hogy ez csak
egy terület azon területek közül, amelyeket lényegében kiárusítottak, elvontak a nemzeti
vagyonból, illetve egyáltalán olyan piacvesztést és olyan érdekcsorbítást jelentettek, akár ha
az élelmiszeripar teljes egészének a privatizációját vizsgáljuk vagy pedig az energiaszektor
privatizációját, amely alapvetően és döntően a kiszolgáltatottságot erősítette meg, amely a mai
napig kényszerpályát jelent az ország számára.

Ennek fényében is azt azért el kell mondani itt a bizottsági ülésen is, hogy az
alaptörvény vitájában mi előterjesztettünk egy módosító javaslatot, amely kifejezetten
alaptörvényi szinten tűzte volna ki célul azt, hogy a nemzeti vagyon elvesztése, elprédálása
körében történjen meg ennek a teljes körű felülvizsgálata, és ha lehet, az elvesztett vagyon
visszaszerzése, az eredeti állapot visszaállításával. Mi ezt az utat látjuk indokoltnak,
követendőnek, de ha egy részelem jön elénk, azt támogatjuk.

Még egy utolsó felvetés. Ezúton is ajánlom a figyelmébe a képviselőtársaimnak azt a
törvényjavaslatomat, amellyel büntetőjogi következményekkel sújtanánk azokat a
képviselőket, akik nem jelennek meg a bizottság előtt. Tehát felhívom a figyelmét arra főleg
az előterjesztőknek, kérve őket, hogy próbáljanak lobbizni a kormánypárti képviselőtársaiknál
az iránt, hogy az annak idején még a 2006-os emberi jogi albizottsági munka kapcsán
megtapasztalt arcátlan, Gyurcsány és Szilvásy György részéről tapasztalt hozzáállást
szankcionáló törvényjavaslatomat támogassák, és valóban legyen büntetőjogi következménye
annak, hogyha valaki nem jelenik meg egy bizottság előtt. Mert ez a bizottság is adott esetben
kerülhet olyan helyzetbe, hogy olyan kulcsszereplők, akiket szeretnének meghallgatni, fityiszt
mutatnak a bizottságnak, és ez nem érdeke senkinek; legalábbis nekünk semmiképpen nem.
Mi szeretnénk, ha a valóság kiderülne, a felelősséget megállapítanák, és a privatizációs
szerződések felülvizsgálata, illetve az eredeti állapot visszaállítása is megtörténne, mindazért,
hogy a nemzetgazdaság és a nemzet kiszolgáltatottsága megszűnjön.

Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm. Csak tájékoztatásul mondom, hogy az alaptörvény
végrehajtásának egyik sarkalatos törvénye az Országgyűlésre és az országgyűlési
bizottságokra vonatkozó jogszabály, amelyet hamarosan megtárgyalunk, és az nyilván erre is
választ fog adni.

Steiner képviselő úr!

DR. STEINER PÁL (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság!
Átnézve ezt az előterjesztést, egyrészt persze a szándék kiolvasható, hogy igazándiból miről
lesz itt szó a cukor ürügyén. De ha lehet még a kérdésekre javasolni újabb kérdések felvétele
tekintetében, nem nagyon látom, hogy a kérdések között szerepelnének azok, amelyek a
cukorgyárak működéséhez szükséges, nélkülözhetetlen cukorrépa-termeléssel függnek össze.
Mert bajosan lehet Magyarországon cukorgyárakat működtetni, ha nincs alapanyagként
szolgáló cukorrépa - hacsak Kubából nem fogunk importálni cukornádat. (Közbeszólások. -
Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Azért nincs, mert megszüntették a gyárakat!)

Másrészt ezeknek a gyáraknak a privatizációja tekintetében, mint ahogy Lamperth
Mónika is elmondta, az Antall-kormány idején került döntő többségében erre sor. Nem
vizsgálja a reprivatizációs kérdéseket; nem vizsgálja azt sem, hogy az Európai Unió miért
támogatta és ajánlotta a magyar cukorrépa-termelőknek, hogy hagyják abba a cukorrépa-
termelést. Tehát összességében pontosan azt nem vizsgálja, amiből ezeknek a gyáraknak
kellett volna gyártani, hogy ezeknek a mezőgazdasági termékeknek a termesztése miért szűnt
meg. Ugyanis egyes szakmai vélemények szerint, ha nem tudnak hektáronként 60 tonnát
termelni a termelők Magyarországon, akkor a cukorrépa-termelés teljes mértékben
gazdaságtalan. Ha pedig a cukorrépa-termelés teljes mértékben gazdaságtalan, akkor
belátható, hogy a cukorgyártás is gazdaságtalan. Tehát nem egy ilyen kommunikációs
gyakorlatot kellene itt alkalmazni vizsgálóbizottság címén, hanem összességében, ha pont a
cukrot akarják megvizsgálni - bár ennek kapcsán sok mindent meg lehetne még vizsgálni,
amit szintén az Antall-kormány idején privatizáltak -, akkor célszerű lenne egy teljes körű
vizsgálatát elvégezni ennek a tevékenységnek.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Papcsák képviselő úr!

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Sajnálom, hogy Steiner Pál nem olvasta el a felteendő kérdéseket, mert
azok a kérdések számunkra teljesen tisztán és világosan, plasztikusan bemutatják, hogy mi az
a folyamat, amelyet mindenképpen szükséges és célszerű vizsgálni. És az i) pontban
kifejezetten  cukorrépa-termesztésről lenne szó.

De én azért - ugyan nincs itt Lamperth Mónika - nagyon jó szívvel figyelmébe
ajánlom a 2004-es időpontot, amely fordulópontot jelentett ebben a kérdésben, függetlenül
attól, hogy mi most milyen álláspontot foglaltunk el ’98-2002 között egy, már meglévő,
mondhatom azt, hogy tulajdonosi státus tekintetében a cukorgyárak helyzetének ismeretében.
Akkor még működő vállalatok, vállalkozások voltak ezek a cégek, majd az azt követő
kormányok, mondjuk úgy, hogy álltak be abba a sorba, és nem küzdöttek meg a magyar
érdekekért az Európai Unióval kapcsolatosan, amikor a kvótákat tárgyalták.

Azt gondolom tehát, érdemes és célszerű ebben a kérdésben körültekintően eljárni és a
vétkes mulasztást és az érdekek nem érvényesítését feltárni. Úgyhogy a magam részéről
támogatom ezt az indítványt.

Köszönöm szépen, elnök úr.
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ELNÖK: Ha nincs több hozzászólás, visszaadom a szót az előterjesztőnek; illetve
kérdezem a kormány álláspontját. Parancsoljon!

A kormány álláspontjának ismertetése

DR. FELDMAN ZSOLT helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium):
Köszönöm a szót. Feldman Zsolt vagyok, Vidékfejlesztési Minisztérium, agrárgazdaságért
felelős helyettes államtitkár.

A benyújtás óta eltelt rövid időre való tekintettel formális kormánydöntés még nincs,
de a Vidékfejlesztési Minisztérium határozottan támogatja a határozati javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszaadom a szót Font Sándornak.

Válaszok, reflexiók

FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány felvetésre néhány
rövid választ kívánok adni.

Gyüre Csaba alelnök úr jelezte, hogy ez lehet a jéghegy csúcsa - de lehet, hogy ez elég
jól reprezentálja, hogy mi is történt itt az élelmiszerfeldolgozó-ipar privatizációja
következtében. Tehát nem kizárt, és nem árulok el nagy titkot, hogy a Fidesz-frakción belül
van egy felvetés arra is, hogy a teljes élelmiszer-ipari privatizációt is nézzük meg. Azonban
úgy látjuk, hogy a cukoripar eklatáns példája lehet az egész folyamatnak, hiszen itt már uniós
érintettség is belekerül, és így lehet megvizsgálni, hogy hogyan kerültünk ebbe a
kényelmetlen helyzetbe, ami viszont minden magyar fogyasztót érint, konkrétan a cukor
árának rendkívüli drágulása, ráadásul olyan drágulása, ami nem indokolt a mi véleményünk
szerint. Hiszen mások is, más európai uniós országok is import alapanyagból szerzik be a
cukormennyiséget, és ott a kiskereskedelmi forgalomban nem ennyi a kiskereskedelmi ár.
Tehát itt nagyon érdekes, akár versenyhatósági kérdések felé is el lehet majd menni ezen a
területen.

