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DR. BÁ RÁN DY GER GELY 1976. no vem ber 28-án
szü le tett Buda pes ten. Csa lá di ál la po ta nôs. A Páz mány Péter
Ka to li kus Egye tem Jog- és Ál lam tu do má nyi Ka rán 2000-ben
szer zett jo gi dip lo mát. Ugyanitt a Bün te tô jo gi Tan szé ken
már az egye te mi évek alatt de monst rá tor, a dip lo ma meg -
szer zé sét kö ve tôen gya kor nok, 2001-tôl egye te mi ta nár se -
géd, majd 2006-tól ad junk tus, je len leg óra adó. A Pé csi Tu -
do mány egye tem Ál lam- és Jog tu do má nyi Ka rá nak Dok to ri
Is ko lá já ban 2009-ben szer zett tu do má nyos fo ko za tot (PhD).
2000 és 2003 kö zött ügy véd je lölt, 2003-tól ügy véd a Bá rán -
dy és Tár sai Ügy vé di Iro dá ban. 2001–2004-ig a Ma gyar
Krimi no ló giai Tár sa ság tit ká ra, 2004-tôl 2010-ig pe dig a Tár -
sa ság Igaz ga tó Ta ná csá nak tag ja. 2000 és 2002 kö zött az
Or szág gyû lés Em be ri jo gi, val lás ügyi és ki sebb ség ügyi bi zott -
sá ga el nö ké nek bün te tô jo gi szak ér tô je. A Ma gyar Szo cia lis -
ta Pár ton be lül 2004 és 2009 kö zött az Or szá gos Eti kai és
Egyez te tô Bi zott ság tag ja. 2004-tôl 2008-ig az Or szá gos Jogi
és Köz igaz ga tá si Ta go zat el nö ke, 2009-tôl az Or szá gos Elnök -
ség tag ja; ezen kí vül 2005 és 2007 kö zött tag ja az Or szá gos
Vá laszt mány If jú ság po li ti kai Ka bi net jé nek, az Or szá gos Okta -
tá si és Kép zé si Ka bi net nek, 2005 és 2006 kö zött az MSZP
vá lasz tá si elô ké szü le teit se gí tô Köz jo gi Mun ka cso port já nak.
A 2006-os or szág gyû lé si vá lasz tá so kon Bu da pest te rü le ti lis -
tá ján, 2010-ben pe dig az or szá gos lis tán szer zett kép vi se lôi
man dá tu mot. 2006-tól az Al kot mány ügyi, igaz ság ügyi és
ügy ren di bi zott ság tag ja, 2010-tôl a bi zott ság El lenôr zô al -
bi zott sá gá nak el nö ke. 2006 és 2010 kö zött az Or szá gos Igaz -
ság szol gál ta tá si Ta nács tag ja. 2010-tôl az Al kot mány-e lô ké -
szí tô ese ti bi zott ság alel nö ke, és a bi zott ság Igaz ság ügyi,
Alkot mány- és jog vé de lem mun ka cso port já nak ve ze tô je.
Jelen tôs szá mú, a szak má já hoz kap cso ló dó – bün te tô jo gi
tárgyú – ta nul mány szer zô je, 2009-ben pub li kál ták a leg je len -
tô sebb „A Gyû lö let be széd Ma gyaror szá gon” cí mû mo no -
gráfiáját. Mindezek mel lett há rom je len tôs pub li ká ció ja hobbi -
já hoz, Ve len cé hez kö tô dik. An gol nyel ven kö zép fo kú, né met
nyel ven pe dig fel sô fo kú nyelv vizs gá val ren del ke zik.

Or szág gyû lé si kép vi se lô ként a ta nul mány ban tár gyalt
törvé nyek je len tôs ré szé nek frak ció ján be lü li té ma gaz dá ja,
a par la men ti vi tá ban pe dig ve zér szó no ka volt. Kép vi se lô tár -
sai val a tár gyalt té má ban több tu cat mó do sí tó in dít ványt
jegy zett. Így a ta nul mány ér té két nem csak a fel dol go zott
for rás iro da lom tel jes sé ge és az elem zô mun ka ad ja, ha nem
az a sze mé lyes ta pasz ta lat is, me lyet a szer zô mun ká ja köz -
ben szer zett.



je len le gi kor mány pár tok a két har ma dos vá lasz -
tá si gyô ze lem után ko mo lyan vet ték a mi nisz -
ter el nök kam pány ban han goz ta tott sza vait: „kis

gyô ze lem – kis vál to zás, nagy gyô ze lem – nagy vál to -
zás”. A mi nisz ter el nök beik ta tá sa után szin te azon nal be -
je len tet te: a fül ke for ra da lom a kor mány több ség kö te les -
sé gé vé te szi, hogy új al kot mányt dol goz zon ki. A be je -
len tés sel szin te egyide jû leg fel kért egy 7 fôs tes tü le tet
az Al kot mány el vei nek ki dol go zá sá ra. Ak kor sen ki nem
ka pott vá laszt ar ra, hogy en nek a tes tü let nek mi is a köz -
jo gi hely ze te, s mi a pon tos feladat kö re, mi lesz a mû kö -
dé si rend je. A be je len tés nyo mán megin dult a ta lál ga -
tás. Va jon mi lyen vál to zá so kat ter vez a kor mány több -
ség. A saj tó ban leg töb ben a ha ta lom kon cent rá ció tól,
ezen be lül egy ke le ti min tá jú pre zi den ci á lis kor mány za ti
rend szer be ve ze té sé tôl, il let ve a ke resz tény-kon zer va tív
ér ték rend túl zott, eset leg ki zá ró la gos meg je le ní té sé tôl
va ló fé lel mük nek ad tak han got.

Az Or szág gyû lés 2010. jú nius 28-án sza va zott az Al -
kot mány-e lô ké szí tô ese ti bi zott ság felál lí tá sá ról. A bi zott -
ság jú lius 20-án meg tar tot ta ala ku ló ülé sét. Ez zel vet te
kez de tét hi va ta lo san az al kot má nyo zá si fo lya mat. Az elô -
ké szí tô bi zott ság 2010. de cem ber 20-án el fo gad ta a
„Ma gyaror szág al kot má nyá nak sza bá lyo zá si el vei” cí mû
kon cep ciót, me lyet a par la ment elé ter jesz tett.1 A kon -
cep ció vi tá ját feb ruár ban kezd te meg az Or szág gyû lés.
Az ere de ti ter vek kel el len tét ben azon ban, a Fi desz frak -
ció já nak ja vas la tá ra, a kon cep ció nem az al kot má nyo zás
el veit rög zí tô do ku men tum lett, ha nem egy meg nem
ha tá roz ha tó funk ciót be töl tô, a kép vi se lôk al kot má nyo -
zá si mun ká ját se gí tô se géd anyag. Az ere de ti ter vek kel
és az al kot má nyo zá si fo lya mat meg kez dé se kor ha tá lyos
jog sza bá lyok kal el len té te sen, nem a kor mány nyúj tot ta
be a nor ma szö ve get, ha nem az or szág gyû lé si kép vi se lô -
cso por to kat kér ték fel er re, már cius 15-ei ha tár idô vel.
Rész ben ha son ló, rész ben kü lön bö zô okok ból ezt egyet -
len el len zé ki frak ció sem tet te meg. A Fi desz al kot mány-
ter ve ze tét a be je len tés sze rint há rom po li ti kus dol goz ta
ki, s a hí rek sze rint a pream bu lu mot (a „Nem ze ti Hit val -
lást”) a mi nisz ter el nök PR csa pa ta ír ta. Amel lett, hogy
el vi ala pon nem le het ez zel a megol dás sal egyetér te ni, hi -
szen a po li ti ku sok nak az el vek meg ha tá ro zá sa, azaz a
kon cep ció ki dol go zá sa a felada ta, nem pe dig a ko difi -
ká to ri mun ka el vég zé se, a vál toz ta tás vi lá gos po li ti kai
szán dé kot ta kar. A ter vek sze rint a ver sen gô nor ma szö -
ve gek össze fé sü lé sé vel fel le he tett vol na mu tat ni azt,
hogy kon szen zu sos al kot mány szü le tett, hi szen az el len -
zé ki igé nyek tel jes el ha gyá sa mel lett is könnyen átemel -
he tôek let tek vol na azok a ren del ke zé sek az el len zé ki
javas la tok ból, ame lyek kel min den kép vi se lô cso port
egyetért. Az élet hez és az em be ri mél tó ság hoz va ló jog
meg fo gal ma zá sa szár maz ha tott vol na pél dául az egyik
el len zé ki párt nor ma szö veg-ja vas la tá ból. A most ép pen
ha tá lyos el kép ze lé sek sze rint a sa ját ma gát al kot má nyo -
zó nem zet gyû lés sé át mi nô sí tô Or szág gyû lés áp ri lis 18-
án fo gad ja majd el Ma gyaror szág új Al kot má nyát.

Az al kot má nyo zás lett vol na hi va tott ar ra, hogy szé les
kö rû tár sa dal mi és szak mai vi ta so rán az Or szág gyû lés
dönt sön ar ról, mi lyen mó don kí ván ja átala kí ta ni Ma -
gyaror szág köz jo gi be ren dez ke dé sét. Lát ni kell azon ban,
hogy a konk rét ha tal mi po zí ció kat is érin tô ren del ke zé -
sek ko difi ká ci ó ja az al kot má nyo zás sal pár hu za mo san, s
nem an nak ke re té ben folyt. Cé lom ezért rá vi lá gí ta ni ar -
ra, hogy a vi szony lag szé les kö rû tár sa dal mi és szak mai
nyil vá nos ság elôtt zaj ló al kot má nyo zás ma gasz tos fo lya -
ma ta mel lett a jog al ko tá si és a – sok szor ezál tal le he tô -

vé vá ló – ki ne ve zé si gya kor lat, ki lenc al kot mány mó do sí -
tó ja vas lat se gít sé gé vel ho gyan ala kí tot ta át Ma gyaror -
szá gon a fé kek és el len sú lyok rend sze rét. Más ként fo -
gal maz va: az al kot má nyo zá si fo lya mat köz ben a kor -
mány mi lyen esz kö zök kel va ló sí tott meg ha ta lom kon -
cent rá ciót, még az új Al kot mány ha tály ba lé pé sét jó val
megelô zôen.

A ha ta lom kon cent rá ció egyik legegy sze rûbb, de két -
ség te le nül leg ha té ko nyabb mód sze re, ha a vég re haj tó
ha ta lom a más ha tal mi ágak, a kor mány za tot felügye lô
szer ve ze tek, avagy ön ál ló al kot má nyos szer ve ze tek szá -
mát, eset leg jog kö rét csök ken ti, avagy ezek élé re olyan
sze mé lye ket ál lít, akik lo ja li tá sa nem meg kér dô je lez he tô,
de legalább va ló szí nû sít he tô. Ha pe dig ez utób bi nem
le het sé ges, jog sza bály-mó do sí tás sal le he tô vé te szi. Az
ön ál ló ha tal mi ágak vagy al kot má nyos szer ve ze tek meg -
szün te té sé re, avagy jog kö ré nek csök ken té sé re – bár volt
pél da er re is az Al kot mány bí ró ság és a Költ ség ve té si Ta -
nács ese té ben – vi szony lag cse kély le he tô ség mu tat ko -
zik az Eu ró pai Unió tag ja ként, amely tény sze ren csé re
már nem egy eset ben pó tol ta az ön kont roll hiá nyát Eu -
ró pá ban. A lo já lis ve ze tôk ki ne ve zé sé re azon ban szé les
kö rû le he tô sé gek áll nak ren del ke zé sé re egy két har ma -
dos par la men ti több sé get ma gáé nak tu dó kor mány nak.
En nek a tech ni ká nak pe dig a ve ze tô ki ne ve zé sén vagy
meg vá lasz tá sán túl – ta lán sen ki ál tal sem vi ta tott – ré -
sze a ki ne ve zett, meg bíz ha tó ve ze tô mû kö dé si kont roll -
já nak csök ken té se, ha tás kö ré nek bô ví té se, kü lö nö sen a
hu mán po li ti kai dön té se ket il le tôen, hi szen egy szer ve zet
lo ja li tá sát sta bi li zál ni le het meg fe le lô sze mély ze ti dön té -
sek kel, és ugyanide tar to zik a ve ze tô stá tu szá nak mi nél
biz to sabb ala pok ra he lye zé se. Emel lett meg könnyí ti egy
lo já lis ve ze tô dol gát, ha az irá nyí tá sa alatt ál ló szerv al -
kal ma zot tai nak el bo csá tá sá ra vo nat ko zó kor lá to kat a
jog al ko tó le bont ja. Ezek hez ál ta lá ban pá ro sul nak még
tör vé nyes nek nem ne vez he tô, azon ban ne he zen tet ten
ér he tô tech ni kák, me lyek elem zé se túl mu tat je len mun -
ka ke re tein. Mindezek olyan alap té te lek, olyan mon da -
tok, me lyek nek ta lán helyt sem sza bad na kap niuk egy
szak mai nak szánt mun ka ke re tein be lül. Em lé kez te tôül
azon ban ta lán nem ha szon ta lan felele ve ní te ni ôket, mert
az aláb bi jog al ko tá si ter mé kek, le gyen szó al kot mány -
mó do sí tás ról, vagy egy sze rû tör vény mó do sí tás ról, e gon -
do lat me net re fûz he tôek fel. Mindezek mel lett tet ten ér -
he tô még egy mód szer. A kor mány pár tok, egyes eu ró -
pai or szá gok el té rô sza bá lyo zá si rend jé bôl át ve szik, fo -
gal maz  hat nék úgy is, ki sze mez ge tik azo kat a köz jo gi
megol dá so kat, ame lyek az ak tuá lis po li ti kai hely zet mel -
lett legin kább biz to sít ják cél jai kat, s át ve ze tik azt a ma -
gyar al kot mány ba. Ha son lat tal él ve: a sakk táb lán olyan
tiszt re cse ré lik a meg lé vôt, amely az ak tuá lis ál lás alap -
ján szá muk ra a leg ked ve zôbb. Majd a kri ti kák ra vá la szul
elô ad ják, hogy ez egy Eu ró pa szá mos or szá gá ban al kal -
ma zott mo dell. En nek le het tünk ta núi pél dául az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság, vagy a Ma gyar Nem ze ti Bank
Mo ne tá ris Ta ná csá nak átala kí tá sa so rán.

Írá som nak nem cél ja a tár gyalt tör vény ja vas la tok tel jes
kö rû elem zé se. En nek nem csu pán az a fô oka, hogy más
a ta nul mány cí me és té má ja. A tel jes kö rû elem zés sel ép -
pen a lé nyeg vesz ne el, s nem ér ném el a ki tû zött célt.
Hi szen tu da tos, ami azt il le ti pro fesszio ná lis tech ni ká nak
te kint he tô, aho gyan az el múlt há rom ne gyed év jog al ko -
tá si el já rá sai ban az elô ter jesz tôk – il let ve sok eset ben a
tény le ges elô ter jesz tô ként mö göt tük ál ló kor  mány – el -
rej tet ték a lé nye get a kü lön bö zô tör vény ja vas la tok ban.
Sok szor még a jog al ko tás ban jár tas szak em be rek nek sem
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tûnt fel azon nal, hogy a kü lön bö zô idô ben és kü lön bö -
zô – oly kor el té rô jog te rü let rôl szó ló – tör vé nyek ben fel -
lel he tô rész let sza bá lyok ból mi ként is áll össze a kép. Szá -
mos pél da il luszt rál ja majd ezt, de elöl já ró ban is megem -
lí tek egyet. A Költ ség ve té si Ta nács el nö ké nek man dá tu -
ma le jár ta elôt ti el moz dí tá sa egy egész ség ügyi tár gyú
tör vény hez be nyúj tott zá ró sza va zás elôt ti mó do sí tó ja -
vas lat el fo ga dá sá val vált le he tô vé.

Vé le mé nyem alá tá masz tá sá ra – an nak egyide jû ki fej -
té se mel lett – az or szág gyû lé si vi ta fel dol go zá sá val egy -
sze rûen összeál lí tot tam és sor ba ren dez tem a kor mány -
za ti el len sú lyok vál to zá sai ról ren del ke zô, avagy azt
elôidé zô tör vény ja vas la to kat. Még hoz zá olyan for má -
ban, hogy egy más mel lé tet tem az azo nos te rü le tet ren -
de zô in dít vá nyo kat. S ha bár ma gam is ak tív részt ve vô je
vol tam en nek a mun ká nak, bi zo nyá ra lesz olyan ren del -
ke zés, amely el ke rül te a fi gyel mem, pe dig ér de mes lett
vol na fel dol goz ni. Ez zel együtt meg gyô zô dé sem, hogy
ez az összeál lí tás ön ma gá ban iga zol ja a be ve ze tô ben írt
kö vet kez te té sei met.

Hu mán po li ti ka, ve ze tôi ki ne ve zé sek

1. KOR MÁNY TISZT VI SE LÔK JOG ÁL LÁ SA

Ter mé sze tes do log, hogy min den kor mány az ál ta la kép -
vi selt ér ték ren det val ló ve ze tô ki ne ve zé sé re tö rek szik.
A kér dés a tö rek vés mér té ke és mód ja. A vá lasz tá sok
után az új több ség egyik legel sô in dít vá nya a kor mány -
tiszt vi se lôk jog ál lá sá ról szó ló tör vény ja vas lat2 be nyúj tá -
sa volt. Az azóta ha tály ba is lé pett tör vény nek, té mánk
szem pont já ból leg fon to sabb ren del ke zé se, hogy az ál -
la mi szer vek nél a köz tiszt vi se lôk bôl kor mány tiszt vi se lôk -
ké avan zsált köz szol gá kat in do ko lás nél kül, két hó na pos
fel men té si idô vel le het el bo csá ta ni.3 A tör vény ja vas lat
kép vi se lôi ön ál ló in dít vány volt, ezért be nyúj tá sát nem
elôz te meg sem mi fé le egyez te tés a mun ka vál la lói
érdekképviseleti szer ve ze tek kel. En nek el le né re so kan
kö zü lük bí rál ták a jog sza bály-ter ve ze tet a par la men ti vi -
ta hosszú 6 nap ja alatt.4 A tör vény mó do sí tást egy ugyan -
csak ön ál ló kép vi se lôi in dít vány ként be nyúj tott al kot -
mány mó do sí tás ala poz ta meg, me lyet szin tén a kor -
mány tiszt vi se lôk jog ál lá sá ról szó ló ja vas la tot elô ter jesz tô
kép vi se lôk, a ki je lölt köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz -
ter és két ké sôb bi ál lam tit ká ra nyúj tot tak be. E sze rint
„a mi nisz té riu mok és a kor mány alá ren delt szer vek al -
kal ma zot tai nak jog ál lá sát, dí ja zá sát, to váb bá fe le lôs ség -
re vo ná suk mód ját kü lön tör vény sza bá lyoz za”.5 E mó -
do sí tá si ja vas lat ról gya kor la ti lag nem ala kult ki vi ta a par -
la men ti vi tá ban. En nek két oka volt. Egy részt tar tal mi
szem pont ból sem mi nem lát szott még az el kép ze lé sek -
bôl, más részt ezt a vál toz ta tást együtt tár gyal ta az Or -
szág gyû lés a 200 fôs par la ment rôl, a mi nisz té riu mok fel -
so ro lá sá ról – azaz a kor mány szer ke zet rôl –, to váb bá a
köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rôl va la mint a kor mány
tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló tör vény ja vas -
la tok kal.6

A ko ráb bi, a mun ka vál la lók ra lé nye ge sen ked ve zôbb
fel men té si sza bá lyok meg vál toz ta tá sát a kor mány tiszt -
vi se lôk jog ál lá sá ról szó ló tör vény ja vas lat há rom do log -
gal in do kol ja. Egy részt az or szág ked ve zôt len gaz da sá gi
hely ze té vel, amely in do kol ja „a fog lal koz ta tás – így kü -
lö nö sen a jog vi szony meg szün te tés – fel té te lei nek ru gal -
ma sab bá és ta ka ré ko sab bá té te lét”. Más részt az elô ter -
jesz tô sze rint „nincs al kot má nyos, cél sze rû sé gi vagy eti -

kai alap ja an nak, hogy a köz tiszt vi se lôk a töb bi fog lal -
koz ta tott hoz ké pest – ép pen az ál lam mal szem ben –
kiemelt vé del met él vez ze nek és de fac to fel ment he tet len -
né vál ja nak az ál la mi felada tok vég re haj tá sa so rán. Sôt,
a je len le gi fo ko zott vé de lem je len tôs rész ben okol ha tó
azért, hogy a ma gyar köz igaz ga tás ha té kony sá ga ala -
csony és köz megíté lé se rossz.” Har mad részt eb bôl kö -
vet ke zôen az a „mél tá nyos megol dás, hogy az ál la mot –
eb ben az elis mer ten szá má ra al kot má nyo san erô sebb
hely ze té ben – megil les se az a jog, hogy legalább olyan
fel té te lek kel szün tes se meg a jog vi szonyt, mint a kor -
mány tiszt vi se lô, azaz in do ko lás nél kül, 2 hó na pos fel -
men té si idô vel”. A fel men tés ko ri in do ko lá si kö te le zett ség
el tör lé sé nek azon ban az elôb bi em lí té sen kí vül az elô ter -
jesz tô egyet len mon dat tal sem ad ja okát. Sem az ál ta lá -
nos, sem pe dig a rész le tes in do ko lás ban.7 A tör vény ja vas -
lat in do ko lá sá ban fog lal tak hoz ké pest az elô ter jesz tôk
kép vi se le té ben a ple ná ris ülé sen fel szó la ló kép vi se lô ex -
po zé já ban sem mon dott to váb bi in do ko kat,8 vi szont a
szak bi zott sá gi vi tá ban gya kor la ti lag két ség be von ta a
köz igaz ga tá si-kor mány tiszt vi se lôi élet pá lyát. Ezt ta lán a
kö vet ke zô mon da tá val fo gal maz ta meg a legegyér tel -
mûb ben: „De ön ma gá ban az zal a meg kö ze lí tés sel, hogy
itt va la kik ar ra tet ték fel az éle tü ket, hogy a köz szol gálat -
ban dol goz nak, ez egy nem reá lis élet hely zet”.9 Megjegy -
zem, hogy ab szur di tá sán túl ér de mes ezt a mon da tot
szem be ál lí ta ni ugyanazon mi nisz té rium má sik ál lam tit -
ká rá nak, nem egé szen öt hó nap pal ké sôb bi mon da tá -
val: „va ló ban ter vez zük a kor mány tiszt vi se lôi élet pá lya -
mo dell be ve ze té sét is”.10 A kor mány pár ti kép vi se lôk
fôkép pen az egyik bi zott ság vi tá já ban nyil vá ní tot tak vé -
le ményt, mely nek a lé nye ge a két har ma dos fel ha tal ma -
zás hang sú lyo zá sa volt, va la mint az, hogy – sa ját ko ráb -
bi ön kor mány za ti ve ze tô ként megélt pél dáik kal – rá mu -
tas sa nak ar ra, hogy jó az, ha a kor mány meg kap ja a le -
he tô sé get a köz szfé ra átala kí tá sá ra, amely le he tô ség gel
bi zo nyo san nem fog visszaél ni.11

Az el len zé ki pár tok a par la men ti vi ta so rán a ja vas lat
igaz sá gos sá gá nak és mél tá nyos sá gá nak két ség be vo ná -
sa és az ér dek kép vi se le tek kel va ló egyez te tés hiá nya mel -
lett a ta nul mány ál tal vizs gált kör ben két prob lé mát emel -
tek ki. Egy részt – és ezt ta lán ki vé tel nél kül az összes el -
len zé ki kép vi se lô megem lí tet te –, hogy a ter ve zet va ló -
já ban nem az in do ko lás ban leírt okok miatt fon tos a
kor mány nak, ha nem azért, hogy a ne kik nem tet szô, ve -
lük nem lo já lis köz szol gá kat in do ko lás nél kül, azon nal
és az ál lam kasszát nem ter hel ve le hes sen el bo csá ta ni.
Más részt az elô ter jesz tés al kot má nyos sá gát és a nem -
zet kö zi jog sza bá lyok nak va ló meg fe le lé sét vi tat ták az el -
len zé kiek.12 A kép vi se lôk mó do sí tó in dít vá nyaik ban az
Al kot mány 70/A. §-á nak, va la mint 57. §-á nak meg sér -
té sé re hi vat koz tak, va la mint ar ra, hogy az in do ko lá si kö -
te le zett ség meg szün te té se sér ti az Eu ró pai Unió Alap jo -
gi Char tá já nak 30. cik két,13 va la mint az Eu ró pa Ta nács
Fe lül vizs gá lat Eu ró pai Szo ciá lis Char tá já nak 24. cikk a)
pont ját.14 Az egyik el len zé ki kép vi se lô cso port ve zér szó -
no ka az zal a mon dat tal zár ta az el bo csá tás sza bá lyai ra
vo nat ko zó gon do la tait, hogy „ez ma ga a ke gyenc rend -
szer ma ni fesz tá ció ja”.15

