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Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) dr. Molnár Attilának (Fidesz)
Dr. Kerényi János (Fidesz) dr. Szakács Imrének (Fidesz)
Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) dr. Salamon Lászlónak (KDNP)
Dr. Láng Zsolt (Fidesz) dr. Varga Istvánnak (Fidesz)
Székyné dr. Sztrémi Melinda (Fidesz) dr. Tarnai Richárdnak (KDNP)
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) Gulyás Gergelynek (Fidesz)
Dr. Vitányi István (Fidesz) Kozma Péternek (Fidesz)
Dr. Hargitai János (KDNP) dr. Vejkey Imrének (KDNP)
Dr. Lukács Tamás (KDNP) megérkezéséig Gulyás Gergelynek (Fidesz)
Dr. Nagy Andor (KDNP) dr. Lukács Tamásnak (KDNP)
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Meghívottak részéről

Az állandó meghívottak részéről

Dr. Varga Zs. András szakértő
Dr. Patyi András szakértő
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 14 perc)

Elnöki bevezető

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP), az eseti bizottság elnöke, a továbbiakban
ELNÖK: Tisztelettel üdvözlöm a bizottság tagjait. Kérem, foglaljuk el helyünket.

A bizottság ülését megnyitom. Köszöntöm megjelent vendégeinket és szakértő urakat,
akik közül most név szerint még be kell mutatnom Patyi András urat, a Széchenyi István
Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara közigazgatási tudományok
tanszékvezető egyetemi docensét.

Rögzítem a helyettesítés rendjét: Bohács Zsoltot Vas Imre, Balsai Istvánt Varga
István, Horváth Zsoltot Molnár Attila, Lukács Tamást Gulyás Gergely, Kerényi Jánost
Szakács Imre, Vitányi Istvánt Kozma Péter, Kovács Zoltánt Salamon László helyettesíti. Van-
e még helyettesítés? (Jelzésre:) Vejkey Imre helyettesíti Hargitai Jánost, Gyüre Csaba pedig
Apáti Istvánt. Köszönöm szépen.

Tisztelt Bizottság! Jelzem, hogy érkezett egy napirend-módosító javaslat. Erről akkor
tudunk dönteni, ha a bizottság határozatképes lesz, ha az lesz.

A III. (Kormányzati rendszer és a hatalomgyakorlás formái) munkacsoport
részkoncepciójának, valamint az MSZP, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, továbbá
az LMP alternatív anyagainak megtárgyalása

A mai ülésnapunkon a napirendi javaslat szerint megtárgyalandó kérdés a III.
munkacsoport, a kormányzati rendszer és a hatalomgyakorlás formái tárgykörével foglalkozó
munkacsoport részkoncepciójának, valamint az MSZP, a Jobbik Magyarországért Mozgalom,
továbbá a Lehet Más a Politika alternatív anyagainak megtárgyalása. E napirendi pont
megtárgyalásának idejére az ülés vezetését átadom dr. Gulyás Gergely alelnök úrnak.

(Az ülés vezetését Gulyás Gergely, a bizottság alelnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én is köszöntök mindenkit.
Megadom a szót Salamon elnök úrnak, akik ennek a munkacsoportnak a vezetőjeként

terjeszti elő a koncepciótervezet részletét. Parancsoljon!

Dr. Salamon László előterjesztése

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Előrebocsátom, hogy feladatomnak megfelelően a III. munkacsoport többségi álláspontját
fogom ismertetni. A saját személyes véleményem részletezését külön felszólalásban fogom
jelezni; nem mintha nagyon lényegesen eltérne, de nyilván nem minden mozzanatában és
pontban osztozom a munkacsoport többségi álláspontjával.

Tisztelt Bizottság! A munkacsoport három konzultációban tartott egyeztetést és
tárgyalta meg a feladatkörébe utalt témát. Ennek eredményeként született meg a többségi
javaslat, amely 24 pontból áll. A többségi javaslat mellett pedig kisebbségi alternatívákként
három párt nyújtott be anyagot: a Magyar Szocialista Párt, a Jobbik Magyarországért
Mozgalom és a Lehet Más a Politika. Ezek az anyagok az önök rendelkezésére állnak, és
természetesen a honlapon is megjelentek.

Mint azt az imént előrebocsátottam, a munkacsoport felelőseként a többségi
álláspontot képező 24 pontos anyagot fogom röviden ismertetni. Nyilvánvalóan nem fogok
minden pontra kitérni, hanem a 24 pontos anyagból összerakható koncepció sarokpontjaira
fogok utalni, és azokat fogom kiemelten ismertetni.
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Az első sarokpont több munkacsoport tárgyalásánál is visszatérő kérdés: a kisebb
terjedelmű alkotmány gondolatának az elfogadása, vagyis az, hogy az új alkotmány ne
tartalmazza azokat a szabályokat, amelyek nem feltétlenül igénylik az alkotmányban történő
megjelenítést, az alkotmány emelkedett hangvételű, emelkedett megfogalmazású kiformálása
érdekében, és részben azért – és ez legalább olyan fontos –, hogy az alkotmány stabilitását
biztosítani tudjuk, azaz ne tegyük ki az alkotmányt a jövőben bekövetkezhető jelentősebb
számú módosítások erodáló hatásának, ezért ebből kiindulva a mi munkacsoportunk is
elfogadta a kisebb terjedelmű alkotmány gondolatát. Ez egyébként a 24. pontban
összefoglalóan meg is jelenik a következőképpen: „Az Országgyűlés az alkotmányozás során
általánosságban tartózkodik a részletkérdések alkotmány szintjén történő szabályozásától.
Azok a változások, amelyek az alkotmányi és törvényi szintű szabályozási tárgykörök
átrendeződéséből adódnak, az érintett szabályozási területre vonatkozó új szabályozás
hatálybalépésének időpontját befolyásolják.” Tehát nyilvánvalóan az a megoldás, hogy az
alkotmány és az egyéb, részben kétharmados törvényekben, részben más törvényekben
elhelyezendő alkotmányos jelentőségű szabályok között a viszony, az arány megváltozik, azt
eredményezi, hogy az alkotmány hatályba léptetését ennek a szabályozásnak a kialakítására
tekintettel kell majd meghatároznia az alkotmányozónak, az Országgyűlésnek.

Magyarul, az alkotmányos rendszer, az új alkotmányt és tartalmában az új alkotmány
rendelkezéseit, hogy így mondjam, kiegészítő részleteket szabályozó garanciális és nem
garanciális részleteket szabályozó további kétharmados törvények, illetőleg egyszerű
törvények mint egy egységes rendszer valamikor a későbbiekben kell hogy majd hatályba
lépjenek vagy - és ez már egy további részletkérdés - megfontolandó valamiféle szakaszos
hatálybalépés kialakítása.

A lényeg azonban az, hogy a kisebb terjedelmű alkotmány gondolatának a jegyében
számos kérdés szabályozása, amit ma az alkotmány tartalmaz, az alkotmányból kikerülne.
Csak példaszerűen említem meg: a kormányt érintő, jelenlegi alkotmányos szabályozások
jelentős része, a rendkívüli jogrenddel kapcsolatos szabályozások jelentős része, a honvédelmi
és rendvédelmi szervekkel kapcsolatos szabályok jelentős része, a népszavazásra vonatkozó
szabályozás kérdésköre. Egyébként itt jegyzem meg, az alkotmányos rendezés egy jelenleg is
erőteljesen bírált, a szakma által is és a politika által is bírált fogyatékosságban szenved,
jelesül abban, hogy egyes szabályokat az alkotmány, más szabályokat az 1998. évi III.
törvény tartalmaz. Az országos népszavazásról és országos népi kezdeményezésről beszélek.
A két jogforrás állandó, együttes alkalmazására van szükség. Ez önmagában is egy rossz
megoldás. Tehát még egyszer, ilyen kérdéskör, aminek a szabályozása jelentős részére nem az
alkotmányban kerül sor, a népszavazás kérdésköre, ilyen az aktív és passzív választójog
feltételeinek a meghatározása. Most igyekeztem példálózva egy viszonylag teljes körű képet
nyújtani, de azért ez a felsorolás nem meríti ki a teljességet. Ez tehát az egyik kérdés,
koncepcionális alapkérdés, amit a többségi álláspontot tartalmazó munkaanyag tartalmaz.

A következő sarokponti tétel, amiben teljes egyetértés volt, hogy a hatalomgyakorlás
mindkét formája intézményesített marad a jövőben is. Mint tudjuk, az 1989-es, ’90-es
rendszerváltó alkotmányozás intézményesítette ténylegesen és alkalmazhatóan a népszavazást
és a népi kezdeményezés intézményét. Ez ezt megelőzően a magyar közjogban, még ha volt is
róla említés szabály szintjén, gyakorlatilag nem létezett. Ezt a kettős hatalomgyakorlást az új
alkotmányban is fenn kívánjuk tartani, tehát mind a népszavazás, népi kezdeményezés
intézményét és természetesen a közvetett demokráciát, tehát a képviseleti demokráciát is, amit
az általános alkotmányjogi kánon szerint az alkotmányos állam működésének mellőzhetetlen
és nélkülözhetetlen sarokpontjának tartanak mindenütt a világon.

Változatlanul marad a kormányforma is, tehát nem mozdul el a rendszer sem a
prezidenciális, de még csak a félprezidenciális rendszer irányában sem. A munkacsoport
letette a voksát a parlamentáris kormányforma megőrzése mellett, ami azt jelenti, hogy a
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kormány az Országgyűlésnek tevékenységéért felelősséggel tartozik, a kormány megbízatása
a parlament többségi támogatásában kifejezésre jutók bizalmától függ, illetve hogy a
köztársasági elnök szerepköre nagyjában-egészében változatlan marad a jelenlegi
szabályozásnak megfelelően, vagyis dominálnak benne a protokolláris elemek, és megmarad
az a szerepkör, amit az alkotmány ma is az államfő szerepeként meghatároz.

Ami az Országgyűlést illeti, a munkaanyag itt alternatívát tartalmaz a tekintetben,
hogy nyitva hagyja egyelőre a kérdést, hogy a Magyar Országgyűlés egy- vagy kétkamarás
parlament legyen. Ez az egyik olyan kérdés, amiről én most nem beszélek, mert itt van egy
személyes álláspontom, és azt egy külön felszólalás keretében részletesen ki fogom fejteni.
Csak jelzem, hogy a 24 pontos anyagból a 3., a 4., a 6. és a 8. pontban szereplő A-, B-
alternatívák ezt a kettősséget vagy ezt a vagylagosságot tartalmazzák, a változatok aszerinti
változatok, hogy egy- vagy kétkamarás parlament megoldását választja-e az Országgyűlés.

Némileg változtatni javasoljuk az Országgyűlés feloszlatására vonatkozó szabályokat.
E mögött - hogy mondjam, rövid, talán zsurnalisztikai megközelítéssel úgy mondanám - az
őszödi beszéd és annak politikai utóhatásai tanulsága csapódik le a munkacsoport anyagában.
Ez ugyan nem egyhangú álláspont volt, itt egyes ellenzéki pártoknak különvéleménye volt, az
volt ugyanis a többségi vélemény, hogy a kormánynak a ma szinte gyakorlati
elmozdíthatatlansága, illetve az Országgyűlés megbízatásának a gyakorlati
megkérdőjelezhetetlensége olyan elem, amely felülvizsgálatot igényel, és legalábbis bizonyos
módosításra, hangsúlyeltolódásra látunk itt okot és indokot.

Ennek megfelelően itt is alternatíva jelenik meg. Van egy kisebb változtatás
lehetőségét tartalmazó alternatíva és van egy ennél nagyobb változtatás lehetőségét tartalmazó
alternatíva. A kisebb változtatást tartalmazó alternatívát az A-pontbéli alternatíva jelenti.
Elnézést, most meg kellene keresnem, hogy ez melyik ponthoz tartozik. (Közbeszólások: 7.)
7-es, Köszönöm szépen. Tehát a 7. pont A-alternatívája a jelenlegi szabályozáshoz képest az
Országgyűlés feloszlatását akkor tenné lehetővé, ha 12 hónapon belül három alkalommal
nyilvánítana az Országgyűlés bizalmatlanságot az Országgyűléssel szemben, illetve akkor is,
hogyha a költségvetést az Országgyűlés nem fogadná el.

Csak jelzem, az alkotmányjog tudománya absztraktan a munkaképtelenség fogalmával
operál, ezt próbálja versbe szedni a jelenlegi alkotmány is és egy kicsit könnyebbíteni a
feloszlatás lehetőségét ez a javaslat is. Csak utalok arra, hogy a közpénzügyekről szóló
munkacsoportban ez dátumszerűen is megjelentetik, arra az esetre, hogyha exlex van és a
költségvetési tárgyévet követő március 31. időpontjáig sem kerülne sor költségvetés
elfogadására.

A B-alternatíva ennél annyival több, ugyanezen szabályozási rendszer, a szabályozási
körhöz még egy további lehetőséget is elfogad az Országgyűlés feloszlatására. Az úgy szól,
hogy „Az államfő jogosult az Országgyűlés feloszlatására kivételesen akkor is, ha az súlyos
bizalomvesztés okából előállott alkotmányossági, politikai válság feloldását szolgálja.”
Természetesen az Országgyűlés önfeloszlató lehetősége, ami mögött politológiai értelemben a
kormánytöbbség akarata áll, nyilvánvalóan, ez változatlanul maradna.

Az államfő helyzetét illetően, mint arra utaltam, tehát a köztársasági elnök szerepkörét
alapvetően a javaslat nem kívánja befolyásolni. Azt tartalmazza a javaslat, hogy kerüljön
beépítésre az alkotmányba tételes szabályként az az alkotmánybírósági állásfoglalás, amely
kimondja, hogy „a köztársasági elnök a kormány előterjesztéséhez kötve van, és azt csak
akkor jogosult felülbírálni, ha az előterjesztés jogszabályt sért, vagy az államszervezet
demokratikus működését súlyosan zavarja”. Jelenleg is ez az alkotmányos helyzet, de ez jelen
pillanatban egy alkotmánybírósági értelmezésen nyugszik. Ezt tételes szabállyá javasoljuk
tenni, annak érdekében, hogy tételesen fogalmazódjék meg a köztársasági elnök és a kormány
előterjesztése tekintetében fennálló viszonyának a szabályozása.
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Az államfő helyettesítését illetően a javaslat megint két változatot tartalmaz a 10.
pontban, A- és B-változatot. Az A-változat a jelenlegi szabályozás fenntartása mellett teszi le
a voksot; a B-változat lehetővé akarja tenni azt, hogy az államfő helyettesítését ellátó
személy, aki a mi javaslatunk szerint továbbra is az Országgyűlés elnöke lenne, korlátozás
nélkül láthassa el az államfői teendőket. Ebben az az álláspont fejeződik ki, hogy nincs
ésszerű oka, hogy helyettesítési jogkörében az államfő helyettesítését ellátó, Országgyűlés
elnöke ne gyakorolhatná a kegyelmezés jogát, a törvényekkel kapcsolatos vétójogát, illetve az
Országgyűlés feloszlatására vonatkozó jogát. Nincs ennek ésszerű oka; illetőleg adott
helyzetben előállhatnak olyan szituációk, amikor élni kellene ezzel a joggal, de a jelenlegi
szabályozás szerint ez a korlátozás ennek a megvalósításának az útjában áll.

