>iiri

, :.Á,

II1 -I_I_ -fii
országgyűlési képviselő
ii .l .G_i

nwtrvrrn

Ema

1

a—

t-Iivatal a

)3

ZR'Z FE8R 2 1.

Módosító iavasla t

Kövér Lászl ó
az Országgyűlés Elnöke részér e
Helyben

Tisztelt Elnök Úr!
A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján A közkegyele m
gyakorlásáról szóló T/5951 . számú törvényjavaslathoz az alább i
módosító javaslato t
terjesztjük elő :

1. A törvényjavaslat címe a következők szerint módosul :
„2012. . . . törvény a 2002-2010 . közötti, a gyülekezési jog gyakorlásával összefüggő
elítélésekhez, valamint az Országház előtt 2011 . december 23-án történt eseményekhez
kapcsolódóközkegyelem gyakorlásáról ”
2. A törvényjavaslat 1 . §-a a következők szerint módosul :
„1 . § Nem indítható, illetve nem folytatható büntetőeljárás
a) a 2002 . július 4-től 2010. április 25-ig terjedő időszakban a Magyar Köztársaság területé n
alapvető politikai szabadságjogok gyakorlásával, valamint politikai ellenállással
összefüggésben elkövetett, különösen az Országgy űlés Emberi jogi bizottsága által 2010 .
december 8-án elfogadott jelentésben említett események során kifejtett tevékenységge l
összefüggésben bekövetkezett, a Büntet ő Törvénykönyvről szóló 1978 . évi IV. törvény (a
továbbiakban: Btk .) szerinti személy elleni és dolog elleni bűncselekmények, tovább á
121 a 2011 . december 23-án az Országházat körülvev ő elzárt terület egyes bejáratainak több
személy egymáshoz, illetve a kapukhoz láncolásával megvalósított lezárásáva l
összefüggésben elkövetett, a [Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV . törvény (a
továbbiakban :] Btk.[)] szerinti személyi szabadság megsértése b űntette [miatt] (Btk. 175. §)
miatt.”

3 . A törvényjavaslat 2 . §-a a következ ők szerint módosul :
„2. Mentesül a büntetés végrehajtása, valamint a büntetett előélethez fűződő hátrányok aló l
az az e törvény hatálybalépése előtt jogerő sen elítélt, akivel szemben kizárólag az 1 . §-ban
meghatározott és közkegyelem alá eső bűncselekmény miatt szabtak ki büntetést . Az 1 . §-ban
meghatározott és közkegyelem alá es ő bűncselekmény miatt kiszabott pénzbüntetéskén t
megfizetésre került összeg és annak kamatai visszajárnak, továbbá az elítélés miatti kártérítés i
eljárás e törvény hatályba lépését követ ően megindítható .”

4. A törvényjavaslat 3 . §-a a következők szerint módosul :
„3 . A közkegyelem kiterjed
a)a 2002 . július 4-től 2010. április 25-ig terjedő időszakban a Magyar Köztársaság területé n
alapvető politikai szabadságjogok gyakorlásával, valamint politikai ellenállással
összefüggésben elkövetett, különösen az Országgy űlés Emberi jogi bizottsága által 2010 .
december 8-án elfogadott jelentésben említett események során kifejtett tevékenységge l
összefüggésben bekövetkezett, továbbá
121 a 2011 . december 23-án az Országházat körülvevő elzárt terület egyes bejáratainak több
személy egymáshoz, illetve a kapukhoz láncolásával megvalósított lezárásáva l
összefüggésben elkövetett
szabálysértésekre is .”
5 . A törvényjavaslat a következ ő új 4 . §-sal egészül ki, ezzel egyidej űleg a törvényjavaslat
többi §-ának számozása értelemszer űen módosul :
„4. § (1) A 3 . §-ban meghatározott és közkegyelem alá es ő szabálysértés miatt kiszabott
pénzbírságként megfizetésre került összeg és annak kamatai visszajárnak .
(2) A meg nem fizetett pénzbírság helyébe lépett elzárás esetén a kiszabott pénzbírsá g
összegét és kamatait kell megfizetni az eljárás alá vont személy részére .
(3) Önállóan alkalmazott elzárás esetén minden elzárásban töltött nap után 15 .000 Forint jár
az eljárás alá vont részére.
(4) A szabálysértési felelősség megállapítása miatt kártérítési eljárást e törvény hatályb a
lépését követ ően lehet megindítani .”

Indokolás

A módosító javaslatok a 2002-2010 között politikai okból elítéltek és eljárás alá vonta k
közkegyelemben történő részesítését irányozzák el ő, bővítve e körrel a benyújtott
törvényjavaslatot . Ennek érdekében a törvényjavaslat címét is módosítani kell .
A jogállami mű ködés kereteibe nem fér bele ugyanis az a részrehajló és partikulári s
jogalkotási gyakorlat, miszerint csupán a 2011 . december 23-án politikai okból történ ő

fellépés keretében tartott „performansz” kapcsán az Országházat lezáró csoportot részesítik e
tevékenységük miatt közkegyelemben egy külön törvénnyel . Ehhez képest a valóban
szükséges közkegyelmet Medgyessy-Gyurcsány-Bajnai rendszer politikai meghurcoltja i
részére ilyen lehetőséget a kormányváltást követ ően és azóta sem biztosított az Országgyűlés.
A 2010 . december 8-án az Emberi jogi bizottság által elfogadott részjelentés (A Magya r
Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának A 2002 és 201 0
között és különösen 2006 őszén az állam részéről a politikai szabadságjogokkal
összefüggésben elkövetett jogsértéseket vizsgáló albizottsága részjelentése Alapvet ő politikai
szabadságjogokat érintő állami jogsértések Magyarországon 2002 . május és 2010 áprili s
között (kivéve 2006 ősze)) erre tökéletes alapot ad .
Erre tekintettel a közkegyelemben részesített személyek körét (mind a bűncselekmények,
mind a szabálysértések vonatkozásában) indokolt bővíteni az elmúlt 8 év politikai elítéltjeivel .
A bűncselekmény elkövetése miatt elítéltek és azon személyek, akiknek a szabálysértés i
felelő ssége megállapításra került, a kiszabott pénzbüntetésként befizetett, illetve kiszabot t
pénzbírságként befizetett összeget visszakapják . A kártérítési perek megindítására a törvén y
hatályba lépését követően nyílik meg a lehető ség.
Budapest, 2012 . február 21 .

Vona Gábor

Dr. Cáúli-N~y Tamás
(Jobbik Magyarországért Mozgalom)

Zagyva Györ y Gyul a