A 2010. jú nius 8-án el fo ga dott tör vényt a köz tár sa sá -
gi el nök – ak kor még Só lyom Lász ló – meg fon to lás ra
vissza küld te az Or szág gyû lés nek. Az el nök osz tot ta azt
a vé le ményt, mely sze rint a jog sza bály in do ko lás nél kü li
mun ka vi szony-meg szün te tés re vo nat ko zó pont ja el len -
té tes az Eu ró pai Unió Alap jo gi Char tá ja 30. cik ké vel, s
kiegé szí tet te az ér ve ket az zal, hogy az Eu ró pai Unió ról

2



szó ló szer zô dés 6. cikk (1) be kez dé se sze rint a Char ta
ugyanolyan jo gi kö tô erô vel bír, mint az ala pí tó szer zô -
dé sek. Kiemel te, azért sem ért egyet a tör vénnyel, mert
az „a kor mány tiszt vi se lôk ese té ben a Mun ka tör vény -
köny ve alá tar to zó mun ka vál la lók nak já ró vé de lem nél is
ke ve seb bet ad”, ki ra gad egy jog vi szonyt a mun ka vi lá -
gá ból, tel jes ség gel hiány zik a tör vény bôl a rend szer ta ni
szem lé let, s nem ve szi fi gye lem be a köz szol gá la ti jog sa -
já tos sá gait. (Meg jegy zem, ez az érv a par la men ti vi tá ban
is fel me rült.16) Az tán az in do ko lás nél kü li fel men té si le -
he tô sé get il le tô jog al ko tói mö göt tes szán dé kok egy ré -
szét érin tô meg jegy zés: „Így a po li ti kai sem le ges ség, a
po li ti kai szán dé kok kal szem be ni szak mai és jo gi ér vek
meg je le né sé nek le he tô sé ge ve szély be ke rül.”.17 Ugyanezt
fo gal maz ta meg az or szág gyû lé si vi tá ban egy el len zé ki
kép vi se lô, de lé nye ge sen erô tel je sebb, po li ti kai szó no ki
stí lus ban: „szak mai kri ti ka nél kü li párt szol gá kat akar nak,
nem a min den ko ri ál lam iránt lo já lis köz tiszt vi se lô ket”.18

Az el nö ki vé tó miatt megis mé telt vi ta után – mely ben az
el len zék gya kor la ti lag a ko ráb bi ér veit is mé tel te meg19 –
az in do ko lás nél kü li két hó na pos fel men té si ren del ke zést
jú nius 21-én vál to zat lan for má ban fo gad ta el az Or szág -
gyû lés. A vi ta vé gé re az Al kot mány bí ró ság tett pon tot,
amely 2011-ben egy han gú ha tá ro zat tal al kot mány el le -
nes nek nyil vá ní tot ta, s má jus 31-i ha tállyal meg sem mi -
sí tet te az in do ko lás nél kü li el bo csá tást le he tô vé té vô ren -
del ke zést.20 A kor mány za ti cél eléré sét azon ban az Al -
kot mány bí ró ság sem aka dá lyoz ta meg, hi szen a tör vény
ha tály ba lé pé se és a ha tá lyon kí vül he lye zé se kö zöt ti kö -
zel egy év alatt a kí vánt sze mély cse ré ket könnye dén le le -
he tett bo nyo lí ta ni.

A fen tie ken kí vül még em lí tést ér de mel, hogy né hány,
szin tén új jog sza bá lyi ren del ke zés ér tel mé ben, az összes
ál lam igaz ga tá si szerv nél a fon to sabb sze mé lyi dön tés -
hez a Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té rium köz -
igaz ga tá si ál lam tit ká rá nak jó vá ha gyá sa szük sé ges.21 A
köz igaz ga tá si mi nô ség po li ti káért és sze mély zet po li ti káért
fe le lôs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium köz igaz ga tá -
si ál lam tit ká rá nak jó vá ha gyá sa nél kül nem ne vez he tô ki
és nem is ju tal maz ha tó egyet len he lyet tes ál lam tit kár, mi -
nisz té riu mi fô osz tály ve ze tô, fô osz tály ve ze tô-he lyet tes, osz -
tály ve ze tô avagy köz pon ti hi va tal ve ze tô sem. En nek pe -
dig még a tör vény ja vas lat sze rint sem szak mai in do kai van -
nak – iga zá ból ér de mi in do ko lást nem is ta lá lunk az elô -
ter jesz té sek ben.22 Per sze ne he zen is le het ne el hin ni, hogy
ez a sze mély job ban ért min den te rü let hez, a víz ügyi igaz -
ga tás tól, az ag rárigaz ga tá son át a nem zet kö zi ma gán jo -
gig, mint a ve ze tôt ki ne vez ni szán dé ko zó köz vet len fe let -
tes. A ki ne ve zen dô ve ze tô lo ja li tá sát vi szont meg tud ja
ítél ni, s aki is me ri a je len leg e hi va talt be töl tô köz igaz ga -
tá si ve ze tôt, ta lán még in kább így gon dol hat ja.

Kö vet kez tet ni ta lán több re is le het, két tényt azon ban
biz to san megál la pít ha tunk. Az egyik, hogy mi köz ben kö -
te le zett sé gei ket – így pél dául sztrájk hoz va ló jo gu kat
avagy fe gyel mi és anya gi fe le lôs sé gü ket – nem eny hí tet -
te, a tör vény le bon tot ta az el bo csá tá sok kor lá tait a köz -
szfé rá ban, szin te kor lát lan sza bad sá got ad va sze mély -
ügyi dön té sek ben az ál la mi ve ze tô kön ke resz tül a kor -
mány nak; a mun ka vi szo nyu kat meg tar tó, avagy fris sen
meg szer zô kor mány tiszt vi se lôk pe dig ki szol gál ta tot tabb
stá tusz ba ke rül tek. A má sik, hogy a gya kor lat azt bi zo -
nyí tot ta, hogy nagy szám ban bo csá tot tak el ép pen kor -
mány tiszt vi se lô vé vált ko ráb bi köz szol gá lat ban dol go zó -
kat a tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tô rö vid idôn be lül.23

S mindeze ken túl, hogy a lo já lis utó dok ki vá lasz tá sa is
könnyebb le gyen, meg szûnt az a sza bály, amely a köz -

pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek ve ze tô meg bí zá sú al kal -
ma zot tai nak ki ne ve zé sét pá lyá za ti el já rást kö ve tôen tet -
te le he tô vé.24

2. SZE MÉLY RE SZA BOTT JOG AL KO TÁS

Az el múlt év ben, négy eset ben biz to san tet ten ér he tô
volt a sze mély re sza bott jog al ko tás. Ez ön ma gá ban is
rend kí vül ká ros fo lya mat, de té mánk szem pont já ból azt
iga zol ja, hogy amennyi ben aka dá lya van egy a kor mány -
fô ál tal szor gal ma zott ve ze tôi ki ne ve zés nek il let ve je lö lés -
nek, rend sze res jel leg gel megál la pít ha tó, hogy az aka -
dályt jog al ko tá si esz kö zök kel há rít ják el. Két po li ti kus nál
te hát ez volt az ok. A har ma dik sze mély ese té ben azt
de monst rál ja a dön tés, hogy megéri lo já lis ve ze tô nek
ma rad ni, mert hosszú tá von is meg vé di ôket a rend szer,
a ne gye dik ese té ben csu pán a ki ne ve zé se miatt össze -
fér he tet len né vá ló má sik po zí ció já nak meg tar tá sát se gí -
tet ték elô.
a) Bor kai Zsolt kor mány pár ti or szág gyû lé si kép vi se lô,

Gyôr Me gyei Jo gú Vá ro sá nak pol gár mes te re. A Fi desz
frak ció ve ze tô je és az Or szág gyû lés Hon vé del mi és ren dé -
sze ti bi zott sá gá nak kor mány pár ti el nö ke 2010. jú lius 8-
án – nem egé szen há rom hó nap pal az ön kor mány za ti
vá lasz tá sok elôtt – a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyát
mó do sí ta ni kí vá nó ön ál ló kép vi se lôi in dít ványt nyúj tot -
tak be, mely sze rint a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo -
má nyú tag jai szol gá la ti jog vi szo nyuk alatt és le sze re lé -
sük után 5 évig nem in dul hat nak je lölt ként sem or szág -
gyû lé si, sem ön kor mány za ti, sem pe dig eu ró pai par la -
men ti vá lasz tá so kon.25 So kak sze rint a ja vas lat cél ja az
volt, hogy a ra di ká lis jobb ol da li párt je len tôs szá mú tag -
já nak in du lá sát el le he tet le nít sék.26 Az Or szág gyû lés Hon -
vé del mi és ren dé sze ti bi zott sá ga jú lius 12-én tár gyal ta
meg a tör vény ja vas la tot.27 Ezen az ülé sen, ami kor Bor kai
Zsolt, a kér dé sé re ka pott ál lam tit ká ri vá lasz után ráéb -
redt, hogy a mó do sí tás ôt is érin ti, az ô je lölt té vá lá sát is
el le he tet le ní ti, szü ne tet kért az el nök tôl, aki a ja vas lat tal
tel jes mér ték ben egyetér tett. Párt tár sai val va ló rö vid kon -
zul tá ció után a kép vi se lô el hagy ta az ülés ter met. A szü -
net után az el nök, aki a ja vas lat egyik elô ter jesz tô je, ma -
ga ér velt a ja vas lat mel lett, s ob jek ti vi tá sá ra hi vat ko zott,
lám, Bor kai Zsol tot is érin ti. A bi zott ság kor mány pár ti tag -
jai igen nel sza vaz tak az ál ta lá nos vi tá ra al kal mas ság ról.
Mindezek után az elô ter jesz tôk még ugyanazon a na pon
vissza von ták a ja vas la tu kat, s egyide jû leg be nyúj tot ták az
5 éves idô tar ta mot 3 év re mó do sí tó in dít vá nyu kat.28 Ezt
nem egé szen 24 órá val ké sôbb tár gyal ta meg a szak bi -
zott ság,29 s ez a ver zió Bor kai Zsol tot már nem érin tet te.
Kü lön ér de kes ség, hogy a két in dít vány in do ko lá sa az idô -
tar ta mot le szá mít va be tû sze rint megegye zik. Zá ró mon -
dat ként pe dig meg je gyez ném: Schmitt Pált köz tár sa sá gi
el nök ké vá lasz tá sa után Bor kai Zsolt vál tot ta a Ma gyar
Olim piai Bi zott ság el nö ki szé ké ben.
b) Sza páry Györ gyöt, a mi nisz ter el nök gaz da ság po li -

ti kai fô ta nács adó ját, aki a je len le gi mi nisz ter el nök nek el -
len zé ki idô szak ban nem ke vés se gít sé get nyúj tott a Ma -
gyar Nem ze ti Bank alel nö ke ként, a kor mány fô ki akar ta
ne vez ni a Ma gyar Köz tár sa ság wa shing to ni nagy kö ve -
té nek. A prob lé ma csak az volt, hogy Sza páry úr 72 éves
volt, a kor mány tiszt vi se lôk jog ál lá sá ról szó ló tör vény30

ren del ke zé se sze rint pe dig leg fel jebb 70 éves ko ráig le -
het va la ki kor mány tiszt vi se lô, pél dául nagy kö vet.
A megol dás ezút tal Vej key Im re ke resz tény de mok ra ta
kép vi se lô fe jé ben szü le tett meg, aki mó do sí tó in dít vá -
nyá ban a tör vényt új sza kasszal ja va sol ta kiegé szí te ni, a
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kö vet ke zôk sze rint: „A kor mány tiszt vi se lôi jog vi szony te -
kin te té ben a Ktv. 15. § (1) be kez dés e) pont ját az zal az
el té rés sel kell al kal maz ni, hogy az ott meg ha tá ro zott élet -
ko ri kor lát alól a mi nisz ter el nök fel men tést ad hat, ha a
kor mány tiszt vi se lôi ki ne ve zés a kül szol gá lat hoz kap cso -
ló dó kép vi se let-ve ze tôi meg bí zás hoz szük sé ges.”.31 A
kor mány ter mé sze te sen tá mo gat ta a ja vas la tot. A par -
la men ti bi zott sá gi és ple ná ris ülé se ken le foly ta tott vi ták -
ban min den el len zé ki párt rá mu ta tott ar ra, hogy a ja vas -
lat cél ja csu pán Sza páry ki ne ve zé sé nek le he tô vé té te le.
A fel szó la ló kor mány pár ti kép vi se lô, va la mint az ál lam -
tit kár ter mé sze te sen ál ta lá nos in do ko kat han goz tat tak.32

A bi zott sá gi vi tá ban, kér dé sem re, mely sze rint a je len lé -
vô he lyet tes ál lam tit kár szak mai hi te les sé gét is mér leg re
té ve ki me ri-e je len te ni, hogy a ja vas lat „… egy olyan át -
fo gó, egy olyan el vi mó do sí tás nak te kint he tô-e, amit nem
Sza páry György ki ne ve zé se, ha nem más kor mány za ti
szem pon tok is megala poz nak”, ki té rô vá laszt adott.
E sze rint „… a mó do sí tás a nem zet kö zi gya kor lat tal össz -
hang ban van, nem el len té tes, más or szá gok ban is gya -
ko ri pél dák van nak ha son ló eset re”.33 A fen ti té nye ken
túl me nôen az is gyen gí ti a kor mány ál lás pont já nak hi te -
les sé gét, hogy a kor mány tiszt vi se lôk jog ál lá sá ról szó ló
tör vényt, va la mint az azt megala po zó al kot mány mó do -
sí tó ja vas la tot – me lyet ez a ja vas lat ép pen Sza páry ki -
ne ve zé se elôtt mó do sí ta ni kí ván – né hány hó nap pal a
mó do sí tó ja vas lat be nyúj tá sa elôtt ter jesz tet te be kép vi -
se lô tár sai val egyé ni kép vi se lôi in dít vány ként az ak kor
még csak ki je lölt köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter,
s fo gad ta el mind össze sen 6 nap pal ezután az Or szág -
gyû lés.34 Ak kor va jon miért nem me rült fel a han goz ta -
tott ál ta lá nos in dok?
c) Szász Ká roly a Pén zü gyi Szer ve ze tek Ál la mi Felügye -

le té nek el nö ke volt az el sô Or bán-kor mány ide jén, s
most, a má so dik Or bán-kor mány hi va tal ba lé pé se után
is mét el nyer te ezt a po zí ciót. A nagy bel po li ti kai bot rányt
ka vart ál la mi vég kielé gí té sek kel kap cso la tos tör vény al -
ko tá si mun ka ered mé nye kép pen, amely so rán gon do -
san ügyel tek ar ra, hogy an nak ha tá lya csak az el sô
Orbán-kor mány man dá tu má nak le jár ta után el bo csá tott
ál la mi ve ze tôk re vo nat koz zon, ki de rült, hogy Szász Ká -
roly, te kin tet tel a bí ró sá gi el já rás miatt el hú zó dó ki fi ze -
tés re, mégis a tör vény ha tá lya alá esik.35 Azaz a volt el -
nök nek vissza kell fi zet nie több mint száz mil lió fo rin tos
vég kielé gí té sé nek 98%-át. A na gyob bik kor mány párt
frak ció ve ze tô je azon ban megol dot ta a prob lé mát. Kap -
cso ló dó mó do sí tó ja vas la tot nyúj tott be, mely sze rint a
2005. ja nuár el se je utá ni ki fi ze té sek ma rad nak adó kö -
te le sek, de – és ez a mó do sí tás – ide nem ért ve „… a
jog vi szony 2005. ja nuár 1-jét megelô zô meg szû né se jog -
el le nes sé gét megál la pí tó bí ró sá gi ha tá ro zat ban megál -
la pí tott össze ge ket…”.36 A ja vas lat in do ko lá sát elol vas -
va egyet len ér vet sem ta lál ni. Sem tar tal mit, sem ar ra vo -
nat ko zót, hogy a ja vas lat nak ez a ré sze mi lyen ko he ren -
cia-za vart kü szö böl ki. Szász Ká ro lyon kí vül pe dig hosszas
utá na já rás ered mé nye kép pen sem si ke rült olyan ál la mi
ve ze tôt ta lál nom, aki re a ren del ke zés vo nat koz na.

d) Kol tay And rást a kor mány több ség – a ko ráb ban a
kor mány pár tok de le gált ja ként a Ma gyar Te le ví zió Köz -
ala pít vány Ku ra tó riu má nak el nök sé gi tag ja ként már be -
vált szak em bert – kí ván ta az újon nan megala kí tott Mé -
dia ta nács tag já vá vá lasz ta ni. Kol tay egy egye te mi lap
szer kesz tô je. Bár az össze fér he tet len sé gi sza bá lyok kö -

zött to vább ra is sze re pel az, hogy nem le het a Mé dia ta -
nács tag ja „hír köz lé si vagy mé dia szol gál ta tó, mû sor ter -
jesz tô, rek lám ügy nök ség, saj tó ter mé ket kiadó, lap ter -
jesz tô vál lal ko zás ve ze tô tiszt ség vi se lô je, ve ze tô tes tü le -
té nek tag ja, felügye lô bi zott sá gi tag ja”,37 a jog al ko tó
meg nyug ta tóan ren dez te a kol lí zi ót, ami kor is rög zí tés -
re ke rült, hogy „a Mé dia ta nács tag ja vo nat ko zá sá ban
nem mi nô sül össze fér he tet len nek a saj tó ter mék kia dó -
já val vagy ala pí tó já val lét re ho zott, tu do má nyos te vé keny -
ség vég zé sé re, tu do má nyos ered mé nyek köz zé té te lé re,
vagy tu do má nyos is me ret ter jesz tés re vo nat ko zó mun ka -
vi szony, va la mint mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi -
szony”. Kol tay And rás te hát to vább ra is el lát hat ja a lap
szer kesz tôi felada tait, ár gus szem mel ôr köd ve an nak tör -
vé nyes mû kö dé se fe lett. Az pe dig min den kép pen meg -
jegy zen dô, hogy az össze fér he tet len ség aló li fel men tô
ren del ke zés ko difi ká to ra nem más, mint Kol tay And rás
volt, legalábbis ô sze re pelt a Ka rá csony Ger gely or szág -
gyû lé si kép vi se lô ré szé re e- ma il ben meg kül dött do ku -
men tum szer zô je ként.38

Szám ta lan eset ben me rült fel az, hogy a kor mány pár -
tok ér de kelt sé gi kö ré be tar to zó vál lal ko zá sok (pél dául a
rész ben a volt pén zügy mi nisz ter – je len leg az MNB
Felügye lô Bi zott sá gá nak és a Költ ség ve té si Ta nács nak az
el nö ke – tu laj do ná ban ál ló biz to sí tó tár sa ság, vagy egy
nagy, ma gyar tu laj do nú élel mi szer lánc) miatt tar tal maz -
nak egyes pén zü gyi tár gyú tör vé nyek ki vé te le ket, s le het
is lo gi kát ta lál ni ezek ben az ok fej té sek ben. Ezek azon -
ban kí vül es nek a bi zo nyít ha tó ság kö rén, így ta nul má -
nyom ban konk ré tan nem is té rek ki rá juk.

3. KI NE VE ZÉ SEK ÉS A TISZT SÉG VI SE LÔK 
KI VÁ LASZ TÁ SÁ NAK A GYA KOR LA TA

Min den kép pen ér de mes, legalább né hány fon to sabb
pél dát ala pul vé ve, fi gyel met szen tel ni an nak, hogy a
je len le gi kor mány hi va tal ba lé pé se óta kik ke rül tek más
ha tal mi ágak, a kor mány za tot felügye lô szer ve ze tek
avagy ön ál ló al kot má nyos szer vek élé re. A Ma gyar Köz -
tár sa ság és az Ál la mi Szám ve vô szék el nö ke köz vet le nül
a na gyob bik kor mány zó párt frak ció já ból ült át új hi va -
ta lá ba. A leg fôbb ügyész az el sô Or bán-kor mány ide jén
töl töt te be ugyanezt a posz tot. Pár tat lan sá gát már ak -
kor so kan meg kér dô je lez ték, hi szen ko ráb ban a kor -
mány párt or szág gyû lé si kép vi se lô je lölt je volt. A mé dia -
ha tó ság fris sen ki ne ve zett el nö ke már nem csak je lölt -
je, ha nem a je len le gi kor mány párt or szág gyû lé si kép vi -
se lô je volt. A két meg vá lasz tott al kot mány bí ró kö zül az
egyik a je len le gi kor mány fô ko ráb bi kan cel lá ria mi nisz te -
re volt. A Füg get len Ren dé sze ti Pa nasz tes tü let el nö ké -
nek az el sô Or bán-kor mány egy ko ri belügyi he lyet tes
állam tit ká rát vá lasz tot ta meg az Or szág gyû lés. A Ma gyar
Nem ze ti Bank Felügye lô Bi zott sá gá nak el nö ke pe dig –
s pár hó nap pal ké sôbb egy sze mély ben az átala kult Költ -
ség ve té si Ta nács el nö ke is – a je len le gi mi nisz ter el nök
ko ráb bi pén zügy mi nisz te re lett. És ter mé sze te sen se sze -
ri, se szá ma a párt kö tô dé sét nem ilyen egy sze rûen iga -
zol ha tó ma ga sabb és kö zép szin tû ve ze tôk nek – hang -
sú lyo zom, nem po li ti kai posz to kon. De hogy egy konk -
rét pél dá ra utal jak: az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
egyik tag ja az Or szág gyû lés hez be nyúj tott önélet raj zá -
ban fon tos nak tar tot ta ki hang sú lyoz ni, hogy fia évek
óta Fi desz tag.
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Al kot mány bí ró ság

1. AZ AL KOT MÁNY BÍ RÁK JE LÖ LÉ SE

a) 2010. jú nius 7-én Mát rai Már ta kor mány pár ti kép vi -
se lô asszony gon dol ta úgy, hogy mi vel „a ha tá lyos je lö -
lé si sza bá lyok nem biz to sít ják a tes tü let fo lya ma tos és
za var ta lan mû kö dé sét”, ide je meg vál toz tat ni az al kot -
mány bí rák je lö lé si rend jét.39 A ko ráb bi gya kor lat sze rint
a min den ko ri kor mány ol dal csak az el len zék egyetér té -
sé vel tu dott al kot mány bí rá kat je löl ni. Min den frak ció egy
ta got de le gált a je lö lô bi zott ság ba, akik több sé gi dön tést
hoz tak. En nek, a Nem ze ti Ke re kasz tal tár gya lá so kon ki -
dol go zott mód szer nek az volt az oka, hogy a tes tü let -
ben a le he tô sé gek hez mér ten leg ke vés bé je len jen meg
a po li ti kai ér dek. A je lö lé si fo lya mat ban az el len zé ki,
avagy ép pen a kor mány ol da li vé tó megaka dá lyoz ta, hogy
a má sik ol dal szá má ra po li ti kai kö tô dé se, vagy ép pen né -
zet rend sze re miatt el fo gad ha tat lan sze mély vál jon az Al -
kot mány bí ró ság tag já vá. A rend szert per sze le het bí rál -
ni, hi szen mégis csak va la mi fé le po li ti kai al ku ered mé nye -
kép pen vál tak je lölt té a ja va solt sze mé lyek, s két ség te len,
ez a sza bály több ször ered mé nye zett éve kig tar tó si ker -
te len je lö lé si el já rást. Nem ör dög tôl va ló te hát, hogy egy
két har ma dos par la men ti több ség gel ren del ke zô kor mány
meg pró bál jobb rend szert al kot ni. A gon dot csak az
okoz za, hogy a ja vas lat megint nem szól más ról, mint a
ha ta lom kon cent rá lá sá ról. A ja vas lat alap ján a nyolc ta gú,
a ké sôb bi mó do sí tás sze rint 9–15 ta gú je lö lô bi zott ság -
ban, mely nek össze té te le iga zo dik a par la men ti ará nyok -
hoz, a je len le gi kor mány pár tok, most már az el len zék be -
le szó lá sa nél kül, ön ál lóan ál lít hat nak je löl te ket.40 A jog sza -
bályt, ha tály ba lé pé se után, azon nal al kal maz ták is. Az
al kot mány bí rák vá lasz tá sa kor – de mok ra ti kus el kö te le -
zett sé gét bi zo nyí tan dó – az új sza bá lyok alap ján felállt je -
lö lô bi zott ság min den párt je lölt jét al kot mány bí ró-je lölt té
vá lasz tot ta, majd a kor mány ol dal 2010. jú lius 22-én, a
ple ná ris ülé sen meg vá lasz tot ta az ál ta luk je lölt két al kot -
mány bí rót.41 Ez pe dig a ha ta lom tech ni ká nak az a mód sze -
re, amit so kan ci niz mus nak ne vez nek. Aki egy ki csit is be -
le gon dol, rá jön, hogy a je lö lé si sza bá lyok meg vál toz ta tá -
sa nem azért volt fon tos, hogy az el len zék ál tal ja va solt
sze mé lyek je lölt té vá lá sát megaka dá lyoz has sák, ha nem
azért, hogy a kor mány ol dal ál tal ja va solt sze mé lyek je lölt -
té vál has sa nak az el len zék egyetér té se nél kül is. A ki zá -
ró lag a kor mány pár tok ál tal ja va solt je löl tek meg vá lasz -
tá sa kér dést sem hagy ma ga után a kor mány mó do sí tó ja -
vas lat tal kap cso la tos va ló di szán dé kai val kap cso lat ban.

