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működésének védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló

törvényjavaslatho z

Tisztelt Országgyű lés !

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága a 2008 .
szeptember 23-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 Elő terjesztő képviselőjének a törvényjavaslatho z
fűzött szóbeli indokolását .

A szakállamtitkár asszony azt hangsúlyozta ki, hogy a szabadság és a ren d
kényes egyensúlyának megteremése érdekében, és az utóbbi időben megjelenő, új
társadalomra veszélyes magatartási formák miatt vált szükségessé az új szabályozás . A
tervezett változtatásokat három csoportban ismertette .

A bizottsági vitában számos politikai, jogi és szakmai érv hangzott el, bár egyes
vélemények szerint jobbára csak politikai .

A vitában számos visszautalás történt aktuálpolitikai eseményekre is, mint pl . a
legutóbbi, 2008 . szeptember 20-i események, illetve többen visszautaltak a 2006 . őszi
eseményekre, és az e tárgyban megtartott bizottsági és nem határozatképes ülésekre ,
illetve meghallgatásokra .



A legnagyobb vitát ismét a törvényjavaslatnak az egyesülési és gyülekezési
szabadságra vonatkozóan tervezett új szabályozása, valamint a nemzeti, etnikai, faj i
vagy vallási csoport tagja elleni erőszak új, tervezett szabályozása, a közösség tagj a
elleni erőszak törvényjavaslatbeli tényállása váltotta ki .

A bizottság meghallgatta a civil, emberi jogvédő szervezetek álláspontjait is . Az
Eötvös Károly Közpolitikai Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a
Szabadságjogokért jogvéd ő szervezetek közös írásbeli álláspontot is kialakítottak.
Hozzászólt továbbá a Nemzeti Jogvédő Iroda, és a Szabadság Kör képvisel ője, valamint
az egyházak részéről a Hit Gyülekezete képvisel ője .

A bizottsági ülésen kiosztásra került az adatvédelmi biztos jogkörét is ellát ó
általános ombudsmannak az írásbeli véleménye is . Dr. Szabó Máté kifogásolta, hogy
annak ellenére nem küldték meg a törvényjavaslatot neki véleményezésre, hogy az a
személyes adatok védelméhez való jogot érint ő , jelentős rendelkezéseket tartalmaz .

A nemmel szavazók szerint a kampányszer ű, pillanatnyi politikai érdekeket
szolgáló jogalkotás súlyosan sérti a jogbiztonságot és alkalmazása elfogadható érvekkel
nem indokolható, különösen a büntetőjogi és szabálysértési jogi jogszabály-módosítások
esetén .
Szerintük a benyújtott törvényjavaslatnak az összesen hat jogszabályt módosító tervezet t
rendelkezései szakmailag gyenge színvonalon előkészítettek, szükségtelenül é s
aránytalanul terveznek korlátozni alapjogokat, ami komoly alkotmányossági aggályokat
vet fel .

E vélemény képvisel ői is kifogásolták, hogy miért nem véleményeztették
előzetesen a törvényjavaslatot az adatvédelmi biztos jogkörét is ellátó, az állampolgári
jogok országgyűlési biztosával . Rákérdeztek arra is, hogy miért kívánja a Kormány
bevezetni az ún . „szabálysértési szégyentáblát”, ami egyértelm űen alkotmányellenes
rendelkezés szerintük . Kérdésként hangzott el, hogy be tudná-e mutatni az IRM
képviselője, hogy szerintük mely csoport alakzatok kelthetnek félelmet az emberekben ,
mert a törvényjavaslatból nem derül ki, hogy mely alakzatokat kívánják büntetni .

Az általuk elmondottakkal kapcsolatban a Kormány jelenlévő képviselője úgy
reagált, hogy szerinte három hasznosítható javaslat hangzott el az ülésen, é s
megfontolják annak újragondolását, illetve esetleges bedolgozását .

Az igennel szavazók szerint a közrend, a közbiztonság és a köznyugalo m
érdekében szükség van az új, társadalomra veszélyes elkövetési magatartásokra i s
figyelemmel lévő „közrendi csomagra” .

Megítélésük szerint az ellenzék által el őadott politikai, ideológiai érvek nem
helytállóak és visszautasítandóak .

Az elhangzott szakmai érvekkel kapcsolatban az volt a véleményük, hogy ne m
helytállóak, és több ponton a törvényeknek, így pl . a Rendőrségről szóló törvénynek a
nem megfelelő ismeretérő l tesznek tanúságot .
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A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára nem tartotta alkalmasnak (9 i ,
9n,Ot) .

A bizottság előadója az általános vitában : Szászfalvi László alelnök (KDNP )
A kisebbségi vélemény előadója: Fogarasiné Deák Valéria alelnök (MSZP) .

Budapest, 2008 . szeptember 23 .

3


	page 1
	page 2
	page 3