Kitér arra is a javaslat, hogy az államfő felelősségre vonásának a szabályozása
hiányos. Mi az alkotmányban foglalt jelenlegi szabályozást nem kívánjuk változtatni
érdemben. De az valóban jogos felvetés, hogy a köztársasági elnökkel szemben esetlegesen
lefolytatandó alkotmánybírósági eljárásnak nincsenek meg a processzuális szabályai.
Különösen a büntetőjogi felelősség tekintetében az az utalás, hogy az elnökkel szemben
ilyenkor a büntetőeljárás alapvető elveit – ha jól emlékszem, ezt tartalmazza az alkotmány –
alkalmazni kell, ez kevés ahhoz, hogy egy ilyen eljárás lefolytatását a maga részleteiben
szabályozottnak tekinthessünk.

Kormány. A kormány státusát alapvetően nem kívánja a javaslat érinteni, viszont
érinteni kívánja a konstruktív bizalmatlansági indítvány intézményét; ezzel a 24 pontos
munkaanyag 15. pontja foglalkozik. Három alternatíva szerepel. Az első alternatíva az, hogy
maradjon a jelenlegi szabályozás. Az ellenzék egy része ehhez ragaszkodott, hogy ez így
legyen. Mi megjelenítjük ezt, de a bizottságban a kormánykoalíció oldaláról elmozdulási
szándék volt kitapintható, és ez tükröződik a B-, illetőleg a C-változatban, amelynek a
lényege abban áll, hogy a konstruktív bizalmatlansági indítványnak azt az elemét, hogy a
bizalmatlansági indítvány előterjesztésének előfeltétele legyen egy új miniszterelnök
megjelölése, ezt az előfeltételt kivennénk. Vagyis visszatérnénk a hagyományos, klasszikus
bizalmatlansági indítványra, azzal a megkötéssel – hogy ezt a jogot visszaélésszerűen, akár
úgy is mondhatnám, propagandisztikusan ne lehessen elkoptatni –, hogy a bizalmatlansági
indítványt a képviselők egyharmada terjesztheti elő, és egy ülésszakon egy képviselő csak egy
bizalmatlansági indítvány kezdeményezésének lehet a részese. A C-változatban pedig
ugyanezen szabályok mellett megjelenik egy olyan változat is, amely bármelyik
törvénykezdeményezésnél lehetővé teszi ellenzéki indítványra vagy képviselői indítványra,
hogy a törvény fölötti szavazás bizalmi szavazás is legyen. Ez létezik abban a formában, hogy
a kormány kérheti bármelyik kérdésben, hogy a szavazás bizalmi szavazás legyen, vagy saját
maga ellen, ügykör megjelölése nélkül is kérhet bizalmi szavazást. Ezt kívánja ez a javaslat
kiterjeszteni a képviselői kezdeményezésre. Jelzem, hogy itt lesz különvéleményem is, de
tartom magamat az előrebocsátottakhoz, és nem most mondom el.

A választójog kérdéseiben a munkaanyag rögzíti azt a klasszikus
követelményrendszert, ami nélkül ma már, úgy szoktam mondani az egyetemen, nem lehet
belépni az alkotmányos államok klubjába vagy kaszinójába, nem engedik be: a választójog
általános, egyenlő, közvetlen – ez alól vannak kivételek, ez az egyetlen feltétel, amivel
szemben némi engedékenységet tartalmaz az alkotmányjogi kánon – és titkos. Magának a
választójogosultságnak a szabályozását a bizottság külön törvényekben választási fajtánként
tartja elvégezhetőnek, bár igazából erre csak azért kellett kitérnünk, mert a munkacsoport
feladatkörének a címe az, hogy a hatalomgyakorlás formái, és nem kerülhette meg ezt a
kérdést. Ezzel a kérdéssel már a tegnapi napon alaposan foglalkoztunk az alkotmányos
alapértékek, illetőleg az alapvető jogok és kötelességek munkacsoport munkaanyagában.

A népszavazással kapcsolatosan utalok arra, hogy miként azt a kisebb alkotmány
kapcsán előrebocsátottam, a munkacsoportnak az a javaslata – és ebben talán egy párt
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kivételével viszont teljes konszenzus mutatkozott, tehát ellenzéki pártok is odaálltak e mögé
az elképzelés mögé –, hogy a népszavazásról csak a következő rendelkezések jelenjenek meg
az alkotmányban: hogy létezik országos és helyi népszavazás, létezik véleménynyilvánító és
ügydöntő népszavazás, illetve hogy a népszavazás véleménynyilvánító vagy ügydöntő jellegét
ne az aláírások száma, hanem a népszavazáson történő részvétel határozza meg, tehát attól
függően legyen a népszavazás véleménynyilvánító vagy ügydöntő. Megjegyzem, hogy a helyi
népszavazás szabályaival így lehet a szabályozást szinkronba hozni.

Ezen túlmenően még abban volt egyetértés, hogy az alkotmánynak tartalmaznia kell az
országos népszavazás tárgyköréből kivett köröket, azokat a tárgyakat, amelyeket nem lehet
országos népszavazásra bocsátani; hogy mik ezek pontosan, ebben viszont már a bizottságban
eltért az álláspont. A többségi nézet fontosnak tartotta az Alkotmánybíróság idevonatkozó
értelmezését beépíteni az alkotmányba. Megjegyzem, több javaslatunk is van, messzemenően
tiszteletben tartva és fontosnak ítélve az Alkotmánybíróság döntését, hogy bizonyos
döntéseket beépítünk az alkotmányba. Ilyen volt tegnap az a javaslat, hogy a szükségességi-
arányossági tesztre vonatkozó szabály is kerüljön be az alkotmányba; ilyenről tettem
korábban említést a mostani felszólalásomban, ismertetésemben, amikor arról beszéltem,
hogy a köztársasági elnök és a kormány előterjesztése kapcsán az ezzel a viszonnyal
kapcsolatos alkotmánybírósági verdikt is kerüljön be az alkotmányba; és ilyen ez a javaslatom
is. Az Alkotmánybíróság úgy értelmezi az alkotmányt, hogy alkotmányos kérdésben
ügydöntő népszavazásnak, állampolgári kezdeményezésű ügydöntő népszavazásnak nincs
helye. Ennek a szabályozásnak, ennek az alkotmánybírósági álláspontnak az alkotmányba
történő beépítésére a bizottság többsége javaslatot tesz.

Jogalkotás kérdésében nagyon röviden annyi, hogy külön kell választani a
jogszabályalkotást és a mai, de már végóráit élő, elnevezése szerint „állami irányítás egyéb
jogi eszközei” címszavú jogi normaalkotás körét. Az alkotmányban kizárólag a jogszabályok,
a mindenkire kötelező jogszabályok tüntethetők fel, mert az alkotmányos kérdés, hogy ki
alkothat mindenkire kötelező jogszabályt, ezek magyarán a törvények és a rendeletek, és hogy
melyek lehetnek ezek. Most elárultam, törvények és rendeletek, ezen se kívánunk
értelemszerűen változtatni, de az „állami irányítás egyéb jogi eszközei”, amit a parlamentben
előttünk fekvő jogalkotási törvény, ha nem tévedek, belső jogi normának nevez. (Dr. Varga
Zs. András: Közjogi szervezetszabályozó eszköz.) Közjogi szervezetszabályozó eszköz. Ha az
e név alá eső, tehát határozat, utasítás marad, lehet, hogy az nem is marad, nem tudom.
(Közbeszólás: De.) Marad? Marad. Tehát határozat, utasítás és esetleg más hasonló nevű jogi
normák szabályozása a jogalkotási törvény körébe essék.

Találkozni lehet a munkaanyagunkban a sarkalatos törvény fogalmával. A
munkacsoportban erről komolyabb polémia nem folyt, de nem is volt ezzel szemben
ellenvetés. Ebben az az elgondolás tükröződik, hogy a kétharmados törvényeket a jövőben
sarkalatos törvényeknek nevezzük. A magyar közjogi irodalomban ezt az elnevezést a fontos
kérdések, alkotmányos kérdések szabályozására mindig is alkalmazták, jóllehet akkor is,
amikor még nem volt különbség, minden törvényt egyszerű többséggel fogadtak el. De a
közjogirodalomban beszéltek sarkalatos törvényekről. Kétségtelen, hogy hivatalos jogi
terminus technicusként eddig nem volt ismert. Tehát az a javaslatunk, hogy a kétharmados
törvényeket sarkalatos törvényeknek nevezzük, azzal a tartalommal, hogy a sarkalatos
törvények a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának a többségével fogadandók el.

Végezetül a kormányzati hatékony működés jegyében a javaslat néhány olyan
szabályozási területet, amelyet a jelenlegi szabályozás kétharmados törvényekben szabályoz,
nem kétharmados törvényekben gondol el. Tehát a rendőrségi törvény, a honvédelmi törvény
például a mi javaslatunk szerint nem sarkalatos törvényben, hanem egyszerű törvényben
kerülne szabályozásra. Olyan kérdések szerepelnek ebben, kétségtelen, állampolgári jogokat
is és kötelességeket is érintő szabályok, de egyébként olyan kérdések, ahol a kormány
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hatékony működését, operatív lehetőségeit biztosítani kell. Itt nyilván mi nem térünk ki, mert
túlterjeszkedni nem akartunk a saját területünkön, de ezt lehetséges az egész alkotmányos
rendszer tekintetében, tehát alapjogokra kiterjedően is átgondolni, hogy melyek maradnak
kétharmados törvények, azaz új elnevezés, új terminus technicus szerint - ha elfogadjuk
persze - sarkalatos törvények és melyek kerülnek ki ebből a körből.

Köszönöm a figyelmet.

ELNÖK: Én is köszönöm. A helyettesítéseket bejelentem. Miután Lukács Tamás
megérkezett, ezért Turi-Kovács Bélát helyettesítem én és dr. Nagy Andort pedig Lukács
Tamás.

Ki kíván hozzászólni? (Dr. Salamon László: Bocsánat, elnök úr!) Parancsoljon!

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Azt a javaslatot teszem föl, hogy mielőtt a vita
megindulna, határozatképes állapotunkra tekintettel a napirend-módosítási javaslatról
hozzunk döntést.

ELNÖK: Igen. Kérdezem, hogy ki kíván hozzászólni a napirend módosításához.
(Jelentkezések.) Nyikos képviselő úr, Gaudi… Bocsánat, ez napirendre vonatkozó kérdés,
tehát vita nélkül fogadjuk el, és utána érdemi hozzászólásokra van lehetőség. Tehát annyi a
javaslat, az én saját javaslatom, és ez egyben egy kollegiális kérés is, hogy a keddi ülést
délben kezdjük és ne 9 órakor, mert a kormánypárti frakcióértekezlet miatt a
határozatképesség, de még a tanácskozóképesség biztosítása is nehézkes lenne. Miután ez
napirend módosításával kapcsolatos, ebben szavazásra teszem föl a kérdést.

Ki az, aki ezt támogatja? (Novák Előd: Bocsánat. Hozzászólhatok?) Nem lehet, mert
napirendre vonatkozik. Napirend ügyében nem tudom megadni a szót. (Novák Előd: Miért
nem?) Nem házszabályszerű. (Dr. Salamon László: Kizárja a Házszabály. - Szavazás.) 19
igen. Ki az, aki nem ért ezzel egyet? (Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 4
tartózkodással és 19 igen szavazattal elfogadtuk.

Ki kíván érdemben hozzászólni a Salamon képviselő úr által előadottakhoz?
(Jelzésre:) Nyikos képviselő úr, parancsoljon!

Hozzászólások

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm a szót. Egy eljárásbeli kérdésem van
meg egy érdemi dilemmám. Az eljárást illetően, hogy az alternatív megoldások, amiket itt
Salamon elnök úr ismertetett, ezek ügyében mikor, mi módon születik állásfoglalás? Itt
esetleg ma? Más alkalommal? Vagy az alternatívák mennek be a plenáris ülésre? Ez nem
világos előttem.

ELNÖK: Salamon képviselő úr, parancsoljon!

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Több kérdést is föltettél. Az egyik, hogy mikor
lesznek egyáltalán határozathozatalok. Az elfogadott napirendünk szerint 16-án. Emlékeztetek
mindenkit, hogy elfogadtunk tegnap egy olyan ügyrendi állásfoglalást, hogy ha bármiben
konkrét szavazást kérünk, azt írásban, 11-én, csütörtökön, 15 óráig kell a titkárságnak leadni,
hogy minden frakció eldönthesse, hogy milyen föltett kérdésre milyen szavazatot ad le. Tehát
a szavazásnál nem lesz olyan lehetőség, hogy rögtönzött kérdésekre rögtönzött szavazások
legyenek. Az tehát a kérés, hogy bármilyen konkrét, szavazásra bocsátandó javaslat van, azt
november 11-én, csütörtökön, 15 óráig juttassuk el. Ezt most kérdés formájában fogalmaztam
meg; ügyrendi döntés született ebben tegnap a bizottságban.
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Ez vonatkozik az alternatívákra is. Azt gondolom, hogy az alternatívákat eleve úgy
tekintjük, mint már írásban bejelentett javaslatok, és föltesszük szavazásra. Tehát például a
Jobbiknak az itt lévő alternatív észrevételeit úgy tekintem, mint egy alternatív csomagot és
szavazásra teszem fel, de akár azt is meg tudja tenni a Jobbik, hogy abból még külön
kiemelve kér szavazást erről vagy arról a kérdésről. Csak a lényeg az, hogy ezek a kérdések
időben álljanak a rendelkezésünkre.

A többségi munkaanyagban lévő alternatívák ügyében pedig szintén 16-án kell
döntenünk, hogy alternatíva nélkül vagy alternatívával terjesztjük az Országgyűlés elé.
Elvileg az is lehetséges, hogy alternatívát terjesztünk az Országgyűlés elé. Megjegyzem, 16-
án még nem arról döntünk, hogy mi kerül az Országgyűlés elé, hanem a 16-ai döntések az
összegző munkacsoport számára és a szakértők számára jelentenek, hogy így mondjam,
mandátumot és iránymutatást, és majd az összegző munkacsoport véleménye az, amit
decemberben fogunk megvitatni és akkor hozzuk meg a végső döntést. Zárójelben jegyzem
meg, én is azt gondolom, hogy ha lehet, ki kellene küszöbölni az alternatívákat, mert akkor a
javaslat elfogadásának a kétharmados többségével lehetnek problémák. Tehát nem ésszerű,
hogy már a parlament elé alternatíva kerüljön be, de házszabályi értelemben nem kizárt. Tehát
úgy is dönthet a bizottság, hogy alternatívát visz be.

Ennyi a válasz.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Nyikos képviselő úr még kívánja folytatni.
Parancsoljon!