Só lyom Lász ló ak ko ri köz tár sa sá gi el nök az el fo ga dott
tör vényt meg fon to lás ra vissza küld te az Or szág gyû lés -
nek. Leg fôbb kri ti kai ész re vé te le az el len zé ki frak ciók -
hoz ha son lóan az volt, hogy a tör vény kiik tat ja a rend -
szer bôl a komp ro misszum kény sze rét, így a ma sem jó
rend szer to váb bi rom lá sát idé zi elô. A jog sza bály „sem
for mai, sem tar tal mi okok ból nem ké pes be töl te ni ga -
ran ciá lis felada tát”. Egy ta nul mánnyal is felérô átira tá -
ban bí rál ja a jog sza bály szer kesz té si, nyelv ta ni és tar tal -
mi hiá nyos sá gait, s ja vas la tot tesz ar ra, hogy a je lö lé si
rend szert az Or szág gyû lés ak ként vál toz tas sa meg, hogy
– szá mos eu ró pai or szág gya kor la tá hoz ha son lóan – a
tör vény ho zás má sik al kot má nyos szerv vagy szer vek köz -
re mû kö dé sé vel vá lasszon al kot mány bí rá kat.42 Az elô ter -
jesz tô a ja vas lat is mé telt meg tár gya lá sa kor a köz tár sa -
sá gi el nök ja vas la tai ból annyit fo ga dott meg, hogy elô -
ter jesz té sét a je lö lô bi zott ság össze té te lé re vo nat ko zóan

kiegé szí tet te.43 El len zé ki párt tett olyan ja vas la tot, hogy
az al kot mány bí ró vá lasz tás fo lya ma tá ba más al kot má -
nyos szerv is be vo nás ra ke rül jön.44 A kép vi se lôk a megis -
mé telt vi tá ban ér vei ket is megis mé tel ték, s in terp re tál -
ták az ál lam fô átira tát.45

b) Nem me he tünk el a mel lett sem, hogy ugyanez a
tör vény ja vas lat – mintegy mel lé ke sen – ha tá lyon kí vül
he lye zi az Al kot mány 24. § (5) be kez dé sét. Ez a sza kasz,
mely a Horn-kor mány ide jé ben lé pett ha tály ba, ar ról ren -
del ke zett, hogy az al kot mány kon cep ciót csak az Al kot -
mány-e lô ké szí tô bi zott ság tag jai nak négy ötö dös tá mo -
ga tá sá val le het az Or szág gyû lés elé ter jesz te ni, azaz a
két har ma dos kor mány több ség el le né re, legalább egy el -
len zé ki párt egyetér té se szük sé ges hoz zá. A „mintegy
mel lé ke sen” meg jegy zés ar ra vo nat ko zik, hogy a tör -
vény ja vas lat in do ko lá sa egyet len be tût sem tar tal maz a
ha tá lyon kí vül he lye zés oká ról. A par la men ti vi tá ban,
több szö ri kér dé seink el le né re,46 az elô ter jesz tô szó ban
sem volt haj lan dó in do ko lást fûz ni a ja vas la tá hoz. Bár -
hon nan is néz zük, nem le het más ként ér tel mez ni – és
ez volt er rôl az el len zé ki frak ciók vé le mé nye is47 –, mint
hogy ezt a ren del ke zést ész re vét le nül kí ván ták az Or -
szág gyû lés sel el fo gad tat ni. Vé gül, saj nos nem az elô ter -
jesz tô rész vé te lé vel, de mégis kiala kult egy vi ta ar ról,
hogy a ha tá lyon kí vül he lyez ni ja va solt ren del ke zés egyál -
ta lán ha tály ban van-e még, vagy sem.48 Elis me rem, ez
le gi tim vi ta. Ha azon ban a kor mány za ti szán dé kot vizs -
gál juk, e jog vi ta nem bír túl nagy je len tô ség gel. Vi lá go -
san ki raj zo ló dik a kor mány zat nak az a szán dé ka, hogy
nem kí ván ja a négy ötö dös sza bályt be ve zet ni, avagy
fenn tar ta ni – ez a fent ne ve zett jog ér tel me zés kér dé se –,
ha nem egyér tel mûen el kí ván ja há rí ta ni azt az aka dályt,
hogy a kor mány koa lí ció az el len zék tá mo ga tá sa nél kül
nem nyújt hat ja be az al kot mány kon cep ciót. Ér de kes ség,
hogy ez zel a ren del ke zés sel kap cso lat ban még a ra di ká -
lis jobb ol dal is úgy fo gal ma zott, en nél még Horn Gyu la
volt szo cia lis ta mi nisz ter el nök is de mok ra tább volt: „Azt
is ki kell mon da nunk saj nos, hogy a Horn-kor mány ko -
mo lyab ban gon dol ta a nem ze ti együtt mû kö dést, mint
saj nos a je len le gi kor mány pár tok, ugyanis ôk ve zet ték
be több mint két har ma dos par la men ti több sé gük bir to -
ká ban is azt az al kot mány ren del ke zést, amit most önök
tö röl ni akar nak.”49

Mát rai Már ta ön ál ló kép vi se lôi in dít vá nyai nak el fo ga -
dá sá val is mét leom lott két olyan gát, ami a kor mány -
több ség ön ál ló dön té si le he tô sé gé nek út já ban állt.

2. AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HA TÁS KÖ RÉ NEK 
SZÛ KÍ TÉ SE

Az Al kot mány bí ró ság 2010. ok tó ber 26-án al kot mány -
el le nes nek nyil vá ní tot ta és meg sem mi sí tet te50 a köz szfé -
rá ban fo lyó sí tott vég kielé gí té se ket ter he lô kü lönadót
vissza me nô le ges ha tállyal le he tô vé té vô „egyes gaz da -
sá gi és pén zü gyi tár gyú tör vé nyek megal ko tá sá ról és mó -
do sí tá sá ról szó ló” tör vényt.51 A kor mány pár tok nak presz -
tízs kér dés volt a tör vény ha tály ba lép te té se, hi szen mind
vá lasz tá si kam pá nyuk ban, mind azután, megígér ték,
hogy vissza szer zik a „po fát lan vég kielé gí té se ket”.52 Egy
szá muk ra szim bo li kus je len tô sé gû tör vény ha tá lyon kí -
vül he lye zé se mel lett ez volt az el sô olyan al ka lom a vá -
lasz tá sok óta, ami kor egy tes tü let út ját áll ta a kor mány -
nak, fô leg úgy, hogy kvá zi az el len zék nek adott iga zat,
hi szen az el len zé ki pár tok a tör vény ja vas lat tár gya lá sa -
kor ve he men sen han goz tat ták, hogy a jog sza bály, an -
nak vissza me nô le ges ha tá lya miatt al kot mány el le nes lesz.
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Az Al kot mány bí ró ság dön té se után a Fi desz frak ció ve -
ze tô je még ugyanazon a na pon a meg sem mi sí tett jog -
sza bállyal megegye zô kép vi se lôi ön ál ló in dít ványt ter jesz -
tett elô. A kü lönb ség az ere de ti hez ké pest csu pán annyi
volt, hogy a vissza me nô le ges ha tályt nem csak a tár gyi
év ele jéig, ha nem 5 év re vissza me nôen ha tá roz ta meg.
Emel lett egy al kot mány mó do sí tó ja vas lat tal és az Al kot -
mány bí ró ság ról szó ló tör vény mó do sí tá sá val53 – mely ben
az Al kot mány bí ró ság ha tás kö ré nek csök ken té sét ja va -
sol ta, – kí ván ta elér ni, hogy a tes tü let az is mét be nyúj -
tott tör vényt ne sem mi sít hes se meg. A mó do sí tó ja vas -
la tok lé nye ge az volt, hogy ki zár ta a nép sza va zás le he -
tô sé gét „a költ ség ve tés rôl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá -
ról, a köz pon ti adó ne mek rôl, il le té kek rôl és já ru lé kok ról,
a vá mok ról, va la mint a he lyi adók köz pon ti fel té te lei rôl
szó ló tör vé nyek tar tal má ról”. Az Al kot mány bí ró ság fe -
lül vizs gá la ti le he tô sé gét pe dig olyan tör vény tar tal má ról,
amely or szá gos nép sza va zás sal sem vál toz tat ha tó meg.
In do ko lás nak az Al kot mány bí ró ság ed di gi te vé keny sé -
gé nek há rom so ros mél ta tá sa mel lett mind össze sen anny-
it írt az elô ter jesz tô, hogy „a jog ál lam meg szi lár du lá sá -
val az al kot mány bí rás ko dás ilyen szé les jog kö re má ra in -
do ko lat lan ná vált”.54 Ezek ben a tárgy kö rök ben te hát
meg szûnt a tör vény ho zás kont roll ja. A ja vas lat tár sa dal -
mi vissz hang ja óriá si volt. Nem csak balol da li, ha nem
jobb ol da li mér ték adó köz sze rep lôk is éles kri ti kát fo gal -
maz tak meg.55

A két in dít ványt együt tes vi tá ban tár gyal ta az Or szág -
gyû lés. Ex po zé já ban a frak ció ve ze tô egyet len mon dat -
tal nem szólt a két tör vény ja vas lat ról, ki zá ró lag a vég -
kielé gí té sek be haj tá sá nak er köl csi kö te les sé gé rôl be szélt,
amely vi szont egyik ja vas lat nak sem volt tár gya.56 A na -
gyob bik kor mány párt ve zér szó no ka szin tén ki zá ró lag a
vá lasz tói aka rat ról és a vég kielé gí té sek vissza szer zé sé nek
szük sé ges sé gé rôl be szélt.57 Le het ezt a ma ga tar tást úgy
is ér té kel ni, hogy mel lé be szél tek. Az sem jó, de még min -
dig jobb, mint a má sik le he tô ség. E sze rint le von ha tó ez
a kö vet kez te tés: a kor mány ol dal úgy vé li, hogy az ál ta -
luk vá zolt cél eléré se ér de ké ben bár mi lyen esz köz igény -
be ve he tô. A vá lasz tói aka rat pe dig, ami szent, min den -
re fel ha tal maz za ôket, az min den jog el vet, ad di gi nor -
mát, akár a tár sa dal mi együtt élés ad di gi tel jes sza bály -
rend sze rét fe lülír ja. Ér de kes lett vol na vá laszt kap ni ar ra,
hogy va jon miért tér el gyö ke re sen a ja vas lat írás ban be -
ter jesz tett in do ko lá sa, és az elô ter jesz tôi ex po zé ban vá -
zolt in do ko lás. A fel szó la lás ból ugyanis ez az egy legalább
ki de rült. És azt is ér de kes lett vol na meg hall gat ni, va jon
az írás be li in dok miért nem me rült fel egy szer sem az al -
kot mány elô ké szí tés fo lya ma tá ban. Nyil ván va ló, hogy a
va lós in dok az elô ter jesz tôi ex po zé ban hang zott el. Csak
saj nos szo mo rú, ami eb bôl kö vet ke zik: az elô ter jesz tô va -
lót lan in do ko lást írt egy al kot mány mó do sí tó ja vas lat hoz.

E szá muk ra lát ha tóan és mel les leg ért he tôen kel le met -
len na pi rend tár gya lá sa kor a kor mány több ség nem egy
ha son lóan kí nos té má ban – az OVB ha tás kö ré nek mó do -
sí tá sá ról szó ló tör vény ja vas lat tár gya lá sa kor – al kal ma -
zott tech ni kát vá lasz tott, nem zá rat ta le ügy ren di ja vas -
lat tal a vi tát, ha nem gya kor la ti lag boj kot tál ta azt. Az ál -
ta lá nos vi tá ban a kö te le zô elô ter jesz tôi ex po zét és a ve -
zér szó no ki fel szó la lást le szá mít va – meg jegy zem, a
ki seb bik kor mány párt még ve zér szó no kot sem ál lí tott –
meg sem szó lal tak. Össze sen két kor mány pár ti kép vi se -
lô szó lalt fel a több mint 4 órás vi tá ban mind össze sen
nem egé szen 6 perc ben, de ôk sem a tör vény ja vas lat ról
be szél tek. A kor mány nem mon dott vé le ményt a ja vas -
lat ról. Még annyit sem, hogy tá mo gat ja-e vagy sem. Lát -

ha tó és ér zé kel he tô volt, a kor mány ki vár, mi lesz a tár -
sa da lom és a kül föld reak ció ja. De a frak ció ve ze tô is
hang sú lyoz ta rend kí vü li nyi tott sá gát a jó szán dé kú mó -
do sí tó ja vas la tok be fo ga dá sá ra.58

Az el len zé ki pár tok érv rend sze re nagy já ból megegye -
zett. A fel szó la ló kép vi se lôk kiemel ték, hogy a két har -
ma dos fel ha tal ma zás de mok ra ti kus ke re tek kö zött nem
je lent telj ha tal mat, és a „fül ke for ra da lom ra” hi vat ko zás -
sal sem le het bár mit meg ten ni. A ja vas la tot a kor mány -
za ti ha ta lom lát vá nyos de monst rá lá sá nak ne vez ték, a
kor mány zat ma ga tar tá sát pe dig úgy jel le mez ték, hogy
ahe lyett, hogy tu do má sul ven né az Al kot mány bí ró ság
dön té sét, meg bün te ti azt a szer ve ze tet, ame lyik szem -
be mert men ni ve le. Töb ben je lez ték, hogy nem ve ze tett
so sem jó ra, ha a ha ta lom re la ti vi zál ni kezd te a jog sza bá -
lyo kat az igaz sá gos ság ra va ló hi vat ko zás sal. Ek kor vál -
tak is mert té a kor mány ma gán nyug díj pénz tá rak ál la mo -
sí tá sá val kap cso la tos el kép ze lé sei. Sok kép vi se lô ve tet te
fel, hogy a tör vény ja vas la tok leg fô kép pen azt a célt szol -
gál ják, hogy a tes tü let ha tás kö ré nek csök ken té sé vel ki -
zár ják a le he tô sé gét an nak, hogy a kor mány költ ség ve -
té si ter veit az Al kot mány bí ró ság ke resz tül húz za. E kör -
ben me rült fel a ja vas lat to váb bi cél ja ként, hogy a kor -
mány meg akar ja aka dá lyoz ni, hogy a költ ség ve té si
ter veit fe lülír has sa egy nép sza va zás. Volt, aki szó vá tet -
te, hogy az in do ko lás ban nem a va ló di jog al ko tói szán -
dék je le nik meg, még az elô ter jesz tô is más in do ko kat
han goz ta tott ex po zé já ban és a saj tó ban, va la mint hogy
az elô ter jesz tô nem a ja vas lat ról be szél, és a kor mány -
pár ti kép vi se lôk nem vesz nek részt a vi tá ban. Az elô ter -
jesz tôi vá lasz ban a frak ció ve ze tô gya kor la ti lag egyet len
fel ve tés re sem vá la szolt ér dem ben.59

A ja vas lat rész le tes és zá ró vi tá já ban a frak ció ve ze tô
kiemel te, hogy egyez te tett a ci vil szfé rá val, és az ô ké ré -
sük re be fo gad két mó do sí tó ja vas la tot. Az egyik alap ján
az Al kot mány bí ró ság ha tás kö ri sza bá lyait nem kö ti össze
a nép sza va zá si ti lal mak kal. Meg kell je gyez ni, hogy ez
ön ma gá ban nem ered mé nyez sem mi fé le tar tal mi vál to -
zást, csu pán jog tech ni kai ér te lem ben össze han gol ja az
Al kot mány bí ró ság ról szó ló tör vény ren del ke zé seit az ér -
de mi, má sik mó do sí tás sal, az al kot mány mó do sí tás sal.
E sze rint az Al kot mány bí ró ság nak nem tel je sen szû nik
meg a jo ga ar ra, hogy fe lül vizs gál ja a pén zü gyi tár gyú
jog sza bá lyo kat, ha nem az élet hez és em be ri mél tó ság -
hoz, a sze mé lyes ada tok vé del mé hez, a gon do lat, lel ki -
is me ret és val lás sza bad sá gá hoz, avagy a ma gyar ál lam -
pol gár ság hoz va ló alap jo gok sé rel me miatt meg te he ti.60

Vol tak töb ben, akik ezt po zi tí vum ként ér té kel ték. Csak -
hogy ez a tak ti ka nem más, mint szem fény vesz tés. Két
lé pés elô re, és egy lát szat lé pés hát ra. Be nyúj ta ni egy már
elô re lát ha tóan köz fel há bo ro dást ki vál tó ja vas la tot, majd
a tár sa dal mi egyez te tést kö ve tôen lát szó lag vissza lép ni
egyet a ci vil szfé ra ha tá sá ra, s eb bôl egye sek de mok ra -
ti kus ér zü le tet sej te nek a dön tés mö gött, holott va ló já -
ban nem tör tént sem mi. Ezt a mód szert nem most ta lál -
ták ki, jól is mû kö dik, csak az a baj ve le, hogy nem fel -
tét le nül a de mok ra ti kus rend sze rek sa ját ja. Hiány zik a
fe lül vizs gá la ti le he tô sé gek kö zül a tu laj don hoz va ló jog.
A Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té rium ál lam tit ká -
ra a szak bi zott ság vi tá já ban gya kor la ti lag azt mond ta,
hogy azért nincs a fe lül vizs gá la ti okok kö zött ott a tu laj -
don jog, mert azt az adó tör vé nyek min den kép pen sér -
tik.61 Ér de kes ér ve lés. Ha az Al kot mány bí ró ság a tu laj -
don hoz fû zô dô alap jog alap ján nem bí rál hat ja felül a
pén zü gyi tár gyú tör vé nye ket, az majd nem olyan, mint -
ha egyál ta lán nem te het né. Per sze kí ván csi len nék ar ra,
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va jon mi tör tén ne ak kor, ha mond juk a lel ki is me re ti sza -
bad ság arány ta lan kor lá to zá sá ra va ló hi vat ko zás sal he -
lyez ne ha tá lyon kí vül egy adó tör vényt a tes tü let. Mert
ha az in do ko lás min den ki szá má ra ér zé kel he tôen – akár
szán dé ko san – sü let len ség, a ren del ke zés ak kor is meg -
fel leb bez he tet le nül min den kit kö te lez. Szo mo rú len ne
azon ban, ha Ma gyaror szág el jut na odáig, hogy ál lam -
ha tal mi szer vek egy más sal nyíl tan ri va li zál nak. Ta lán már
csak egy szo mo rúbb len ne en nél, ha az Al kot mány bí ró -
ság vé gül „ér te ne a szó ból”.

A zá ró vi tá ban, kor mány kép vi se le té ben elô ször szólt
hoz zá a par la men ti vi tá hoz a köz igaz ga tá si és igaz ság -
ügyi mi nisz ter. Ér veit azon ban az elô ter jesz tôé hez le het
csak ha son lí ta ni. Ér de mi vá la szo kat nem adott, csak ar -
ról szólt, hogy a tár sa dal mi fel ha tal ma zás miatt a kor -
mány nem le het te he tet len, a vég kielé gí té se ket vissza
kell sze rez ni. Hoz zá szó lá sá nak annyi ér tel me azon ban
fel tét le nül volt, hogy legalább a sza va zás nap ján for má -
li san is ki de rült, hogy a kor mány tá mo gat ja a ja vas la to -
kat.62 Az elô ter jesz tôi zár szó sem szólt más ról, mint
arról, hogy a vég kielé gí té sek vissza kö ve te lé se miatt szük -
ség van e mó do sí tás ra, kiegé szít ve az zal, hogy az elô ter -
jesz tô nyi tott volt a tár sa dal mi egyez te té se ken elôadot -
tak ra.63

Az el mon dot tak hoz ta lán még annyit ér de mes hoz zá -
ten ni, hogy az al kot má nyo zás fo lya ma tá ban in for má li -
san fel me rült két le he tô ség. Az egyik, hogy a két ka ma -
rás par la ment ese té ben fel sô ház ve het né át az Al kot -
mány bí ró ság ha tás kö rei nek leg na gyobb ré szét, a má sik
pe dig, hogy a tes tü le tet be le het ne in teg rál ni a bí rói szer -
ve zet be, az újon nan lét re ho zan dó Kú ria ke re tei kö zé. Ez
vé gül nem tör tént meg, azon ban az el vett jog kö rö ket a
Fi desz al kot mány-ter ve ze te nem szán dé ko zik visszaad ni
a tes tü let nek.

Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság

Hor váth Zsolt Veszp rém me gyei kép vi se lô 2010. jú nius
14-én be nyúj tott ön ál ló kép vi se lôi in dít vá nyá ban ja va -
sol ta a vá lasz tá si el já rás ról szó ló tör vény mó do sí tá sát.64

„Az or szá gos Vá lasz tá si Bi zott sá got min den ál ta lá nos vá -
lasz tás al kal má val meg kell újí ta ni: az or szág gyû lé si, az
ön kor mány za ti és az eu ró pai par la men ti ál ta lá nos vá lasz -
tá sok ki tû zé sét kö ve tôen új Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got kell vá lasz ta ni. Ez a megol dás a nem zet kö zi gya -
kor lat ban is is mert, és le he tô sé get te remt ar ra, hogy a
kü lön bö zô vá lasz tás tí pu sok ból fa ka dó el té rô szem pon -
to kat is mér le gel hes se az Or szág gyû lés az Or szá gos Vá -
lasz tá si Bi zott ság tag jai nak meg vá lasz tá sa kor.” Ez a tel -
jes és szó sze rin ti in do ko lá sa an nak a ja vas lat nak, ame -
lyik a Ma gyar Köz tár sa ság vá lasz tá si rend jét el lenôr zô
füg get len szer ve ze té nek más kon cep ció sze rin ti átala kí -
tá sát kez de mé nye zi. Kieme len dô, hogy az Or szá gos
Válasz tá si Bi zott ság tag jait 2010. feb ruár 15-én még az
elô zô össze té te lû Or szág gyû lés vá lasz tot ta meg, s man -
dá tu muk a so ron kö vet ke zô ál ta lá nos or szág gyû lé si kép -
vi se lô vá lasz tá sig tar tott vol na. Ta lán nem igé nyel ter je del -
me sebb in do ko lást, hogy vél he tôen nem Hor váth Zsolt
Veszp rém me gyei kép vi se lô éb redt rá hir te len ar ra, hogy
az OVB ta gok vá lasz tá sa kor más, a nem zet kö zi gya kor -
lat ban is is mert mód szert kí ván be ve zet ni a je len le gi he -
lyett, ha nem sok más kép vi se lô tár sá hoz ha son lóan ô is
a kor mány stró man já nak sze re pét vál lal ta ma gá ra. Hor -
váth Zsolt ja vas la tát az Or szág gyû lés a be nyúj tás nap ján
tár gyal ta meg, ugyanazon a na pon zá rult le a vi ta. A vi -

tá ban min den el len zé ki kép vi se lô cso port vi tat ta a leírt
jog al ko tói szán dé kot, s fel hív ta a fi gyel met, hogy a va -
ló di cél nem más, mint még egy el len súlyt kiemel ni a
rend szer bôl.65 Ez nem is cso da, hi szen a kö rül mé nyek -
bôl va ló kö vet kez te té se ken felül ex po zé já ban ma ga az
elô ter jesz tô egé szí tet te ki ér ve lé sét az zal, hogy ja vas la ta
be nyúj tá sá nak har ma dik oka az volt, hogy a tes tü let a
Fi desz 2006-os nép sza va zá si kez de mé nye zé sei kap csán
meg ho zott eluta sí tó dön té seit az Al kot mány bí ró ság
meg vál toz tat ta, emiatt az OVB nem vé gez te meg fe le lô -
kép pen a mun ká ját. Ezért „itt az idô ar ra, hogy ezen a te -
rü le ten is egy mû kö dô ké pes in téz mé nye le gyen Ma -
gyaror szág nak”.66 Ez az ér ve lés nem ke ve sebb an nál,
mint hogy a ha ta lom, akár a tör vény mó do sí tá sá val is,
el tá vo lít ja a ne ki nem tet szô te vé keny sé get vég zô, tô le
füg get le nül mû kö dô szer vek tag jait is. De ha az elô ter -
jesz tô sza vai nem let tek vol na elég gé vi lá go sak, a na -
gyob bik kor mány párt ügy ve ze tô alel nö ke fel szó la lá sá -
ban nem hagy két sé get az iga zi jog al ko tói szán dék fe lôl.
Több mint 10 perc ben egyes egye dül a vá lasz tá si bi zott -
ság ak ko ri tag jai nak al kal mat lan sá gá ról be szélt. De áll -
jon itt idé zet is: „Eh hez ké pest nem azt vizs gál ják most,
ked ves kép vi se lô tár saim, hogy bet lit adott elô, te hát nem
ér de mes az OVB- nek ez az össze té te le ar ra, hogy bár mi -
ben is de mok ra ti kus kont rollt vagy fé ket je lent sen, mert
rosszul mû kö dött…”.67 A tény le ges jog al ko tói szán dé -
kon, va la mint a be nyúj tás és tár gya lás kö rül mé nyein felül
leg töb ben ar ra hív ták fel a fi gyel met, hogy a kor mány
leg fon to sabb cél ja az le het a mó do sí tás sal, hogy a hoz -
zá lo já lis ta gok kal fel töl tött OVB se gít sé gé vel meg ne he -
zít se a jog al ko tá si aka ra tu kat egye dül fe lülír ni ké pes köz -
jo gi for ma, a nép sza va zás kiírá sát.68 Éj fél hez kö ze led ve,
a Fi desz frak ció ve ze tô jé nek in dít vá nyá ra az el nök an nak
el le né re le zár ta a vi tát, hogy még több be je len tett kép -
vi se lô várt fel szó la lás ra. Er re Ma gyaror szá gon hosszú
évek óta nem volt pél da.