Lamperth Mónika annyit említett, hogy ne csak az elmúlt nyolc évet vizsgáljuk. Több
hozzászóló érzékeltette, hogy természetes, hogy nem csak azt; ez magából az előterjesztésből
kiderül. Sőt azt is érzékeltettük, hogy a ’90 előtti esetleges spontán privatizációnál történtek-e
már olyan előkészületek, amelyek az élelmiszeripar ezen ágazatát érintette privatizációs
szándékként.

Gaudi-Nagy Tamás felvetésére elnök úr már válaszolt. Egyébként a mi hatáskörünkbe
nem tartozik a büntetőjogi kötelezettség kiterjesztése. Nyilvánvaló, hogy ha ebben parlamenti
konszenzus van, akkor ám legyen, de ha jól érzékelem, akkor a képviselők, a parlament
jogállására vonatkozó törvény esetleg errefelé is elindulhat.

Steiner Pál olyan szakmai kérdéseket vetett föl, amit, elnézést kérek, lévén, hogy én a
mezőgazdasági bizottság elnöke vagyok, mi iszonyú részleteket tudunk, hogy milyen
arányokban mikor lehetne termelni. Itt van mezőgazdasági bizottsági tagunk is, Zsiga
Marcell, aki aktív gazdálkodó is. Tehát azt a képtelenséget hangoztatni, hogy a magyar
gazdálkodók nem képesek cukorrépát termelni, tehát ne is erőltessük a cukorgyártás esetleges
újbóli elindítását, mert a magyar adottságok nem olyanok, netán a gazdák nem termelnék meg
azt a mennyiséget, amivel ez gazdaságos lehetne, ez képtelenség. Magyarország adottságai
igen jók cukorrépa-termesztésre. Itt a problémát az jelentette, hogy még az Unióba való
belépésünk után is az annak előtte lévő 600 ezres termelési kapacitásunk továbbra is 400 ezer
tonnás éves kapacitással megmaradt, és ami a legmegdöbbentőbb, hogy Gráf József ezt a
400 ezer tonnás kapacitást ajánlotta föl, ennek a 75 százalékát, 300 ezer tonnát, ennyiről
mondott le a magyarországi kvótamennyiségben, és maradt ez a 103 ezer tonna, amelyet
Kaposvár képvisel most egyedül. 75 százalékát fölajánlották! Ez józan ésszel fölfoghatatlan,
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hogy ez miért történt. És ekkor hullott ki a termelők, a gazdálkodók alól a cukorrépa
termesztésének a lehetősége.

Nem akarok belemenni, mert mondom, ez mezőgazdasági szakmai kérdés, és nem
biztos, hogy ez áll az önök érdeklődésének a középpontjában.

Köszönöm szépen mindazoknak, akik úgy látják, hogy érdemes ezt a bizottságot
felállítani.

Szavazás az általános vitára alkalmasságról

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Arról fogunk dönteni, hogy a határozati javaslattal ki ért
egyet. (Szavazás.) 21 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4-en. Akkor a bizottság a
vizsgálóbizottsággal kapcsolatos határozati javaslattal ilyen arányban értett egyet.

Köszönöm szépen, rátérünk a következő napirendi pontra.

Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló
52/2010. (VII.14.) OGY határozat módosításáról szóló országgyűlési határozati javaslat
(H/... szám); döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról

Az elnök bevezetője

A 7. napirendi pont következik. Tisztelt Bizottság! Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő
eseti bizottság létrehozásáról szóló 52/2010-es országgyűlési határozat módosításáról kell
döntenünk.

Mint bizonyára tudják a tisztelt bizottság tagjai, tavaly megalakult a nem csak az
alkotmányügyi bizottság tagjaiból álló azon eseti bizottság, amelyik az Alkotmánybíróság
tagjait jelölte; ez rendben le is zajlott. Annyiban pontosításra szorul a hatályos javaslat, hogy
az Alkotmánybíróság elnökére vonatkozóan is jelölést kell tennünk. Ez két fázist tételez föl.
Először meg kell majd választanunk az Alkotmánybíróság 1+4 tagját, tehát összesen 5 tagot,
és a 15 tagúra kiegészített Alkotmánybíróság tagjai közül természetesen - tehát a tagjai közül
- kell majd az Alkotmánybíróság elnökének jelölésével kapcsolatos bizottsági álláspontot
kialakítani. Erre vonatkozik a határozati javaslat, amelyet bizottsági indítványként kívánunk
benyújtani.

Van-e hozzászólás? Igen, Gyüre Csaba alelnök úr!

Észrevételek, reflexiók

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Azért nem értek
egyet ezzel az előterjesztéssel, mert a demokratikus lehetőségek teljes mértékben
beszűkülnek, tehát még a látszata sem lesz meg. A szavazati arány alapján itt az ellenzéknek
arra sincs lehetősége, hogy jelöltet állítson. Sőt, nyilván meg lehet magyarázni, hogy miért
éppen 8, de ami nekem a legfeltűnőbb, hogy éppen 8 fideszes tagja van ennek az eseti
bizottságnak. Úgyhogy figyelembe véve azt, hogy a Fidesz sem támogatta annak idején az
alkotmánybíró-jelölésnél a KDNP-s jelöltet, viszonossági alapon valószínűleg még a KDNP-t
sem akarják ebbe bevonni, tehát csak a Fidesz fog javaslatot tenni. És az ellenzéki pártok
együttesen, sőt még akár a KDNP bevonásával sem lennének képesek arra, hogy akár jelöltet
állítsanak.

Szerintem a demokratikus jogállamban fontos lenne akár a kettős vagy a többes
jelölésnek a lehetősége. Úgyhogy jobbnak tartanánk, sokkal demokratikusabbnak azt, ha
kevesebb szavazatszámmal is valaki jelöltté válhatna. Legalább a plenáris ülésen erről is
lehetne dönteni, a demokráciának legalább a látszatát jobban megőriznénk.

Ezért nem tudjuk támogatni. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Erről az arányról egyszer már döntött
az Országgyűlés tavaly. Ezek az érvek akkor is elhangzottak, és mint akkor látható volt,
fölösleges aggálynak bizonyultak, mert hat vagy hét vagy nyolc - nem tudom, hány - jelölt
közül választott kettőt az Országgyűlés. Tehát az Alkotmánybíróság tagjait jelölő bizottság
mindenkit alkalmasnak tartott, nem akart megbélyegezni senkit. És a képviselők bölcsessége
aztán a különböző szavazati arányok alapján kettőt közülük alkotmánybíróvá emelt. Nincs
okunk azt gondolni, hogy a képviselők egy év alatt olyan mértékben eltompultak volna, hogy
ezt a jogukat ne tudnák gyakorolni.

További hozzászólás? (Nincs jelentkező.)

Szavazás

Ha nincs, akkor tisztelettel fölteszem a kérdést, hogy ki az, aki egyetért a vonatkozó
országgyűlési határozati javaslat címének és tartalmának megváltoztatásával. (Szavazás.) 18
igen. Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) 3-an. És ki tartózkodott? (Szavazás.) 4-en tartózkodtak.
Köszönöm szépen.

Az eseti bizottságnak egyébként valamennyi tagja adott, tehát abban nem kell
döntenünk, hacsak nincs a frakcióknak valami egyéb elképzelése.

Már most mondom, hogy az alkotmánymódosítást elfogadó országgyűlési döntést
követő napokban kerül sor a jelölésre, hogy be tudjuk váltani azt az ígéretünket, hogy a nyári
ülésszak alatt mindkét kérdésben dönthessünk, szeptemberi hatállyal.

Ezt a napirendi pontot lezárom.

Zárószavazások előkészítése

a) A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény módosításáról,
valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/2941. szám)

Zárószavazások előkészítésre kerül sor, az a) pontban: a kormánytisztviselők
jogállásáról szóló T/2941. számú törvényjavaslat. Ezt az egyet kell nekünk beadni.

Kérem a kormány képviselőjét, néhány szóban indokolja meg a javaslatot. Kérem,
hogy a jegyzőkönyv számára mutatkozzon be.

DR. HAZAFI ZOLTÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm
szépen, elnök úr. Hazafi Zoltán, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, főosztályvezető.

Tisztelt Bizottság! Gyakorlatilag három kérdéshez kapcsolódik az itt megfogalmazott
javaslat. Mind a három módosítás koherenciapontosítást jelent: az első a külszolgálattal
kapcsolatos; a másik az illetménykiegészítés arányosításával, a harmadik pedig az
Alkotmánybíróságnak a közalkalmazotti törvényt érintő döntésével. Ennek tekintetében
kérem, hogy a bizottság támogassa ezeket a javaslatokat.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Lamperth Mónika kért szót.

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Két dolgot szeretnék, az
egyiket megkérdezni, a másikat pedig észrevételként elmondani.

Arra lennék kíváncsi, hogy mi volt az az ok, ami miatt az eredeti szándékát
megváltoztatta a kormány. Eredetileg a tartós külszolgálatnál bármikor azonnali hatállyal és
indokolás nélkül megszüntethető volt ez a külszolgálat. Most meg valamire rájöttek, és azt
mondják, hogy 60 napos hatállyal kell ezt a döntést meghozni. Tehát szeretném ennek az
indokát megtudni. De nagyon kérem, azt nekem ne mondják – és nem a kormánytisztviselőket
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akarom nehéz helyzetbe hozni, ezek mindig politikai döntések –, hogy időt akarnak hagyni
bármire is. Ugyanis az azonnali, indokolás nélküli kirúgások rendszerbe építése nem azt a
szándékát mutatja a kormánynak, hogy egyébként bármilyen méltányos mérlegelésre is sort
akarna keríteni. Ezek a szívatós törvények, hogy mondjam, itt most szakmányban jöttek.
(Közbeszólások a kormánypárti képviselők részéről.) Tehát ezt nem tudom valódi indoknak
elfogadni; valami oka nyilván van, majd, gondolom én, megmondják. De örülök, hogy ilyen
derültséget váltott ki ez a fideszes képviselők között. (Közbeszólás ugyanonnan: Ez a
„szívatós” kicsit erős volt.)

A másik pedig az egységes javaslat 3. pontja, ahol is kiegészítik a bekezdést, hogy
„amennyiben a körjegyzőség megszűnik, illetve a körjegyzőségbe tartozó önkormányzatok
megváltoznak, és e változás következtében…”, s a többi, s a többi, még folytatják a szöveget.
Hát, én ilyen pongyola szöveget, tisztelt kollégák, még életemben nem olvastam! Olvastam
már, csak ez a leginkább pongyolák közé tartozik. Mi az, hogy a körjegyzőségbe tartozó
önkormányzatok megváltoznak? Mit jelent az, hogy megváltoznak? Ez egy pongyola,
megfoghatatlan kifejezés. Mert ha azt akarja üzenni, egyébként a tartalmából nagy nehezen ki
lehet következtetni, hogy a körjegyzőséghez tartozó önkormányzatok számában, ebben a
körben változás következik be, akkor mi az eljárás – de annyi idejük sincs már, hogy
tisztességesen megfogalmazzák? Hát egyszerűen egy alkalmazhatatlan jogszabályt hoznak!

Én tehát azt gondolom, hogy ezt így nem lehet megszavazni. Ha azt akarja a
kormányoldal, hogy ez egy alkalmazható jogszabály legyen, akkor legyenek szívesek
tisztességesen megfogalmazni azt, hogy mire gondolnak. És a végrehajtásban pedig ne legyen
tippmixre kényszerítve a jogszabály végrehajtója, mert lehetetlen lesz ezt így végrehajtani.

Tudom, hogy azt gondolják, hogy majd ott ül a kormányhivatal élén a fideszes
komisszár, majd az eldönti, hogy hogyan van jól. De én azért még mégis egy rövid ideig
szeretnék hinni abban, hogy jogállam van Magyarországon.

ELNÖK: Kérdezem az előterjesztőt, hogy ezzel kapcsolatban mi az álláspontjuk.

DR. HAZAFI ZOLTÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Két kérdés
hangzott el, illetve két észrevétel, röviden szeretnék erre reagálni.

Ami a külszolgálatot illeti, szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a tartós
külszolgálatra vonatkozóan az eredeti törvényjavaslat is tartalmaz egy módosítást, amelynek
az értelmében ebben az esetben határozott időre jön létre a kormány-tisztviselői jogviszony.
Ehhez képest a tartós külszolgálatnak a megszüntetése az a feltétel bekövetkezését jelenti,
tehát törvény erejénél fogva szűnik meg a tartós külszolgálatra létesített kormány-tisztviselői
jogviszony. Ez a szabály tulajdonképpen arra vonatkozik, hogy a tartós külszolgálat 60 napos
hatállyal szüntethető meg. Ez gyakorlatilag a külszolgálatnak a sajátosságához igazodik, hogy
60 nap, illetve két hónap álljon rendelkezésre ahhoz, hogy megfelelően fel lehessen készülni a
tartós külszolgálatnak a megszűnésére. Ez az egyik reagálás.

A másik, ami a körjegyzőségre vonatkozik, az erre vonatkozó szabály pedig itt
tulajdonképpen kvázi átszervezést jelent, tehát egy átszervezési jogcímnek az alkalmazását.
Ez január 1-jétől került ki a köztisztviselői törvényből, az előtt csaknem tíz éven keresztül
ezzel a szövegezéssel épült be a köztisztviselői törvénybe, annak gyakorlatilag az átvételét
jelenti ez a mostani módosítási javaslat.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, hogy a zárószavazás előtti bizottsági módosító
javaslat benyújtásával ki ért egyet. (Szavazás.) 18-an. Ki ellenzi? (Szavazás.) 5-en. Ki
tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett úgy döntött a bizottság, hogy benyújtjuk.

Köszönöm.
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b) A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2882.
szám)

A 8/b napirendi pontunk következik: a sportról szóló 2004. évi I. törvény
módosításával kapcsolatos T/2882. számú törvényjavaslat. Az előterjesztők közül, úgy látom,
Hadházy képviselő úr van jelen. Meg is adom a szót, parancsoljon!

HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A
sportról szóló törvény módosításához kapcsolódóan érkezett egy módosító javaslat, amelyet
az előterjesztők nem támogatnak.

Amennyiben kérdés van, állok rendelkezésükre. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Van kérdés, ha jól látom. Gaudi Tamás, majd Ipkovich képviselő úr
jelentkezett.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Szilágyi György
képviselőtársam a sporttörvény 62. § (5)-(7) bekezdésének elhagyását javasolja a
zárószavazás előtti módosító javaslatában. Ennek az a lényege – illetve itt majd kérdezem is
képviselőtársamat, hogy nyilatkozzon, miért nem támogatja –, hogy a nemzet sportolója cím
tényleg egy nagyon kivételes cím, amelyet tényleg olyan személyek kaphatnak, akik ezt
valóban kiérdemelték rendkívüli tevékenységük folytán, illetve személyiségük is tiszteletre
méltó. Ez a szabályozási rendszer viszont lényegében az ártatlanság elvét sérti megítélésünk
szerint, hiszen a szándékos bűncselekmény miatti büntetőeljárás esetén fel is függesztik az
életjáradék folyósítását. Ez egy teljesen érdemtelen és megalázó eljárás azok számára, akik
egyébként nyilván ugyanúgy el kell szenvedjék a büntetőeljárást, mint bárki más, de
ugyanakkor az ártatlanság vélelmét ez határozottan sérti. És ezért gondoltuk azt, gondolta
képviselőtársam azt, hogy ez az egész rendelkezés így kerüljön ki. Az (5)-(6) bekezdés
egyszerűen ellentmondásban is áll egymással. De tényleg kérem képviselőtársamat, hogy
indokolja meg, miért nem támogatja.

ELNÖK: Ipkovich képviselő úr!

DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Magam is csatlakoznék ennek a javaslatnak a támogatásához, mert a Gaudi
képviselőtársam által elmondottakon túl még az is indokolja az ártatlanság vélelmének
alkalmazását kiemelt sportolók tekintetében, miután ők 60 év fölött kapják meg nagyrészt ezt
az elismerést. Egy három-négy-öt évre elhúzódó büntetőeljárás, amíg nem kapja ezt a
javadalmazást, elég lehetetlen helyzetbe tud hozni egy idős sportolót, és lehet, hogy esetleg
egy nyomozásmegszüntetés vagy felmentő ítélet után már csak az örökösöknek tudnánk
visszaadni a rá vonatkozó összeget.

Tehát a magam részéről szintén az érdekelne, hogy miért nem támogatja az
előterjesztő ezt a módosító indítványt. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszaadom a szót Hadházy képviselő úrnak.

HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A
javaslatot azért nem támogatjuk, mert van erre példa, hogy máshol is hasonló elveket és
módszert alkalmaznak, például a nemzet színésze cím esetében; illetve a javaslat
koherenciazavart okozna.

Egyébként abban az esetben, ha a felfüggesztés nem megalapozott, akkor
visszamenőleg kamatokkal együtt meg fogja kapni az érintett a javadalmazást.
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Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. A kormány álláspontja?

DR. MÁTÉ JÁNOS (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm szépen a szót,
elnök úr. Máté János, Nemzeti Erőforrás Minisztérium, sportigazgatási főosztály vezetője.

A kormány nem támogatta a javaslatot, a képviselő úr által már említett indokból.

ELNÖK: Köszönöm. Ki az, aki támogatja a javaslatot a bizottság tagjai közül?
(Szavazás.) 8 igen. Ki ellenzi? (Szavazás.) 18-an; egyharmadot sem kapott. Köszönöm
szépen.

c) A budapesti agglomeráció területrendezési tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2883. szám)

A 8/c pont van még hátra: a budapesti agglomeráció területrendezési tervéről szóló
2005. évi LXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat T/2883. szám alatt. Három,
egyébként egymással összefüggő javaslatról van szó.

Az 1. pontban Hoffman Pál képviselő úr a javaslat 2. számú mellékletének a leírt
módosítását kívánja. Kérdezem, a kormány nevében kinek és milyen álláspontja van.

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Szaló Péter helyettes
államtitkár, Belügyminisztérium.

Nem támogatjuk a javaslatot, mert ellentétes a törvény céljával.

ELNÖK: Nem támogatta a javaslatot. Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.)
Nem kapott egyetlen szavazatot sem, így egyharmadot sem. Mindhárom javaslat összefüggött
egymással, úgyhogy több döntést nem kell hoznunk. Köszönöm szépen.

Közben itt halk tanácskozásban megszületett az a javaslat, hogy a 2. napirendi
pontban, tehát az egyes jogállási törvényekkel összefüggő módosító javaslatnál a korábban
jelzett többségi vélemény előadója nem Zsiga Marcell lenne, hanem Szakács képviselő úr.
Ennyiben tehát visszatértünk erre.

Köszönöm szépen a jelenlétet. Szerdán, mivel olyan javaslatok vannak, amelyekben
kapcsolódó módosító indítványok benyújtásának lehet helye, délelőtt 10 órakor találkozunk.

Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 26 perc)

Dr. Balsai István
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea