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Igen, ez egy érdemi megjegyzés vagy észrevétel a
javaslat 7. pontjával kapcsolatban, ahol az Országgyűlés feloszlatása kerül szóba. Itt elnök úr
említette a szóbeli kiegészítésében. Tehát hogy mikor oszlatható fel az Országgyűlés, ez a
megfogalmazás számomra meglehetősen homályos. Oszlatható. A feloszlatás alanyát vagy az
arra jogosult személyt, intézményt, vagy nem tudom, hogy fejezzem ki magamat, kellene
esetleg megemlíteni.

Azért is vetem ezt föl, mert említette Salamon elnök úr, hogy a közpénzügyi
munkacsoport javaslatában fölmerült egy dátum, illetve egy személy, jelesül a köztársasági
elnök, aki jogosult lenne a parlament feloszlatására akkor, ha az exlex állapot után sem,
március 31-éig sem születne meg a pénzügyi évre szóló költségvetés. Ez két véglet talán; ez
az egyik, ez a nekem homályosnak tűnő, személy nélküli megfogalmazás, illetve a mi
részünkről megfogalmazott markánsabb, dátumhoz és személyhez kötött megfogalmazás az
én dilemmám. Fel lehetne talán oldani ezt a kettősséget, ha itt megneveznénk vagy a
köztársasági elnököt, vagy valami más alanyát ennek a jogosítványnak. Ez a dilemmám.

S akkor azt a javaslatot is mondanám, hogy a köztársasági elnököt lehetne esetleg itt
megemlíteni. (Dr. Salamon László: Csak azt.) Köszönöm.

ELNÖK: Talán ennyiben szabad túllépni az elnöki szerepkörömet, hogy erről van szó,
és nyilván így érti Salamon képviselő úr is, tehát hogy itt a köztársasági elnökről van szó.

Gaudi képviselő úr, majd Novák képviselő úr kért szót. Gaudi képviselő úr,
parancsoljon!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm. Szeretnék igazából a módszertani
kérdésekhez visszakanyarodni, a Nyikos képviselőtársam által feltett kérdéshez, ami
számunkra nagyon fontos dolog. Hiszen hogy egyáltalán értelmes-e és milyen módon
érdemes nekünk részt venni ebben a folyamatban, számunkra akkor válik egyértelművé ennek
az értelme, ha teljesen világos, hogy hogyan fog viszonyulni az előkészítő munkacsoportok
által előkészített anyaghalmaz az összegző munkacsoport munkájához. Hiszen most, ha jól
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értettem, az elnök úr azt a változatot vázolta föl, hogy 16-án már itt szavazások történnek,
mindenki tudja, hogy ez nagyjából hogyan fog eldőlni, nagy meglepetések, azt gondolom,
senkit nem fognak érni. Kérdés, hogy ez után mit fog összegezni az összegző munkacsoport.

Én tehát a sorrendet látom aggályosnak; erről már beszéltünk korábban is. Szerintem
az összegző munkacsoportnak kellene ezt az összefésülési munkát először elvégeznie, és
utána egy koherens alapjogi gondolkodásból, alkotmányos gondolkodásból fakadó szintézist
letenni az asztalra, hogy itt vannak ezek az alternatívák, ezt bocsátjuk az eseti bizottság elé
döntésre, ilyen és ilyen javaslatokkal, ilyen és ilyen hangsúlyokkal, de itt az A-verzió, B-
verzió, akár C-verzió. De ha most már eldől minden november 16-án szavazásokkal, akkor
utána mit összegez a munkacsoport ezen? Nyilván az fog maradni, hogy a kormánypárti
képviselők összefésülik a saját maguk javaslatait, és abból lesz egy olyan anyag, amit nyilván
megint csak ők fognak támogatni.

Én nem látom ezt szerencsésnek. Egyetlenegy párt vagyunk még a kormánypárton
kívül, amelyik részt vesz ebben a folyamatban. Mi azért látjuk ennek az értelmét, hogy ha
valóban, a munka teljes folyamatában legalább megkapjuk az esélyt arra, hogy ne csak az
előkészítő munkacsoport, hanem az összegzés szintjén is egyenlő eséllyel a javaslataink
megmérhetők legyenek, és utána, ha ez az összegzés elvégződött, utána szülessen döntés
erről. Mert így gyakorlatilag értelmetlennek látjuk a folyamatot.

ELNÖK: Köszönöm. Novák képviselő úr!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Nagyon bízom benne, hogy november
16-án végre egyértelműen állást foglalnak legalább a bizottságban, mert engem nagyon
zavart, hogy már a választásoknak is úgy futottak neki a kormánypártok, hogy egyfajta
zsákbamacskát árultak, nem mondták meg, hogy ki lesz, mondjuk, az államfőjelöltjük,
miközben tulajdonképpen, mivel jelenleg nincs közvetlen elnökválasztás, erről is szavaztak
volna az emberek. Tehát nem szeretném, ha továbbra is ezt a zsákbamacskát tartogatnák, és
közben hetente módosítanák az alkotmányt, és havonta hallunk egy olyan új ötletet, amit
korábban még nem hallottunk, legyen szó a határon túli honfitársaink szavazati jogáról,
amelyre vonatkozó javaslatainkat eddig a plenáris ülésen leszavazták, legyen szó akár például
a házastársak kitiltásáról az Országgyűlésből, tehát a passzív választójog korlátozásáról, ami a
Fidesz frakcióvezetőjének a részéről fölmerült, de korábban itt azt mondták, hogy a
választójogot nem korlátoznák. Tehát azt gondolom, komolytalan ennek a bizottságnak a
munkája, ha esetleg még 16-án is az egyértelmű állásfoglalást mellőzné; tehát hogy továbbra
is két ágon futnak a dolgok, miközben nyilván valahol egy fiókban már lapul az a bizonyos
alkotmány, amelyet itt meg fog szavazni az Országgyűlés, fittyet hányva az ellenzéki, sőt
ezek szerint a kormánypárti magánvéleményekre is természetesen.

Szeretnénk végre tisztán látni ezekben a kérdésekben, úgyhogy szerintem 16-án
egyértelműen állást kellene foglalni. Nehéz is úgy egy összegző munkacsoportnak bármivel
foglalkoznia, hogy még olyan alapkérdések sem dőltek el, hogy egykamarás vagy kétkamarás
parlamentet akarunk. Tehát szeretnénk, ha végre letennék a garast valamelyik mellett; akkor
fog tudni egy összegző munkacsoport foglalkozni ezzel. Ez két egészen más irány. Ha a
kétkamarás parlament mellett döntünk, akkor itt komoly üléseket kell tartani annak a
módjáról. Tehát jó lenne, ha végre el tudnánk kezdeni érdemben dolgozni, hiszen még ilyen
alapvető dolgok sem dőltek el, ennyire kiforratlanok ezek a szabályok.

Még egy, részben ügyrendi észrevételem van; tulajdonképpen napirend-módosító
javaslatnak is tekinthetjük. Én is szeretném az időpontokat megváltoztatni, mégpedig úgy,
hogy plenáris üléssel egy időben ne legyen bizottsági ülés. Ezt már többször
megfogalmaztam, több bizottság ülésén is, szerintem itt is, hogy elfogadhatatlannak tartom,
hogy miközben a Házszabály szerint is kötelességünk részt venni az Országgyűlés ülésén, én
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szeretnék részt venni az Országgyűlés ülésein, közben párhuzamosan folyt például tegnap is
bizottsági ülés. Ha semmi rendkívüli nem kényszerít minket, márpedig egy alkotmányozás
azért nem hiszem, hogy olyan, hogy itt egy nap alatt vagy két nap alatt kellene dönteni
valamiről, akkor én ráérek akár hétvégén is, ha kell, ha ez ilyen sürgős, mert ezt megszabták,
hogy el kell készüljön még az idén, akkor tartsuk egyéb napokon. Mint ahogy például a
mostani időponttal semmilyen probléma nincs. Megkérem tehát elnök urat, hogy ilyen
konkrét napirend-módosítást terjesszen elő, mert én most időpontot nem kívánok kijelölni;
nyilván alkalmazkodunk a többségi pártokhoz, de nekünk egyöntetű igényünk, hogy plenáris
üléssel egy időben ne legyenek bizottsági ülések. Ezért sem tudtam támogatni az előbbi
módosító javaslatot sem, amely néhány órával tolja csak el az időpontot. Így nem lehet
tisztességes munkát végezni, hogy közben egyszerre több helyen kell helytállnunk.

A konkrét kiegészítésem pedig, leadtuk a Jobbik álláspontját, két kérdésben nem
foglaltunk még egyelőre állást. Ebből az egyikben már született döntés, ez pedig a
népszavazásokra bocsátandó kérdések körének szabályozása. A jelenlegi alkotmányban lévő
tilalmakból mi négy pontot szeretnénk kiszedni, ezeket szeretném most elmondani, és ezekkel
kiegészíteni a leadott és írásban is kiosztott koncepciónkat. Ez pedig az, hogy mi szeretnénk
tágítani a népszavazásra bocsátható kérdések körét, tehát miközben jelenleg is az
Országgyűlés napirendjén van, hogy továbbszűkítenék, hogy miről ne lehessen tartani, sőt itt
az alkotmánykoncepcióban is benne van, hogy semmilyen alkotmánymódosításról ne lehessen
népszavazást tartani, aközben nekünk az álláspontunk egyértelmű abban a tekintetben, hogy
mi magát az új alkotmányt is szeretnénk népszavazásra bocsátani, sőt mi szeretnénk, ha
minden alkotmánybeli részletről lehetne népszavazást tartani. Ezért, mivel jelenleg az
alkotmányban a c) pontban az alkotmány népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló
rendelkezéseiről tilalmas csak népszavazást tartani, bár tudom, hogy vannak más
jogértelmezések is, akik ezt még tágítanák, de az alkotmány csak ennyit ír elő, mi ezt
eltávolítanánk, tehát az új alkotmányban nem szerepeltetnénk ezt a tilalmat. Erről született
döntés a Jobbikban, tehát erről tudok most már tájékoztatást adni. Illetve a b) pontban lévő, a
hatályos nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségekről, illetve az e kötelezettségeket
tartalmazó törvények tartalmáról is szeretnénk, ha lehetne népszavazást tartani; tehát
nemzetközi szerződésekről, természetesen akár, mondjuk, az uniós tagságunkról vagy bármi
hasonlóról, mi azt gondoljuk, illő, hogy a nép dönthessen. A h) és a j) pontot is
indokolatlannak tartjuk, tehát a Magyar Honvédség külföldi vagy országon belüli
alkalmazásáról szerintünk lehessen. Itt persze nem a belföldire akarunk kitérni; ezt jól jelzi,
hogy a g) pontot megtartanánk: tehát hadiállapot kinyilvánításáról, rendkívüli állapot vagy
szükségállapot kihirdetéséről szerintünk sem lehet népszavazást tartani. Ellenben a h) pontot
indokolatlannak tartjuk. Itt elsősorban az afganisztáni és más megszálló hadműveletekben, azt
gondoljuk, ha már az Országgyűlés erre rendszeresen felhatalmazást ad, sajnos, akkor viszont
szeretnénk, ha a nép által mégiscsak lehetne felülbírálni. Annál is inkább, mert rendszeresen
az Országgyűlés szembemegy a többségi akarattal. Tehát a h) pontot is ezért eltávolítani
javasoljuk.

Végül pedig szerintünk a közkegyelem gyakorlásáról is, tehát az általános
amnesztiáról lehetne népszavazást tartani. Gondoljunk itt akár csak a 2006. őszi
megtorlásokra, amelyek ügyében az Országgyűlés egy aprót lépett, hogy akiket, mondjuk,
felmentettek, azokat kártalanításban részesíti. De akik nem mertek, nem akartak maguktól
perelni, nem akarták egy újabb ilyen megalázó procedúrának kitenni magukat, hogy ott
felsorolják az őket érő traumákat, és azokat elemezzék… Viszont ha már Őszödről
beszéltünk, és ennek kapcsán módosítást eszközlünk az új alkotmányban, akkor azt
gondolom, beszéljünk erről a másik következményről is, hogy számos jogsértő,
tulajdonképpen koncepciós ítélet született. Sokan fellebbezni se mertek az elsőfokú döntéssel
szemben, amikor megkérdőjeleződött bennük a jogállamban való hit félelmükben. Tehát
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szükségessé vált, a 2006. őszi események bizonyítják, de hát más események kapcsán is
fölmerülhet ez, hogy ne csak az Országgyűlés tudjon közkegyelmet gyakorolni, gondoljunk
csak a húsz évvel ezelőtti taxisblokádra, hanem akár népszavazással is lehessen egy ilyen,
persze egyértelműen feltett kérdésben népszavazást tartani.

Tehát ezek a pontok, amikkel kiegészíteném.
Jelzem továbbá, hogy a d) pont felőlünk így maradhat, hogy az Országgyűlés

hatáskörébe tartozó személyi és szervezetalakítási kérdésekről ne lehessen népszavazást
tartani, de a mi koncepciónkban benne van, az kiosztásra került, hogy a korábbi
álláspontunkhoz hűen mi a közvetlen nép általi elnökválasztás intézményének a híve
vagyunk. Az más kérdés, hogy az Országgyűlés hatásköréből kivenné egy másik pontban az
államfő megválasztását. De ez az álláspontunk a népszavazással kapcsolatban, ami azt
gondolom, hogy különösen érdekes lehet most annak tekintetében, hogy a kormánypártok
szerint az Alkotmánybíróság sem foglalkozhat ezekkel a kérdésekkel. Tehát ezek a tilalmak
ilyen értelemben dupla tilalomnak számítanak, mi ezért is szeretnénk szűkíteni ezeket a
tilalmakat, és a népszuverenitást megerősíteni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Gaudi képviselő úr, parancsoljon!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. Itt még az ügyrendi vagy a
módszertani kérdésekhez visszakanyarodva annyiban pontosítanám vagy módosítanám a
javaslatomat, csatlakozva itt Novák Előd felvetéséhez, hogy én akkor egy kétlépcsős
módszertant javasolnék az összegző munkacsoport bevonására. Tehát egyrészt a most
összeállt anyagoknak kellene elvégeznünk mégiscsak egy ilyen finomhangolását, az
alternatívák összefésülését, és egyáltalán valóban az egyértelmű választóvonalat megtalálni
minden alapvető kérdés tekintetében, és utána jönne ez a bizonyos döntéshozatal, ahol
kiderül, hogy melyik verzió kap valóban érvényesülést. Onnantól kezdve abba az irányba
fordulnak nyilván az események, ahol nyilván majd el kell döntenünk, hogy ezek után milyen
formában tudunk egyáltalán ehhez asszisztálni, de mindenképpen még utána is van értelme az
összegzésnek. De az összegzésnek én két lépcsőjét látom értelmesnek. Tehát ezt a 16-ai ülés
előtt mindenképpen el kell végezni. Én pont a mostani ülésnek az értelmét nem nagyon látom
őszintén szólva. Most összerakjuk még, mindenki elmondja a kiegészítő észrevételeit, de nem
igazán látom az értelmét annak, hogy már a munkacsoportokban lefolyt vitának most milyen
terét kapjuk.

Egyet viszont mindenképpen még kérnék a frakció nevében, hogy minden témához
kapjunk egy lehetőséget arra, hogy kiegészítő javaslatokat tegyünk. Itt főleg saját magamra
gondolok. Gulyás Gergellyel együtt vettünk részt a 2006-os albizottsági meghallgatásokban a
jelentéskészítésben, ez hihetetlen munkaterhet jelentett. Ő ezek szerint valahogy meg tudta
oldani, én nem tudtam azt megoldani, hogy tényleg érdemben, teljes felelősséggel
elmélyüljek. Úgy gondolom, hogy ilyen szintű, komolyságú dolgokat tényleg nem szabad
elkapkodni, és mindenképpen még jelzem, hogy ehhez az alapjogi témához a Jobbik nevében
majd elő fogunk terjeszteni írásbeli anyagot, gondolom, ettől nem vagyunk elzárva, ezt a
lehetőséget is kérem.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A helyettesítéseket jelenteném be. Dr. Tarnai Richárd
képviselő úr Székyné dr. Sztrémi Melindát helyettesíti, dr. Varga István képviselő úr Balsai
képviselő úr megérkezése óta dr. Láng Zsolt képviselő urat és Balsai képviselő úr pedig
dr. Mátrai Márta képviselő asszonyt helyettesíti.

Megadom a szót Salamon elnök úrnak. Parancsoljon!
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DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm a szót. Módszertani kérdésekbe nem
akarok belebocsátkozni, de szeretném megnyugtatni a Jobbik képviselőit, hogy amit kérnek,
azt nagyjából így fogadtuk el. Két részletes szakaszról beszélnek. 16-án meg fogjuk szabni az
összegző munkacsoport feladatát, de az nem megy be kontroll nélkül a parlamentbe. Az
összegző munkacsoport anyagát meg fogja vitatni megint a bizottság, megkapja előtte írásban,
és módja lesz ahhoz is módosító javaslatokat tenni bizottsági szinten. Tehát pontosan az a két
szint, amiről a képviselő úr beszél, megvan.

Ennek a vitának meg az az értelme, hogy egy munkacsoport önmagában nem döntheti
el egyedül a koncepciót, mert nem a munkacsoport van feljogosítva az Országgyűlés elé
alapelvek terjesztésére, hanem ez a mi működési rendünk, hogy mi munkacsoportot
csináltunk, hanem a bizottság mint olyan. Tehát meg kell hogy tárgyalja a bizottság a
dolgokat, még ha nyilván az én számomra az, amiről itt beszélünk, érdemben már nagyon
ismerős, mert jó néhányszor foglalkoztam vele a munkacsoportban, sőt elárulom, az
egyetemen is. Tehát erről ennyit.

Azt hiszem, ez volt a lényegi felvetés a munkamódszert illetően. Tehát ezek a dolgok
teljesülni fognak.

Hogy legyen mód benyújtani anyagot. Mondom, november 11-én 15 óra. Különböző
anyagok, javaslatok jöhetnek, kéretik megjelölni, hogy miben kérnek szavazást. Ez
rendelkezésre fog állni kölcsönösen minden frakció számára, hogy kialakíthassák a 16-ai
ülésre az álláspontjukat, hogy milyen kérdésre milyen szavazatot adnak le. Ennek sincs
semmi akadálya.

Én viszont szeretnék ezek után rátérni érdemi kérdésre, és amiért most felszólalási
lehetőséget kértem, azt nem mint a munkacsoport felelőseként szeretném elmondani, hanem a
Kereszténydemokrata Néppárt álláspontjának a képviseletében. Több kérdésben is szeretnék
megszólalni. Ebből egy kérdés - súlyánál fogva - igen nagy, úgyhogy én magam szeretnék
azzal az önkorlátozással élni, hogy a mondókámat két felszólalásra bontanám, már csak azért
is, mert a kétkamarás parlamentről beszélnék most ebben a felszólalásban. Azt tartanám én
magam helyesnek - persze, nyilván ha a bizottság is úgy gondolja, hogy én jól gondolom -,
hogy ha egy ilyen témát, mint a kétkamarás parlament, felvetünk, akkor ne beszéljek utána
még 15 percet más kérdésekről, hanem aki a kétkamarás parlament témájában véleményt
kíván mondani, akkor ahhoz kapcsolódva mondja el. De ez csak egy fölvetés, nyilvánvalóan
mindenki ahhoz szól hozzá saját belátása szerint, amihez akar.

Tehát a kétkamarás parlament. A Kereszténydemokrata Néppárt kezdettől fogva,
mióta politikai színtéren tevékenykedik - tehát ez nem mostani álláspont, hanem 1990-től
kezdve - a kétkamarás parlament híve. A kétkamarás parlament és egykamarás parlament
dilemmája alkotmányjogi értelemben egy olyan dilemma, amiben nekem alkotmányjog-
művelőként az a meggyőződésem, hogy igazán kőbe vésett megoldás nincs. Nem lehet azt
mondani, hogy csak azok az államok alkotmányosak és demokratikusak, amelyek kétkamarás
parlamentet működtetnek vagy az a jó demokrácia, és nem lehet a fordítottját se mondani,
hogy az a jó demokrácia, amely csak egykamarás parlamentben gondolkodik.

A szakmai érvek ismertek, a világ alkotmányjogászai és politikusai, politológusai két
táborra szakadnak Magyarországon is és külföldön is. Mondjuk, közmegegyezés abban áll
fönn, hogy a föderatív típusú második kamarának az indokoltságát nem szokták vitatni. De
egyébként ebben, hogy így mondjam, „alkotmányjogi hitvallás” kérdése, hogy ki milyen
kamarapárti. Én a bizottságot a szakmai érvrendszer előadásától szeretném megkímélni, úgy
gondolom, illetve föltételezem, hogy ismerik ezt az érvrendszert, és aki esetleg úgy gondolja,
hogy még kiegészítő információra van szüksége e témakörben, könnyen hozzá tud jutni, mert
könyvtárnyi irodalma van a szakmai vitának, az egy- vagy kétkamarás parlamentnek.

Én azokat a sajátságokat, és ha szabad mondani, aktuálpolitikai érveket mondanám el,
amik szerintem ma még inkább indokolják egy kétkamarás parlament szükségességét, mint



- 16 -

amit az absztrakt érvelés a kétkamarás parlament mellett általában felhoz. A politikai jelzőt
kéretik jó értelemben venni. Kicsit zárójelben jegyzem meg, manapság szokás a politika szó -
hú, ez politikai kérdés - szitokszóként tekinteni, és van is létjogosultsága ennek az
értelmezésnek, de én most nem így beszélek a politikáról. A jó értelmében vett politikai
szempontokról beszélek.

A kétkamarás parlament - és ez azért egy kicsit elméleti indok is - tulajdonképpen a
hatalommegosztás elméletének az alkalmazása, az adaptálása a törvényhozó hatalomra nézve.

Arról van tehát szó, hogy amit a hatalommegosztás, a különböző hatalmi ágak
tekintetében meg akar valósítani, hogy a hatalom ne egyesüljön egy kézben, mert az önkényre
vezet, hogy a hatalom legyen mindig ellenőrzött, a kétkamarás parlament koncepciója ezt
magára a törvényhozó hatalomra alkalmazza, adaptálja. John Stuart Mill hivatkozása szerint
sohasem jó, ha egy testület abban az elbizakodottságban működhet, hogy az ő tevékenységét
senki sem bírálhatja fölül. Bár Stuart Mill egyébként nem volt életre-halálra elkötelezett híve
egyébiránt a kétkamarás parlamentnek, de ezt a tézist szükségesnek tartotta elmondani.

A hatalommegosztás gondolata itt most aktuálisan nem függetleníthető az egyéb
hatalmi ágak szerepének az alakulásától. A kétkamarás parlament ellenzői általában arra
szoktak hivatkozni, hogy fölösleges a kétkamarás parlament, mert a gondos, megalapozott,
megfelelő színvonalú törvényalkotást egykamarás parlament mellett is biztosítják más
rendszerek, más megoldások, és többek között hivatkoznak az Alkotmánybíróság szerepére is.
Nos, én azt gondolom, hogy ha és amennyiben – ez kétségtelenül nyitott kérdés – az
Alkotmánybíróság hatáskörének valamiféle átalakításában, valamiféle korrigálásában
gondolkodunk, beleértve egy esetleges korlátozást is, az még inkább indokolttá teheti egy más
természetű kontroll és fék beállítását az alkotmányos rendszerbe, éppen a fékek és ellensúlyok
megfelelő biztosítása – checks and balances, ahogy az angol mondja – érdekében és jegyében.

Egyébként az Alkotmánybírósággal kapcsolatos kérdésbe nem tanácsolom, hogy most
belebocsátkozzunk, hiszen a jövő héten ez napirendre kerül. De én megelőlegezek egy-két
problémafelvetést, például: a kétharmados törvények megsemmisítésének vagy csupán
alkotmányellenességének a kimondása ez két lehetőség, és nem ugyanaz. Vagy például az a
kérdés, hogy valóban fent kell-e tartani actio popularisként az utólagos normakontroll
intézményét. Tehát nem valamiféle bombasztikus átformálásra akarok én itt most utalni, de
kétségtelen: Magyarországon Európa egyik legerősebb alkotmánybírósága működik, és ha
valaki Tölgyessy Péterrel ébred – hétfőnként ez velem így szokott lenni (Derültség.) –,
Tölgyessy Péter most hétfőn elmondta elméleti fejtegetésében, hogy a népképviseleti szerv és
az alkotmánybíróság között egy évszázados egyensúlyi kérdés van. Azt mondta Tölgyessy,
hogy az sem jó, ha a népképviselet van kontroll nélkül, és az sem jó, ha az alkotmánybíróság
van egy hatalmi túlsúlyban. Tehát erről a kérdésről szerintem lesz mit gondolkodnunk a jövő
héten, és annyit hadd tegyek hozzá – és befejezem az Alkotmánybírósággal kapcsolatos
gondolataimat –, hogy nagyon szeretném, ha ezt az aktuálpolitikai konfliktustól függetlenül
tudnánk végiggondolni. Tudom, hogy nagyon nehéz dolog, de nagyon szeretném, mert ez egy
önmagában vett alkotmányjogi elméleti kérdés, amit – ha átolvasták a hozzánk érkezett
észrevételeket, csak Pokol Béla professzor úr fölvetésére gondolok – az alkotmányjog azon
tudorai is fölvetnek, akik mondjuk, a politikai élethez nem kapcsolódnak.

Ha és amennyiben viszont bármiféle értelemben ezt az európai szinten nagyon erős
alkotmánybírósági hatalmi ágat módosítani akarjuk, akkor a fékek és ellensúlyok
rendszerében hallatlanul fontos énszerintem ellensúlyként egy második kamara létrehozása.
Szabad legyen a hatalommegosztás kapcsán arra is felhívni a figyelmet, hogy már régóta, a
XX. században is és jelenkorunkban is – most a XXI. század első évtizedének a végén
vagyunk – régen túl vagyunk a montesquieu-i felfogáson, amely a hatalommegosztást
egyszerűen parlament és kormány relációjában értelmezi. Valójában a politikai értelemben
vett hatalommegosztás nem a parlament és a kormány, hanem a kormánytöbbség, a



- 17 -

parlamenti kormánytöbbség és kormány együtt mint egyfajta politikai erő, illetve kontra
ellenzék között áll fenn. Tehát itt tulajdonképpen alkotmányjogilag a mindenkori kormány és
parlamenti kormánytöbbség mint politikai értelemben vett egységes hatalom ellensúlyában
kell gondolkodnunk, és ebben az értelemben egy második kamara egy ilyen ellensúly szerepet
betölthet.

ELNÖK: Bocsánat, képviselő úr, csak a telefonálással kapcsolatosan az a kérésem,
hogy ha lehet, akkor kint folytassák. Köszönöm szépen.

Parancsoljon!

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Hátha itt annyira tetszik az okfejtésem, hogy
valaki telefonon már mondja is tovább. (Derültség.) Köszönöm, elnök úr.

Ez tehát egy nagyon fontos alkotmányjogi szempont. Azok, akik az alkotmányozást
támadják és ellenzik, képviselőtársaim, azok állandóan azzal támadják a kormánykoalíciót,
hogy le akarja bontani a fékek és ellensúlyok rendszerét, meg akarja bontani ezt a viszonyt.
Ez nem igaz. De ennek a rendszernek az egyensúlyban tartása valóban nagyon fontos
szempont és valóban nagyon fontos körülmény, amire tekintettel én melegen ajánlom ezt a
megoldást. Legyen szabad hozzátenni, én nem szeretek populista kifejezéseket használni, de
elfogadom azt a megfogalmazást, hogy a jelenlegi politikai rendszer pártokrata. Egy második
kamara más összetétellel, nem pusztán pártpolitikai erők megjelenítésével, hanem azon
értékek megjelenítésével, amit egy vegyes második kamarával kifejezésre tud juttatni, ahol ott
vannak az egyházak, nemzeti-etnikai kisebbségek, a tudomány képviselői, kamarák – ez lenne
egyébként egy korporatív elem –, de aztán egy külön körben ott vannak a területi érdekek
képviselői, ez olyan értékeket és olyan érdekeket jelenít meg, ami egy nagyon szigorúan
pártokrata szemléletet felül tud bírálni és ellensúlyozni tud.

Egy konkrét politikai érv. Lehet, hogy alkotmányjogászok ezt kicsit eretnek
gondolatnak fogják gondolni, mert azt tanítjuk – és ezt változatlanul én is elfogadom
természetesen –, az alkotmányjogi kánon szerint a népképviseleti pártpolitikai alapú
parlament a demokratikus legitimáció legmagasabb foka. Ehhez képest, ezt nem vitatva és
elismerve és többszörösen is aláhúzva, azt gondolom, hogy a politikai döntéseknek magasabb
legitimációt lehet biztosítani, hogyha nemcsak egy pártok uralta parlament támogatása áll egy
döntés mögött, hanem egy olyan második kamaráé is, ahol megjelenik a gazdaság, a kultúra
és a különböző, most nem részletezem, egyéb szempontokat hangsúlyozó értékeknek,
érdekeknek a képviselete is. Szélesebb a politikai legitimitása ezeknek a döntéseknek, bár ez
tényleg furcsa paradoxon, mert még egyszer mondom, tudom jól, és magam is elfogadom,
hogy az alkotmányjogi kánon abból indul ki, hogy az általános választójog alapján felépített
népképviseleti szerv demokratikus legitimációja a legmagasabb szintű. El is ismerem, el is
fogadom, és egy pillanatig sem akarok mellé semmiféle kérdőjelet tenni. Mégis azt gondolom
magyarországi politikai tapasztalatokból, hogy az a döntés, amely mögött esetleg ott van a
szakma intézményes megjelenítettsége, kamarák véleménye, köztestületek véleménye,
támogató véleménye, az erősebb politikai támogatást jelent egy döntéshez, mint egy
pártpolitikai döntés.

Természetesen nagyon fontos, hogy milyen összetételű második kamarára gondolunk.
Erre nézve a 24 pontos anyagban a B-változat részleteket tartalmaz. Én is utaltam az imént
arra, nem akarom vele az időt tölteni, hogy ezekbe a részletekbe belebocsátkozzam, de azt
azért nagyon fontosnak tartom, úgy is, mint keresztény értékeket valló politikus, hogy az
egyházak képviselete megjelenjék.

Megjegyzem, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek képviselete itt biztosítható
anélkül, hogy beleütközne számos nehézségbe, amely az egykamarás, pártpolitikai természetű

parlamentbe való beillesztés esetén szemünk elé kerül és beleütközünk. Többek között a
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választójog egyenlőségének a kérdése, hogy minden magát magyar nemzetiségűnek valló
magyar állampolgárnak és nem magyar nemzetiségűnek valló magyar állampolgárnak
egyaránt csak két szavazata legyen, hogy a konkrét parlamenti rendszerben gondolkozzak. Ez
a probléma egy második kamara esetében helyére kerülne. De helyére kerülne a helyi érdekek
képviseletének a témája is. Tarthatatlannak gondolom személy szerint, és úgy érzem, hogy
nem vagyok egyedül, hogy egy 200 fős parlamentben oly mértékben tengenek túl helyi
képviseleti érdekek - meg is nevezhetjük, a polgármesterek és a képviselőség
összeférhetőségének a problémáját teszem itt most az asztalra -, ahogy ez van. Ez még a 386
fős parlamentnél is bizony kérdőjeleket vet fel, de egy 200 fős parlamentnél még inkább.
Viszont a helyi érdekek megjelenítését egy második kamarában meg lehet valósítani, az annak
lehet a helye, mert ugyanakkor valóban különbség van Tiszántúl és Dunántúl között
fekvéséből, gazdasági fejlettségéből, szükségleteiből adódóan, és ezek a különbségek egy
második kamarai képviselet során kifejezésre tudnak jutni.

Lehetővé tenné egyébként a kétkamarás parlament a köztársaságielnök-választás
kiszélesítését is, tehát nemcsak puszta pártdöntésen múlna, egy párttöbbségi döntésen,
kétharmados, illetve végső fokon egyszerű többségen múlna a köztársasági elnök
megválasztása, hanem egy kétkamarás parlament esetében ez is sokkal szélesebb alapokra
helyezkedne.

Egyetlen egy dologra még rá kell mutatni, egyetlen egy szempontra. A második
kamarák demokratikus legitimációja nyilván eltérő. Lehet népképviseleti alapon második
kamarát is csinálni elméletileg, ismerjük ezt, van is ilyen Csehországban például, ott annak a
második kamarának a demokratikus legimitációja azonos súlyú az első kamarával, mert mind
a kettő népképviseleti elvre épül. Nyilvánvaló, egy olyan második kamara, ahol megjelenik a
korporatív elem, amely a legvitatottabb, ezt is hozzá kell tegyük - az alkotmányjogszakma
legerőteljesebben a korporációs megoldást utasítja el, mondván, hogy ennek a demokratikus
legimitációja a leggyengébb, sőt egyesek azt mondják, hogy nincs is -, tehát egy ilyen
problémát azzal lehet véleményem szerint áthidalni, hogy nem szimmetrikus
bikameralizmusban gondolkodunk. Magyarul, a két kamarának nem egyenlő jogaik lennének,
és a hatásköri szempontból is korlátozottabb lenne a második kamara hatásköre az első

kamarához képest, hanem aszimmetrikus bikameralizmusban van, az egyik elemét már most
az imént elmondottam. Nem feltétlenül kell a második kamarának átfogni az első kamara
hatáskörét, például a kormány bizalmi kérdései nem tartozhatnak szerintem a második
kamarára, a költségvetési törvény elfogadása az én meggyőződésem szerint nem képezheti a
második kamara hatáskörét, és a második kamarának a hatásköre, ha abba korporatív elem
van, szerény véleményem szerint nem lehet több egy egyszeri vétójognál, egy olyan
vétójognál, ami a köztársasági elnököt is megilleti.

Nagyjából ez az az érvrendszer, amit a második kamara intézménye mellett a
Kereszténydemokrata Néppárt képviseletében el kívántam mondani.

Engedelmükkel az anyaggal kapcsolatos egyéb észrevételeimet majd egy külön
felszólalásra tartogatom. Köszönöm a megtisztelő türelmüket, amivel ezt a kétségtelenül
hosszadalmas felszólalást fogadták.

ELNÖK: Köszönöm. Ki kíván szólni? (Jelzésre:) Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr,
parancsoljon!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. A javaslatunkat mi is
letettük az asztalra, és ebben egy állásponton vagyunk a kereszténydemokrata frakcióval, és
Salamon képviselőtársam felvezetése tulajdonképpen általunk is elfogadható. Nyilván
hangsúlykülönbségek vannak, részletekben rejlik sok esetben az ördög. Ez valóban döntő

jelentőségű, hogy ne lehessen a létrehozandó felsőház egy olyan pótcselekvési helyszín,
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amelytől csak annyit várnak, hogy mondjuk, a nép hangját felerősítse, mondjuk, egy kicsit
legyen ilyen atyáskodó, mindenki által tisztelt köztestület, amelynek igazából nincsenek
érdemi jogkörei.

Mi nagyon szeretnénk, ha valójában az a rendszer jönne vissza, ami a két háború
között, az 1927-es felsőházi törvénnyel végül is létrejött. Igazából a közjogi
hagyományainknak ez egy nagyon masszív és jól követhető iránya. Nyilván az idevonatkozó
szakirodalmat mindannyian megnéztük. Itt Cseke István kiváló alkotmányjogi könyve van
előttem, amelyben annyira világosan és egyértelműen rögzíti, hogy ez a hatalmi
berendezkedés felel meg igazából a mi történeti alkotmányosságunk logikájának, hiszen az a
bizonyos egységes államfelségiség, ahogy fogalmaz, tulajdonképpen a király és a nemzetet
képviselő országgyűlés közös munkájával, felelősségvállalásával jön létre. Nyilván egy király
nélküli államformában, amely egyébként nem is annyira nyilvánvaló, hogy így kell hogy
legyen, meg kell találni azt a megoldást, hogy milyen formában lehet mégis a történeti
hagyományainkat érvényesíteni.

Kéttáblás volt 1608-tól kezdődően, az Országgyűlés munkája kéttáblás rendszerben
volt, majd 1848-ban a népképviseleti rendszer lépett be, illetve végül is aztán folytatódott a
kéttáblás rendszer, és igazából az interregnum időszakáig tartott, a tanácsköztársaság és a
trianoni megrendülés folytán csak 1927-ben lehetett aztán visszaállítani a felsőházi rendszert.
Erre predesztinál minket minden olyan szempont, amit egyébként a pártokráciával
kapcsolatban elmondott Salamon László.

Tehát úgy gondolom, hogy az elmúlt 20 év tökéletesen bebizonyította azt, hogy nem
lehet minden nemzetstratégiai kérdést egy négyéves ciklusokban gondolkodó pártpolitikai
rendszer kiszolgáltatottjává tenni. Vannak és szükségképpen lesznek olyan döntések, hogy
egy párt minden esetben valóban egy párszemüvegen keresztül vizsgálja a jogalkotást, a jövő
stratégiáit. Ehhez képest azt a szempontrendszert, amit egy felsőház, a második kamara
biztosítana a folyamatosság, a történeti hagyományok érvényesítésével és egyáltalán a
nemzetstratégiai gondolkodásnak egy olyan felelős érvényesítésével, ami átível ciklusokon,
önmagában ez már egy olyan kontroll-lehetőséget biztosít, nyilván megfelelően és ésszerűen
szabályozva, hogy egyrészt ne juthassunk, mondjuk … Olyan rossz példák vannak előttünk,
mint mondjuk, az Európai Unió döntéshozatala, ahol gyakorlatilag igazából képletessé teszik
az Európai Parlament hatáskörét, ami a Bizottsággal úgymond versengve vagy a Tanáccsal
együtt döntve próbál népképviseletet megvalósítani, de valójában nem népképviseletet valósít
meg. Ott egy hatalmi centrum hozza a döntést. Tehát az egy hatalmi centrumban meghozott
döntések soha semmilyen formában nem vezettek még jóra.

Sajnos most pont egy ilyen időszakban, amikor kialakult egy ilyen rendszer, amikor
végül is egy hatalmi centrumban születhettek meg az alkotmányos döntések, ez végül is egy
nagyon fontos üzenet lenne egyébként a társadalom számára is, hogy a kétharmados
felhatalmazással nem kíván visszaélni a mostani többség, hanem igazából hosszú távú
stratégiában gondolkodik és vissza kíván nyúlni a közjogi hagyományainkhoz. Ez
tulajdonképpen egy nagyon-nagyon pozitív üzenet lenne.

Tehát maximálisan támogatjuk az értéket, a történeti hagyományi értéket, ami ebben
rejlik, és mondom, az az üzenet, hogy például az elcsatolt területeken élő magyar közösségek
és az egyébként történelmileg hazánk területén élő kisebbségek is ne a pártpolitikai
rendszerbe beillesztett idegen testként, adott esetben pártpolitikai igényeknek megfelelő,
etnobisznisz talajára csúszó logikával, szavazatvásárlásokkal legyenek részesei a pártpolitikai
harcoknak, hanem ők is valóban kerüljenek be a második kamarába. Azok a köztestületek
pedig, azok a kiemelkedő tudású emberek, akik ebbe a felsőházba bekerülnek, bizony nem
mindegy, hogy kik kerülnek oda be, milyen szempontok alapján. Itt döntő jelentősége van
annak, hogy azok az emberek, akik az elmúlt 40 év vagy pedig az elmúlt 20 év nemzetellenes
mozgalmaiban, irányultságában részt vettek, semmilyen formában ne vehessenek részt. Tehát
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mi következetesen szeretnénk ragaszkodni a lusztrációhoz, amely szerint az önkényuralmi
rendszereket kiszolgáló személyek még véletlenül se, tehát jogi úton legyenek kizárva attól,
hogy a felsőházban részt vegyenek.

Itt nyilván olyan garanciákat kell biztosítani, hogy ez ne lehessen egy kádertemetője
vagy egy kádertartalék-képzője sem egy pártpolitikai rendszernek, semmilyen formában.
Nyilván a pártpolitikai, a pártok által meghozott országgyűlési döntés fogja létrehozni –
reményeink szerint – a felsőházat, de ez semmiképpen nem predesztinálhatja azt, hogy a
pártok által jóváhagyott és pártok szempontjából saját magukra nézve a lehető legkevésbé
kockázatos vagy veszélyes személyek és szervezetek kerüljenek oda be. Ez lenne az igazi
önkorlátozás, ez lenne az igazi példamutatás, a történeti hagyományokhoz való visszavezetés,
a hatalommegosztásnak valóban a klasszikus, Szent Korona-tanon alapuló elveinek az
érvényesítése, hogy igenis, önkorlátozást gyakorol ez a rendszer, amelyről végül is az összes
klasszikus elmondta, hogy igazából ennél jobbat, mint mondják rá, nem találtak eddig. Igenis,
mi kitaláltunk: a Szent Korona-tanon alapuló történeti alkotmányosságunk rendszere kínálja
ezt a lehetőséget, nekünk nem kell ilyen önáltató hazugságokba jutnunk, mint Churchill a
híres mondásával a többpárti parlamentarizmusról. Azt gondolom, ez a nemzet egy nagyon
nagy szeletének az akarata. Néztem egy korábbi közvélemény-kutatási adatot 2003-ból,
érdekes módon már akkor is például a társadalom jelentős támogatottságát élvezte, a civil
társadalom komoly bizalmát élvezte akkor ez a gondolat, hogy a Magyar Országgyűlés
kétkamarás legyen. Azt várják tőle az emberek, legalábbis akkor így érezték, hogy legyen egy
olyan kontroll, amelyben az érdekképviseletek jobban megjelennek a költségvetési vitáknál,
tehát nem a pártok saját érdekkijáró rendszerein keresztül jelennének meg az érdek-
képviseleti hangok, hanem egy önálló felsőházi szinten. Képes lehet a felsőház arra, hogy a
pártokat sok esetben körbeudvarló és körbekerítő korrupciós vonulatokat megfékezze; képes
lehet arra, hogy tulajdonképpen a történeti jogrendnek a következetes érvényesítője legyen,
mert nekik egy kohéziós tényezőjük lenne, mégpedig az, hogy a történeti alkotmányosság
talaján a jogállam „rule of law” elvét biztosítsák, aminek tényleg az a lényege, hogy nem lehet
napi érdekeknek megfelelő jogalkotással akár külföldi, külállami nyomásra vagy nemzetközi
egyezményekből fakadó nyomásra felülírni a történeti alkotmányunk szabályait. De
mindennek természetesen alapfeltétele, ezt a Jobbik már folyamatosan mondta eddig is és
most is mondjuk, hogy a történeti alkotmányosság deklarált és egyértelmű helyreállítása
nélkül semmilyen ilyen lépés nem lehet legitim. Tehát ez az előfeltétele ennek; kérem erre
mind a KDNP-s, mind a fideszes képviselőtársakat, hogy ezt fogadják el, és ezen a talajon
menjünk tovább.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ebben a témakörben van-e még felszólalási szándék?
(Nincs jelentkező.) Nincs; akkor Salamon képviselő úr, parancsoljon!

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Talán annyit még hozzátennék a témához, hogy
ha és amennyiben a kétkamarás parlament alternatíváját választjuk, akkor nyilvánvalóan egy
olyan közjogi kodifikációs helyzet jön létre, hogy a részletes szabályokat egy külön
törvénynek kell meghatározni. Tehát akkor nyilván kell egy olyan törvény, amelyik az
Országgyűlésről külön szól. S ebből következik, hogy például az alkotmánynak ez a része
nyilvánvalóan nem léptethető addig hatályba, amíg ez ki nem alakul, sőt, végig kell majd
gondolni, de azt gondolom most így az eddigi ismereteim alapján, hogy ez a része az
alkotmánynak akkor léptethető igazán teljes körben hatályba, ha megtörténik a választás. Mert
nyilvánvalóan egy ilyen intézményes változtatást a parlament működésében ciklus közben
nem lehet végrehajtani.
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Ezt azért tartottam fontosnak megjegyezni, mert ez a kérdés fölmerülhet mindenkiben,
hogy ez a parlament működésének egy elég nagyszabású átalakítása. Tehát erre ez a válasz,
hogy ne gondoljuk azt, hogy ez perfekt normaszövegszerűen tavaszra meglesz. Ez a részleteit
tekintve megint egy olyan kérdés, amely ki fog kerülni az alkotmányból.

Meg kell jegyeznem, hogy a hozzánk érkezett vélemények közben – és itt a jelen lévő
szakértő úrra, Varga Zs. Andrásra hivatkozom – kifejtésre került az, hogy az új alkotmány és
a részletszabályok kialakításának a viszonya megadja azt a lehetőséget, hogy a kodifikáció,
amely az alkotmányos rendszer egészét érintő kodifikáció, időben eltolódva, egy gondos és
kiérlelt szabályozás lehetőségét biztosítsa. Tehát ez a megoldás – ezt most a kétkamarás
parlament okán mondom el, de a kisebb alkotmány koncepciójának egészére vonatkozik –,
miszerint az alkotmányból részletszabályozásokat kiviszünk, megoldást és választ jelenthet
azokra az aggodalmakra, amelyek abból adódnak, hogy lehet-e az alkotmányos rendszert
tavaszig átalakítani. Ebben a formában, ebben a menetben, úgy gondolom, ezt a kérdést meg
lehet oldani reményeim szerint vagy reményeink szerint hiba nélkül is. Ezt hozzá kell tenni
most a kétkamarás parlament okán egy kicsit szélesebb összefüggésben.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen Salamon
képviselőtársamnak a korrekt és továbbgondoló szavait. Egyébként tényleg, szinte a
legdöntőbb kérdések egyikéhez tartozik. Én két nagy kardinális kérdést látok a felsőház
létrehozása körében, amit nagyon alaposan és felelősen kell végiggondolni. Nyilván az 1926-
os XXII. törvény keretei lennének a mi javaslatunk szerint az előfeltételek, de nyilván az
örökös jogú tagsággal, például a Habsburg–Lotaringiai-ház tagjait megillető örökös tagsággal
nem tudunk egyetérteni. Négy jogcímen lehetett tagsága a felsőházi tagoknak: örökös jogon
az említett körben; a méltóságuknál vagy hivataluknál fogva, az ország zászlósai, főbírái, s a
többi, egyházi vezetők; választásuknál fogva egyes főnemesi családok és vármegyei
törvényhatóságok tagjai; illetve kamarák és köztestületek, illetve a kinevezett tagok, jelen
esetben a területgyarapodások következtében kinevezhető 22 tag. Tehát ez egy döntő
jelentőségű szabály, és a viszonyrendszernek, az együttműködésnek a rendszere, hiszen a
működőképesség mellett ez a bizonyos kontrollszerep, amiről beszéltem az előbb,
meghatározó, és a kiegyensúlyozás valóban egy nagyon alapos és igényes szabályozást
igényel. De az elvi kérdés eldöntéséhez mindenképpen nagyon kérem, hogy adja támogatását
a Fidesz is. Nem tudom, eddig végül is hogyan foglalt állást, vagy foglalt-e állást, de úgy
gondolom, Salamon László munkássága és előterjesztése most itt ebben a körben nagyon
helyes irányba mutat, és szerintem ez mindenféleképpen követendő, támogatandó.

ELNÖK: Foglaltunk, de elnökként nem foglalhatok – mindig mindenre nyitottak
vagyunk.

Ki kíván szólni ebben a témakörben? (Nincs jelentkező.) A kétkamarás parlament
témakörét akkor lezárjuk.

Salamon elnök úr, parancsoljon!

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Ha megengedik,
akkor most áttérek a továbbiakra; és ezt most már egyben mondanám el, mert ez már,
legalábbis pontonként nem olyan terjedelmes témakör.

A második kérdéskörben nagyon kis mértékben ugyan, de szeretném erősebbé tenni
azokat a hangsúlyokat, amit úgy fogalmaztunk meg a munkacsoportban, hogy az őszödi
beszéd és következményeinek tanulságai.
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Az egyik gondolatom, amit szeretnék említeni, hogy a munkacsoport anyaga két
alternatívát tartalmaz az Országgyűlés feloszlatását illetően. Az én érvelésem itt most nagyon
röviden a B-változat mellett szól; az ad több lehetőséget a köztársasági elnök általi
feloszlatásra. Természetesen – hogy Nyikos képviselő úr fölvetésére konkrét választ adjak –
az Országgyűlés feloszlatása államfői jogkör, illetve az Országgyűlés önmagát is
feloszlathatja.

Tehát ez az alapvető szituáció. Mondjuk, az angol parlamentarizmusban létezik, de
formálisan ott is az uralkodó oszlat vagy a kormány tesz indítványt a parlament feloszlatására.
Tehát van kormánytól kezdeményezett feloszlatási lehetőség is a parlamentarizmus világában,
és ez a tulajdonképpen klasszikus megoldás is, de formálisan ott is az uralkodó az, aki a ház
feloszlatását megvalósítja.

Megjegyzem, hogy fölösleges kormányfeloszlatási jogkörről beszélni, ha az
Országgyűlés önmagát feloszlathatja, hiszen mind a kettő mögött kormányoldali többségnek
kell lennie. Tehát tulajdonképpen az, hogy az Országgyűlés önmagát feloszlathatja-e,
burkoltan magában foglalja a kormány iniciatívájának a lehetőségét az Országgyűlés
feloszlatására, csak nem úgy, hogy a kormányfő közvetlenül az államfőhöz fordul és úgy
következik be az oszlatás, hanem parlamenti többség által. Esetleg ez egy kicsit
komplikáltabb a kormányfő megközelítésének a szempontjából, de ez a probléma igazából
nem is merült fel a munkacsoportban.

A kulcsszó az őszödi beszéd és következményei tanulsága szempontjából, magyarán
az Országgyűlés feloszlatásának keményebb változatát támogatom, a B-változatot, ami
lehetővé teszi, hogy az Országgyűlés feloszlatására ugyan kivételesen, de súlyos
bizalomvesztés okából előállott alkotmányossági, politikai válság feloldása érdekében is
legyen az államfőnek lehetősége.

A konstruktív bizalmatlansági indítvány átalakításával kapcsolatosan az az
álláspontom, és ezt az álláspontot egyeztettük is már itt a Fidesz-frakcióval is, tehát nemcsak
egy kereszténydemokrata álláspontot mondok, hanem mondhatom azt, hogy ez közös
álláspont... Bocsánat, valami változást látok.

ELNÖK: Bejelentem, hogy átadom az elnöklést Balsai alelnök úrnak.

(Dr. Balsai István, az eseti bizottság alelnöke átveszi az ülés vezetését.)

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Elnök úr, folytathatom?

ELNÖK: Igen, tessék!

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Jelesül a következőre szeretnék utalni. A
konstruktív bizalmatlansági indítványról a 15. pont szól. Itt a bizalmatlansági szavazások
körében álláspontom szerint a C-változat tulajdonképpen egy kodifikációs és szabályozási
logikátlanságra vezetne. Ha ugyanis lehetséges a képviselőknek kezdeményezni a
bizalmatlansági indítványt új miniszterelnök jelölése nélkül is, akkor teljesen fölöslegesnek
tartom, sőt ebben az értelemben túlzásnak, hogy arra is legyen lehetőség, hogy bármely
törvényjavaslatot bármelyik képviselő bizalmi kérdésként exponáltasson és bocsáttassa
szavazásra. Ez voltaképpen diszfunkcionális, visszaélésszerű joggyakorlásra is vezethet. Én
tehát azt kérem, hogy a bizottság a B-változatot fogadja el, és mivel ebben a nézetkülönbség a
munkacsoportban - nem kell elrejteni vagy titkolni, egyébként a feljegyzésből is
megállapítható - a Fidesz és a KDNP között merült fel, ezt a kérdést konzultációk során a két
párt tisztázta, tehát mondhatom, hogy ebben közös álláspont alakult ki. Tulajdonképpen a
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Fidesz, KDNP a bizalmatlansági indítvány tekintetében a 15. pont alattiból a B-változatot
támogatja.

A kormány felmentése. Itt én szeretnék egy olyan változtatást a jelenlegi
munkaanyaghoz képest, ami tartalmilag nem érinti a dolgokat, azonban visszamegy a régi
magyar hagyományos formákhoz. A hagyományos magyar közjogi megoldás szerint a
kormány úgy alakult meg, hogy az államfő kinevezte a miniszterelnököt, a miniszterelnök
előterjesztést tett az államfőnek a minisztertársairól, utána az államfő kinevezte a
minisztereket is. Ez esetleg megvalósulhatott éppenséggel egyben, de többnyire szétvált. Majd
ezután a kormányfő bemutatkozott, bemutatta a kormányát és a kormányprogramját a magyar
parlamentben. Ezt a megoldást véleményem szerint vissza lehetne hozni. Ebben a
megoldásban azt az elemet szükséges még szerintem kiemelni, hogy az Országgyűlés erről a
kormányprogramról szavaz, ami annyit jelent, hogy ha a kormányprogramot az Országgyűlés
nem szavazza meg, akkor tulajdonképpen a bizalmatlanságát nyilvánította az egész történéssel
szemben, az újonnan kinevezett miniszterelnökkel szemben.

Tehát a lényeg nem változna, a kormány megbízatása a parlament többségének az
akaratán múlna, csak ez a parlamenti többségi megnyilvánulás nem a miniszterelnök
személyének a megválasztásával, hanem a már kinevezett kormány programja fölötti
szavazásban nyilvánulna meg. Ez felel meg a régi magyar közjogi megoldásnak, és ez
tulajdonképpen, még egyszer mondom, tartalmilag a jelenlegi szabályozáshoz képest nem
jelent változtatást. Csak érdekességként jegyzem meg, hogy a Lehet Más a Politika anyagában
a 7. pontban ugyanez a gondolat jelenik meg, felidézve az 1946. évi I. törvénycikk
megoldását. Különben amikor a régi magyar közjogi megoldásról beszélek, akkor hivatkozom
az 1848. évi III. törvénycikkre, az 1920. évi I. törvénycikkre és hivatkozom az 1946. évi I.
törvénycikkre. Tehát a magyar hagyományos közjogi megoldásnak, még egyszer mondom, ez
felel meg.

Nem annyira tartalmi kérdés, de az alkotmányjog világában az ilyen szimbolikus
utalások, amikor arról beszélünk, hogy egy olyan alkotmányt szeretnénk, ami a nemzeti
hagyományunkhoz közel áll, és sokszor hangzik itt el hivatkozás különböző régi közjogi
elméletekre, akkor ezt például egy olyan közjogi megoldásnak tartom, amit vissza lehetne
helyezni a pozíciójába.

Megoldaná ez azt a problémát is, ami most egy furcsa önellentmondás. Az
Országgyűlés a kormány programjáról úgy szavaz, hogy nincs is kormány. Kilényi professzor
úr a maga szarkasztikus stílusában azt írja az egyetemi tankönyvében, hogy amikor az
Országgyűlés a kormányprogramról szavaz, tulajdonképpen egy miniszterelnöki reményeket
tápláló magánszemély magánprogramját fogadja el. Annak idején egyébként ezt a Fidesz
nagyon szellemesen támadta, mert ezt a megoldást, az SZDSZ-MDF-megállapodásnak - én
nem szeretem paktumnak nevezni, mert én is részes voltam ennek a megállapodásnak a
létrehozásában - ezt az elemét és ezt az alkotmányjogi logikátlanságot, mert ez tényleg az,
szellemesen támadta. Tehát kormányprogramot a kormány tud előterjeszteni, nem pedig a
miniszterelnök-jelölt, miközben még nincs is kormánya. Tehát ezért is gondolom, hogy ez a
megoldás egy logikus és helyénvaló megoldás lehetne.

Bocsánat, még visszatérve a kormány felmentésének a kérdésére. A bizottságnak egy
korábbi munkaanyagában volt egy alternatíva, ide már nem került. Én most mint
kereszténydemokrata politikus hozom ide, nem írásban, hanem fölvetés szintjén, hogy arra is
legyen lehetősége a köztársasági elnöknek, hogy ha egy alkotmányos, politikai válság
elhárítása okából szükséges, akkor felmenthesse kivételesen a kormányt új miniszterelnök
egyidejű kinevezése mellett. A magyar közjogban az, hogy az államfő felmenti a kormányt,
korlátlanul lehetővé volt téve. Én nem arról beszélek, hogy korlátlanul tegyük lehetővé,
hanem egy ilyen kivételes helyzetre.
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Az ellenérv az volt, ezt is el kell mondanom a tisztesség és a tárgyilagosság jegyében,
hogy ezek a fogalmak, mint alkotmányos politikai válság, hogyan értelmezhetők
alkotmányjogilag, hogy a köztársasági elnöknek bizonyos, talán kontroll alá nem vonható
mérlegelési lehetőséget ad, ami nem biztos, hogy jó.

Én elfogadom, hogy ebben az ellenérvben is van logika. Én azt kérem, a bizottság
tegye mérlegre a dolgot. Ez még az őszödi beszéd konzekvenciáinak az alkotmányjogi
levonásához tartozó gondolat volt.

Végezetül engedjenek meg két fölvetést; mind a kettő a Lehet Más a Politika
anyagából van. Talán érzékelhetik, hogy egyáltalán nem pártpolitikai elfogultsággal kezeljük
a munkaanyagokat.

A Lehet Más a Politika anyagának 4. pontjában van egy javaslat, amely egy szankció
megfontolását veti fel arra az esetre, ha az Országgyűlés notóriusan nem tesz eleget az
alkotmányos mulasztásai, alkotmánysértő döntései kijavításának. Ez is összefügghet
egyébként azzal, hogy az Alkotmánybírósággal kapcsolatosan milyen végső álláspontot
alakítunk ki, mert ha és amennyiben alkotmányellenességi kérdésekben nem marad fenn a
feltétlen megsemmisítési jogkör – a kétharmados törvényeknél én ezt valóban
meggondolandónak tartom –, akkor az a szankció, hogy az Országgyűlés esetleg semmibe
veszi az alkotmányellenesség megállapítását, ezt lehet szankcionálni adott esetben a
parlament feloszlatásával is; erre tesz javaslatot a Lehet Más a Politika. Én azt mondom, hogy
legalábbis gondolkozzunk el ezen a javaslaton, mindenképpen azzal a megszorítással, hogy ez
kétharmados törvények megalkotásával kapcsolatos mulasztásra ne vonatkozzon, mert az
visszaélést teremthet, mert akkor, ha kétharmados törvény megalkotásának kényszerének nem
tud a parlament megfelelni, ezzel a mindenkori ellenzék vissza tud élni, mert úgy akarja majd
kikényszeríteni a parlament feloszlatását, hogy már csak azért sem hajlandó konszenzusra
jutni kétharmados törvénynél. De legalábbis, ahol egyszerű törvényalkotás van, sima
többséggel lehet egy alkotmányellenes törvényi szabályozást kiküszöbölni és jó, alkotmányos
szabályozást alkotni, ott legalább legyen meg – veti föl a Lehet Más a Politika, és ebben én,
még egyszer mondom, megfontolandó igazságot látok – a lehetősége annak, hogy ha a
parlament ennek notóriusan, ezt persze körül kell írni, nem ezt a szót fogja nyilván a
koncepció tartalmazni, ha egyáltalán elfogadja a tisztelt bizottság, tehát ezt a parlament
makacsul nem teljesíti és ellenáll, egy feles törvény meghozatalának egyébként nincs
akadálya tulajdonképpen, akkor egy ilyen szankció biztosítása szerintem megfontolható lehet.

Mint ahogy megfontolható lehet a Lehet Más a Politika javaslatának a 6. pontja,
amelyik azt javasolja, hogy legalábbis elvi szinten a vegyes és arányos többségi elvet
megjelenítő választási rendszer eszméjét, amely tulajdonképpen a vegyes választási rendszer
eszméje, eszme szintjén jelenítsük meg az alkotmányban. Ez egyébként egy olyan
szabályozási elem lenne, ami ma nincs bent. Tehát nem csak arról beszélünk, hogy mit
vigyünk ki az alkotmányból, arról is lehet beszélni, hogy mit kell behozni az alkotmányba.
Meggondolandó ez is, mert ma a választási rendszerről az alkotmány az égadta világon nem
mond semmit, márpedig az nem mindegy, hogy egy választási rendszer egyéni
választókerületi rendszerre épülő többségi rendszer, vagy tisztán arányos választási rendszer,
vagy vegyes rendszer. Nyilvánvalóan a szabályozás részletezését alkotmányban nem lehet és
szerintem nem szabad elvégezni, de esetleg az elvet rögzíteni lehet, ahogy ezt a Lehet Más a
Politika bizottságbeli delegátusa felvetette.

Köszönöm a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólások? Igen, Gaudi képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Több fontos felvetés
hangzott most el. Visszafelé haladva, a parlamentfeloszlatási szindrómának az alkotmányos
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kezelése. Az nyilván egy teljesen egyértelmű álláspont részünkről, hogy nem tartható a
mostani helyzet, amikor választást követően, tapasztaltuk, milyen körülmények között hogyan
derül ki az, hogy elvesztette a rendszer, sőt igazából nem is élvezte már a rendszer a legitim
jelzőt, onnét kezdve valóban egy kényszerhelyzet áll elő, és onnét kezdve legitimitás nélküli
hatalomgyakorlásra nyílik mód, ha nincsenek olyan korlátok és nincsenek olyan eszközök,
amelyekkel el lehet hárítani az ilyen típusú helyzetet. Tehát a köztársasági elnök bevonását
támogatjuk, egyébként is a Jobbik programjában szerepelt egy erősebb köztársasági elnök, és
az erősebb köztársasági elnök hatáskörei között mi kifejezetten szeretnénk bővíteni a
köztársasági elnök általi feloszlatás lehetőségeit. Amellett, hogy még a kollektív
visszahívhatóság intézményét is felvetettük a programban, és ezt majd javasolni fogjuk. Ez
abból az alapelvből fakad, hogy nem mindenek feletti elv az szerintünk, és nem helyes elv az,
ha négyéves időszakot úgy tud végigműködni egy kormány, egy kormányzati többség, hogy
gyakorlatilag semmilyen kontroll igazából nincs, ráadásul a mostani rendszerben, a fékek és
ellensúlyok mostani megrendülése ebben az időszakban is arra utal, hogy ez igazából
senkinek nem érdeke, senkinek nem jó, hosszú távon a nemzetnek nem jó, de igazából még az
érintett kormánytöbbségnek sem jó, ha ilyen erővel nehezül bele a kontrollálhatatlanságba.
Tehát mi ezt a bizonyos feloszlatási jogkörbővítést támogatjuk, az LMP-nek is ezt a felvetését
egyébként mi jónak tartjuk, hogy külön fejezetet szentel a jogalkotási törvénnyel kapcsolatos
anomáliákra, hiszen valóban, évek óta a jogalkotási eljárásban vétett hibák nem voltak
szankcionálva. Mi javasoltuk azt is, hogy gyakorlatilag szankcionálhatóvá váljon az
alkotmányellenessé nyilvánított jogszabályok előkészítéséért felelős miniszter, még akár ilyen
szintig is el kellene menni. De ha valóban, az Országgyűlés rendszeresen mulasztásos
alkotmánysértéseket halmoz fel, akkor tényleg méltatlan arra, hogy a népszuverenitás
letéteményesének mondja magát, és akkor valóban, a feloszlatást biztosítani kell.

A választási rendszerrel kapcsolatos LMP-felvetést, amelyre hivatkozott Salamon
képviselőtársunk, igazából jó lenne egyértelműsíteni, mert ez itt azért elég lakonikus, hogy az
arányossági és többségi elvet vegyítő választási rendszer alkotmányos deklarálása. Ez sajnos
tény, hogy a jelenlegi rendszer nagyon rossz. Például a Jobbik esetében 17 százalékos
szavazatarány mellett 12 százalékos parlamenti mandátumhelyhez jutott. Úgyhogy nagyon
helytelen ez e helyzet, és mindenféleképpen egy olyan kiegyenlítő rendszert kell alkalmazni,
hogy ilyen mértékben ne torzulhasson el a rendszer. Ráadásul arról nem beszélve, hogy a
kétharmados többséget is valójában a szavazók 52 százalékának a szavazata eredményezte,
amely ráadásul az összválasztókhoz képest még kisebb (Szórványos derültség.), de nyilván a
résztvevők száma a lényeg. De magyarul, szerintem megint csak a kormánytöbbség, a mostani
kormánytöbbség érdekeit éppúgy szolgálja az, hogy egy olyan rendszer jöjjön a jövőre
szólóan létre, hogy ha és amennyiben adott esetben ezt a fajta túlerőt, mondjuk, büntetni
akarják a választók adott esetben négy év múlva, akkor éppen a kormánytöbbség se
kerülhessen olyan helyzetbe, hogy aránytalanul alulértékelt legyen egy elért választási
eredmény. Tehát azt gondolom, a minimális közös nevező az kellene legyen, hogy a
választásokon kialakult arányok lefelé semmiképpen ne torzuljanak, fölfelé se; tehát próbáljuk
meg az arányosságot így megőrizni. Szerintem erről szól az arányosság elve, hogy nem az
angol rendszer, hogy az egyéni mandátumokban dől el minden, egy szavazattöbbséggel is
akár már elviheti a mandátumot minden egyéni körzetben az adott képviselő, és akkor
valóban elég furcsa dolgok történhetnek; nálunk azért a listarendszer biztosítja ezt az
arányosságot. Csak mondom, így nem tökéletes ez az arányosság, és nagyon szeretnénk, ha
ebben mindenki partner lenne. Az igazságosság és a népakarat érvényesítése ezt kívánja, hogy
ne torzulhasson ilyen mértékben, hogy 5 százalékponttal kevesebb képviselője van egy
parlamenti pártnak, noha a választók 17 százaléka mégiscsak azt mondta, hogy ilyen arányban
legyen ott a Házban.



- 26 -

ELNÖK: Köszönöm. Novák Előd képviselő úr!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm. Ismét szorgalmaznám azt, hogy a Fidesz
alakítsa ki az álláspontját, mert ez nagyon fájó számunkra, és bár Salamon képviselő úr
jelezte, hogy jó lenne, ha elvonatkoztatnánk az aktuálpolitikai vitáktól, ez kicsit nehéz.
Tudom, hogy nem ő követi el ezeket a gyalázatos javaslatokat, bár kétségkívül azért
asszisztálnak hozzá.

Tehát nagyon nehéz úgy elvonatkoztatni, és azt gondolom, nem tudunk így nyugodtan
alkotmányozást folytatni, előkészítést, hogy közben záporoznak az alkotmánymódosítások.
De mindezek után különösen fájó nekünk, hogy egyrészt ilyen alacsony létszámban vesznek
részt, másrészt nem is szólnak hozzá. Ha jól emlékszem, ma a Fidesz egyetlenegy képviselője
sem szólt hozzá az üléshez. Úgyhogy ezek után szeretném feltenni a kérdést, hogy a Fidesz is
kivonult-e az alkotmányozásból. Azért is kérdezem, hogy akkor ezt formálissá is tegyük
esetleg egy lemondással, mert volt olyan, hogy a bizottság 45 tagjából tízen ültünk bent itt a
teremben, tehát azért ezt meglehetősen méltatlannak tartom. Én magam ugyan javasoltam egy
közleményben meg az Országgyűlés plenáris ülésén is, hogy vonuljon ki az
alkotmányozásból, miután szerintem méltatlanná vált, és egy kicsit el is lehetetleníti a
bizottság munkáját. Az általam vezetett, médiát ellenőrző albizottságban sikerült elérnem, ott
lemondtak a kormánypárti képviselők…

ELNÖK: Képviselő úr, a napirendhez tessék hozzászólni!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Ahhoz szólok.

ELNÖK: Nem, ezek ügyrendi dolgok.

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Megértem, hogy ez sértő, elnök úr, de hát azért hadd
mondjam már végig azt, hogy nagyon sérelmezem ezt, és ha már ők nem szólalnak meg,
akkor hadd szólalhassak meg legalább én. Tehát itt vannak elvileg az ülésen legalább
néhányan, nem túl sokan, itt röhögcsélnek, telefonálnak jelen pillanatban is, bár ezt a
Házszabály tiltaná, az előző elnök is, aki közben elmenni kényszerült, fölszólította már őket,
továbbra is telefonálnak a beszédem közben is, miközben formálisan tagjai a bizottságnak, de
egy szót sem szólnak hozzá. Tehát szeretném megkérdezni, hogy kivonultak-e az
alkotmányozásból, mert ha igen, akkor szeretném, ha formálisan is lemondanának, ha meg
nem, akkor szeretném, ha elmondanák az álláspontjukat.

ELNÖK: Kíván valaki válaszolni? (Dr. Szakács Imre jelentkezik.) Parancsoljon!

DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Csak annyit, hogy hiába provokál Novák Előd minket
a bolondságaival, hülyeségeivel, ez egy nagyon komoly folyamat. A Fidesznek megvannak a
maga álláspontjai, azok elhangzottak, ne hazudozzon összevissza, Gulyás Gergő elmondta a
Fidesz álláspontját ezzel kapcsolatban. Egyébként meg fölösleges ilyen politikai jellegű
hókuszpókuszokkal szétverni ezt, az egyébként Salamon képviselőtársunk által egy nagyon
mélyen kimunkált alkotmányozási témakört. Semmi értelme nincs, kérem Novák
képviselőtársunkat, ne provokáljon bennünket.

ELNÖK: Köszönöm. Mielőtt Gaudi képviselő úrnak megadnám a szót, ara kérek
mindenkit, hogy próbáljunk a témánál maradni. Az pedig, hogy hányan vesznek részt és
hogyan, kit ki helyettesít, a bizottságnak elfogadott munkarendje van, ez a
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parlamentarizmusban általában így van, úgyhogy a képviselő urak közül, aki nem ért ezzel
egyet, kisebbségben marad.

Tessék, képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Elég kellemetlen
helyzetbe kerültünk most így, mert igazából tényleg azt gondolom, hogy Novák Előd
képviselőtársamtól elnök úr elvette a szót, illetve igazából figyelmeztette arra, hogy térjen a
tárgyra, és ezt követően, én úgy gondolom, hogy fideszes képviselőtársunk nem
megengedhető szavakat használt. Nagyon kérem elnök urat, hogy hívja fel képviselőtársunkat
arra, hogy tényleg ne tegye ezt, azért olyan szintre ne jussunk már le egy alkotmányozási
munkacsoportban vagy bizottsági ülésen, hogy bármelyik képviselőtársunknak ilyet
mondjanak. Egyébként lehet, hogy politikailag vagy személyesen szeretjük, nem szeretjük, de
neki fáj az, hogy milyen aktivitással nem vesz részt mondjuk, a meghatározó legnagyobb
pártja az Országgyűlésnek ebben az alkotmányozási folyamatban, és emiatt őt olyan jelzőkkel
illeti, hogy ha jól értettem, hogy hülyeség meg bohócság. Úgy gondolom, hogy ez a
Házszabály előírásába is ütközik.

Tehát azt gondolom, hogy adjuk meg egymásnak a tiszteletet, nyilván ez kölcsönös
előfeltétel, de én azt gondolom, hogy ha Novák Előd amellett, hogy az ő - hogy mondjam -
heves és mégiscsak sok tekintetben érthető stílusa miatt, személyiségéből fakadóan
erőteljesebben fejezi ki véleményét, ha úgy tetszik, és azt úgy veszi a képviselő, hogy
provokálták, hát ne tekintse ezt provokálásnak, hanem egy kritikának arra vonatkozóan, és
arra serkentette ez a felszólalás megítélésem szerint a Fidesz képviselőit, hogy szóljanak
aktívan hozzá. Meg is kérdeztem Salamon képviselőtársunkat, hogy tényleg, miért vagyunk
ma itt, mi az értelme ennek a mai ülésnek, ha nem az, hogy igazából most itt alkotó jellegű
vitákat folytassunk, mint ami folyt is Salamon képviselőtársunkkal, a felsőházi témában
tudtunk eszmét cserélni és hatottunk egymásra, meghallgatjuk egymást, ez egy közös
alkotómunka. Pont arról beszélt Salamon László képviselőtársunk, hogy a pártokrácia nem
egészséges dolog, és lám, ilyen szinten jelen van az alkotmányozási munkákban, hogy egy
munkacsoport során képviselőtársunkat amiatt illetjük nem megengedhető jelzőkkel, mert ő
tulajdonképpen vitára vagy aktivitásra szeretné buzdítani a képviselőtársait?

Elnézést, hogy ilyen hosszúra nyúlt, de őrizzük meg nyugalmunkat, méltóságunkat, és
pláne, különösen én is kifogásolom azt, hogy telefonálnak vagy beszélgetnek képviselőtársak,
miközben valóban azért fontos kérdésekről van szó. Ha pedig valóban ilyen komolyan veszik
a Fidesz képviselői is ezt a folyamatot, akkor tényleg ennek tanújelét adják, vagy
nyugtassanak meg minket, hogy nekik határozott álláspontjuk van, csak jó lenne legalább ezt
tudni már a folyamat ezen részén is.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Egyéb hozzászólás? (Jelentkezésre:) Salamon képviselő úr!

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Bocsánatot kérek mindenkitől, de nem ehhez a
szópárbajhoz fogok csatlakozni. (Elnök: Ezt örömmel hallom.) Volt még korábban Novák
Elődnek egy felszólalása a népszavazással kapcsolatban. Eddig azért nem tértem ki rá, mert a
kétkamarás parlament és más témákba nem akartam belekeverni. Csak nagyon röviden
reflektálnék, mert ha jól értettem, képviselő úr azt mondta, hogy szeretné, ha a nemzetközi
szerződésekben lehetne népszavazást tartani. Jelenleg sem tiltott tehát nemzetközi
szerződések kérdésében népszavazás tartása, akár csatlakozás, akár kiválás tekintetében
semmilyen tiltó szabály nincs. A tiltó szabály a nemzetközi szerződésekből eredő
kötelezettségek teljesítésére vonatkozik, tehát arról nem lehet népszavazást tartani. Ha
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Magyarországnak vannak kötelezettségei nemzetközi szerződésben, akkor azoknak a
kötelezettségeknek a teljesítéséről vagy nem teljesítéséről nem lehet népszavazást tartani.

Egyébként pedig visszatérve, az alkotmánnyal kapcsolatos népszavazásra bocsátás
kérdésében azt tudom mondani, hogy a munkacsoport vizsgálta azokat az alkotmánybírósági
döntéseket, amelyek - úgy érezzük - az alkotmányjogi rendszer szempontjából megalapozó
jelentőségűek. Nem biztos, hogy itt mindegyik felmerül, de a korábbi felszólalásomnál már
említettem a szükségességi, arányossági tesztet. A köztársasági elnök jogköre a kormányhoz
képest, azok ilyen alkotmányjogi szabályok, és ilyen alkotmányjogi jelentőségű határozatban
gondoljunk az Alkotmánybíróságnak azt a döntését, amivel kimondotta, hogy alkotmányozási
kérdésekben nem lehet népszavazást tartani. Egyébként kétségtelen, hogy ez a hatályos
alkotmány értelmezéséből fakadt, de a hatályos alkotmány értelmezése kapcsán az
Alkotmánybíróság foglalkozott az alkotmányozó hatalom gyakorlásának a természetével, és
tulajdonképpen az alkotmányba foglalt szabályon túlmenően az alkotmányozó hatalom
természetéből és az alkotmányozás speciális módjából jutott arra a következtetésre, hogy az
alkotmányozás az Országgyűlés hatáskörétől nem vonható el.

Tényleg nem akarok csatlakozni ahhoz a stílushoz, hogy egymást oktathassuk.
(Dr. Gaudi-Nagy Tamás felé:) De azt tényleg szeretném, képviselő úr, hogy ha válaszolok a
maga érveire, akkor maga tegye meg egyedül legalább, hogy figyel rám. Bocsánat, a többiek
is figyelnek, ne legyen félreérthető (Dr. Gaudi-Nagy Tamás közbeszól.), de beszélget a
képviselőtársával, én pedig a maga megjegyzésére válaszolok. Ha azt kérdezi Gaudi képviselő
úr, hogy mi értelme van a vitának, akkor azt mondom, hogy a vitának van értelme,
természetesen addig, ameddig odafigyelünk egymás felszólalására, különösen akkor, ha egy
korábbi felszólalásunkkal kapcsolatosan kapunk választ valakitől.

Tehát még egyszer mondom, az Alkotmánybíróság az alkotmányozó hatalom
természetéből és az alkotmány normatív szabályaiból vezette azt le, hogy az alkotmányozó
hatalom az Országgyűléstől nem elvonható. Mi nagy tisztelettel az Alkotmánybíróság 20 éves
működése iránt számos döntését olyannak tartjuk - és ezt is olyannak tartjuk ezek körében -,
amiket az új alkotmányos rendszer megalapozásánál fontosnak tartunk.

Ha szabad, itt van kontinuitás - most nem akarok ebbe a kérdésbe belemenni - a ’89-
90-es rendszerváltozásban foglalt alkotmányos alapértékek és az új alkotmány között. Igenis
azok az alapértékek, amelyeket egyébként az alkotmányozás, az új alkotmány
megalkotásának az ellenfelei rajtunk mostanság, hogy mondjam, hangzatos stílusban számon
kérnek. Íme, például ezt az alkotmánybírósági verdiktet be szeretnénk emelni az alkotmányba,
mert mi is azt gondoljuk az alkotmányozó hatalom természetéről, amit az Alkotmánybíróság.

Ami pedig a jelenleg, most készülő új alkotmány végszavazásra bocsátását illeti, én
csak azt tudom mondani, hogy a bizottság kötve van a hatályos alkotmány rendelkezéseihez: a
hatályos alkotmány az alkotmány megalkotását az Országgyűlés hatáskörébe utalja,
egyetlenegy megkötéssel, hogy ehhez az összes országgyűlési képviselő kétharmadának a
szavazata szükséges. Az, hogy én ezt minek tartom, elmondtam tegnap az alkotmányos
alapértékek kapcsán, amikor kifejezett javaslatot tettem arra, hogy az új alkotmánynak ezen a
rendelkezésen változtatnia kell, és én arra tettem javaslatot, hogy két egymást követő

Országgyűlés egybehangzó véleménye, egyetértése legyen a feltétele bármiféle
alkotmánymódosításnak. Mert egyébként a második Országgyűlés megválasztásánál
tulajdonképpen implicite a nép megkérdezésre kerül, hogy mit szól az előző Országgyűlés
által alkotott alkotmányszöveghez. Tehát tulajdonképpen ez a konstrukció még a
népszavazással való megerősítést is kiváltja. De mi nem tehetjük meg, hogy mi a mostani
munkánkban módosítjuk, ennek a munkának a keretében a hatályos alkotmányt. A mi
számunkra azt, hogy ez az alkotmány hogyan kerül elfogadásra, az 1949. évi XX. törvény
jelenleg hatályos szövege mondja meg. Ezen egyébként lehet változtatni, de nem itt a
bizottságban, hanem akkor elő kell terjeszteni egy alkotmánymódosító javaslatot – ötleteket
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nem akarok adni, de ez egyébként ennek az eljárási menete – az Országgyűlésnek, hogy
akarja-e az alkotmány 19. § (3) bekezdésének a) pontját módosítani, ha nem tévedek a
törvényhely megjelölésében.

Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Bocsánat, első – köszönöm a súgást a szakértőktől.
Tehát a 19. § (1) bekezdésének az a) pontjáról volt szó.

ELNÖK: Köszönöm. Egyszerre jelentkezett Gaudi képviselő úr és Novák képviselő
úr. Döntsék el, melyikük akar előbb szólni.

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Csak Salamon elnök úrnak
válaszolnék. Elnézését kérem, valóban, néhány szóban konzultáltunk Gaudi-Nagy Tamás
képviselőtársammal. Nekünk azért nem ilyen egyszerű a helyzetünk. Mi örülünk, hogy most
itt rögtön a KDNP képviseletében tud reagálni a most bejelentett kiegészítésünkre, melyhez
nálunk, nagyobb párt lévén, belső egyeztetésekre volt szükség. Az ön mostani
viszontreagálása kapcsán szintén szükség volt némi egyeztetésre, hogy pontosan mit
képviseljünk ezzel kapcsolatban. Tehát nem arról volt szó, hogy nem figyelünk, hanem éppen
hogy rögtön reagálni akarunk, és mivel közben nem várható és nem akartunk tanácskozási
szünetet kérni, és arra számítunk, hogy esetleg nem is lesz további hozzászólás, nehogy
berekesszék az ülést, ezért folytattunk néhány tanácskozást. (Dr. Salamon László: Köszönöm
szépen.) Gaudi-Nagy Tamás erre majd még érdemben reagálni fog.

Arra azonban hadd válaszoljak, hogy lehet, hogy kemény szavakat használtam, de azt
gondolom, jogos ez a felháborodás akkor, amikor ilyen alkotmánymódosítások záporoznak,
és miközben minden párt itt az alkotmányozás során a mai napirendünkön lévő témakörben
kifejtette az álláspontját, az ellenzéki pártok benyújtották írásban is, ahogy ez kérve volt, a
javaslatukat, a KDNP is most itt kifejtette a saját véleményét, nagyon precízen – és nagyon
örültünk is a kétkamarás parlament koncepciójának –, viszont felháborítónak tartom igenis
továbbra is, hogy a Fidesz nemcsak hogy nem szól hozzá a mai ülésen, hanem továbbra sem
tudjuk az álláspontjukat. Itt szerepel valamiféle benyújtott koncepció az elnök úr részéről, itt
van A-változat, B-változat, de nincs leírva, hogy a Fidesz az A vagy a B mellett állt ki az
adott esetekben. Szerintem mi joggal vagyunk kíváncsiak, és azért jöttünk el ide, hogy érdemi
válaszokat kapjunk erre. Hogyan tudunk itt majd bármilyen összegzésről beszélni, amikor
még azt sem döntöttük el, hogy egykamarás vagy kétkamarás parlamentet akarunk? Hát
elmélyüljünk ennek a vitájában? A vitaindító előadást én örömmel hallgattam, és szívesen
elmélyülnénk, ha látunk erre fogékonyságot. De nem tudjuk jelenleg, hogy beszélhetünk-e
érdemben, mélyebben a kétkamarás parlament kérdéséről.

Köszönöm.

ELNÖK: Gaudi képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, Salamon elnök úr fölvetéseire
próbálok reagálni.

A népszavazással történő megerősítése az alkotmánynak. Lassan már tényleg szinte
viccet lehetne rólam is formálni, hogy mindenről Gyurcsány Ferenc jut eszembe, de tényleg
felháborítónak tartom, hogy Gyurcsány Ferenc az élharcosa annak, hogy a nép akaratát
kérdezzük meg bizonyos alapvető kérdésekről. Ez tényleg felháborító dolog. De azért, ha egy
olyan kérdésben nyilvánít véleményt, amelyről rajta kívül, mondjuk, komolyabban vehető
politikai erők is felemelik szavukat, akkor viszont már tényleg nem amiatt kell foglalkozni
ezzel a felvetéssel, mert Gyurcsány Ferenc mondta, hanem azért, mert többek között például a
Jobbik programjában is már így szerepelt, hogy az új alaptörvény, ha ilyen lesz – márpedig mi
azt mondtuk, hogy legyen, az alaptörvény és a sarkalatos törvények rendszerét kell a történeti
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alkotmányosság helyreállítása érdekében megteremteni, hogy érvényesülhessenek a Szent
Korona-tan elvei –, ennek érdekében egy nagyon fontos kérdés tényleg az, hogy a
népszavazás lehetőségét megnyitjuk-e vagy sem. Már az eseti bizottság létrehozása kapcsán
folyó országgyűlési vitában én egy módosító javaslatot terjesztettem elő, és ennek ez volt az
egyik fő irányultsága, egyrészt az, hogy a Szent Korona-tan elveinek a beemelésére tekintettel
ezek a szempontok is jelenjenek meg, nemcsak az ilyen általános jogállami elvek
érvényesülése meg emberi jogok érvényesülése; a másik ez volt, a népszavazás lehetőségének
a biztosítása.

Azt gondolom, ennek semmi akadálya nem lenne. Tényleg, a jelenleg hatályos
szabályokat ismerjük, de azt világosan lássuk be, hogy ha valóban egy legitim alkotmányozási
folyamatot akar az Országgyűlés végigvinni, akkor ezt nem tudja álláspontom szerint a
jelenlegi alkotmány keretei közötti módon megvalósítani. Tehát furcsa ellentmondásnak
tűnhet valójában, és különösen amiatt lenne ez nagyon fontos, mivel a kormánytöbbség úgy
vett részt a választási kampányban, hogy nem beszélt alkotmányozásról, tehát nem volt
alkotmányozási programja. Alkotmányozási programja a Jobbiknak volt egyedül; nagyon sok
alapelv szerencsére azért, úgy tűnik, amit annak idején rögzítettünk, ezek támogatást is
nyernek, legalábbis megfontolás tárgyát képezik, a kétkamarás parlament például, meg a
történetijog-helyreállítás meg a Szent Korona-tan elveinek a beemelése. De szerintem nagyon
nagy hiba lenne, ha a jelenlegi alkotmány hatályos normái közé bújva kerülne most elő egy
olyan alaptörvény a nép fölé, hogy ebben tulajdonképpen valóban nem tud véleményt
nyilvánítani. És én nem a gyurcsányi demagógia síkján mozognék, hiszen nyilván tudjuk,
hogy a saját hatalmi restaurációjának az egyik lehetőségét, politikai eszközét látja esetleg
benne, de ha ettől elvonatkoztatok, akkor valójában végre, most először nyílna alkalom arra
szerintem az elmúlt húsz évben, hogy a közjogi berendezkedésünk és egyáltalán a
legalapvetőbb elvi kisugárzó hatású normarendszerünk központja, az alaptörvény, az életünk
alapvető kérdéseit rendező kormányzati és minden más szerkezeti és jogállami kérdés vita,
közvita tárgyát képezze.

Azt gondolom, hogy ha bízik abban a kormánytöbbség, hogy egy olyan alkotmányt,
alaptörvényt tud a folyamat végén letenni az asztalra, amely bírhatja még adott esetben a
Jobbik támogatását is, ha olyan lesz, akkor szerintem közös feladatunk és felelősségünk, hogy
ez bátran, egyébként a hatályos alkotmány módosításával minden további akadály nélkül
megvalósítható. Most már a nyolcadik alkotmánymódosításon vagyunk túl, ha jól számolom,
tehát semmi akadálya nem lenne annak, hogy az alkotmány hatályos jogszabályi előírásait
megváltoztassuk, és igenis, a most elfogadandó, preambulumában ideiglenesnek nevezett
alkotmány helyett belépő alaptörvényt népszavazásra bocsássuk. Egyébként itt még speciális
szabályok alkotását is mi el tudnánk képzelni, ha már olyan érdekes dolgok történtek az
alkotmánnyal, hogy 2002 decemberében az uniós csatlakozásról szóló kérdés került az
alkotmányba, tehát kifejezetten egy olyan alkotmánymódosítást hajtott végre az akkori,
Medgyessy-féle kormánytöbbség, amelyet támogatott a Fidesz és a KDNP is, amely azt
mondta, hogy van egy adott ügy, amiről igenis tartsunk népszavazást, ez pedig az uniós
csatlakozás. Sajnálatos persze, hogy ezt azért tették, hogy a jogorvoslati lehetőségeket
igazából kizárják, mert maga a csatlakozási kérdés feltételesen volt korrekten megfogalmazva
– ezért is történt, ami történt. De erre igenis szerintem parancsoló erejű szükség van, hogy ne
lehessen azt a bélyeget rányomni - főleg Gyurcsány Ferenc keze által - erre az egész
alkotmányozási folyamatra, hogy itt egy illegitim… Már nyíltan meg is mondta, hogy
illegitimnek tartja a mostani hatalmat, tehát neki semmi nem drága ahhoz, hogy lejárassa
ezeket a folyamatokat, amik az Országgyűlésben zajlanak a saját hatalmi törekvései
érdekében. Szerintem nekünk egy nagyon nagy felelősségünk, hogy a népszavazás korrekt,
tisztességes jogállami feltételeit biztosítsuk egyszerűen a legitimitási bázis megteremtése
érdekében, mert egy pártok által alkotott alaptörvény nem nyerheti el azt a legitimitási szintet,
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amelyet, ha nem bocsátanak népszavazásra, tehát erről a választópolgárok nem tudnak döntést
hozni, szerintem ebben egy speciális szabály alkotásával mindenképpen előre kellene lépnünk
és ezzel a társadalmat bevonni ebbe az egész folyamatba. Igenis legyen egy több hónapos
közvita a megoldásról, annak tartalmáról, egyáltalán érezzék végre az emberek magukénak az
életüket befolyásoló legalapvetőbb jogszabályokat, többek között így elsőként az
alaptörvényt.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs, úgy látom.
Ha nincs több hozzászólás, akkor az ülést berekesztem, egyúttal közlöm, hogy 12 órára az
alkotmányügyi bizottság rendkívüli ülését összehívom. A többit még meghívó gyanánt is meg
fogjátok kapni. Úgy tudom, mindenkinek megfelel. Akik itt vagyunk, elegen vagyunk hozzá.
Természetesen mindenki értesítve lesz. 12 órakor találkozunk. Köszönöm.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 22 perc)

Dr. Balsai István
a bizottság alelnöke

Gulyás Gergely
a bizottság alelnöke

Dr. Salamon László
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Prin Andrea és Földi Erika