Az Or szág gyû lés 2010. jú lius 22-én vá lasz tot ta meg
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság új tag jait. Az öt tag ból
és egy pót tag ból ál ló tes tü let be csu pán egyet len el len zé -
ki – a leg ki sebb el len zé ki párt ál tal ja va solt – je lölt ke -
rült. Vé gül az idô szak han gu la tá nak ér zé kel te té se cél já -
ból ér de mes megem lí te ni, hogy az or szág gyû lé si ha tá -
ro za ti ja vas lat hoz csa tolt egyik önélet rajz ból ki de rül, a
je lölt fon tos nak tar tot ta kiemel ni ab ban: „Fiam […] évek
óta FI DESZ tag.”69

Költ ség ve té si Ta nács

A Költ ség ve té si Ta ná csot, mely nek felál lí tá sát el len zé ki
erô ként még tá mo gat ta, a kor mány gya kor la ti lag meg -
szün tet te. E tény nél azon ban szo mo rúbb a mo ti vá ció,
mely kí sér te tie sen ha son lít az Al kot mány bí ró ság gal kap -
cso la tos al kot mány mó do sí tás ki vál tó oká hoz. A kor mány
is mét de monst rál ta azt, hogy mi lesz azok sor sa, akik kri -
ti zál ni me rik. A ta nács el nö két pe dig ci ni kus mó don gya -
kor la ti lag meg fosz tot ták hi va ta lá tól.

A Költ ség ve té si Ta nács 2009 feb ruár já ban jött lét re,
miu tán az Or szág gyû lés meg vá lasz tot ta a Költ ség ve té si
Ta nács há rom fôs el nök sé gét. A tör vény70 ere de ti ren del -
ke zé sei alap ján az Or szág gyû lés ki lenc év re vá lasz tot ta
a Költ ség ve té si Ta ná csot. A Költ ség ve té si Ta nács egy-
egy tag ját a köz tár sa sá gi el nök, az Ál la mi Szám ve vô szék
el nö ke és a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke je löl te. A Költ -
ség ve té si Ta nács az Or szág gyû lés tör vény ho zá si te vé -
keny sé gét tá mo ga tó tes tü let, mely te vé keny sé ge so rán
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nem uta sít ha tó, csak a tör vé nyek nek van alá ren del ve.
Az ere de ti ren del ke zé sek szé les kö rû feladat és ha tás kört
biz to sí tot tak a Költ ség ve té si Ta nács ré szé re mak ro gaz -
da sá gi elô re jel zé sek ké szí té sé re, költ ség ve té si ada tok ra
vo nat ko zó tech ni kai ki ve tí tés ké szí té sé re, a költ ség ve té -
si ter ve zés sel, elô re jel zés sel és ha tás vizs gá lat tal kap cso -
la tos mód szer ta ni aján lá sok ké szí té sé re, to váb bá a költ -
ség ve té si tör vé nyen kí vül min den, az Or szág gyû lés ál tal
tár gyalt tör vény költ ség ve té si ha tá sát il le tô becs lés ké -
szí té sé re, s min den más ja vas lat költ ség ve té si ha tá sá ra
vo nat ko zóan. A Költ ség ve té si Ta nács vé le mé nyez te emel -
lett a költ ség ve té si el szá mo lá si és szám vi te li tár gyú jog -
sza bá lyok ter ve ze teit.71 A Költ ség ve té si Ta nács éven te
be szá molt az Or szág gyû lés nek te vé keny sé gé rôl és ta -
pasz ta la tai ról.

A Költ ség ve té si Ta nács több elem zé sé ben, s a költ ség -
ve tés par la men ti vi tá ja so rán ke mény kri ti kát fo gal ma -
zott meg a kor mány ter vei vel kap cso lat ban, mely nek lé -
nye gét az Or szág gyû lés jegy zô köny ve72 alap ján az aláb -
biak ban fog la lom össze.

Ugyan a 2011. évi költ ség ve té si terv ese tén – fi gye -
lem mel a ma gán nyug díj pénz tá rak ból az ál lam ra szál ló
va gyon ra, il let ve a kü lönadók ra – a szo ká sos nál lé nye -
ge sen ki seb bek a koc ká za tok, a költ ség ve tés hosszú tá -
von azon ban fenn tart ha tat lan. A költ ség ve té si stra té gia
alap kö ve a fog lal koz ta tás és a ter me lé keny ség nö ve ke -
dé se, a ter ve zett nö ve ke dés éven te 3 szá za lék. A ki tû -
zött cél eléré sé hez szük sé ges, né hány év alatt ered mény -
re ve ze tô mun ka he lyösz tön zô prog ra mok je leit egyelô -
re nem lát ják. A fog lal koz ta tás nak a kö vet ke zô évek re
fel té te le zett ug rás sze rû nö ve ke dé se nem ki zárt, de ilyen
mér ték ben nem va ló szí nû. Az adó csök ken té sek a kiadás
csök ken té se nél kül a kö vet ke zô né hány év ben a költ ség -
ve té si hiány emel ke dé sét okoz zák. 2014-ig a kor mány
ál tal ki ve tí tett 400 ezer he lyett csak 100 ezer fô vel bô -
vül a fog lal koz ta tás. A ter ve zett fog lal koz ta tás-nö ve ke -
dés el ma ra dá sa ese tén pe dig a szá mí tá sok ar ra az ered -
mény re ve zet tek, hogy 2013 után a költ ség ve té si egyen -
leg több mint 500 mil liárd fo rint tal rosszabb a kor mány -
za ti ter vek ben sze rep lô ér ték nél. A kor mány ál tal
be nyúj tott do ku men tum nem át lát ha tó, nem tar tal maz
koc ká zat elem zést. A költ ség ve té si tör vény ja vas lat ban ki -
raj zo ló dott költ ség ve té si po li ti ka koc ká za tos terv, amely -
nek eset le ges si ker te len sé ge te te mes ká rok kal jár hat. Az
ígé ret tel el len tét ben to vább ma rad nak az adó rend szer -
ben a vál ság adók.

10 nap pal a kri ti kák meg fo gal ma zá sa után a Ro gán
An tal or szág gyû lé si kép vi se lô ál tal elô ter jesz tett költ ség -
ve té si kap cso ló dó mó do sí tó ja vas la tok73 miatt a Költ ség -
ve té si Ta nács Tit kár sá gá nak 2011. év re ter ve zett költ -
ség ve té si tá mo ga tá sa tel jes egé szé ben el vo nás ra ke rült.
Ezek után a Ma gyar Köz tár sa ság 2011. évi költ ség ve té -
sét megala po zó egyes tör vé nyek mó do sí tá sá ról szó ló tör -
vény ja vas lat hoz be nyúj tott bi zott sá gi mó do sí tó ja vas lat -
tal, majd zá ró sza va zás elôt ti mó do sí tó ja vas lat tal meg -
szûnt a Költ ség ve té si Ta nács Tit kár sá ga, vagyis a Költ -
ség ve té si Ta nács szak ér tôi hát te re, il let ve mó do sult a
Költ ség ve té si Ta nács össze té te le és feladat kö re is.74 Az új
sza bá lyo zás sze rint a Költ ség ve té si Ta nács tag ja a Ma -
gyar Nem ze ti Bank el nö ke, az Ál la mi Szám ve vô szék el -
nö ke, va la mint egy, a köz tár sa sá gi el nök ál tal hat év re
ki ne ve zett, kiemel ke dô tu dá sú köz gaz dász. Az Ál la mi
Szám ve vô szék el nö ke azon ban a ha tá lyos sza bá lyo zás
alap ján össze fér he tet len ség miatt nem ve he tett vol na
részt a ta nács mun ká já ban, te kin tet tel ar ra, hogy or szág -
gyû lé si kép vi se lôi – meg jegy zem, kor mány pár ti – man -

dá tu mát cse rél te új po zí ció já ra. En nek felol dá sa is mét
tör vény mó do sí tást ge ne rált.75 Az Or szág gyû lés el vesz -
tet te dön té si jo gát. Fi gye lem mel ar ra, hogy a „tel jes
megúju lás hoz”, a ko he ren cia biz to sí tá sá hoz szük ség volt
a Költ ség ve té si Ta nács ko ráb ban 9 év re meg vá lasz tott el -
nö ké nek el tá vo lí tá sá ra, egy egész ség ügyi tár gyú tör vé -
nyek mó do sí tá sá ról szó ló sa lá ta tör vény hez be nyúj tott zá -
ró sza va zás elôt ti mó do sí tó ja vas lat tal ez is meg tör tént.76

Hoz zá te szem, tel je sen ház sza bály el le nes mó don, hi szen
a zá ró sza va zás elôt ti mó do sí tó ja vas lat csak a be nyúj tott
ere de ti tör vény ja vas lat tal kap cso la tos ko he ren cia za var ki -
kü szö bö lé sé re irá nyul hat. A köz tár sa sá gi el nök, a na gyob -
bik kor mány párt volt alel nö ke élt is új jog kö ré vel, s ki ne -
vez te Já rai Zsig mon dot, az el sô Or bán-kor mány ko ráb bi
pén zügy mi nisz te rét, a Ma gyar Nem ze ti Bank Felügye lô
Bi zott sá gá nak el nö két a Költ ség ve té si Ta nács élé re. Így a
jó részt a kor mány za ti költ ség ve té si po li ti kát vé le mé nyez -
ni hi va tott há rom ta gú tes tü let két tag já nak lo ja li tá sa is
biz to sí tott lett. Az már csak ráadás, hogy so kan – úgy hi -
szem, nem alap ta la nul – kér dô je le zik meg Já rai két funk -
ció já nak össze fér he tô sé gét.77 A Költ ség ve té si Ta nács tit -
kár sá gá nak meg szün te té se mel lett fel ho zott kor mány -
pár ti érv az volt, hogy a ta nács tag jai mö gött ál ló inf ra -
struk tú rá ra fi gye lem mel szük ség te len az ön ál ló, drá ga
ap pa rá tus fenn tar tá sa. A fo lya ma tot meg gyor sí tan dó, a
ko ráb bi szak mai ap pa rá tust je len tô tit kár ság meg szün te -
té se kö ré ben szük sé ges sé vált a Mun ka Tör vény köny vé -
nek mó do sí tá sa is a cso por tos lét szám leépí tés ga ran ciá -
lis sza bá lyai nak kiik ta tá sa ér de ké ben.78

Az or szág gyû lé si vi tá ban nem iga zán is mer het tük meg
a kor mány párt in do kait, a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi
mi nisz ter egyik nyi lat ko za tá ból azon ban igen: „A Fi desz
már 2006-ban is és most is azt kép vi se li, hogy erôs jo go -
sít vá nyok kal ren del ke zô Költ ség ve té si Ta nács le gyen,
amely nek nincs bü rok rá ciá ja […], el kell dön te ni, hogy
mi tôl erô sebb egy hi va tal, at tól-e, hogy na gyobb a költ -
ség ve té se, vagy erô sebb ha tás kö rei van nak.”79 De va ló -
ban úgy van, ahogy a mi nisz ter ál lít ja? A Költ ség ve té si
Ta nács volt el nö ke sze rint nem. Ad dig egyetért, hogy
„a kulcs kér dés in kább az, hogy mik a ta nács felada tai.”
De Ko pits György sze rint a ta nács nak „a tör vény mó do -
sí tás nyo mán nem csak hogy nincs vé tó jo ga, de a feladat -
lis tá ja is drá maian le szû kült.”80 A Költ ség ve té si Ta nács
tag jai a köz tár sa sá gi el nök nek írt le ve lük ben így rész le -
te zik a mó do sí tást:
„A meg kül dött tör vény úgy mó do sí ta ná a költ ség ve -

té si fe le lôs sé gi tör vényt, hogy a jö vô ben a Költ ség ve té -
si Ta nács nem kö vet né fo lya ma to san nyo mon, így nem
is mu tat hat ná be a szak tör vé nyek költ ség ve té si ha tá sait.
A Költ ség ve té si Ta nács tag jai nak szi lárd meg gyô zô dé se,
hogy ez je len tô sen csök ken te né a köz pén zü gyek át lát -
ha tó sá gát és a gaz da ság po li ti ka hi te les sé gét.
Mi vel a je len le gi Költ ség ve té si Ta nács egyik leg fon to -

sabb hi va tá sa ép pen a költ ség ve té si fo lya ma tok fenn -
tart ha tó sá gá nak vizs gá la ta, a mi nô sé gi kor mány zás in téz -
mé nyi ga ran ciái te kin te té ben nagy vissza lé pést je len te -
ne, ha az el fo ga dott tör vény alap ján a jö vô ben lét re jö vô
tes tü let felada ta le szû kül ne az éves költ ség ve té si tör vé -
nyek vé le mé nye zé sé re.
Egy há rom ta gú tes tü let ter mé sze te sen ön ma gá ban

nem tud ja el vé gez ni – az er re egyéb ként tör vé nyi leg kö -
te le zett elô ter jesz tôk he lyett – a költ ség ve té si fenn tart -
ha tó ság szem pont já ból lé nye ges va la mennyi par la men ti
dön tés elô ze tes ha tás becs lé sét. E felada tá nak csak ak -
kor tud meg fe lel ni, ha tá masz kod hat egy, ezek re a
felada tok ra spe cia li zá ló dott elem zé si köz pont ra. A Költ -
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ség ve té si Ta nács Tit kár sá gán kí vül sem az ál la mi, sem a
ma gán szek tor ban, sem a nem zet kö zi szer ve ze tek ben
nem lé te zik je len leg olyan elem zôi ka pa ci tás, ahol az
ilyen felada tok el lá tá sá hoz szük sé ges szak tu dás, lá tás -
mód és ada thoz zá fé ré si jo go sult sá gok ren del ke zés re áll -
nak. A felépült szak ér tôi és in téz mé nyi hát tér fel szá mo -
lá sa egy, a köz jót szol gá ló – az ál lam pol gá rok és a par -
la men ti kép vi se lôk tá jé ko zó dá sát elô se gí tô – szel le mi
erô for rás tu da tos el pusz tí tá sát je len te né.
A Költ ség ve té si Ta nács in téz mé nyé nek ter ve zett átala -

kí tá sa gya kor la ti lag mind az el lá tott felada tok, mind az
ezek hez kap cso ló dó jo go sít vá nyok te kin te té ben vissza -
té rést je lent ugyanah hoz a jo gi hely zet hez, amely a költ -
ség ve té si fe le lôs sé gi tör vény el fo ga dá sa elôtt le he tô vé
tet te az or szág kül sô és bel sô hi te les sé gét le rom bo ló, át -
lát ha tat lan és fenn tart ha tat lan költ ség ve té si po li ti ka foly -
ta tá sát. Az új tör vény alap ján a jö vô ben lét re jö vô tes tü -
let egyet len jo go sít vá nya az len ne, hogy még a par la -
men ti be nyúj tást megelô zôen egy al ka lom mal vissza -
küld he ti a Kor mány nak a költ ség ve té si ter ve zet re
vo nat ko zó vé le mé nyét, és újabb ter ve zet el ké szí té sé re
kö te lez he ti, amennyi ben az zal nem ért egyet. A má so dik
ter ve zet nél azon ban, már ez a jog sem il le ti meg, csu -
pán azt biz to sít ja a tör vény, hogy vé le mé nyét köz zé te -
gyék az Or szág gyû lés hon lap ján.”81

Azt gon do lom, hogy a Költ ség ve té si Ta náccsal kap -
cso lat ban írt be ve ze tô gon do la taim a fen tiek összeg zé -
se nél kül is jól ki raj zo lód nak.

Igaz ság szol gál ta tás

1. BÍ RÓ SÁG

A bí ró sá gok kal, azaz az igaz ság szol gál ta tás sal, mint ha -
tal mi ág gal kap cso lat ban mar káns dön tés még nem szü -
le tett. Ez nem meg le pô, hi szen a Leg fel sôbb Bí ró ság el -
nö ké nek man dá tu ma még 5 évig tart, a bí rák a sa ját
szer ve ze tük ve ze té sé tôl leg füg get le nebb „ál la mi tiszt vi -
se lôk”, s vél he tôen az igaz ság szol gál ta tás in teg ri tá sá nak
meg sér té se le het az egyik leg ké nye sebb té ma. Lát ni kell
azon ban, hogy az al kot má nyo zás so rán nem dôlt még
el a leg fel sôbb bí ró sá gi el nö ki és az OIT el nö ki funk ció
szét vá lasz tá sá nak kér dé se, ugyanak kor a legutób bi mó -
do sí tás nyo mán az OIT el nö ke az ed di giek mel lé to váb -
bi ön ál ló jog kö rö ket ka pott, jó részt ép pen sze mé lyi dön -
té sek kö ré ben.82 Már pe dig, ha a min den ko ri OIT el nök -
nek egy sze mé lyi dön té sén mú lik a me gyei bí ró sá gi el nö -
kök és kol lé gium ve ze tôk ki ne ve zé se, fon tos dön té si jo got
kap a bí rák ér té ke lé sé vel és fe gyel mi fe le lôs ség re vo ná -
sá val kap cso lat ban, az bi zony ha tás sal le het az ítél ke zé -
si te vé keny ség re, a bí rói füg get len ség re. Az pe dig to váb -
bi gon dol ko dás ra kész te ti az em bert, hogy mit ered mé -
nyez het mindez, ha a két funk ció szét vá lasz tás ra ke rül,
és az Or szág gyû lés most vá laszt meg va la kit OIT el nök -
nek – ter mé sze te sen két har ma dos több ség gel, mond juk
ki lenc év re.

Az új kor mány ál tal be ter jesz tett, „egyes tör vé nyek -
nek a bí ró sá gok ha té kony mû kö dé sét és a bí ró sá gi el já -
rá sok gyor sí tá sát szol gá ló mó do sí tá sá ról” szó ló tör vény83

– amely a fen ti, az OIT el nö ké nek ki bô ví tett jog kö rét is
sza bá lyoz za – ren del ke zé se alap ján az Or szá gos Igaz ság -
szol gál ta tá si Ta nács tag já vá vá lik a költ ség ve té sért fe le -
lôs mi nisz ter, ezál tal nô a kor mány be fo lyá sa, és meg -
szû nik a 2/3-os bí rói több ség a ta nács ban. Az al kot mány -
kon cep ció elô ké szí té se so rán a min den ki ál tal tá mo ga -

tott ga ran ciák és rész le te sebb sza bá lyok vé gül nem je -
len tek meg az el fo ga dott kon cep ció ban, ezért az e ha -
tal mi ág ra vo nat ko zó kor mány za ti el kép ze lé sek csak rész -
ben is mer tek.

2. ÜGYÉSZ SÉG

Az al kot mány-e lô ké szí tés sel pár hu za mo san a kor mány
be ter jesz tet te, az Or szág gyû lés pe dig el fo gad ta „az
ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ról és az ügyész sé gi adat -
ke ze lés rôl szó ló 1994. évi LXXX. tör vény mó do sí tá sá ról
szó ló tör vény ja vas la tot”.84 E sze rint a leg fôbb ügyész
man dá tu má nak hossza 6-ról 9 év re emel ke dett, a leg -
fôbb ügyész ma már csak ügyé szek kö zül vá laszt ha tó az
or szág gyû lé si kép vi se lôk két har ma dá nak sza va za tá val,
meg szûnt a leg fôbb ügyész in ter pel lál ha tó sá ga, va la mint
a leg fôbb ügyész jo got ka pott ar ra, hogy fel ment se a 65.
élet évü ket be töl tött ügyé sze ket. A leg fôbb ügyész man -
dá tu má nak le jár ta után, ha a par la ment nem tud 2/3-os
több ség gel új leg fôbb ügyészt vá lasz ta ni, a ko ráb bi man -
dá tu ma meg hosszab bo dik. Ab ban az eset ben is, ha be -
töl töt te a 70. élet évét. Mindezek alap ját pe dig egy nem
sok kal ko ráb ban be nyúj tott al kot mány mó do sí tó ja vas -
lat85 te rem tet te meg, kiegé szít ve az elôb bie ket az zal,
hogy az ügyész ség rôl va la mint az ügyé szek szol gá la ti vi -
szo nyá ról szó ló tör vény el fo ga dá sá hoz a je len lé vô or -
szág gyû lé si kép vi se lôk két har ma dá nak sza va za ta szük -
sé ges. A bô egy ol da las in do ko lás ugyan meg le he tô sen
szûk sza vúan szak mai, mél tá nyos sá gi és al kot má nyos sá -
gi ér ve ket vo nul tat fel. Az al kot mány mó do sí tás par la -
men ti vi tá já ban a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz té -
riu mi ál lam tit kár mind a szak bi zott sá gi, mind a ple ná ris
ülé sen el hang zott elô ter jesz tôi fel szó la lá sá ban vi tat ha -
tó, de két ség te le nül lo gi kus és té nyek kel alá tá masz tott
ér ve ket vo nul ta tott fel a leg fôbb ügyész in ter pel lál ha tó -
sá gá nak meg szün te té se mel lett, s a szer ve zet köz jo gi
hely ze té vel in do kol ta a ja va solt két har ma dos sza va za ti
arány be ve ze té sé nek szük sé ges sé gét. Kiemel te a ja vas -
lat tal kap cso lat ban, hogy az a leg fôbb ügyész szán dé -
kai val megegye zik.86 Az ál lam tit kár a rész le tes vi ta le zá -
rá sa kor, a vi tá ban el hang zot tak ra rea gál va megis mé tel -
te ér veit.87 Az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ról szó ló tör -
vény tár gya lá sa kor azon ban a kor mány kép vi se lô je
gya kor la ti lag nem tett mást, mint is mer tet te a ja vas lat
ren del ke zô ré szét.88 A Fi desz ve zér szó no ka – meg jegy -
zem, Sa la mon Lász ló egyik bi zott sá gi fel szó la lá sa ki vé -
te lé vel, mely ben a ’89-es sza bá lyo zás tör té ne té rôl be -
szélt,89 igaz ez az összes töb bi kor mány pár ti fel szó la ló -
ra – az ál lam tit ká ri ér ve lé sek hez új ele met egyik tör vény -
ja vas lat vi tá já ban sem tett hoz zá.90 Amel lett, hogy az
al kot mány mó do sí tá si ja vas lat ex po zé ja az egyik üdí tô ki -
vé tel volt a töb bi kö zött, hi szen va ló ban véd he tô szak mai
ér ve ket vo nul ta tott fel az elô ter jesz tô, a jog al ko tó va ló -
di szán dé kát il le tôen egyik tör vény ja vas lat ese té ben sem
va gyok meg gyô zôd ve ar ról, hogy hin ni le het az írás be li
és a szó be li in do ko lás ban fog lal tak nak.

De utol só mon da tom alá tá masz tá sa elôtt néz zük az
el len zé ki kri ti ka fôbb ele meit, me lyek tük rö zik az utol só
mon dat ban fog lal ta kat. Ki fo gá sol ták el len zé ki kép vi se lôk,
hogy ezt, a he te dik al kot mány mó do sí tást in kább az al -
kot má nyo zó mun ka ke re tein be lül kel le ne meg tár gyal ni,
nem pe dig az zal pár hu za mo san. Ezen kí vül kiemel ték,
hogy az ügyész sé get érin tô ren del ke zé sek kö zött nem
le het nem ész re ven ni a po li ti kai szán dé kot. Mind há rom
el len zé ki párt ki fo gá sol ta az in ter pel lál ha tó ság le he tô sé -
gé nek meg szün te té sét, a leg fôbb ügyé szi man dá tum
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hosszá nak 9 év re eme lé sét és a leg fôbb ügyész elô nyug -
dí ja zá si jo gá nak be ve ze té sét, me lyek mo tí vu mai ként a
ha ta lom kon cent rá ciót és egy lo já lis leg fôbb ügyész „be -
be to no zá sát” je löl ték meg.91

Lát szó lag „jog ál la mib bá” te szi a leg fôbb ügyész meg -
vá lasz tá sát, ha nem fe les, ha nem két har ma dos több ség -
gel tör té nik, ez cse kély je len tô ség gel bír azon ban, ha a
kor mány pár tok két har ma dos több ség gel ren del kez nek
a tör vény ho zás ban. Adó dik per sze er re is vá lasz, a kor -
mányt nem ak tu ál po li ti kai cé lok ve zér lik. De néz zünk ki -
csit mö gé a ja vas lat nak: a most meg vá lasz tott leg fôbb
ügyész 9 év re meg hosszab bí tott man dá tu ma az új sza -
bály sze rint va ló já ban csak ak kor jár le, ha az or szág -
gyûlés meg vá laszt ja az új leg fôbb ügyészt. Más ként fo -
gal maz va, a most meg vá lasz tott leg fôbb ügyész 9 év
múl va is hi va tal ban ma rad hat ad dig, amed dig a je len le -
gi kor mány több ség úgy akar ja, fel té ve, hogy megôriz
egy har ma dos sza va za ti erôt az Or szág gyû lés ben. Az al -
kot mány mó do sí tás pe dig le he tet len né te szi azt is, hogy
ezt a sza bályt fe les tör vénnyel fe lülír ják.

A leg fôbb ügyész uta sí tá si, szer ve ze ten be lü li ki ne ve -
zé si és fel men té si jog kö re ko ráb ban is szin te kor lát lan
volt. Most meg kap ta a 65. élet évü ket be töl tött ügyé szek
fel men té si jo gát is. Nem kell túl so kat gon dol kod ni ah -
hoz, hogy cél ként azo no sí ta ni le hes sen a ve ze tô beosz -
tá sú ügyé szek el moz dí tá sá nak lát szó lag jog ál la mi esz kö -
zét. Az már csak a ja vas lat in do ko lá sá nak in ko he ren ciá -
ja, hogy az elô ter jesz tô ezt a mó do sí tást a ma gas élet kort
be töl tött ügyé szek mél tó vissza vo nu lá sá nak elô se gí té -
sén felül az zal ma gya ráz za, hogy van nak olyan ügyé szek,
akik az élet ko ruk foly tán tel jes ér té kû mun ka vég zés re
már nem ve he tôk igény be. Emel lett vi szont a leg fôbb
ügyész ese té ben – hi va ta li utód ja meg vá lasz tá sá nak si -
ker te len sé ge ese té ben – le he tô vé te szi, hogy 70 éves ko -
ra be töl té se után is meg tart sa tiszt sé gét.

De hogy a be ve ze tô ben fel so rolt mód sze re le mek bôl
ne ma rad jon ki sem mi, így a meg bíz ha tó ve ze tô kont -
roll já nak csök ken té se sem, a ja vas lat meg szün tet te a leg -
fôbb ügyész in ter pel lál ha tó sá gát. Nem vi ta tom, hogy
szól nak ér vek – pél dául az Al kot mány bí ró ság ál lás pont -
ja – az in ter pel lál ha tó ság meg szün te té se mel lett. De az
al kot má nyo zás fo lya ma tá ban a kor mány pár ti kép vi se lôk
is osz tot ták azt a né ze tet, hogy amennyi ben az ügyé szi
szer ve ze tet az új Al kot mány nem ren de li kor mány alá –
te kin tet tel ar ra, hogy a kont roll nél kü li ha ta lom so sem
jó – erô sí te ni kell az Or szág gyû lés ügyész sé get el lenôr -
zô jog kö rét. Már pe dig ha meg szün te tem az in ter pel lál -
ha tó sá got, és ez zel egyide jû leg nem lép te tek ha tály ba
más el lenôr zé si mó dot, az el lenôr zé si jog kör nem nô, ha -
nem csök ken. A par la men ti vi tá ban el hang zott, hogy a
leg fôbb ügyész in ter pel lál ha tó sá gá nak azért nincs sok
ér tel me, mert míg az in ter pel lá ció ra adott vá la szá nak le -
sza va zá sa a kor mány tag já nak po li ti kai fe le lôs sé gét érint -
he ti, ad dig a leg fôbb ügyész nek – az Al kot mány bí ró ság
dön té se ér tel mé ben – nincs po li ti kai fe le lôs sé ge, így azt
az eluta sí tó sza va zás ér te lem sze rûen nem is érint he ti.
Ezért te hát nincs kö vet kez mé nye az in ter pel lá ció eluta -
sí tá sá nak. Így az in ter pel lá ció a gya kor lat ban nem több
a kér dés nél, avagy az azon na li kér dés nél. Ez rész ben igaz.
A közéle ti kul tú ra ré szé vé kel le ne, hogy vál jon azon ban
az, hogy ha so ro za to san nem fo gad ják el a leg fôbb
ügyész in ter pel lá ció ra adott vá la szát, s ezt a szak mai köz -
vé le mény is jo gos nak ér zé ke li, a leg fôbb ügyész le mond
a po zí ció já ról. De kéz zel fog ha tóbb kü lönb ség a kér dés
és az in ter pel lá ció kö zött az, hogy míg az elôb bi a vá -
lasszal be fe je zô dik, ad dig az el nem fo ga dott in ter pel lá -

ció ra adott vá laszt az Or szág gyû lés szak bi zott sá ga idô -
ke ret nél kül a leg fôbb ügyész rész vé te lé vel meg tár gyal -
ja, s ar ról is mét sza vaz. A lé nyeg azon ban az ügy idô ke -
ret nél kü li meg tár gya lá sa, mely nek szó sze rin ti lei ra ta
nyil vá nos és hoz zá fér he tô. Az in ter pel lá ció le he tô sé ge
te hát jó val ha tá so sabb el lenôr zé si esz köz volt, mint a
kér dés in téz mé nye.

E kör ben vé gül meg kell je gyez nem, hogy az ügyész -
ség kor mány alá ren de lé se nem má sért ma radt el, an -
nak oka ki zá ró lag az volt, hogy e mo dell be ve ze té se ese -
té ben ez a bás tya au to ma ti ku san el vesz het egy eset le -
ges kor mány vál tás után. Míg ha a lo ja li tás nem a struk -
tú rán, ha nem a sze mé lye ken mú lik, az át me net jó val
las sabb. E kör ben pe dig nem most kell el kez de ni az épít -
ke zést. E té ma kört az zal a mon dat tal zá rom, ami vel a
leg ki sebb el len zé ki párt frak ció ve ze tô je kezd te a ve zér -
szó no ki fel szó la lá sát: „Ez a tör vény ja vas lat nem más, mint
a ci niz mus és az elv te len ség dia da la.”92

Ön kor mány za tok

1. AZ ÖN KOR MÁNY ZA TOK KOR MÁNY ZA TI 
FELÜGYE LE TE

A kor mány a ko ráb bi tól lé nye ge sen el té rô rend szer ben,
más fi lo zófia alap ján szer vez te meg az ön kor mány za tok
felügye le tét és a te rü le ti igaz ga tást. A sza bá lyo zás két
rész bôl állt. A konst ruk ció rész le teit az új köz igaz ga tá si
ha tó sá got megala kí tó kor mány hi va ta lok ról szó ló tör vény
tar tal maz ta, ah hoz azon ban az Al kot mány mó do sí tá sa
kel lett, hogy a hi va tal élé re a kor mány po li ti kai ve ze tô -
ket ne vez hes sen ki. A két tör vény ja vas lat vi tá ja kü lön
folyt, de az ér vek és az el lenér vek mind ket tô ben ha son -
lóak vol tak. Elô ször es sen szó az al kot mány mó do sí tás -
ról, amely meg te rem tet te a le he tô sé gét an nak, hogy or -
szág gyû lé si kép vi se lô ve zet hes se az ön kor mány za tok tör -
vé nyes sé gi el lenôr zé sét is el lá tó kor mány hi va talt. A tör -
vény ja vas lat in do ko lá sa ezút tal is sem mit mon dó:
„A köz igaz ga tá si in téz mény rend szer ben be töl tött sze re -
pé re, hely ze té re te kin tet tel az új jo gin téz mény hez kap -
cso ló dóan szük sé ges sé vált az Al kot mány ban az or szág -
gyû lé si kép vi se lôk össze fér he tet len sé gé re vo nat ko zó, va -
la mint a kor mány zat hoz kap cso ló dó jog ál lá si, dí ja zá si és
fe le lôs sé gi sza bá lyok al kot má nyi alap ját meg te rem tô ren -
del ke zé sek mó do sí tá sa.”93 Ezt az in do ko lást is egy sze -
rûbb és kor rek tebb lett vol na, mond juk, úgy össze fog lal -
nia az elô ter jesz tô nek, hogy „csak azért, mert így aka -
rom”. Az ex po zét tar tó ál lam tit kár azon ban vi lá gos sá tet -
te a ja vas lat cél ját. Elen ged he tet len nek tar tot ta, hogy a
me gyei kor mány hi va ta lok nak po li ti kai ve ze tô je le hes sen,
ugyanis ál lás pont ja sze rint a kor mány nak, a te rü le ti ál -
lam igaz ga tás egy sé ges, össze han golt mû kö dé sé nek
kiala kí tá sát cél zó el kép ze lé sei vég re haj tá sá hoz erôs ve -
ze tôk re van szük sé ge. Kiemel te, hogy szak mai ve ze tô -
ként a fô igaz ga tó és az igaz ga tó biz to sít ja a ma gas szin -
tû szak mai mun ka vég zést.94 Az el len zék ezt a ren del ke -
zést nagy já ból úgy in terp re tál ta, hogy nem he lyes a
„tiszt ség hal mo zás”, va la mint, hogy a kor mány ko misszá -
ro kat ül tet a me gyei kor mány hi va ta lok élé re. Az erôs ve -
ze tô nem azo nos a párt po li ti kus sal, a ja vas lat pe dig tel -
je sen fe lülír ja a po li ti ka men tes köz igaz ga tás kiala kí tá sá -
ra irá nyu ló fi de szes szán dé kot. A kor mány hi va ta lok élé -
re a min den ko ri kor mány hoz lo já lis köz szol gá la ti dol go zó
kell, de nem párt ka to na. Ráadá sul nincs meg fe le lô kép -
pen ki dol goz va a po li ti kai ve ze tô stá tu sza és feladat kö -
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re.95 Nem vi tás, hogy a kor mány hi va ta lok elô dei nek, a
köz igaz ga tá si hi va ta lok nak az élén köz tiszt vi se lô állt, aki -
nek felada ta nem a kor mány za ti aka rat kép vi se le te, ha -
nem az ön kor mány za tok tör vé nyes mû kö dé sé nek biz to -
sí tá sa volt. A vál toz ta tás ko moly szem lé let be li vál to zást
tük röz. Ki fe je zi azt a szán dé kot, hogy a köz pon ti ha ta -
lom a ko ráb bi nál lé nye ge sen na gyobb be fo lyást kö ve tel
ma gá nak az ön kor mány za ti és a te rü le ti igaz ga tá si szek -
tor ban. Ez konk ré tan meg is je le nik a kor mány hi va ta lok -
ról szó ló tör vény96 in do ko lá sá ban. „Az elô ter jesz tés sza -
bá lyoz za a kor mány hi va tal jog ál lá sát, mint a kor mány ál -
ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vét, mely
egyaránt je lent ál lam igaz ga tá si felada to kat el lá tó, irá nyí -
tó, el lenôr zô sze rep kört és a kor mány kor mány zá si
felada tai ban tör té nô rész vé telt […] An nak ér de ké ben,
hogy a kor mány a me gyei kor mány hi va ta lok út ján a te -
rü le ti ál lam igaz ga tás tel jes rend sze ré re rá lá tás sal bír jon,
a kor mány hi va ta lok koor di ná ciós jog kö re az in teg rá ció -
ra nem ke rü lô szer vek re is ki ter jed. A ke ret sza bá lyo zá -
son túl, a ja vas lat megad ja a jo gi ke ret le he tô sé get ar ra,
hogy a kor mány ren de let ben dönt sön kor mány hi va tal
mû kö dé sé re és lét re ho zá sá ra vo nat ko zó rész let kér dé -
sek ben.”97 A kor mány hi va ta lok felada tait a ha tó sá gi te -
vé keny ség ben, az ön kor mány za tok el lenôr zé sé ben, a te -
rü le ti ál lam igaz ga tást érin tô funk cio ná lis felada tok és a
kor mány zás te rü le ti felada tai ban va ló rész vé tel lel össze -
füg gô felada tok el lá tá sá ban ha tá roz za meg az elô ter -
jesz tô, anél kül, hogy az elô ter jesz tés ben okát ad ná a vál -
toz ta tás nak.98 Az ér ve ket a kor mány kép vi se lôi a bi zott -
sá gi ülé se ken kiegé szí tet ték az zal, hogy a kor mány hi va -
tal szer ke ze te alap ve tô konst ruk ció já ban nem kü lön bö zik
a me gyei köz igaz ga tá si hi va ta lok tól, csu pán az in teg rá -
ció miatt – mely re ed dig szin te mindegyik kor mány kí -
sér le tet tett – nagy ság rend ben meg vál to zik. A po li ti kai
ve ze tô ki ne ve zé se pe dig nem je lent szak mai tor zu lást,
sôt, az össze csú szott po zí ció kat in kább szét vá laszt ja.99

Az egyik he lyet tes ál lam tit kár pe dig – párt sem le ges kor -
mány tiszt vi se lô ként – a nem ze ti együtt mû kö dés prog -
ram já ból ve ze ti le a ja vas lat cél ját, amely az utat ki je löl -
te.100 Az ex po zét tar tó köz igaz ga tá si ál lam tit kár a ja vas -
lat is mer te té sén túl, az egy ab la kos ügy in té zés elô nyein
kí vül nem in do kol ta, hogy miért jobb ez a mo dell a ko -
ráb bi nál, csak annyit mon dott, hogy az nem vált be, ez
pe dig majd be fog.101

Kor mány pár ti kép vi se lôk kiemel ték, hogy azért jó még
az új struk tú ra, mert az ál lam pol gá rok úgyis a po li ti ku -
so kat te szik fe le lôs sé, ha a köz igaz ga tás rosszul mû kö -
dik, nem a köz igaz ga tá si szerv ve ze tô jét, így legalább
lesz po li ti kai fe le lôs. Egy sze rûbb, ügy fél ba rá tabb és ol -
csóbb rend szer kiala kí tá sát kez de mé nye zik. Hi vat koz tak
a pár hu za mos sá gok fel szá mo lá sá nak szük sé ges sé gé re
is, va la mint ar ra, hogy nem igaz az az ál lí tás, hogy az Eu -
ró pai Unió el vár ná a re gio na liz must, ami ha zánk ban
egyéb ként sem len ne jó megol dás.102 Sôt, egyi kük még
na gyon „druk kolt” is a kor mány nak, hogy si ke rül jön ha -
té ko nyabb rend szert al kot nia.103

Az el len zé ki pár tok ki fo gá sol ták a ja vas lat elô ké szí tet -
len sé gét, a tár sa dal mi egyez te tés és a ha tás ta nul má nyok
hiá nyát va la mint azt, hogy a szak mai ügyek és a po li ti -
kai ha tá sok össze ke ve red nek. Kri ti ka ként em lí tet ték a ja -
vas lat ból kiol vas ha tó ha ta lom kon cent rá ciót. Nem osz -
tot ták a pár hu za mos sá gok meg szün te té sé re vo nat ko zó
kor mány za ti vé le ményt, in kább az zal el len té tes ha tást
prog nosz ti zál tak.104 Hiá nyol ták a re gio na li tást, kri ti ka -
ként fo gal maz ták meg, hogy nem az Eu ró pai Unió ál tal
kö ve tett utat jár ja, ha nem sta bi li zál ja a me gye rend -

szert.105 Vol tak, akik is mét kri ti kát fo gal maz tak meg a
po li ti kus hi va tal ve ze tôk kel („ko misszá rok kal”) kap cso -
lat ban; olyan szem pont ból is, hogy ez zel szû kül a po li ti -
kai elit, s kiemel ke dô össze gû fi ze té se ket kap nak majd.
Ki fo gá sol ták, hogy a po li ti kai ve ze tô jó vá ha gyá sa min -
den ki ne ve zés fel té te le.106

Az ál ta lá nos és rész le tes vi tát le zá ró mon da tai ban az
ál lam tit kár az elô ter jesz tô kép vi se le té ben az ügy fél ba rát
ren del ke zé sek mel lett ér velt, a kor mány meg bí zott ki ne -
ve zé sét pe dig az zal in do kol ta, hogy ez meg te rem ti an -
nak a le he tô sé gét, hogy a po li ti kai dön tést ne a köz tiszt -
vi se lô hoz za meg, s a kor mány, raj tuk, mint a kor mány
ki nyúj tott ke zén ke resz tül, me gyei szin ten is vég re tud -
ja haj ta ni aka ra tát.107

Nem sze ret nék ál lást fog lal ni ab ban, hogy va jon a ko -
ráb bi, köz igaz ga tá si hi va ta lo kat megala kí tó, avagy az új
mo dell a jobb és a ha té ko nyabb. Va jon me lyik az ügy fél -
ba rá tabb, ol csóbb és szak sze rûbb. Va jon az-e a jobb, ha
az ügy in té zés kor a hi va ta lok rend je sze rint, avagy az
ügyek rend je sze rint kell ha lad ni. Minder rôl szá mos ta -
nul mányt le het ol vas ni. Csu pán tény ként ál la pí tom meg,
hogy a ko ráb bi struk tú rá hoz ké pest ez a mo dell fel vál lal -
tan a te rü le ti köz igaz ga tás tel jes kor mány za ti kont roll já -
ra tö rek szik. Ráadá sul – ez a meg vál to zott szem lé let mód -
ból per sze már kö vet ke zik – sza kít az zal a ha gyo mán-
nyal, hogy a hi va tal élén köz igaz ga tá si szak em ber áll.
A min den ko ri kor mány hoz es kü je sze rint is lo já lis köz -
igaz ga tá si ve ze tô fö lé, nyíl tan a kor mány za ti ér de kek ér -
vé nye sí té sé re felada tot ka pott párt po li ti kus hi va tal ve ze -
tô (kor mány meg bí zott) ke rült, aki nek va ló di sze re pe és
feladat kö re va ló ban kér dé se ket vet fel.

2. AZ ÖN KOR MÁNY ZA TI VÁ LASZ TÁ SOK 
SZA BÁ LYAI NAK MEG VÁL TOZ TA TÁ SA

Az ön kor mány za ti vá lasz tás sza bá lyait nem egé szen négy
hó nap pal a vá lasz tá sok elôtt mó do sí tot ta a kor mány -
több ség.108 Te kin tet tel ar ra, hogy té mánk szem pont já -
ból érin tô le ge sen tar to zik csak ide, rö vi den elem zem
csak. Érin tô le ge sen azon ban min den kép pen em lí tést kell
ten ni ró la, hi szen a kor mány ezál tal biz to sí tot ta, hogy az
ön kor mány za ti vá lasz tá so kon a kor mány pár tok gyô zel -
me na gyobb ará nyú le gyen, mint az ad dig ha tá lyos rend -
szer ben lett vol na. A lis tás vá lasz tá si rend szer min dig
az ak tuá li san ki sebb pár tok nak, míg az egyé ni vá lasz -
tó kör ze tek alap ján el nyer he tô man dá tu mok ará nyá nak
meg nö ve lé se a lis tás man dá tu mok hoz ké pest, min dig
a leg na gyobb pár tok nak ked vez.109 Az ön kor mány za ti
vá lasz tá son egyé ni man dá tu mot az nyer, aki a leg több
sza va za tot kap ja.110 A kor mány pár tok a kam pány ban
megígér ték az ön kor mány za ti kép vi se lô te stü le tek szá -
má nak csök ken té sét. Er re va ló hi vat ko zás sal úgy ala kí -
tot ták át a vá lasz tá si rend szert, hogy az új kép vi se lô te -
stü le tek be, a ko ráb bi arányt meg bont va, jó val na gyobb
arány ban ke rül het tek meg vá lasz tás ra egyé ni, mint lis tás
je löl tek. Ez pe dig azt ered mé nyez te, hogy a vá lasz tá si
rend szer még tor zabb lett, s az ön kor mány za ti vá lasz tá -
son el nyert man dá tu mok, és a pár tok tény le ges tá mo -
ga tott sá ga kö zött még na gyobb sza ka dék ke let ke zett.
A vá lasz tá si ered mény egyér tel mûen iga zol ta is ezt.111

Az új vá lasz tá si tör vény nek kö szön he tôen a leg na gyobb
el len zé ki párt olyan ön kor mány za tok ban, ahol több mint
20 szá za lé kos tá mo ga tott ság gal bírt, nem egy olyan kép -
vi se lô te stü let jött lét re – pél dául Bu da pest Fô vá ros XIV.
ke rü le té ben –, ahol a Fi desz–KDNP frak ció szö vet sé gen
kí vül, te kin tet tel ar ra, hogy nem volt meg az eh hez szük -

11



sé ges mi ni má lis lét szám, nem tu dott frak ciót ala kí ta ni.
Ez is egy olyan ja vas lat volt, ami vel kap cso lat ban az
összes el len zé ki párt ugyanazt az ér vet han goz tat ta: ez
a ha ta lom sta bi li zá lá sá ra és tel je seb bé té te lé re irá nyu ló,
de mok ra ti kus ál la mok tól ide gen mód szer.112

Mé dia ha tó ság – a mé dia felügye le te

Az or szág ban és az Eu ró pai Unió ban a leg na gyobb vissz -
hang ja a mé dia sza bá lyo zás meg vál toz ta tá sá nak volt.
Egye sek a szó lás sza bad ság és a saj tó sza bad ság meg szün -
te té sé rôl, a mé dia vi lá gá nak ál la mo sí tá sá ról, míg má sok
a bal li be rá lis mé dia és ér tel mi ség hisz té ria kel té sé rôl és ha -
zaáru ló vi sel ke dé sé rôl be szél tek. A ri port ala nyok ként meg -
szó lal ta tott, több nyi re fel ké szü let len em be rek vi tá ja, va la -
mint a sza bá lyo zás hal lat la nul bo nyo lult rend sze re nem
se gí tet te a gon dol ko dást. Ami tény, hogy az Unió a kö -
zös sé gi jog gal va ló össz hang meg te rem té se ér de ké ben
vál toz ta tás ra kö te lez te a ma gyar kor mányt, a sza bá lyo -
zás ren del ke zé sei nek össze fog la lá sá val pe dig, úgy vé lem,
iga zol ni le het azt, hogy ha a saj tó sza bad ság el tör lé sé rôl
és a mé dia ál la mo sí tá sá ról nem is, de a mé dia tar tal mak
kont rol lál ha tó sá gá ról és szank cio nál ha tó sá gá nak szé les
kö rû le he tô sé gei rôl s a mé dia vi lá gá nak a kor mány szo -
ros felügye le te alá ren de lé sé rôl nyu god tan be szél he tünk.

1. ÚJ STRUK TÚ RA

a) A mé dia sza bá lyo zás új ra struk tu rá lá sa a kor mány pár -
tok ki zá ró la gos dön té si kom pe ten ciá já nak113 égi sze
alatt 2010. má jus 14. nap ján vet te kez de tét.114 A té ma
azért ér de mel bô vebb ki fej tést, mert a sza bá lyo zá si
rend szer kiala kí tá sa egy igen össze tett, több tör vény
mó do sí tá sá val és megal ko tá sá val együtt já ró fo lya mat
ered mé nye volt.

A struk tu rá lis össz pon to sí tás egy, a frek ven cia-po li ti kát
meg va ló sí tó in téz ményt a tar tal mi felügye le tet el lá tó
szerv vel egye sí tô, az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let
va la mint a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság össze vo ná sá val
vet te kez de tét. A Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság és a Hír köz -
lé si Felügye let jog utód ja ként a ha ta lom kon cent rá ció szer -
ve ze ti ke re tét kiala kí tan dó, felál lí tás ra ke rült a Nem ze ti
Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság (a to váb biak ban: NMHH).
An nak el le né re, hogy el viek ben „a Nem ze ti Mé dia- és Hír -
köz lé si Ha tó ság au to nóm ál lam igaz ga tá si szerv, amely a
kor mány ál tal nem uta sít ha tó, köz jo gi stá tu sa füg get -
len,”115 a tes tü let ön ál ló ha tás kör rel ren del ke zô el nö két
(a to váb biak ban: NMHH el nö ke) a mi nisz ter el nök ne ve zi
ki ki lenc év re, mely man dá tum – nyil ván a sta bi li tás ér de -
ké ben – kor lát lan al ka lom mal megújít ha tó.

A köz vet len sze mé lyi alá ren delt ség a töb bi ön ál ló ha -
tás kör rel ren del ke zô szerv nél is ta pasz tal ha tó. A Mé dia -
ta nács hi va ta li szer ve ként is mû kö dô Nem ze ti Mé dia- és
Hír köz lé si Ha tó ság Hi va ta la (a to váb biak ban: NMHH Hi -
va ta la) élén az NMHH el nö ke ál tal ki ne ve zett, köz vet len
el lenôr zés alatt ál ló fô igaz ga tó áll. A tör vény ja vas lat zá -
ró sza va zá sát köz vet le nül megelô zôen be nyúj tott, a ko -
he ren cia prob lé mák ki kü szö bö lé sé re – és nyil ván va lóan
nem a ha ta lom kon cent rá ció még tel je sebb kö rû meg te -
rem té sé re – hi va tott mó do sí tó ja vas la tok egyik „gyöngy -
sze me” az NMHH Hi va ta la szer ve ze té ben és a fô igaz -
gató irá nyí tá sa alatt mû kö dô Köz igaz ga tá si Frek ven cia -
gaz dál ko dá si Ha tó ság igaz ga tó ja ki ne ve zé si rend jé nek
meg te rem té se, amely sze rint ôt az NMHH el nö ke a fô -
igaz ga tó ja vas la tá ra ne ve zi ki.

A kor mány in for ma ti kai és hír köz lé si felada tai el lá tá sá -
ban köz re mû köd ni ren delt Nem ze ti Hír köz lé si és In for -
ma ti kai Ta nács (a to váb biak ban: NHIT) ese té ben a köz -
vet len kor mány za ti be fo lyás nem meg le pô. Az már in -
kább el gon dol koz ta tó, hogy az NHIT Iro dá ja an nak a
Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság nak a szer ve ze ti egy -
sé ge ként ke rült felál lí tás ra, amely el vi leg füg get len stá -
tu sú au to nóm ál lam igaz ga tá si szerv, és ki zá ró lag a tör -
vény nek – te hát nem a kor mány nak – van alá ren del ve.116

Az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü le tet fel vál tó, öt -
ta gú Nem ze ti Mé dia és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná -
csa (a to váb biak ban: Mé dia ta nács) felál lí tá sá val a köz -
pon to sí tott irá nyí tá si rend szer struk tu rá lis vá za megal -
ko tás ra ke rült. Az NMHH au to nóm szer ve ként aposzt -
ro fált Mé dia ta nács – ki zá ró lag tör vény nek alá ren delt,
te vé keny sé gük kö ré ben nem uta sít ha tó117 – tag jai vá -
lasz tá si rend jé nek há la, olyan tes tü let állt fel, amely ben
ki zá ró lag a kor mány pár tok nak meg fe le lô ta gok kép vi -
sel te tik ma gu kat.118 Az NMHH mi nisz ter el nök ál tal ki ne -
ve zett el nö ke a ki ne ve zés té nyé vel és idô pont já ban a
Média ta nács el nök je lölt jé vé vá lik, akit az Or szág gyû lés
2/3-os több ség gel vá laszt meg. A sza bá lyo zás men tén a
Mé dia ta nács – „szé les par la men ti kon szen zus sal, két -
har ma dos több sé gi sza va zás sal”119 – ki lenc év re meg vá -
lasz tott el nö ke nem meg le pô mó don Sza lai An na má ria,
tag jai pe dig Au er Já nos, Kol la rik Ta más, Kol tay And rás
va la mint Vass Ág nes let tek.120 A je lö lé si és a vá lasz tá si
rend szer rel kap cso la tos, a rend szer be épí tett ga ran ciák,
me lyek mindezt le he tô vé tet ték, a kö vet ke zôk: a meg -
szûnt ORTT pa ri tá sos ala pon mû kö dött, el nö két pe dig a
mi nisz ter el nök és a köz tár sa sá gi el nök kö zö sen je löl het -
te. Eh hez ké pest az új sza bá lyo zás sal a Mé dia ta nács
elnöké nek je lö lé si jo ga ki zá ró lag a mi nisz ter el nö ké,
ugyanak kor a ta go kat je lö lô ese ti bi zott ság121 man dá -
tum ará nyos megegye zés, en nek hiá nyá ban két har ma -
dos több ség gel volt ké pes ha tá ro za tot hoz ni – a megala -
ku lá sá tól szá mí tott öt na pon be lül je lö len dô – ta gok
szemé lyét il le tôen.122

A mé dia sza bá lyo zás kor mány za ti el lenôr zés alá vo ná -
sa je gyé ben új ala pok ra ke rült a köz szol gá la ti mû sor szol -
gál ta tók sza bá lyo zá sa. A nor ma „újí tá sait” két cso port -
ba osz tot tan ér de mes tár gyal ni. Az el sô cso port kép zô is -
mérv a cent ra li zált, füg gô sé gi vi szony lét re ho zá sát cél -
zó szer ke ze ti átala kí tás, a má so dik az en nek ér de ké ben
megal ko tott va gyon el vo nás.

A Ma gyar Te le ví zió Köz ala pít vány átala kí tá sá val a Ma -
gyar Rá dió Köz ala pít vány ból, és a Hun gá ria Te le ví zió Köz -
ala pít vány ból, e két utób bi megszûntetése mel lett lét re -
jött a Köz szol gá la ti Köz ala pít vány (a to váb biak ban: Köz -
ala pít vány).123 A Köz ala pít vány ke ze lô szer ve a Ku ra tó -
rium, amely az Or szág gyû lés két har ma dos több sé ge ál tal
egyen kén ti sza va zás sal ki lenc év re vá lasz tott – fe le rész -
ben a kor mány párt, fe le rész ben az el len zék ál tal megál -
la po dás alap ján je lölt – hat tag ból és a tör vény ben meg -
ha tá ro zott szer ve zet ál tal de le gált el nök bôl va la mint a
szin tén ál ta la de le gált egy to váb bi tag ból áll. A sze mé lyi
füg get len sé get ki kü szö bö len dô, a de mok rá cia je gyé ben
a par la men ti ará nyo kat tük rö zô összeál lí tás ér de ké ben124

a Ku ra tó rium el nö két és egy to váb bi tag ját a Mé dia ta -
nács de le gál ja 9 év re.125 A kor mány pár ti aka rat te hát a
Ku ra tó rium össze té te lé ben is tük rö zô dik. Le he tô vé té ve
a cson ka ku ra tó rium mû kö dé sét, a nor ma ki mond ja,
hogy nem aka dá lya a Ku ra tó rium megala ku lá sá nak, ha
akár a kor mány pár ti, akár az el len zé ki ol dal nem ál lít je -
löl tet. Eb ben az eset ben a tes tü let felál lí tá sá hoz legalább
3 tag meg vá lasz tá sa szük sé ges.
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A Ku ra tó rium ál tal ke zelt köz szol gá la ti rész vény tár sa -
sá gok, va la mint a Ma gyar Táv ira ti Iro da rész vény tár sa -
ság ve zér igaz ga tói nak je lö lé si és ki vá lasz tá si rend sze re
szin tén az ed di giek hez ha son ló bel ter jes sé ma sze rint
zaj lik. A Mé dia ta nács el nö ke tár sa sá gon ként 2–2 ve zér -
igaz ga tó je lölt re tesz ja vas la tot a Mé dia ta nács nak. Ha a
tes tü let a két je löl tet egy sé ge sen el fo gad ja, a sze mé lyi
ja vas la tot Ku ra tó rium elé ter jesz ti, mely gré mium – el sô
je lö lé si kör ben két har ma dos, a má so dik je lö lé si kör ben
egy sze rû több ség gel – vá laszt hat egyet a meg ne ve zet tek
kö zül. A rész vény tár sa sá gok ve zér igaz ga tói fe let ti mun -
kál ta tói jo go kat – a Mé dia ta nács ál tal ja va solt tar tal mú,
a ve zér igaz ga tók vá lasz tá sá val egy idô ben el fo ga dott
mun ka szer zô dés alap ján – a Ku ra tó rium gya ko rol ja.

A Köz szol gá la ti Köz ala pít vány, a Ma gyar Rá dió Zrt., a
Ma gyar Te le ví zió Zrt., a Du na Te le ví zió Zrt. va la mint a –
nem ze ti hír ügy nök sé gi te vé keny sé get a jö vô ben ki zá ró -
la go san el lá tó – Ma gyar Táv ira ti Iro da Zrt. va gyo ná nak
el vo ná sá val tel jes sé vált a köz szol gá la ti rész vény tár sa sá -
gok arc hí vu mait126 és in gat la nait127 – te hát a két eg zakt
va gyon ele met – el vo nó, „gaz da sá gi gyar ma to sí tás”.128

Fô sza bállyá a „köz mé diu mok ki szá mít ha tó mû kö dé -
sét”129 biz to sí tó ál la mi tu laj don lás vált, ak ként, hogy a
té rí tés men te sen ál la mi tu laj don ba ke rült va gyon fe let ti
tu laj do no si jo go kat a jö vô ben a Mé dia ta nács ál tal ke zelt
Mû sor szol gál ta tás Tá mo ga tó és Va gyon ke ze lô Alap gya -
ko rol ja, a Mé dia ta nács ál tal meg ha tá ro zott rész le tes sza -
bá lyok alap ján. A köz szol gá la ti rész vény tár sa sá gok nál
ma ra dó, mû sor ké szí tés hez és szer kesz tés hez szük sé ges
va gyon pon tos kö rét az adott köz szol gá la ti rész vény tár -
sa ság – Mé dia ta nács el nö ke ál tal je lölt és a Ku ra tó rium
ál tal meg vá lasz tott – ve zér igaz ga tó já nak ja vas la ta alap -
ján a Köz ala pít vány jo go sult meg ha tá roz ni.130 Az er re
vo nat ko zó ja vas la tot te hát az ter jesz ti a Köz ala pít vány
elé, akit ma ga a Köz ala pít vány vá lasz tott meg. A va gyon
kö ré nek meg ha tá ro zá sa, az az zal va ló gaz dál ko dás szin -
tén köz pon ti irá nyí tás alá ke rült, el lenôriz he tet len né té -
ve azt, hogy mely va gyon elem mi lyen el vek men tén ide -
ge nít he tô el.131 Az el fo ga dott tör vényt a ház el nök sür -
gôs sé gi ké re lem nél kül küld te meg a köz tár sa sá gi el nök -
nek, aki – 2010. au gusz tus 6. na pi hi va tal ba lé pé sét
kö ve tôen – a Ma gyar Köz tár sa ság al kot má nyá val össze -
egyez tet he tô nek ta lál ván, kéz je gyé vel lát ta el.
b) A mé dia sza bá lyo zás re form já nak égi sze alatt vég -

re haj tott al kot mány mó do sí tás kis hí ján oda ve ze tett,
hogy az Al kot mányt mó do sí tó tör vény ja vas lat132 – pusz -
tán azért, mert az alap tör vény ál tal hasz nált fo gal mak
je len tôs ré szét az elô ter jesz tô elavult nak, a mo dern mé -
dia pia ci fo lya ma tok alap tör vé nyi szin tû sza bá lyo zá sá ra
al kal mat lan nak ta lál ta – új ala pok ra he lyez te a kom mu -
ni ká ciós alap jo gi sza bá lyo zás ed di gi rend sze rét. Az elô -
ter jesz tôk al kot mány jo gi fel ké szült sé gét jel zi, és a ké szü -
lô alap tör vény szak mai szín vo na lát ve tí ti elô re az, hogy
vissza té ren dô „a ma gyar tör té nel mi ha gyo má nyok -
hoz”,133 a vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá gát ne mes egy -
sze rû ség gel a szó lás sza bad ság ra cse rél ték, ugyanis sem -
mi kü lönb sé get nem lát tak a két alap jog kö zött.134 Az
elô ter jesz tôk te hát a nél kül he lyez ték új ala pok ra az e
tár gyú alap jo go kat, hogy fo gal muk lett vol na ar ról, hogy
ép pen a de mok ra ti kus tár sa da lom fok mé rô jét je len tô ki -
fe je zés sza bad sá gát kor lá toz zák pusz tán a ver bá lis meg -
nyil vá nu lá sok ra. Az el len zé ki kép vi se lôk gi gá szi küz del -
me árán,135 több mó do sí tó ja vas lat be ter jesz té sét136 kö -
ve tôen fo gad ta csak el a jog al ko tó, hogy a két fo ga lom
kö zött kü lönb ség mu tat ko zik, nem is akár mi lyen. Nem
mel lé kes, hogy az el ha tá ro lás szük sé ges sé gét cél zó, azt

tag la ló ér ve lés, amely sze rint a szó lás sza bad sá gá nak ka -
te gó riá ja a vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá gá ból le ve ze -
tett, te hát szû kebb kö rû alap jog, majd nem sü ket fü lek -
re ta lált, ugyanis ez al ka lom mal a ple ná ris ülé sen je len
lé vô né hány kor mány pár ti kép vi se lô in kább fut ball mér -
kô zést né zett.137 Vé gül – miu tán az em be ri jo gi bi zott ság -
ban a kor mány pár ti kép vi se lôk „át gon dol ták a dol got”,138

el fo ga dás ra ér de mes nek tar tot ták az el len zé ki pár tok
egy be hang zó ér veit a vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá gá -
nak fenn tar tá sa mel lett, a tör té nel mi hû ség ér de ké ben
azon ban a szó lás sza bad ság to vább ra is kü lön ke zelt té -
tel ma radt.139

Nem tö rôd ve az zal, hogy az in téz mény vé del mi kö te -
le zett ség beik ta tá sá val az al kot mány abszt rak ciós szint -
je meg bom lik,140 an nak ér de ké ben, hogy a köz szol gá la ti
mé dia sza bá lyo zás az alap tör vény ren del ke zé sei vel el len -
té tes ne le gyen, az Al kot mány a köz szol gá la tok te kin te -
té ben is mó do sult.141 Ez zel szem ben a leg na gyobb el len -
zé ki párt 2010. jú nius 14. nap ján be nyúj tott mó do sí tó
ja vas la ta,142 amely an nak a közs zol gá la ti ság alap vo ná sát
je len tô143 té tel nek nor ma szö veg be épí té sét cé loz ta, hogy
a sok szí nû de mok ra ti kus nyil vá nos ság biz to sí tá sá nak ér -
de ké ben a köz szol gá la ti mé dia szol gál ta tás meg kü lön -
böz te tett és át há rít ha tat lan felada ta a kö zü gyek rôl va ló
kie gyen sú lyo zott, hi te les és ará nyos tá jé koz ta tás,144 már
ért he tô mó don nem fért be le az Al kot mány mó do sí tá sá -
ba. A tá jé koz ta tás ilyen jel le gé nek meg kö ve te lé se, fô leg
an nak alap tör vé nyi rang ra eme lé se ugyanis túl zott de -
mok ra ti kus kont rollt biz to sí ta na a köz pon to sí tott köz -
szol gá lat fe lett.145

c) A jó részt az elô ter jesz tôk tá vol lé té ben tár gyalt, át -
gon do lat lan, min den esz közt a cél alá ren de lô jog al ko -
tás nem vál tot ta be a hoz zá fû zött re mé nye ket. Alig há -
rom hó nap alatt vi lá gos sá vált, hogy a mé dia sza bá lyo -
zás mó do sí tás ra szo rul. A meg kez dett kon cent rá ciós fo -
lya mat pre ci zí ro zá sa és az elô zô jog sza bály ból ki ma radt
pon tat lan sá gok megol dá sa ér de ké ben el fo ga dott tör -
vény újabb sze mé lyi és egy ol da lú in téz mé nyi ga ran ciák
be ve ze té sét tet te le he tô vé.146 A jog sza bály az ön ál ló va -
gyon fe let ti ren del ke zés tôl meg fosz tott köz mé diu mok
esz kö zei fe let ti ren del ke zé si jo got gya kor la ti lag tel jes
mér ték ben köz pon ti be fo lyás tól po ten ciá li san ter helt sze -
mé lyek és tes tü let ke zé be he lye zi.147 Jól mu tat ja mindezt
az a mó do sí tás, amely sze rint a Ku ra tó rium, tag jai nak a
pa ri tá sos rend szer hal vány em lé két még hor do zó meg -
vá lasz tá sá val nem te kint he tô megala kult nak, csak ha a
fö lé jük ren delt el nö két és egy to váb bi tag ját a Mé dia ta -
nács de le gál ta.

2. A MÉ DIA AL KOT MÁNY

A mé dia al kot mány nak el ke resz telt – a szer ve ze ti „re -
form” után a mé dia tar tal mi vo nat ko zá sait is ma ga alá
gyû rô – tör vény több szem pont ból je lent új don sá got az
ed di giek hez ké pest. Elô ször is azért, mert ez volt az
egyet len olyan tör vény ja vas lat, mely nek el fo ga dá sát szak -
mai vi ta elôz te meg.148 Nem vé let len, hogy a szak mai
egyez te tés re ép pen a Mé dia al kot mány ese té ben ke rült
sor, hi szen ez az egyet len olyan jog sza bály, amely „csu -
pán” ál ta lá nos dek la rá ciót rög zít, és nem a köz pon ti irá -
nyí tás nak alá ren delt struk tu rá lis és eb bôl fa ka dó tar tal -
mi kér dé se ket hi va tott ren dez ni. Az egyez te tés sel egyet -
len gond volt csu pán, hogy az a tör vény ja vas lat par la -
men ti vi tá já val pár hu za mo san zaj lott.149

A va la mennyi mé dia tar ta lom ra – te hát az er re vo nat -
ko zó, és átül tet ni ren delt uniós irány elv ki fe je zett el len -

13



té tes tar tal ma el le né re az in ter net re is – ki ter je dô, funk -
cio ná li san túl ter helt sza bá lyo zás oda ve ze tett, hogy a
blo gok tól a ke res ke del mi csa tor ná kig va la mennyi mé -
dium kor mány za ti el lenôr zés alá ke rült.150 Mi vel a tör -
vény ál tal be ve ze tett fo ga lom-meg ha tá ro zás151 alap ján
a hír por tál a blog tól nem kü lön böz tet he tô meg, le he tô -
vé vált a re giszt rá ciós kö te le zett ség152 és a mé dia ha tó -
ság to tá lis tar tal mi és sze mé lyi felügye le te a ma gán sze -
mély ál tal vé le mé nyé nek ki nyil vá ní tá sa ér de ké ben mû -
köd te tett in ter ne tes fe lü let fe lett is.153 A tör vény ext ra ter -
ri to ri á lis ha tá lyá val, amely sze rint ab ban az eset ben, ha
azt a mé dia sok szí nû sé gé nek fenn tar tá sa vagy más nyo -
mós köz ér dek in do kol ja, a ha tály a más or szág ból nyúj -
tott mé dia tar ta lom szol gál ta tás ra is ki ter jed, meg nyílt az
út a kül föl dön ho nos szol gál ta tók fe let ti el lenôr zés és
szank cio ná lás elôtt.

A va la mennyi mé dia szol gál ta tót ter he lô tá jé koz ta tá si
kö te le zett ség154 egy fe lôl a kö zön ség jo ga ként, más fe lôl
a saj tó kö te le zett sé ge ként ke rült meg ha tá ro zás ra.
A több ször han goz ta tott fel ve tés,155 amely sze rint, mi -
vel nem vár ha tó el egy ke res ke del mi mé dium tól az, hogy
va la mennyi – konk ré tan nem is meg ha tá ro zott – köz ér -
dek lô dés re szá mot tar tó ese mény rôl tu dó sít son, ám a
köz pén zek bôl köz in téz mé nyek ál tal fenn tar tott köz szol -
gá lat nak a kie gyen sú lyo zott ság és a vé le mény plu ra liz -
mus tük rö zé se ép pen hogy el sôd le ges kö te les sé ge, in -
do kolt e te kin tet ben a tar ta lom tí pu sok sze rin ti szeg men -
tá ció a köz szol gá la ti és ke res ke del mi mé dia szol gál ta tók
kö zött, sü ket fü lek re ta lált.156 A két tar ta lom szol gál ta tás
össze mo sá sá nak in do kain nem kell so kat gon dol koz ni: a
kö te le zett ség meg sze gé se a mé dia ha tó ság ál tal ki sza -
bott – a jog or vos la ti le he tô sé gek igény be vé te lé tôl füg get -
le nül, elô ze te sen vég re haj tan dó – bír ság gal, adott eset -
ben még ter he sebb jog kö vet kez mé nyek kel szank cio nál -
ha tó. Nyil ván va lóan en nek tu da tá ban fog va la mennyi
mé dium egy-egy ese mény rôl tu dó sí ta ni, vagy olyan nak
ítél ni azt, amely ér dek lô dés re szá mot nem tart.

3. A MÉ DIA TÖR VÉNY

a) Va la mely te rü let fe let ti to tá lis ha ta lom gya kor lás be -
vált me net rend je sze rint az el sô lé pés ben meg te rem tett
struk tu rá lis fel té te lek adott sá gait ki hasz nál va kell a rész -
let sza bá lyo kat oly mér ték ben test re szab ni, hogy a sze -
mé lyi össz pon to sí tás mel lett a gaz da sá gi ha ta lom gya -
kor lás is tel jes sé vál has son. A ha ta lom kon cent rá ció meg -
te rem té sé nek vég sô ál lo má sát je len tô, szo kás sze rint ön -
ál ló kép vi se lôi in dít vány ként be nyúj tott Mé dia tör vény –
be te tôz ve a va la mennyi mé diu mot érin tô jog al ko tá si fo -
lya ma tot – egy sé ges szer ke zet be fog lal va pon to sít ja az
ad di gi szer ve ze ti struk tú rát. A jog sza bály, a sza bá lyo zá -
si kör nye zet re vo nat ko zó ha tás ta nul mány el ké szí té se,
szak mai szer ve ze tek kel va ló egyez te tés, avagy tár sa dal -
mi vi tá ra bo csá tás nél kül, ám a kon cep ciót „sok min den -
ki vel” meg be szél ve, és meg nyug ta tó mó don a Nem ze ti
Mé dia és Hír köz lé si Ha tó ság vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel157

ke rült megal ko tás ra. Az elô ter jesz tô, Men czer Er zsé bet
ve zér szó no ki fel szó la lá sá nak be ve ze tô je158 egy mon dat -
ban összeg zi azt a ci niz must, amely a jog al ko tá si fo lya -
mat egé szét át ha tot ta. E sze rint „a par la men ti kép vi se -
lôk böl cses sé gén és ön kor lá to zá sán mú lik most az, hogy
a meg szü le tô új tör vény olyan lesz-e, amely a de mok ra -
ti kus nyil vá nos sá got, az egyé ni sza bad sá got, a köz- és
ma gánér de ke ket egyaránt szol gál ja.” A par la men ti kép -
vi se lôk vagy nem gya ko rol tak kel lô ön mér sék le tet, vagy
nem ezen múlt a sza bá lyo zás de mok ra ti kus jel le ge. Egy

té tel azon ban bi zo nyo san meg va ló sult: a megal ko tott
tör vény kel lô kép pen szol gál ja egy kis kö zös ség ma gánér -
de két.

