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Napirendi javaslat

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről: 
A foglalkoztatási, szociális, rendészeti válság kezeléséért teendő
intézkedésekről szóló határozati javaslat (H/2999. szám) 
(Mesterházy Attila, Nyakó István, Lendvai Ildikó, Varju László, dr. Hiller István,
Harangozó Gábor, Simon Gábor, dr. Steiner Pál, Szabó Imre, dr. Harangozó
Tamás, Kovács László, Pál Tibor, Göndör István, Szabó Vilmos, Tóbiás József és
Kiss Péter (MSZP) képviselők önálló indítványa)

2. Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló
52/2010.(VII.14.) OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat
(H/3310. szám)
(Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság önálló indítványa)
(Általános vita)

3. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Dr. Lukács Tamás (KDNP), a bizottság elnöke

Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság alelnöke
Berényi László (Fidesz)
Demeter Zoltán (Fidesz)
Ékes Ilona (Fidesz)
Gajda Róbert (Fidesz)
Kővári János (Fidesz)
Kubatov Gábor (Fidesz)
Wittner Mária (Fidesz)
Varga László (KDNP)
Baracskai József (MSZP)
Lendvai Ildikó (MSZP)
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)
Kulcsár Gergely (Jobbik)
Zagyva György Gyula (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Balsai István (Fidesz) dr. Gulyás Gergelynek (Fidesz)
Csöbör Katalin (Fidesz) Demeter Zoltánnak (Fidesz)
Demeter Zoltán (Fidesz) megérkezéséig Kővári Jánosnak (Fidesz)
Farkas Flórián (Fidesz) Berényi Lászlónak (Fidesz)
Kubatov Gábor (Fidesz) megérkezéséig Gajda Róbertnek (Fidesz)
Harrach Péter (KDNP) Varga Lászlónak (KDNP)
Nyakó István (MSZP) Baracskai Józsefnek (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Gloviczki Zoltán helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Lakner Zoltán politikai főtanácsadó (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
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Megjelentek

Dr. Kása Karolina főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Segélyek és Támogatások Főosztálya)
László Imre jogi asszisztens
Dr. Frölich Gusztáv jogi referens
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 25  perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Szeretettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait és kedves vendégeinket. Bejelentem, hogy
Balsai Istvánt Gulyás Gergely, Demeter Zoltánt Kővári János, Farkas Flóriánt Berényi László,
Kubatov Gábort Gajda Róbert, Harrach Pétert Varga László, Nyakó Istvánt Baracskai József
helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.

A napirendi javaslatot kézhez kapták képviselőtársaim. A napirend kiegészítésére
vonatkozó javaslat nem érkezett. Ki ért egyet a napirendi javaslattal? (Szavazás.)
Megállapítom, hogy a bizottság 19 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a mai ülés
napirendjét.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről: 
A foglalkoztatási, szociális, rendészeti válság kezeléséért teendő intézkedésekről szóló
határozati javaslat (H/2999. szám) 
(Mesterházy Attila, Nyakó István, Lendvai Ildikó, Varju László, dr. Hiller István,
Harangozó Gábor, Simon Gábor, dr. Steiner Pál, Szabó Imre, dr. Harangozó Tamás,
Kovács László, Pál Tibor, Göndör István, Szabó Vilmos, Tóbiás József és Kiss Péter
(MSZP) képviselők önálló indítványa)

1. napirendi pontunk a foglalkoztatási, szociális, rendészeti válság kezeléséért teendő

intézkedésekről szóló határozati javaslat. Megadom a szót az előterjesztők közül Lendvai
Ildikó képviselő asszonynak. Parancsoljon!

Lendvai Ildikó (MSZP), a napirendi pont előterjesztőjének szóbeli kiegészítése

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP), a napirendi pont előterjesztője: Az előterjesztés célja
azoknak az intézkedési irányoknak az összefoglalása, amelyek a közvetlen közbiztonsági
teendőket követően felmerültek vagy felmerülhetnek Gyöngyöspata és más hasonló
válsággócok szociális helyzetének a kezelésére. Sokféle közvetlen intézkedés született, többek
között a mi bizottságunk jóvoltából, ezért van olyan pontja a kezdeményezésünknek, amely
okafogyott, például a polgárőrségről szóló törvény módosítása. De a többi nem okafogyott.

Nekem úgy tűnt, a bizottságban eddig is volt egyetértés abban, hogy a problémák egy
része rendészeti jellegű, más része azonban jóval mélyebb gyökerekkel rendelkezik, ezért
ebben a határozati javaslatban azokat a főirányokat foglaltuk össze, amelyek nem száz évre
előre, hanem viszonylag gyorsan megteendők a még nem kezelt rendészeti problémák
orvoslására. Van köztük olyan, amelyik a közfoglalkozás és a munkába állás körülményeivel
foglalkozik, például az, hogy legalább a leghátrányosabb helyzetű térségekben, illetve az
olyan településeken – történetesen Gyöngyöspata is ilyen –, amelyek ugyan nem ilyen
térségben vannak, de önmagában a település koordinátái hátrányokat mutatnak, álljon helyre a
nyolcórás és legalább három hónapra szóló közfoglalkoztatási program.

Javaslatot teszünk olyan intézkedésekre is, amelyek kifejezetten a cigányság munkába
állását segítik a közfoglalkoztatáson túlmenően is. Aztán javaslatot teszünk néhány intézkedés
könnyítésére. Ezek közül csak egyet szeretnék megemlíteni: bizonyos egyszerűbb vállalkozási
tevékenységnél – például takarítás, kézi árusítás – ne legyen feltétlenül szükséges az OKJ-
vizsga letétele, amihez viszont nyolc osztály kell, mert az ilyen munkát az arra hajlamos
vállalkozó – cigány ember és nem cigány ember – anélkül is nagyon jól el tudja látni. Teszünk
javaslatokat olyan típusú programokra is, amelyek párhuzamban a most folyó, a
lakáshitelesek problémáját segíteni akaró programmal, az önkormányzati lakásokból való
kiköltöztetés gondját próbálnák számba venni.



- 7 -

Javaslataink egy része olyan – hiszen a határozat műfaja ezt megengedi –, amihez
törvényt kell módosítani. Ilyen például a közbeszerzési törvény vagy a START-kártya
feltételeinek módosítása, s olyanokra is teszünk javaslatot, amelyek egyéb parlamenti teendőt
nem igényelnek, hanem inkább kormányrendeletet, vagy adott esetben még azt sem, csak
valamilyen forrásátcsoportosítást.

Mivel a javaslatunk több hete született – nem a mi bizottságunk hibája, hogy most
kerültünk kijelölésre –, ezért ha a bizottság alkalmasnak tartaná tárgyalásra ezt a javaslatot,
akkor nyilván módosítani kellene a május 30-ai végrehajtási határidőt. Köszönöm szépen.

Hozzászólások

ELNÖK: Tájékoztatásul szeretném elmondani, a bizottsághoz annyiban tartozik a
javaslat, ami a 2. pontját illeti, mert tartalmilag az a több. A saját véleményemet mondom:
nem javaslom a határozati javaslat tárgysorozatba-vételét, mégpedig a következők miatt.
Szerettem volna, hogy egyidejűleg tárgyaljuk meg, ez nem sikerült, de megígérem, ahogy az
első jóváhagyás meglesz, a bizottság tárgyalni fogja az európai romastratégiát és az abból
adódó nemzeti romastratégia megalkotását. Az, hogy milyen forrást tudunk rendelni ezekhez
a programokhoz, nagyban függ attól, hogy az európai romastratégia jóváhagyásra, s azáltal a
nemzeti romastratégia kidolgozásra kerüljön, mert akkor látjuk majd tisztán, hogy milyen
európai uniós források rendelhetők ehhez a kérdéshez. Egyébként fordítva ülünk a lóra, mert
amíg ez nincs meg, az egésznek nincs értelme, hiszen a tavalyi franciaországi események
rávilágítottak arra, hogy az európai romák kérdését egyes állami szinteken nem lehet
hatékonyan kezelni. Ez az én saját véleményem. Azt hiszem, az előterjesztőknek is végig
kellene gondolniuk, hogy lehet-e fordítva ülni a lóra. Amíg nem ismerjük az európai
romastratégia tartalmát és nem tudjuk, hogy mikor lesz jóváhagyva, addig ezzel nem érdemes
foglalkozni. Az elsőkörös jóváhagyása már megtörtént, hamarosan sor kerül a második körös
jóváhagyásra is, s miután alá lesz írva, az alapján ki kell dolgozni a nemzeti romastratégiát.
Ha most olyasmit kérnek számon, ami ezeket a pontokat tartalmazza, közben azonban nem
ismerjük a hozzá rendelt forrást, se az elvi stratégiát, akkor fordítva ülünk a lóra.

Varga László képviselő úr!

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Amikor az interneten elolvastam ezt a határozati
javaslatot, azt jutott eszembe, hogy erről szól majdnem az egész Széll Kálmán-terv, erről szól
a kormány programja, amelynek a megvalósításához már hozzákezdtünk. Nem kimondottan
csak a romakérdést értem alatta – de az is benne van, ahogy elnök úr is mondta –, hanem a
többit is. Nem igen találtam ebben mást, legfeljebb a megoldásban lehet eltérés ahhoz képest,
amit a kormány célul tűzött ki. Sorban fognak jönni ezek a dolgok, én sem javaslom, hogy
ezzel külön foglalkozzunk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Berényi képviselő úr!

BERÉNYI LÁSZLÓ (Fidesz): Egyetértek elnök úrral. Csupán azzal egészíteném ki,
hogy átmeneti időszakra a 1136-os kormányhatározat rendbe rakja ezt a kérdést.
Folyamatosan mennek ezek a dolgok, most az előkészületeknél tartunk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Az előterjesztés
látszólag egy nagy ívű program, szándék arra, hogy az országban dúló foglalkoztatási,
szociális, rendészeti válság kezelésére instrukciókat adjon a kormánynak. Egyetlenegy baj van
ezzel, én hiányolom a címből a „Magyar Szocialista Párt kormányzásának időszaka alatt
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keletkezett foglalkoztatási, szociális, rendészeti válság” című fordulatot. Innentől kezdve
ennek az előterjesztésnek a hitelessége, komolyan veendősége nem meggyőző számunkra.
Mindemellett vannak benne olyan elemek, amelyeket mi is szorgalmazunk, például a
megkurtított közmunkaprogram visszaállítása, illetve még magasabb szintű kibővítése.
Viszont a cigányság integrációjával kapcsolatos elemek között rengeteg olyan, az elmúlt húsz
évben elpufogtatott klisét találunk, amelyek nem alkalmasak arra, hogy megoldják a
cigánysággal kapcsolatos problémákat. A Jobbiknak ezzel kapcsolatban határozott
elképzelései vannak. Ezt a javaslatot ebben a formában nem tudjuk támogatni, mivel azonban
maga a problémafelvetés – hiszen itt vannak a devizahitelesek, itt van a rendvédelmi
szervekkel kapcsolatos helyzet – támogatható, ebben az ügyben mi tartózkodni fogunk.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a kormány álláspontját.

A kormány álláspontjának ismertetése

GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A
kormány természetesen egyetért a probléma felvetésével, azzal – ahogy elnök úr is mondta –,
hogy az egységes romastratégia, illetve a sarkalatos törvények kidolgozásával ezeket a
problémákat megoldja, de a jelen határozati javaslatot nem javasoljuk tárgysorozatba-vételre.

LAKNER ZOLTÁN politikai főtanácsadó (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Tisztelettel köszöntöm a bizottságot. A társadalmi felzárkózásért felelős
államtitkárság is értékeli ezt az előterjesztést, de a javaslatok zöme része annak a készülő
nemzeti felzárkózási és roma stratégiának, amely egységes, koherens és komplex
megközelítésben kívánja feldolgozni és végrehajthatóvá tenni ennek a kérdésnek a
megoldását. Jelen változatában nem támogatjuk ezt az előterjesztést.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztőnek, Lendvai Ildikónak adom meg a szót.

Válaszok

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP), a napirendi pont előterjesztője: Megtisztelő volt, hogy
valaki nagy ívűnek nevezte ezt a programot; nem annak szántuk. Hangsúlyozottan azokat az
intézkedéseket, illetve törvényi előkészítéseket vettük bele, amelyek szerintünk viszonylag
gyorsan megtehetők. A cigányság integrációjának vagy a szegénység problémájának a
kezelése valóban jóval hosszabb távú és nagyobb ívű programot igényel, de hogy a
Belügyminisztérium zárolt milliárdjai közül mennyit oldjanak fel ebből a célból, vagy hogy –
amint már említettem – legalább a leghátrányosabb helyeken akár a közfoglalkoztatási
program nyolc órára való kiterjesztését vagy valamilyen települési program visszaállítását
tegyük lehetővé, az nem hosszú távú, hanem rövid távú feladat.

Örömmel veszem, hogy a bizottság tárgyalni fogja az Unió számára készített anyagot
– amit egyébként színvonalasnak tartok, de ezt majd akkor fogom elmondani –, és annak is
örülök, ha az ennek nyomán készülő magyarországi programot is tárgyaljuk, de nem vártuk
meg például a polgárőrségről szóló törvény módosításával sem az európai uniós programot,
pedig olyan is készült. És jó, hogy nem vártuk meg, mert van, amit gyorsan meg lehet tenni
egy válsághelyzetben, még ha lokálisan célozva is, és van, ami hónapokig készül elő és a
megvalósulása évtizedekig tart.

A magunk részéről természetesen fenntartjuk a javaslatot, tudomásul véve az
elhangzott véleményeket is.
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Szavazás a tárgysorozatba-vételről

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja a foglalkoztatási, szociális, rendészeti
válság kezeléséért teendő intézkedésekről szóló H/2999. számú határozati javaslat
tárgysorozatba-vételét? (3) Ki nem támogatja? (13) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a
bizottság 3 igen szavazattal, 13 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett támogatja a határozati
javaslat tárgysorozatba-vételét.

Köszönöm a minisztérium képviselőinek a segítségét.

Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló 52/2010.(VII.14.)
OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat (H/3310. szám) 
(Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság önálló indítványa) 
(Általános vita)

2. napirendi pontunk az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról
szóló 52/2010.(VII.14.) OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat. Az általános
vitára való alkalmasságról kell döntenünk. Szeretettel köszöntöm Gáva Krisztián helyettes
államtitkár urat. Ki kíván hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ebben az esetben helyettes
államtitkár úrnak adom meg a szót.

A kormány álláspontjának ismertetése

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A tárca támogatja az előterjesztést.

ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!

Hozzászólások

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Elnézést kérek, de
az előbb egy pillanatra elméláztam. Az új, még futó és el nem fogadott alkotmánymódosítás
kapcsán került elénk ez a javaslat, amit az alkotmányügyi bizottság is megtárgyalt. Ott is
elmondtam, hogy a jelöltté váláshoz szükséges bizottsági támogatói létszám nyolc főben való
meghatározását eléggé testre szabottnak érezzük – ami ráadásul még elnök úr pártját is érinti
–, hiszen éppen nyolc fideszes tagja van a bizottságnak. Legalább látszólag ügyelni kellene
arra, hogy a konszenzus közeli lehetőségek fennálljanak az alkotmánybíróvá történő jelöltté
válás útján. Az Alkotmánybíróság a jelenlegi formájában – még a jövőre esedékes
megkurtított jogkörökkel együtt is – egy nagyon fontos és értékes intézmény, ezért nagyon
gondosan, mindenféle politikai befolyástól mentesen kellene eljárni a testület tagjainak a
megválasztásánál.

Már korábban is jeleztük abbéli kifogásunkat, hogy az alkotmánymódosítással az
elnök megválasztását is saját hatáskörbe szeretné vonni a kormánytöbbség, ami egyébként
ennek a bizottságnak a feladata lenne. Mi ezt nem tartjuk jónak, mert a legfőbb bírói
testületnek meg kell adni a lehetőséget arra, hogy saját maga válassza ki az elnökét a saját
soraiból. Az előterjesztést a fentiek miatt nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gulyás Gergely alelnök úr következik.

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm szépen. Én értékelem Gaudi
képviselőtársamnak azt a törekvését, hogy éket verjen a Kereszténydemokrata Néppárt és a
Fidesz közé, de nem biztos, hogy ez a próbálkozása sikerrel fog járni.

A Szocialista Párttól és az LMP-től megszoktuk, hogy természetes fordulatként
használják az Alkotmánybíróság megkurtított jogkörrel való működését, Gaudi
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képviselőtársam viszont, aki részt vett az alaptörvény vitájában, a másik két ellenzéki frakció
tagjaival szemben első kézből szerezhetett információt arról, hogy az Alkotmánybíróságnak a
jelenleg hatályoshoz képest bővül a jogköre. Az előzetes normakontroll alapján elmondható,
hogy semmilyen korlátozás nincs, sőt az alapjogi panasszal jogerős ítéletek felülvizsgálatára
is lehetőség lesz. Ez indokolja a létszámbővítést is.

Egyébként pedig a korábbi alkotmánymódosítással éppen a paritástól tért el az
Országgyűlés, ebben az esetben viszont a frakciók erejének a megjelenítésére minden indok
megvan. Ezt tartalmazza ez a javaslat, ilyenformán abszolút koherens is. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm. Tényleg nagyon sok vitát
lefolytattunk, hiszen a Jobbik valóban részt vett az alkotmány vitájában, de akkor is
elmondtuk, hogy szerintünk az alapjogi panasz intézménye el fogja dugítani az
Alkotmánybíróságot, és igazából nem váltja ki az utólagos normakontroll lehetőségét,
amellyel végül is csak a legnagyobb kormánypárti frakció, a Fidesz élhet, mindenki más el
lesz ettől zárva. Összességében azt gondolom, hogy a korábbi rendszeren való változtatás
iránya nem a szélesedés felé halad, de ez nyilán egy hosszabb vitát igényelne.

ELNÖK: Gulyás Gergely képviselő úr!

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Szeretném megkérdezni Gaudi
képviselőtársamtól, hogy az alapjogi biztost a Fideszhez sorolja-e a Jobbik.

ELNÖK: Válaszadásra megadom a szót Gaudi-Nagy Tamás képviselő úrnak.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nem tudom, hogy az alapjogi biztos
intézményét milyen összefüggésben veti fel képviselőtársam. (Dr. Gulyás Gergely: Utólagos
normakontrollra jogosult!) Az ombudman jogkörének a bővítése mellett mindig határozottan
kiálltunk. Nagyon örültünk is annak, hogy bekerült a két önálló biztosi intézmény, de nem
igazán értem képviselőtársamnak ezt a kérdését.

ELNÖK: Nem azért nyújtottuk be ezt az előterjesztést, hogy utólag folytassuk le azt a
vitát, amit az alapjogi törvényben kellett volna lefolytatnunk. Azt gondolom, hogy
mindenkinek lehet véleménye, amely vélemény vagy megfelel a valóságnak, vagy attól
fényévnyi távolságra van. Természetesen lehet rendszerben gondolkozni, aztán el lehet
gondolkozni azon, hogy ha a Költségvetési Tanácsnak valamiben vétójoga van, akkor lehet,
hogy más szervnek ugyanabban a kérdésben nincs. Most szerkezeti kérdéseket vetek fel.
Nyilvánvalóan nem lehet hatáskörelvonásról beszélni akkor, ha az ellensúlyok rendszerében
egy másik szerv sokkal erősebb hatáskört kap egy kérdésben. Az viszont tény, hogy az
Alkotmánybíróság jogköre lényegesen bővült, tekintettel arra, hogy a bírói ítéletek
felülvizsgálata hozzá kerül. Az Alkotmánybíróság némely kérdésben eddig is komoly
lemaradásban volt, ezért a hatékonyabb munkavégzés érdekében indokolt létszámának a
felemelése.

A második megjegyzésem: függetlenül a jelölés mechanizmusától, egy parlamenti
demokrácia már csak úgy működik, hogy egy többségi akarattal megválasztott bármilyen
tisztségviselő nem köthető semmilyen párthoz, mert az a parlament által megválasztott
tisztségviselő, és az ő belső iránytűjén, etikai érzékén múlik, hogy a megválasztását követően
feladatának milyen módon kíván és tud eleget tenni. Mindez a képességein és az etikai
készségén múlik. Általában az a cél, hogy egy adott intézménynek megfelelő legitimációt
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adjunk, és az erős legitimációjú intézményeket mindig a parlament választja. Ennek
következtében nem hiszem, hogy a parlamenti választás után közjogilag, alkotmányjogilag
vagy erkölcsileg bármely párthoz kötődőnek kellene tartani azt az illetőt, akit a parlament
megválasztott. Egyébként más országokban is – sok esetben persze más módon – ugyanez a
helyzet.

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

Ki tartja általános vitára alkalmasnak az előterjesztést? (13) Ki nem tartja általános
vitára alkalmasnak? (5) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság a határozati
javaslatot 13 igen szavazattal, 5 nem ellenében, tartózkodás nélkül általános vitára
alkalmasnak tartja.

Egyebek

Utolsó napirendi pontunk az egyebek. Ha nem érkezik valamilyen különleges igény,
akkor úgy néz ki, hogy a héten nem kell több ülést tartanunk.

Köszönöm a megjelenést, mindenkinek további jó munkát kívánok. Az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 48  perc)

Dr. Lukács Tamás
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc


