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Alkotmányügyi, igazságügy i
és ügyrendi bizottságának

ajánlás a

a Magyarországot megillető egyenlő' elbánásról szóló H/11729. számú
országgyűlési határozati javasla t

összevont általános és részlete s

vitájához

Tisztelt Országgyű lés !

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (továbbiakban :
Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a Magyarországot megillető egyenlő elbánásró l
szóló, H/11729 . számon beterjesztett határozati javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtot t
H/11729/2-6. számú módosító javaslatokat .

Megjegyzés : A határozati javaslat szövegébő l elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük . Ha a módosító javaslatban ett ő l 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 képvisel ők 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 módo n
tesszük közzé az ajánlás végén .

Amennyiben

	

a módosító javaslat a határozati javaslat

	

§-ainak,

	

illetve

	

a

	

§-ok bekezdéseine k
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 észrevételeke t
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 űségér ő l 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 képviselő 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 .

1. Mesterházy Attila és Harangozó Gábor képviselő a határozati javaslat címének
a következő módosítását javasolja :

a demokrácia és a jogállamiság értékeinek tiszteletben tartásáról és el őmozdításáró l
Magyarországo[t]n [megillető egyenlő elbánásról]

H/11729/3/1-2. sz .
Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmila g

összefüggnek : 1 . és 2 .

Indokolás : Lásd a H/11729/3/1 . számú módosító javaslat
indokolását.

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

- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

2. Mesterházy Attila és Harangozó Gábor képviselő a határozati javaslat 1 .
pontjának a következő módosítását javasolja :

1 . Mi, magyarok, több mint ezer éve az államalapítással, a kereszténység felvételével
beléptünk az európai népek családjába .

Mi, magyarok, sokszor kiálltunk az európai értékekért. Volt idő , amikor vérünkkel védtük
ezeket az értékeket küls ő támadásokkal szemben . 1956-ban fegyvert fogtunk a kommunista
diktatúra ellen . 1989-ben hozzájárultunk Európa újraegyesítéséhez a vasfüggöny lebontásával .

Mi, magyarok, szabad akaratunkból léptünk be az Európai Unióba .

Tettük ezt [abban a reményben] azért, hogy a jog, az igazságosság és a szabadság alapján
álló közösséghez csatlakozzunk .

[Mi, magyarok, nem akarunk többet olyan Európát, ahol a szabadságot korlátozzák, és
nem kiteljesítik . Nem akarunk többet olyan Európát, ahol a nagyobb visszaél a
hatalmával, ahol megsértik a nemzetek szuverenitását, és ahol csak a kisebbnek kel l
tisztelnie a nagyobbat.

A vasfüggöny mögött eltöltött 40 év alatt elegünk lett a diktátumokból .

Mi, magyarok, mindig tiszteletben tartottuk, ha az Európai Unió erre feljogosítot t
intézményei párbeszédet kezdeményeztek, és mindig készen álltunk az ésszerűség
jegyében fogant megállapodásokra .
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Ezért joggal várjuk el az Európai Unió intézményeitől a Magyarországnak kijáró
tiszteletet és egyenlő elbánást.

Elvárjuk az Európai Uniótól, hogy tartsa tiszteletben mindazon jogainkat, amelyek a
csatlakozás után is megilletnek minket, éppen úgy, mint minden tagországot .

A magyar Országgyűlés csodálkozásának ad hangot, hogy az Európai Parlament olyan
határozatot hozott, amelyhez nincs joga, és amellyel az Európai Parlament túllépi
hatáskörét. Önkényesen állapít meg követelményeket, önkényesen vezet be ú j
eljárásokat, és olyan új intézményeket kreál, amelyekkel megsérti Magyarország unió s
alapszerződésben garantált szuverenitását .

Ezzel az Európai Parlament szembemegy az európai értékekkel és veszélyes útra vezet i
az Európai Uniót. ]

[További a]Aggodalomra ad okot, hogy a magyar Kormány Magyarországot sújtó hatalm i
visszaélései mögött üzleti érdekek húzódnak meg .

[Magyarország csökkenti a magyar családok által felhasznált energia árát . Ez sérthet i
több európai nagyvállalat érdekeit, akik monopol helyzetük révén hosszú éveken át
extraprofitot termeltek Magyarországon . Elfogadhatatlan, hogy az Európai Parlament
ezeknek a nagyvállalatoknak az érdekében próbál nyomást gyakorolni hazánkra .]

A magyar Országgyűlés egész Európára nézve veszélyesnek tartja, ha [az] egyes ,
kormányközeli üzleti csoportok érdekei akadálytalanul érvényesülnek az Európai Unió egyik
tagállamában, és felülírhatják az alapszerződésben lefektetett szabályokat .

