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Tisztelt Országgyűlés !

Az Országgyű lés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (továbbiakban :
Alkotmányügyi bizottság) megvitatta az állami vezetői mulasztások, illetve az álla m
nevében elkövetett jogsértések áldozatait megillető kártérítésekrő l szóló, H134. számon
beterjesztett országgyű lési határozati javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott H/34/1-2. számú
módosító javaslatokat .

Megjegyzés : A határozati javaslat szövegéb ől elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük . Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottu k
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel .

Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.

Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról ne m
foglalt állást.

A nyelvhelyességi javaslatokat — a szavazás megkönnyítése érdekében — a szokásostól eltér ő módon
tesszük közzé az ajánlás végén .

Amennyiben a módosító javaslat a határozati javaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek
számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszer űen
megváltoznak a határozati javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történ ő külön utalás
nélkül is .

A Házszabály 145 . § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák .

Módosításra irányuló határozati javaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ . 94 . §
(3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény határozati javaslattal nem érintett §-ár a
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszer űségéről bizottsági döntés szükséges .

Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ . 94 . § (3) bekezdésében foglaltakkal.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képvisel ő által benyújtott
módosító javaslatokról vagy több képvisel ő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszer ű
dönteni .

Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek
javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé .
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1. Dr. Schiffer András képviselő a határozati javaslat II. pontjának a következő
módosítását javasolja :

"II . 2006. szeptember 19-22. napja között, valamint 2006 . október 23 . napján a
törvények betartására felesküdött rend őrök százai, több különböző helyen, egymástól
függetlenül, egyidejűleg, a rendőrségi törvényt már önmagában sértő azonosíthatatlanság
mögé bújva soha korábban nem tapasztalt, törvénytelen brutalitással léptek fel a védtelen é s
békés polgárokkal szemben . A kilőtt szemek, a csonttörések, az emberi méltóságot semmib e
vevő megaláztatások több száz áldozata máig viseli azokat a testi és lelki sebeket, amelyek ,
mint az állam korlátokat nem ismerő , politikai célzatú, diktatórikus fellépéséne k
következményei, a jogállamot is megsebesítették . [Tovább súlyosbította a helyzetet, hog y
az előzetes letartóztatások indítványozásakor és elrendelésekor els ő fokon az ügyészi és a
bírói szervezet sem volt képes alkotmányos rendeltetésének megfelelni, és a személyi
szabadságot korlátozó kényszerintézkedésekre az esetek többségében megfelel ő szakmai
indokok hiányában, a büntet őeljárás alapelveinek semmibevételével került sor.]"

Indokolás : Lásd a H/34/1 . számú módosító javaslat indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . egyharmada sem támogatj a

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

2. Dr. Schiffer András képviselő a határozati javaslat II. pontjának a következő
módosítását javasolja :

"II . 2006. szeptember 19-22 . napja között, valamint 2006 . október 23 . napján a
törvények betartására felesküdött rendőrök százai, több különböző helyen, egymástól
függetlenül, egyidejűleg, a rendőrségi törvényt már önmagában sért ő azonosíthatatlanság
mögé bújva soha korábban nem tapasztalt, törvénytelen brutalitással léptek fel a védtelen é s
békés polgárokkal szemben is . A kilőtt szemek, a csonttörések, az emberi méltóságot
semmibe vevő megaláztatások több száz áldozata máig viseli azokat a testi és lelki sebeket ,
amelyek, mint az állam korlátokat nem ismerő , politikai célzatú, diktatórikus fellépéséne k
következményei, a jogállamot is megsebesítették. Tovább súlyosbította a helyzetet, hogy az
előzetes letartóztatások indítványozásakor és elrendelésekor els ő fokon az ügyészi és a bíró i
szervezet sem volt képes alkotmányos rendeltetésének megfelelni, és a személyi szabadságot
korlátozó kényszerintézkedésekre az esetek többségében megfelel ő szakmai indoko k
hiányában, a büntetőeljárás alapelveinek semmibevételével került sor . "

Indokolás : Lásd a H/34/2 . számú módosító javaslat indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Összeállította : az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya

Budapest, 2010 . május 25 .

Dr. Balsai István s .k.
az Alkotmányügyi, igazságügy i

és ügyrendi bizottság elnöke
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