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Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi

bizottságának

ajánlása

a T/15822 . számon előterjesztett, A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló
1949. évi XX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága a 2005 . május
03-ai ülésén a törvényjavaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2) bekezdése
alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be :

A bizottság meghallgatta az Előterjesztő és a Kormány jelenlévő képviselőinek a
törvényjavaslathoz fűzött rövid szóbeli indokolását .

Az Előterjesztők azt hangsúlyozták ki, hogy az újabb Alkotmánymódosításra
vonatkozó törvényjavaslat benyújtásának indoka, hogy meghiúsult az előző
Alkotmánymódosításra vonatkozó javaslat, és a múlt minél teljesebb körű
megismerésének biztosításához az Előterjesztők szerint ez az egyetlen lehetséges út . A
beterjesztett új változat nagyjából megegyezik a Nemzetbiztonsági bizottság által
korábban benyújtott javaslattal .

Az Előterjesztők és a kisebbségi vélemény szerint a közérdekű adatok
megismeréséhez és terjesztéséhez való jog kiterjed a múlt megismeréséhez szükséges
adatokra is, és az állambiztonsági szervekkel együttműködő, vagy azok alkalmazásában
álló személyek azonosításához szükséges adatok megismerésére valamennyi polgárnak
lehetőséget kell biztosítani .

A Kormány jelenlévő képviselője támogatta a törvényjavaslatot és javasolja
általános vitára .

Bizottságiaiánlás



A bizottsági tagok között ismét élénk vita bontakozott ki az
Alkotmánymódosítás szükségességével kapcsolatban .
Az ellenzék és a kisebbségi kormánypárt képviselője szerint az „ügynöktörvény" megáll
önmagában, és nincs szükség Alkotmánymódosításra. E vélemény szerint a most
benyújtott javaslat sem jobb, mint a korábbi . Az „ügynöktörvény" végszavazás előtt áll,
azon kell a hangsúlynak lennie, hiszen a múlttal szembesülni kell az egész ország
szintjén is. E többségi vélemény képviselői szerint az Alkotmánymódosítás csak
mellékes szál, nincs szükség rá, sőt káros hatása is van. Sajnálatosnak tartják e
vélemény képviselői, hogy a sajtóban összemosódik az ügynöktörvény és az
Alkotmánymódosítás, és az emberek tudatában ez nem megfelelően, hanem negatívan
képződik le . Az újabb Alkotmánymódosítás e nézet szerint újabb fiaskó, „illetve újabb
szög a koporsóba" . E vélemény képviselői szerint végképp le kell zárni a múltnak eme
nem túl dicső fejezetét, melyhez mindenkinek önmérsékletre lesz szüksége .

Kérdés hangzott el a Kormány jelenlévő képviselőjéhez arra vonatkozóan, hogy
az „ügynöktörvény" önmagában megáll-e Alkotmánymódosítás nélkül, ha igen, milyen
jogi érvek szólnak mellette . Kérdés volt arra vonatkozóan is, hogy a Kormány
képviselője szerint milyen a politikai támogatottsága ennek a verziónak, illetve mi a
véleményük a két egymást érintő alapjog ütközéséről, amellyel kapcsolatban maga az
Alkotmánybíróság döntése is vitatott .

Vita bontakozott ki arról is, hogy elegendő-e feles törvényben szabályozni a
kérdést, vagy feltétlenül szükség van a 2/3-os módosításra .
Kérdésként hangzott el mind az Előterjesztőhöz, mind a Kormány képviselőjéhez, hogy
mi lesz akkor, ha ismét nem kerül megszavazásra az Alkotmánymódosítás. Az
Előterjesztők szerint koherenciás módosító javaslatok benyújtásával akkor is lesz
(lenne) lehetőség a rendezésre .

A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára nem tartotta alkalmasnak . (10i,
2n, 9t)

A bizottság nem kíván előadót állítani az általános vitában .

Budapest, 2005 . május 05 .
Szászfalvi László
a bizottság elnöke
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