Az Országgyűlés elismeri, hogy

a) az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkében rögzített, a demokrácia ésa
jogállamiság értékeinek tiszteletben tartása és előmozdítása az Európai Unió valamennyi
tagállamának kötelezettsége, ezért az Unió a tagállamok hatáskörébe tartozó területeken i s
eljárhat a közös értékek megsértése vagy azok megsértésének egyértelmű veszélye esetén;

b) a tagállamok különböző jogrendszereinek és hagyományainak az Európai Unió álta l
történő tiszteletben tartása elválaszthatatlanul kapcsolódik össze azzal az uniós elvárással, ami
szerint a tagállamok segítik az Uniót feladatainak teljesítésében, és tartózkodnak minde n
olyan intézkedéstől, amely veszélyeztetheti az Unió célkitűzéseinek megvalósítását, ideértve
az Unió közös értékeinek tiszteletben tartására és el őmozdítására irányuló célkitűzést is;

c) az Európai Unióban a tagállamok egyenlők, nemzeti identitásukat az Unió
tiszteletben tartja, ugyanakkor a közös európai értékekt ő l való eltérés vagy azok megsértés e
nem igazolható a nemzeti hagyományokkal, sem pedig a nemzeti identitás kifejezésével, ha a z
eltérés azon elvek — például a jogállamiság vagy a kölcsönös elismerés elvének — sérüléséve l
jár, amelyek az európai integráció magvát jelentik ;

d) a magyar állampolgárok — akik egyben az Európai Unió polgárai — az unió s
polgársághoz kapcsolódó jogokat csak akkor élvezhetik maradéktalanul, ha az alapvet ő
értékeket és elveket minden uniós tagállam és mindenekel őtt saját nemzeti kormányuk é s
legfőbb népképviseleti szervük is tiszteletben tartja .
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Az Országgyűlés Magyarországnak az Európai	 Unió	 tagjaként	 vállalt	 és	 viselt
kötelezettségeire tekintettel tudomásul veszi az Európai Parlament 2013 . június 3-ai döntését.

A mai napon határozatot fogadunk el annak érdekében, hogy [megvédjük Magyarország
szuverenitását és a magyar emberek egyenjogúságát Európában] teljesítsük a döntésbe n
foglalt ajánlásokat, amelyek végrehajtásával maradéktalanul visszaáll Magyarországon a
jogállamiság és teljesülnek annak az alkotmányos rendre, a fékek és ellensúlyok rendszerére ,
valamint az igazságszolgáltatás függetlenségére vonatkozó fő követelményei, tovább á
helyreállnak az alapvet ő jogok – többek között a véleménynyilvánítás szabadsága, a
sajtószabadság, a vallásszabadság, valamint a tulajdonhoz való joQ – érvényesülésének szilárd
biztosítékai .

Felszólítjuk Magyarország Kormányát, hogy ne engedjen az [Európai Unió] őhozzá politikai
alapon kötődő hazai üzleti körök nyomásának, [ne hagyja csorbítani az ország
alapszerződésben garantált jogait,] és [folytassa] kezdjen a magyar családok életé t
megkönnyítő politiká[ját]ba!

H/11729/3/1–2 . sz .

Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmila g
összefüggnek : 1, és 2 .

Indokolás : Lásd a H/11729/3/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

3.

	

Szilágyi László és Karácsony Gergely képviselő a határozati javaslat 1.
pontjának a következő módosítását javasolja:

1 . Mi, magyarok, több mint ezer éve az államalapítással, a kereszténység felvételével
beléptünk az európai népek családjába .

Mi, magyarok, sokszor kiálltunk az európai értékekért . Volt idő , amikor vérünkkel védtük
ezeket az értékeket külső támadásokkal szemben . 1956-ban fegyvert fogtunk a kommunista
diktatúra ellen . 1989-ben hozzájárultunk Európa újraegyesítéséhez a vasfüggöny lebontásával .

Mi, magyarok, szabad akaratunkból léptünk be az Európai Unióba .

Tettük ezt abban a reményben, hogy a jog, az igazságosság és a szabadság alapján áll ó

közösséghez csatlakozunk. Akkor még nem sejtettük, hogy egy paksi csőszkunyhóban
Viviane Reding és Bajnai Gordon a Szent Koronát ürgeb őrbe kötve átadta a Bildenberg-
csoportnak .
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Mi, magyarok, nem akarunk többet olyan Európát, ahol a szabadságot korlátozzák, és ne m

kiteljesítik. Nem akarunk többet olyan Európát, ahol a nagyobb visszaél a hatalmával, aho l

megsértik a nemzetek szuverenitását, és ahol csak a kisebbnek kell tisztelnie a nagyobbat . Az

53 százalékos többséggel való visszaélés a Fidesz-KDNP kizárólagos jogosultsága .

A vasfüggöny mögött eltöltött 40 év alatt elegünk lett a diktátumokból .

Mi, magyarok, mindig tiszteletben tartottuk, ha az Európai Unió erre feljogosított intézménye i

párbeszédet kezdeményeztek, és mindig készen álltunk az ésszerűség jegyében fogant

megállapodásokra .

Ezért joggal várjuk el az Európai Unió intézményeitől a Magyarországnak kijáró tiszteletet é s

egyenlő elbánást .

Elvárjuk az Európai Uniótól, hogy tartsa tiszteletben mindazon jogainkat, amelyek a

csatlakozás után is megilletnek minket, éppen úgy, mint minden tagországot .

A magyar Országgyűlés csodálkozásának ad hangot, hogy az Európai Parlament olyan

határozatot hozott, amelyhez nincs joga, és amellyel az Európai Parlament túllépi hatáskörét .

Önkényesen állapít meg követelményeket, önkényesen vezet be új eljárásokat, és olyan ú j

intézményeket kreál, amelyekkel megsérti Magyarország uniós alapszerz ődésben garantált

szuverenitását .

Ezzel az Európai Parlament szembemegy az európai értékekkel és veszélyes útra vezeti az

Európai Uniót.

További aggodalomra ad okot, hogy a Magyarországot sújtó hatalmi visszaélés mögött üzlet i

érdekek húzódnak meg .

Magyarország csökkenti a magyar családok által felhasznált energia árát . Ez sértheti több

európai nagyvállalat érdekeit, akik monopol helyzetük révén hosszú éveken át extraprofito t

termeltek Magyarországon . Elfogadhatatlan, hogy az Európai Parlament ezeknek a

nagyvállalatoknak az érdekében próbál nyomást gyakorolni hazánkra .

A magyar Országgyűlés egész Európára nézve veszélyesnek tartja, ha az üzleti csoporto k

érdekei akadálytalanul érvényesülnek az Európai Unióban, és felülírhatják a z

alapszerződésben lefektetett szabályokat . A gazdasági érdekeknek alávetett törvényhozása

Fidesz-KDNP privilégiuma. Hogy ezt mindenki számára világossá tegyük, a trafik-törvén y

legnagyobb nyertesének, a Continental Dohányipari Zrt . vezetőjének számítógépérő l küldtük

el a törvény szövegét egyeztetésre Brüsszelbe .

A mai napon határozatot fogadunk el annak érdekében, hogy megvédjük Magyarorszá g
szuverenitását és a magyar emberek egyenjogúságát Európában .
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Felszólítjuk Magyarország Kormányát, hogy ne engedjen az Európai Unió nyomásának, ne
hagyja csorbítani az ország alapszerződésben garantált jogait, és folytassa a magyar családo k
életét megkönnyítő politikáját !

Indokolás : Lásd a H/11729/6. számú módosító javaslat
indokolását.

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

- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egye t

4.

	

Dr. Staudt Gábor képviselő a határozati javaslat 1 . pont harmadik
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

Mi, magyarok, [szabad akaratunkból] a csatlakozás hátrányait elhallgató kampányt

követően, egyoldalú és tisztességtelen csatlakozási feltételekkel léptünk be az Európa i
Unióba .

Indokolás : Lásd a H/11729/4 . számú módosító javaslat
indokolását.

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

- az Előterjesztő nem ért egye t
- a Kormány képviselője nem ért egyet

5.

	

Dr. Staudt Gábor képviselő a határozati javaslat 1 . pont utolsó bekezdésének a
következő módosítását javasolja :

Felszólítjuk Magyarország Kormányát, hogy ne engedjen az Európai Unió nyomásának, ne
hagyja csorbítani az ország alapszerződésben garantált jogait, és [folytassa] ténylegesen

kezdje meg a magyar családok életét megkönnyítő politikáját !

Indokolás : Lásd a H/11729/5 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

6



6.

	

Volner János képviselő a határozati javaslatot új 2 . ponttal kiegészíteni
javasolja :

2. Az Országgyűlés felszólítja a Kormányt, hogy Magyarország term őföldjének magyar
tulajdonban tartása érdekében kezdeményezze az uniós csatlakozási szerz ődés módosítását ,
azzal a kifejezett szándékkal, hogy mező- és erdőgazdasági föld ne kerülhessen külföld i
magánszemély és egyéb szervezet tulajdonába-, illető leg használatába.

Indokolás : Lásd a H/11729/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő nem ért egye t
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Osszeállította : az Országgyűlés Hivatalának Kodifikációs Főosztálya

Budapest, 2013 . július 4 .

Dr. Cser-Palkovics András s .k. ,
az Alkotmányügyi, igazságügyi és

ügyrendi bizottság elnöke
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