A tel jes kö rû gaz da sá gi ha ta lom kon cent rá ció je gyé -
ben a tör vény gya kor la ti lag egy új adó ne met be ve zet -
ve,159 a gaz da sá gi ha ta lom gya kor lás mezs gyé jé re lép ve,
a je len tôs be fo lyás sal bí ró mé dia szol gál ta tók vo nat ko zá -
sá ban az NMHH elôtt a piac be fo lyá so lás ka pu ját meg -
nyi tó, há rom szá za lé kos kü lönadót ve ze tett be.160 A köz -
szol gá la tok fi nan szí ro zá sa szin tén köz pon ti lag irá nyí tot -
tá vált. Ed dig tör vény ben sza bá lyo zott szá za lé kos
megosz tás alap ján ré sze sül tek a köz szol gá la ti mé diu mok
az üzem ben tar tá si dí jak ból, az új jog sza bály ér tel mé ben
az e he lyé be lé pô köz szol gá la ti hoz zá já ru lást a hét tag -
ból ál ló Köz szol gá la ti Költ ség ve té si Ta nács161 oszt ja fel
diszk re cio ná lis jog kör ben el jár va. A be fo lyás tól ko ránt
sem men tes Ta nács tag jai ból né gyet az egyes szer ve ze -
tek ve zér igaz ga tói je löl nek ki, míg ket tôt az Ál la mi Szám -
ve vô szék el nö ke ese ti leg de le gál. Az el nök ter mé sze te -
sen a Mû sor szol gál ta tá si és Tá mo ga tá si Alap ve zér igaz -
ga tó ja, akit nem más, mint Sza lai An na má ria jo go sult ki -
ne vez ni. A köz szol gá la ti mé dia va gyon elô zôek sze rint
ál la mi tu laj don ba, a Mû sor szol gál ta tá si és Tá mo ga tá si
Alap ke ze lé sé be ke rült. Nó vum az, hogy beiga zo ló dott,
ami tôl az el len zé ki kép vi se lôk annyi ra tar tot tak, és ami el -
len a kor mány pár tok oly he ve sen til ta koz tak: sem a köz -
mé diu mok in gat la nai, sem azok arc hí vu mai nem ké pe -
zik az elide ge nít he tet len va gyon tár gyak kö rét, azo kat
sza ba don meg le het ter hel ni, és el is le het ad ni.

A köz szol gá la ti mé dia szol gál ta tás szak mai ön ál ló sá -
gá nak fel szá mo lá sá ra az elô zô ülés szak ban el fo ga dott
tör vé nyek ál tal elô ké szí tett te re pen, vil lám csa pás sze rûen
zaj lott. Ki kü szö böl ve azt a ve szélyt, hogy ugyanazon ese -
ményt az egyes köz mé diu mok eset leg egy más tól el té rô
szel le mi ség ben in terp re tál ja nak, a de fi ní ció sze rint az ál -
lam tól ugyan füg get len, de a kor mány pár tok kal na gyon
is füg gô sé gi vi szony ban ál ló Ma gyar Táv ira ti Iro da, mint
nem ze ti hír ügy nök ség,162 ki zá ró la go san vált jo go sult tá a
köz szol gá la ti hír mû so rok ké szí té sé re va la mint hír por tá -
lok szer kesz té sé re.163

A szu per ha tó ság gá avan zsált Mé dia ta nács gya kor la -
ti lag a ha tó sá gi felada tok tel jes kö rét gya ko rol ja. Nyil -
ván tar tást ve zet, ada to kat gyûjt, en ge dé lyez, ren de le tet
al kot, és bün tet is – té vét, rá diót, nyom ta tott saj tót, in -
ter ne tes por tá lo kat. Meg szûnt az a faj ta füg get len sé ge
fô leg az ed dig nyom ta tott és in ter ne tes mé diá nak, hogy
bár mi faj ta ki fo gás ér te a mû kö dé sü ket, azt bí ró sá gi úton
le he tett ér vé nye sí te ni. Ma a mé dia ha tó ság ha tó sá gi el -
já rás ke re té ben te he ti mindeze ket.164 Az elôtt a mé dia -
szol gál ta tó elôtt, amely az azon nal vég re hajt ha tó mil liós
bír ság gal vagy a mû sor szol gál ta tá si jo go sult ság fel füg -
gesz té sé vel nem ért egyet, él het ugyan a bí ró sá gi fe lül -
vizs gá lat le he tô sé gé vel, ma gam azon ban ke vés esélyt lá -
tok ar ra, hogy a jog erôs íté le tet fel szá mo lá si el já rás nél -
kül éli meg. A Mé dia ta nács túl ha tal má nak egyik leg mar -
kán sabb nor ma tív dek la rá ció ja sze rint a tes tü let – a
ren del ke zés mö gött meg hú zó dó jog po li ti kai cél eléré se
ér de ké ben kel lô képp tá gan meg ha tá ro zott – köz feladat
el lá tá sa ér de ké ben pá lyá za ti el já rás nél kül is fel jo go sít -
hat va la mely vál lal ko zást mé dia szol gál ta tás vég zé sé re.165

E mé dia szol gál ta tá si jo go sult ság ra a Mé dia ta nács ha tó -
sá gi ha tá ro za tá ban a jo go sult ság irán ti ké rel met el sô -
ként be nyúj tó – vagyis a kí nál ko zó al ka lom ról el sô ként ér -
te sí tett, a Mé dia ta nács hoz kö zel ál ló – mé dia szol gál ta -
tót jo go sít ja fel. A ren del ke zés el len fel ho zott ér vek re166

meg nyug ta tó vá laszt adott Bod nár Ben ce, a Nem ze ti Fej -
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lesz té si Mi nisz té rium osz tály ve ze tô je, aki sze rint a Mé -
dia ta nács ál tal a jö vô ben el ké szí ten dô irány mu ta tás pon -
to san kör be fog ja jár ni a kér dést.167

b) 2010 de cem be ré re a Mé dia al kot mány és a Mé dia -
tör vény el fo ga dá sát kö ve tôen egyet len te rü le ten nem
ren del ke zett az NMHH a tel jes mé dia sza bá lyo zás ra ki ha -
tó jog kör rel, ez pe dig a jog al ko tás volt. Te kin tet tel ar ra,
hogy a jog al ko tó ha tás kört az Al kot mány ban kell rög zí -
te ni, a feladat a vég re haj tó ha ta lom nak alá ren delt, alap -
ve tôen jog al kal ma zó szerv ként megal ko tott NMHH jog -
al ko tá si ha tás kö ré nek meg te rem té se volt. A Mé dia ha -
tó ság füg get len sé ge és au to nó miá ja ál tal tá masz tott kö -
ve tel mé nye ket168 kielé gí ten dô, az NMHH va la mint an nak
el nö ke al kot má nyos rang ra emel ke dett az ez utób bi sze -
mélyt megil le tô ren de let al ko tá si jog gal egye tem ben. Ez -
zel szem ben ta lán a legéle sebb kri ti kát Ré pás sy Ró bert
köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz té riu mi ál lam tit kár
fo gal maz ta meg, ami kor a ter ve zet el len az zal ér velt,
hogy mi vel az NMHH ha tás kö ré be nem tar toz nak olyan
kér dé sek, me lyet más jog al ko tó ne tud na ren dez ni, a
ren de let al ko tá si jog de le gá lá sa tel jes mér ték ben fe les le -
ges.169 Az egy sze mé lyi igény szül te al kot má nyos fel ha -
tal ma zás min den eset re le he tô vé tet te a saj tó sza bad ság
kö ré be tar to zó kér dé sek jog for rá si hie rar chia legal só fo -
kán ál ló nor má val tör té nô sza bá lyo zá sát.

c) Iro ni kus, hogy a mé dia sza bá lyo zás megal ko tá sa so -
rán a két har ma dos fel ha tal ma zás mel lett han goz ta tott
leg fôbb érv az volt, hogy a ma gyar sza bá lyo zás nak bi -
zony meg kell fe lel nie az Eu ró pai Unió el vá rá sai nak és
szel le mi sé gé nek.170 A há rom kor mány pár ti kép vi se lô ál -
tal megál mo dott, és alig né hány hó nap alatt megal ko tott
mé dia pia ci sza bá lyo zás azon ban nem hogy nem fe lelt
meg az Unió el vá rá sai nak, de ki fe je zet ten kel le met len
nem zet kö zi hely zet be hoz ta az Eu ró pai Unió so ros el nö -
ki tiszt sé gét be töl tô Ma gyar Köz tár sa sá got. A mé dia cso -
mag el fo ga dá sát kö ve tôen a nem zet kö zi saj tó at tól volt
han gos, hogy ha zánk ban meg szûnt a saj tó sza bad ság.
Az Unió ál tal meg hall ga tá sa al kal má val kö zölt prob lé -
mák ra a mi nisz ter el nök elô ször ak ként rea gált, hogy ô
bi zony nem fog ja en ged ni, hogy Ma gyaror szág gal fel -
tö röl jék a pad lót, majd az egy re ha tá ro zot tabb és erô -
sö dô nyo más nak en ged ve a sza bá lyo zás mó do sí tá sá ról
ál la po dott meg a kor mány. Az er re te kin tet tel új fent ro -
ham tem pó ban, az el len zék be vo ná sa nél kül el ké szí tett,
a Mé dia al kot mány és a Mé dia tör vény mó do sí tá sá ról szó -
ló, in do ko lás sal együtt ke rek hét ol da las, lát szat megol -
dá so kat tar tal ma zó, tör vény mó do sí tó ja vas lat,171 sür gôs -
sé gi ké re lem mel 2011. feb ruár 23. nap ján ér ke zett az
Or szág gyû lés Hi va ta lá hoz. Az elô ter jesz tô ezút tal a Ma -
gyar Köz tár sa ság kor má nya volt. A mó do sí tás azon ban
sem a struk tú rán, sem a sza bá lyo zás szel le mi sé gén nem
vál toz ta tott.

A ter je del mi okok ból rö vi den fel vá zolt, rend kí vül bo -
nyo lult új struk tú ra elem zé se után vi lá go san ki raj zo ló dik
a kép. A mi nisz ter el nök, a mé dia ha tó ság élé re ki ne ve -
zett bi zal ma sa, va la mint a meg kér dô je lez he tet le nül lo -
já lis Mé dia ta nács út ján, köz vet len be fo lyás sal bír a mé -
dia vi lá gá ra. Nem csak a rend szer, ha nem a rend szer ál -
tal le he tô vé tett ve ze tôi ki ne ve zé sek is e cél eléré sét se -
gí tik. A mé dia ha tó ság jog kö rei pe dig meg te rem tik a
le he tô sé gét a ke res ke del mi mé dia sakk ban tar tá sá ra is.
El kell is mer ni, ko moly jo gá szi tel je sít mény áll a tör vény -
ja vas la tok mö gött. Az ered mény azon ban egy sze rû és
el szo mo rí tó. A köz szol gá la ti mé diá ban, kor mány pro pa -
gan da köz ve tí té sé nek elô se gí té se mel lett, for má li san jog -
ál la mi megol dá sok so ro za tá val is mét él a cen zú ra – for -

dí tott irány ban. Nem a meg je le nést tilt ják, csak a ha tó -
ság nak nem tet szô tar tal mat szank cio nál ják rend kí vül
szé les kö rû mér le ge lést biz to sí tó, s ko moly sú lyú szank -
ciók megál la pí tá sát le he tô vé té vô jog kör ben.

Tit kos in for má ció gyûj tés

Je len tôs mér ték ben erô sí ti a kor mány za tot, ha a tit kos
in for má ció gyûj tés sza bá lyait ak ként vál toz tat ja meg,
hogy ah hoz az ad di gi ga ran ciá lis ele mek kö zül töb bet
kiemel a rend szer bôl. Az új sza bá lyo zás alap ján pe dig
olyan szer vek ve ze tôi nek ad ezen a te rü le ten több let jo -
go kat, akik lo ja li tá sa a kor mány hoz biz tos vagy va ló szí -
nû sít he tô. Ilyen pél dául az új leg fôbb ügyész, vagy a kor -
mány fô ko ráb bi test ôr pa rancs no ka, a nem rég megala -
kí tott Ter ror el há rí tá si Köz pont fô igaz ga tó ja.

De mok ra ti kus jog ál la mok ban a tit kos in for má ció gyûj -
tés an nak al kot má nyos jo go kat, leg fô kép pen pe dig a
ma gán szfé rát sú lyo san kor lá to zó, il let ve sér tô jel le gé re
fi gye lem mel csak ki vé te les, át me ne ti leg és meg fe le lô ga -
ran ciá lis sza bá lyok mel lett – meg ha tá ro zott cél ból, meg -
ha tá ro zott sze mély el len, meg ha tá ro zott fel té te lek mel -
lett – igény be ve he tô esz köz le het. A bí ró sá gok ha té -
kony mû kö dé se és a bí ró sá gi el já rá sok gyor sí tá sa ér de -
ké ben al ko tott át fo gó tör vény mó do sí tás ke re té ben
azon ban je len tô sen átala kult mind a bûn ül dö zé si, mind
a nem bûn ül dö zé si cél ból foly ta tott tit kos in for má ció -
gyûj tés ered mé nyé nek bün te tô el já rás ban tör té nô fel -
hasz ná lá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo zás.

A 2011. ja nuár 1. elôtt ha tá lyos sza bá lyo zás ér tel mé -
ben a bûn ül dö zé si cél ból foly ta tott bí rói en ge dély hez kö -
tött tit kos in for má ció gyûj tés ered mé nyé nek bün te tô el já -
rás ban tör té nô fel hasz ná lá sá ra ab ban az eset ben volt le -
he tô ség, ha a bi zo nyí ta ni kí vánt bûn cse lek mény te kin -
te té ben fennáll tak a tit kos adat szer zés bün te tô el já rá si
tör vény ben rög zí tett fel té te lei. En nek ha tá rát a tör vény
a fen ti el vek re fi gye lem mel ott húz ta meg, hogy aki vel
szem ben a bí ró ság a tit kos in for má ció gyûj tést en ge dé -
lyez te, az zal szem ben nem csak az en ge dély ben sze rep -
lô bûn cse lek mény, ha nem az ál ta la el kö ve tett más bûn -
cse lek mény bi zo nyí tá sa kap csán is fel hasz nál ha tó volt a
tit kos in for má ció gyûj tés ered mé nye, fel té ve, hogy ez
utób bi bûn cse lek mény vo nat ko zá sá ban is fennáll nak a
tit kos adat szer zés fel té te lei. Emel lett az ilyen tit kos in -
for má ció gyûj tés ered mé nye az en ge dély ben sze rep lô
bûn cse lek mény vo nat ko zá sá ban, az en ge dély ben rög zí -
tett sze mély mel lett a bûn cse lek mény va la mennyi el kö -
ve tô jé vel szem ben fel hasz nál ha tó volt. A nem bûn ül dö -
zé si cél ból foly ta tott tit kos in for má ció gyûj tés ered mé nye
pe dig a tit kos adat szer zés bün te tô el já rá si tör vény ben
meg ha tá ro zott fel té te lei nek fennáll ta mel lett is ki zá ró -
lag az en ge dély ben meg je lölt sze mély bûn cse lek mé nyé -
nek bi zo nyí tá sá ra volt fel hasz nál ha tó.172

Ezt a sza bá lyo zást a kor mány az ere de ti ter vei sze rint
úgy kí ván ta mó do sí ta ni, hogy a bûn ül dö zé si cé lú tit kos
in for má ció gyûj tés ered mé nye az elôb bie ken túl fel hasz -
nál ha tó vá vál jon az en ge dély ben nem meg je lölt sze -
méllyel szem ben, az ál ta la el kö ve tett, az en ge dély ben
nem meg je lölt bûn cse lek mény bi zo nyí tá sá ra is, s a nem
bûn ül dö zé si cé lú tit kos in for má ció gyûj tés ered mé nye is
fel hasz nál ha tó le gyen az en ge dély ben meg je lölt sze mély
mel lett az en ge dély ben meg nem je lölt sze mély el len
is.173 A mi nisz te ri in do ko lás sze rint a ko ráb bi, in do ko lat -
lan kor lá to zást szün tet te vol na meg a ja vas lat.174 Mindez
azon ban prak ti ku san nem je len tett vol na mást, mint azt,
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hogy a tit kos in for má ció meg szer zé sé nek és fel hasz nál -
ha tó sá gá nak min den kor lát ja leom lik. Az el len zé ki kép -
vi se lôk a par la men ti vi tá ban azt han goz tat ták, hogy a
cél hoz kö tött ség nek itt már nyo ma sin csen, az en ge dély
már csu pán egy „bi an co” en ge dély, ek ként ér tel mét és
lé nye gét vesz ti, hi szen így le he tet len né vá lik a tit kos in for -
má ció gyûj tés jog sze rû sé gé nek kö ve té se és el lenôr zé se.
Ez a megol dás pe dig ki bú vót je lent, sza bad ke zet ad és
sú lyos visszaélé sek re te remt le he tô sé get. Tu laj don kép -
pen „kész let re” le het in for má ciót gyûj te ni bár ki rôl, azt
bár ki el len kor lát la nul – akár em be ri mél tó sá gát meg sért -
ve, a ma gán szfé rá ba mély sé gé ben beavat koz va – fel le -
het hasz nál ni.175 A par la men ti vi tá ban fel szó la ló ál lam tit -
kár ter mé sze te sen a bûn ül dö zé si ér de kek re hi vat ko zott,
s a kor lá tok ter ve zett el bon tá sát az zal in do kol ta, hogy ha
a le hall ga tá sok so rán fel me rült egy bün te tô el já rás megin -
dí tá sá ra al kal mas adat, fel hasz nál ha tó vá kell ten ni, hi szen
nem le het meg kér ni az el kö ve tôt ar ra, hogy is mé tel je meg
a ko ráb bi mon da tát ak kor is, ami kor már meg kér ték az
en ge délyt.176 Lai ku sok szá má ra per sze tet sze tôs és lo gi -
kus ér ve lés ez, csak hát ép pen ezek a – két ség kí vül né ha
kont rap ro duk tív – kor lá tok tesz nek egy ál la mot jog ál lam -
má. Ez pe dig van olyan sú lyos ér dek, mint a bûn ül dö zé -
si. Vé gül a kor mány el fo gad ta az el len zék ér vei nek egy
ré szét, így egy tá mo ga tott és el fo ga dott mó do sí tó ja vas -
lat nak kö szön he tôen, az ere de ti elô ter jesz tés nek meg fe -
le lôen be szer zett tit kos in for má ció csak ak kor vá lik fel -
hasz nál ha tó vá, ha azt utó lag a bí ró ság en ge dé lye zi.177 Ez
két ség kí vül po zi tí vum, a ko ráb bi sza bá lyo zás hoz ké pest
azon ban ta lán nem vi tat ha tóan vissza lé pés.

Meg kell em lí te ni, hogy ugyan csak a vizs gált idô szak -
ban ki bô ví te ni ja va sol ta a kor mány azon bûn cse lek mé -
nyek nek a kö rét is – pél dául vesz te ge tés, kör nye zet ká ro -
sí tás, ter mé szet ká ro sí tás, lel ki is me re ti és val lás sza bad ság
meg sér té se – ame lyek ese té ben a tit kos in for má ció gyûj -
tés foly tat ha tó, il let ve an nak ered mé nye fel hasz nál ha -
tó.178 Ma tit kos in for má ció gyûj tés re jo go sult az ügyész -
ség, a rend ôr ség – ezen be lül a Ter ror el há rí tá si Köz pont
és a Nem ze ti Vé del mi Szol gá lat –, a Nem ze ti Adó- és
Vám hi va tal il let ve a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok. Ki bô -
vült te hát a tit kos in for má ció gyûj tés foly ta tá sá ra jo go -
sul tak kö re is.179

Az zal a ténnyel, hogy a Ter ror el há rí tá si Köz pont fô -
igaz ga tó ja a mi nisz ter el nök ko ráb bi test ôre volt, vi tat -
koz ni nem iga zán ér de mes. Lát nunk kell azon ban, hogy
több van itt sze mé lyi át fe dés nél. Ag gá lyos a ko ráb ban
egy sé ges rend ôr ség át struk tu rá lá sa út ján újon nan lét re -
ho zott szer vek köz jo gi hely ze te is, mellyel kap cso la tos
ér veit va la mennyi el len zé ki frak ció ki fej tet te. Mind a ter -
ro riz must el há rí tó szerv, vagyis a Ter ror el há rí tá si Köz -
pont, mind pe dig a bel sô bûn megelô zé si és bûn fel de rí -
té si felada to kat el lá tó szerv, vagyis a Nem ze ti Vé del mi
Szol gá lat vo nat ko zá sá ban hiá nyos a tör vé nyi sza bá lyo -
zás. Mindemel lett az or szág gyû lé si kont roll sem biz to sí -
tott, hi szen nincs tör vé nyi ren del ke zés a fô igaz ga tók ki -
ne ve zés elôt ti szak bi zott ság ál ta li meg hall ga tá sá ra, sem
pe dig a töb bi tit kos szol gá la ti esz kö zök kel él ni jo go sult
szerv hez ha son ló be szá mo lá si kö te le zett ség re vo nat ko -
zóan. Ráadá sul az egyéb ként meg le he tô sen he te ro gén
felada to kat – a ter ro riz mus el le ni küz de lem mel lett a mi -
nisz ter el nök és a köz tár sa sá gi el nök vé del mét is – el lá tó
Ter ror el há rí tó Köz pont bí rói en ge dély nél kül foly tat hat
tit kos in for má ció gyûj tést a ter ror cse lek ménnyel ve szé -
lyez te tett kör ben, hely szí nen vagy ob jek tum ban ter ror -
cse lek ménnyel össze füg gés be hoz ha tó sze mély vagy cso -
port fel de rí té sé re és azo no sí tá sá ra.180

A kor mány in dít vá nya alap ján az ügyész ség pe dig
meg kap ta a jo got a tör vény ho zás tól ar ra, hogy ne csak
az ed dig en ge dé lye zett cél ból, ha nem bûn megelô zé si,
bûn fel de rí té si cél ból is gyûjt hes sen tit kos in for má ciót.181

Ezt pe dig – ahogy a par la men ti vi tá ban az el len zé ki pár -
tok szó vá is tet ték – az ügyész ség köz jo gi hely ze te és a
bün te tô el já rás ban be töl tött felada tai biz to san nem in -
do kol hat ják.182

Köz hely, de igaz, hogy a tu dás és az in for má ció ha ta -
lom. Az pe dig szin tén nyil ván va ló, hogy a meg vál to zott
jo gi sza bá lyo zás ki bô ví tet te a kor mány hoz min den bi -
zonnyal lo já lis ve ze tôk ál tal irá nyí tott szer vek kö rét, és
le bon tot ta a tit kos in for má ció be szer zé sé nek gya kor la -
ti lag min den kor lát ját, a be szer zett in for má ció fel hasz ná -
lá sát pe dig könnyeb bé tet te. Annyi ra pe dig ta lán jo gász -
ként sem le he tünk nai vak, hogy a kor mány szá má ra egy
sza bá lyo san be szer zett, ám de adott eset ben fel nem
hasz nál ha tó in for má ció nak ne tu laj do nít sunk gya kor la ti
je len tô sé get. Már pe dig er re a bí rói en ge dély utó la gos sá
té te lé vel kor lát lan le he tô sé gek nyíl tak.

Jog al ko tás

Az Al kot mány bí ró ság megál la pí tot ta a jog al ko tás ról szó -
ló tör vény al kot mány el le nes sé gét, s azt 2010. de cem ber
31. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te.183 A kor mány a hi -
vat ko zott ha tá ro zat ban fog lal tak alap ján s emel lett az al -
kot má nyos be ren dez ke dé sünk ben be kö vet ke zett vál to -
zá sok ra, az Eu ró pai Uniós tag ság gal kap cso la tos kö te le -
zett sé gek re, a jog al ko tás kiala kult gya kor la tá ra, il let ve a
jo gi dog ma ti ka ered mé nyei re fi gye lem mel nyúj tot ta be a
jog al ko tás sal össze füg gô tör vény ja vas la to kat. A tör vé nyi
szin tû sza bá lyo zást alap ve tôen há rom jog for rás tar tal -
maz za: a jog for rá si hie rar chia kér dé seit az Al kot mány ren -
de zi,184 emel lett kü lön tör vény185 ren del ke zik a jog sza bá -
lyok elô ké szí té sé nek el já rá si jel le gû vo nat ko zá sai ról, szin -
tén kü lön tör vény186 rög zí ti – an nak je len tô sé gé re fi gye -
lem mel – a jog sza bá lyok elô ké szí té sé ben va ló tár sa dal mi
rész vé tel sza bá lyait. Az elô ter jesz tôi ex po zé sze rint a cél
a „jó ál lam” és a „jó jog al ko tás” ér de ké ben a mi nô sé gi
jog al ko tás meg te rem té se, a jog sza bá lyok megis mer he -
tô sé gé nek ja ví tá sa, il let ve a jog al ko tás ban va ló tár sa dal -
mi rész vé tel mi nél szé le sebb kö rû biz to sí tá sa.187

A meg fo gal ma zott, pa pír ra ve tett jog al ko tói szán dék
alap ve tôen tá mo gat ha tó, s ah hoz sem fér het két ség,
hogy kü lö nö sen az Al kot mány bí ró ság hi vat ko zott ha tá -
ro za ta miatt, az új jog al ko tá si tör vény megal ko tá sa – a
mu lasz tá sos al kot mány sér tést el ke rü len dô – elodáz ha -
tat lan feladat tá vált. Ugyanak kor a kor mány za ti több ség
ezt a le he tô sé get is fel hasz nál ta ar ra, hogy a jog al ko tá -
si fo lya ma tot úgy ala kít sa ki, hogy az a le he tô leg ke ve -
sebb kor lá tot ál lít sa a kor mány el kép ze lé sei nek út já ba.

Va la mennyi el len zé ki frak ció kri ti zál ta, hogy messze
nin cse nek össz hang ban a sza vak és a tet tek, így pe dig a
tör vény ja vas lat szö ve gé ben ki fe je zés re jut ta tott szán dék
va ló di sá ga alap ve tôen meg kér dô je lez he tô. Szó vá tet ték,
hogy a kor mány ál tal ja va solt jog al ko tá si el já rás kö szö -
nô vi szony ban sincs a kor mány za ti gya kor lat tal, kü lö nö -
sen az zal, hogy kép vi se lôi ön ál ló in dít vá nyok kal ke rü lik
meg a je len leg is ha tá lyos kö te le zô egyez te té si el já rást.188

Kü lö nö sen igaz nak tûn nek e kri ti kai meg jegy zé sek an -
nak tük ré ben, hogy a tör vény ja vas la tok ál ta lá nos vi tá já -
ra egy nap pal azután ke rült sor, hogy „az Al kot mány bí -
ró ság ha tás kö ré nek szû kí té se” al cím ben rész le te zett ese -
mény sor ból a kü lönadó ról szó ló tör vény meg sem mi sí té -
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se után, a má so dik in dít ványt be nyúj tot ta a Fi desz frak -
ció ve ze tô je. Az el len zé ki kri ti ká ra a kor mány pár ti ol dal -
ról ugyanak kor sem mi lyen ér de mi vá lasz nem ér ke zett,
rez ze nés te len arc cal, mint ha az elô zô na pi ese mé nyek
meg sem tör tén tek vol na, mond ták az elô re megírt be -
szé dei ket, ame lyek túl nyo mó több sé gük ben a tör vény -
ja vas lat szö ve gé nek szá raz is mer te té sén túl nem mu tat -
tak.189 A vissza ha tó ha tály kap csán a kor mány pár ti frak -
ció ve zér szó no ka mindössze azt je gyez te meg, hogy „bi -
zony tud juk jól, hogy né ha-né ha még az Or szág gyû lés
is be leesik ab ba a hi bá ba, hogy ezt fi gyel men kí vül hagy -
ja”.190 A vi tá ban el hang zott fel ve té sek re adott ál lam tit -
ká ri vá lasz ban annyi ér de mi hang zott el, hogy „az új Or -
szág gyû lés megala ku lá sa óta el telt idô ben […] ezek a
tör vé nyek min den eset ben az al kot má nyos jog sza bá lyok -
nak meg fe le lôen szü let tek meg”.191 Az ál lam tit ká ri vá -
lasz ar ro gan ciá já ra per sze le het vá la szol ni eh hez il lô ci -
niz mus sal. Iga za van. Amíg az Al kot mány ad ta ke re tek
az ak tuá lis igé nyek nek meg fe le lôen bár mi kor át szab ha -
tók, az al kot mány el le nes sé get megál la pí tó, a par la men ti
több ség nek nem tet szô ha tá ro zat ki hir de té se után az Al -
kot mány bí ró ság ha tás kö rét meg le het vál toz tat ni – s ami
a leg fon to sabb, ezt meg is te szi a kor mány zat –, ad dig
a fen ti megál la pí tás for má li san bi zo nyo san helyt ál ló lesz.

Az új sza bá lyo zás ban a tár sa dal mi egyez te tés el ke rü -
lé se ér de ké ben ed dig is hasz nált és jól ki ta po sott „me -
ne kü lé si út vo nal” meg ma rad, hi szen a tár sa dal mi egyez -
te tés kö te le zett sé gét az új jog sza bály is csak a kor mány
ál tal elô ké szí tett tör vé nyek ter ve ze té re ír ja elô, vagyis a
kép vi se lôk, az Or szág gyû lés bi zott sá gai avagy ép pen a
köz tár sa sá gi el nök ál tal elô ter jesz tett in dít vá nyok ra nem.
Va la mennyi el len zé ki párt meg fo gal maz ta a kör ki bô ví -
té sé re vo nat ko zó ja vas la tát.192 A kor mány kép vi se lô je
nem tá mo gat ta a ja vas la to kat, te kin tet tel ar ra, hogy vé -
le mé nye sze rint kü lö nö sen az el len zé ki kép vi se lôk ez
irányú jo gá nak gya kor lá sát ne he zí te né meg, ha va la -
mennyi in dít vá nyuk tár sa dal mi egyez te té sé rôl gon dos -
kod niuk kel le ne.193 Meg gyô zô dé sem, hogy – a töb bi in -
dít vány mel lett – az or szág gyû lé si kép vi se lôk egyé ni in -
dít vá nyai ese té ben is kí vá na tos és ter mé sze te sen megold -
ha tó len ne az egyez te tés le foly ta tá sa. Amint az a vi ta
so rán meg fo gal ma zó dott, pél dául ak ként, hogy minder -
rôl a kor mány gon dos ko dik a ren del ke zé sé re ál ló jól be -
já ra tott inf ra struk tú rán ke resz tül.194 Azon ban két ség kí -
vül ne he zeb bé vál na az egyez te té si kö te le zett sé get meg -
ke rül ni.

Fi gye lem re mél tó, az elô ter jesz tôi ex po zé ban az egyik
ál lam tit kár nak a tör vény ha tá lyát il le tôen tett meg jegy -
zé se: „de hát a kor mány el sô sor ban nyil ván ön ma gá nak
ír hat elô kö te le zett sé ge ket”.195 Ér de kes fél mon dat ez. Ha
nem csak egy sze ren csét len el szó lás, ak kor újabb ada -
lék ah hoz, hogy a kor mány zat mi ként gon dol ko zik az
Or szág gyû lés rôl. Köz tu dott, hogy az or szág gyû lé si kép -
vi se lô, az Or szág gyû lés bi zott sá ga avagy a köz tár sa sá gi
el nök ál tal, akár csak a kor mány ál tal kez de mé nye zett
tör vény ja vas lat ese té ben is or szág gyû lé si jog al ko tás ról,
tör vény al ko tás ról van szó. Tör vé nyi for má ban az Or szág -
gyû lés fo gal maz meg kö te le zett sé get és nem a kor mány.
Ha ez a mon dat tu da tos, és nem csu pán rosszul meg fo -
gal ma zott, tük rö zô dik ben ne az a so kak ál tal kép vi selt
vé le mény, hogy a mi nisz ter el nök az Or szág gyû lést a kor -
mány kri ti kát lan, szer vi lis ki szol gá ló ja ként ke ze li. Meg -
jegy zem, saj nos nem alap nél kül.

A tör vény szám ta lan ki vé telt en ged a tár sa dal mi egyez -
te tés le foly ta tá sá nak kö te le zett sé ge alól, il let ve ki zárt
tárgy kö rö ket is megál la pít. Nem kell tár sa dal mi egyez -

te tés re bo csá ta ni a fi ze té si kö te le zett sé gek rôl, az ál la mi
tá mo ga tá sok ról, a költ ség ve tés rôl, a költ ség ve tés vég re -
haj tá sá ról, az eu ró pai uniós, il let ve nem zet kö zi for rá sok -
ból nyúj tott tá mo ga tá sok ról, a nem zet kö zi szer zô dés ki -
hir de té sé rôl, va la mint a szer ve zet és in téz mény ala pí tá -
sá ról szó ló jog sza bá lyok ter ve ze teit. Ugyan csak nem kell
tár sa dal mi egyez te tés re bo csá ta ni a jog sza bály ter ve ze -
tét, ha an nak sür gôs el fo ga dá sá hoz kiemel ke dô köz ér -
dek fû zô dik. Mindemel lett nem is bo csát ha tó tár sa dal mi
egyez te tés re a ter ve zet, a kon cep ció, ha az egyez te tés a
Ma gyar Köz tár sa ság kü lö nö sen fon tos hon vé del mi, nem -
zet biz ton sá gi, pén zü gyi, külügyi, ter mé szet vé del mi, kör -
nye zet vé del mi vagy örök ség vé del mi ér de kei nek vé del -
mét ve szé lyez tet né.196

Az el len zék va la mennyi frak ció ja ag gá lyos nak tar tot -
ta ezt a szé les kö rû ki vé tel rend szert, hi szen – azon túl,
hogy az ön ál ló kép vi se lôi in dít vá nyok ele ve kí vül es nek a
tör vény ha tá lyán – így az egyez te tés le foly ta tá sa a mi -
nisz te rek ál tal elô ké szí tett jog sza bá lyok ese té ben is bár -
mi kor ki ke rül he tô. Ki dön ti el azt, hogy mi a kiemel ke dô
köz ér dek, vagy a kü lö nö sen fon tos ok. Sem mi lyen irány -
mu ta tást nem tar tal maz e vo nat ko zás ban sem a tör vény,
sem a tör vény in do ko lá sa, de a par la men ti vi ta so rán sem
hang zott el sem mi konk ré tum. Nem visz kö ze lebb a
megol dás hoz, hogy ezek a jog más te rü le tein elô for du -
ló, be vett „a jog test ben már lé te zô, mû kö dô fo gal mak”.
Min den csak az in do ko lá son mú lik majd. Ráadá sul emel -
lett nem csak a tár sa dal mi egyez te tés ke rül he tô ki pél -
dául egy adó tör vény ke re té ben, de az úgy ne ve zett sa lá -
ta tör vé nyek elô sze re tet tel tör té nô al kal ma zá sa mel lett
egy-egy ki vé telt ké pe zô jog sza bály ban bár mi lyen ren del -
ke zés el buj tat ha tó. És az el búj ta tott ren del ke zést, te kin -
tet tel ha tás kö rei nek kor lá to zá sá ra, még az Al kot mány bí -
ró ság sem vizs gál hat ja majd felül. Ter mé sze te sen e vo -
nat ko zás ban is el len zé ki kri ti kák és mó do sí tó ja vas la tok
so ra ér ke zett. A bí rá la tok ra, s a mó do sí tó ja vas la tok eluta -
sí tá sá ra ér de mi kor mány pár ti érv nem hang zott el.197

To váb bi prob lé mát je lent a tár sa dal mi egyez te tés ese -
tén a stra té giai part ne rek ki vá lasz tá sá nak rend sze re. Az
új tör vé nyi sza bá lyo zás sze rint a kor mány egyes tár sa -
dal mi és szak mai szer ve ze tek kel a ké szü lô jog sza bá lyok
vé le mé nye zé sé re stra té giai part ner sé gi megál la po dást
köt. An nak el dön té se, hogy a sok kö zül me lyek kel köt
megál la po dást, a jog sza bály elô ké szí té séért fe le lôs mi -
nisz ter diszk re cio ná lis jog kö ré be tar to zik. Ugyan le he tô -
ség van ar ra, hogy a mi nisz ter az egyez te tés be mást is be -
von jon a stra té giai part ne re ken kí vül, azon ban ez eset -
ben is min den a mi nisz ter dön té sé nek függ vé nye, ter -
mé sze te sen egyet len szer ve zet ki fe je zett ké ré se sem kö ti
sem mi ben a mi nisz tert, csakis szu ve rén dön té sé tôl függ,
hogy le he tô vé te szi-e szá má ra a rész vé telt.198 A mi nisz -
ter kor lát lan mér le ge lé si jo ga mi ni má li san annyi val el len -
sú lyoz ha tó lett vol na, hogy amennyi ben egy szer ve zet
ki fe je zet ten ez irá nyú ké ré sét jel zi, úgy a mi nisz ter le -
gyen kö te les biz to sí ta ni a rész vé tel le he tô sé gét, avagy
más el kép ze lés sze rint stra té giai part ne ri stá tu sa adott
le gyen azon szer ve zet nek, amely „adott tárgy kör ben ko -
ráb ban megala po zott, ér de mi ész re vé telt tett”.199 Más -
fe lôl még ki vá lasz tá suk ese tén is meg köt he ti a stra té giai
part ne rek ke zét a part ner sé gi megál la po dás. En nek tar -
tal má ról nem szól a tör vény. Sar kít va, még azt sem zár -
ja ki, hogy a stra té giai part ner sé gi megál la po dás nak nem
le het olyan tar tal ma, hogy a mi nisz ter a ve le el len té tes ál -
lás pont ra he lyez ke dô sze rep lô ket ki zár ja az együtt mû -
kö dés le he tô sé gé bôl.200 Ugyanak kor a le he tet len ség gel
ha tá ros, arány ta lan kö te le zett sé get ró a stra té giai part -
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ne ri szer ve ze tek re azon ren del ke zés, mi sze rint a stra té -
giai part ner ség gel nem ren del ke zô szer ve ze tek vé le mé -
nyét is meg kell je le ní te niük.201

Ele ve hiá nyoz nak alap ve tô ga ran ciá lis sza bá lyok, mint
pél dául konk rét ha tár idôk rög zí té se, avagy a tör vény ben
rög zí tett kö te le zett sé gek hez kap cso ló dó jog kö vet kez -
mény elôírá sa. Per sze, ké zen fek vô vá lasz le het az, hogy
nem le het ál ta lá no sí ta ni a „meg fe le lô idô” fo gal mát, hi -
szen az min den egyes jog sza bály ter ve zet ese tén más és
más. Azt azon ban nem in do kol ta sem mi vel, hogy az
adott jog sza bály ter ve zet ál tal meg kö ve telt „meg fe le lô
idô” meg fe le lôen ru gal mas al kal ma zá sát mi ben aka dá -
lyoz ná egy konk rét ha tár idô rög zí té se. Pél dául úgy, hogy
a meg fe le lô ha tár idô 15 nap nál nem le het rö vi debb. Ez
biz to sít hat ta vol na az egyez te tés re jo go sult sze rep lôk jo -
gá nak gya ko rol ha tó sá gát.202 Ami pe dig az egyez te té si
kö te le zett ség el mu lasz tá sá hoz kap cso ló dó szank ciót il le -
ti, az elô ter jesz tô ki fej tet te, nem le het jog al ko tá si ha tás -
kör rel fel nem ru há zott sze rep lô ke zé be vé tó jo got ad ni.
Ezt a mon da tot én nem tu dom ér tel mez ni. Nem a tár sa -
dal mi szer ve ze tek vé tó jo gá ról van szó, ha nem ar ról, hogy
a kö te le zô egyez te tés el mu lasz tá sá hoz fû zôd jön jog kö -
vet kez mény, pél dául köz jo gi ér vény te len ség. Ez a jog -
sza bály ér vé nye sü lé sét min den kép pen elô se gí te né.203

Vár ha tóan a kor mány nem a leg ve he men sebb és leg -
kri ti ku sabb tár sa dal mi és szak mai szer ve ze tek kel fog
part ner sé gi megál la po dást köt ni, bár két ség te le nül lesz -
nek olya nok – pél dául a szak mai ka ma rák –, ame lyek
nem hagy ha tók ki. Ha pe dig a part ne rek ne tán olyan elô -
vi gyá zat la nok lesz nek, hogy el ke rü li fi gyel mü ket a nem -
ze ti együtt mû kö dé si kö te le zett ség, s me net köz ben vál -
nak kri ti kus sá, a megál la po dás fel bont ha tó. Jó ez a rend -
szer a kor mány nak, hi szen – a tör té ne lem ben már jól be -
vált „sa ját el len zék” min tá já ra – meg te remt he ti sa ját
tár sa dal mi és szak mai kri ti ku sait is. Jó azok nak a tár sa -
dal mi szer ve ze tek nek, akik nek be fo lyá sa, lob bie re je és
presz tí zse nö vek szik majd az zal, hogy a töb bi ha son ló val
el len tét ben, ôk ré szei, ré sze sei a jog al ko tás nak. De va jon
raj tuk kí vül ki nek jó még? Az új rend szer még a tár sa -
dal mi és szak mai szfé rát is ál la mo sít ja, a kor mány zat be -
fo lyá sa alá von ja. De le het, hogy fe les le ges lesz fá ra doz -
ni a ki vá lasz tás sal. Azért, mert a tár sa dal mi egyez te té si
kö te le zett ség a vég sô kig ki játsz ha tó. Bi zo nyo san kap nak
majd gu mi cson tot a szer zô dött part ne rek, a leg fon to -
sabb ügyek ben azon ban, a kor mány za ti több ség ed di gi
gya kor la tá nak is me re té ben, nem alap ta la nul le het szá mí -
ta ni ar ra, hogy a tör vény te rem tet te ki vé te lek kel él ni fog -
nak, s a jog al ko tá si tör vény be tû je sze rin ti ren des jog al -
ko tás a gya kor lat ban to vább ra is rend kí vü li ma rad. Ek -
ként pe dig a tény le ge sen a de mok rá cia és a jog ál la mi ság
vé del mé re, il let ve biz to sí tá sá ra hi va tott tör vé nyek szim -
bo li kus jog sza bá lyok ma rad nak, a gya kor lat ban nem
funk cio nál nak majd. Már pe dig a je len tôs tárgy kö rök ben
ho zott hang za tos jog sza bá lyok szim bo li kus jel le ge
ugyan csak nem a jog ál la mi de mok rá cia jel lem zô je.

Or szág gyû lés

Tisz ta tük röt tart a kor mány fô és az Or szág gyû lés vi szo -
nyát il le tôen a fen ti ren del ke zé sek tár gya lá si rend je. Min -
den kor és min den kor mány tö re ke dett ar ra, hogy el kép -
ze lé seit az Or szág gyû lés ne vál toz tas sa meg. Hogy ezt
mi lyen mér ték ben tud ta elér ni, a pil la nat nyi po li ti kai hely -
zet ha tá roz ta meg. De ag gály nél kül meg fo gal maz ha tó
az az ál lás pont, hogy a je len le gi kor mány fô a par la men -

tet a jog ál la mi lát szat fenn tar tá sa ér de ké ben for má li san
ugyan mû kö dô, de szük sé ges rossz nak tart ja, amely nek
sze re pe a gya kor lat ban csu pán annyi, hogy le las sít sa a
kor mány za ti el kép ze lé se ket tük rö zô jog sza bá lyok ki hir -
det he tô sé gét. Ezért a kor mány min den esz közt fel hasz -
nál ah hoz, hogy a jog al ko tás or szág gyû lé si sza ka sza a
le he tô legin kább le rö vi dül jön. Két har ma dos több ség ese -
té ben e gya kor lat el len sú lya az el len zék nem le het. A ver -
ba li tás, a fi gye lem fel hí vás szint jén túl me nôen legalábbis
nem. Az Al kot mány bí ró ság le he tô sé gei e te kin tet ben
szin tén nem je len tik a tör vény ho zás kor lát ját, az ál lam -
fô pe dig már hi va tal ba lé pé se kor ki je len tet te, „egyen -
súly” és nem el len súly lesz. Ma rad na te hát a kor mány -
pár ti kép vi se lô cso port. Ter mé sze té nél fog va lo já lis, de
mégis, a kor mány szem pont jai tól el té rô mo ti vá ció val is
ren del ke zô el len súly, ami nek a lé te az el múlt 20 év ben
idô rôl idô re ér zé kel he tô volt. Jól lát szik, hogy ez ma
egyál ta lán nem ér vé nye sül. Az ok fel tá rá sá hoz azon ban
kell ten nünk egy kis ki té rôt. Ami kor a kor mány fô el len -
sú lyai ról be szé lünk, leg több eset ben nem szá mo lunk az -
zal, hogy azt ko mo lyan be fo lyá sol ja a kor mány zó párt
alap sza bá lya. A kor mány fô leg több ször egy ben a kor -
mány zó párt el nö ke is. A kor mány fô iga zi kont roll ját sa -
ját frak ció ja és a pár te lit je len ti – hoz zá te szem, a pár te -
li tét pe dig a párt tag ság, amely a ka riz ma ti kus párt el nö -
kök egyik leg fon to sabb tá ma sza. Nem el vi tat va te hát a
pár ton be lü li in for má lis be fo lyást, s a sze mé lyes ka riz ma
je len tô sé gét, úgy vé lem, egy olyan párt al kot mány, ame -
lyik az el nök ha tás kö ré be utal ja a leg fon to sabb ope ra tív
párt tiszt sé gek re va ló ki ne ve zés va la mint a vá lasz tott köz -
jo gi funk ciók ra va ló je lölt ál lí tás jo gát, azaz a po li ti ku si
eg zisz ten ciát legin kább be fo lyá so ló dön té se ket, ele ve el -
le he tet le ní ti a frak ción be lü li kor mány za ti kont rollt. Úgy
vé lem te hát, hogy tá vol ról sem csu pán a két har ma dos
több ség, legalább annyi ra a na gyob bik kor mány zó párt
bel sô vi szo nyai te szik le he tô vé a mi nisz ter el nök szá má -
ra azt, hogy a lát szat ra sem ad va tö ké le te sen for má lis sá
zül lessze az Or szág gyû lés sze re pét.

Mindezek sta bi labb alá tá masz tá sá ra ér de mes szót ej -
te nünk a ja vas la tok par la men ti tár gya lá si rend jé rôl is. Ez
úgy fog lal ha tó össze, hogy jel lem zôen kép vi se lôi ön ál ló
in dít vá nyok for má já ban – amellyel meg ke rü lik a szak mai
és tár ca kö zi egyez te tést – be nyújt ják a mó do sí tó ja vas -
la tot, ál ta lá ban a hét vé ge fe lé. Egy-két mun ka nap pal
ké sôbb, hét fôn az Al kot mány ügyi, igaz ság ügyi és ügy -
ren di bi zott ság meg tár gyal ja azt, s még ugyanazon a na -
pon, avagy más nap a ple ná ris ülés le foly tat ja az ál ta lá nos
vi tát, s ez zel egyide jû leg le zá rul a mó do sí tó ja vas la tok
beadá sá nak le he tô sé ge. Kö vet ke zô hé ten le fo lyik a rész -
le tes vi ta is, azt kö ve tô hé ten pe dig már sza vaz a Ház a
ja vas lat ról. Mindezt nem egy eset ben rö vi dí ti, hogy a ja -
vas la tot sür gôs tár gya lás ba ve szi az Or szág gyû lés, és ház -
sza bály tól el té rés sel tár gyal ja. Így pél dául le he tô vé vá lik,
hogy a ja vas lat ál ta lá nos és rész le tes vi tá ja ugyanazon a
na pon foly jék le. Nem egy eset ben azon ban saj nos nem
be szél he tünk vi tá ról. Az el len zé ki kép vi se lôk kri ti zál nak,
akár több órán ke resz tül is, a kor mány és a kor mány pár ti
kép vi se lôk pe dig meg sem szó lal nak. Ha mégis meg te -
szik, nem rit ka, hogy nincs ér de mi vá la szuk, csu pán a
ko ráb bi kor mány hi bái ról be szél nek, s ha nincs el lenér -
vük, a pél dát lan tár sa dal mi fel ha tal ma zás ra hi vat koz nak
az zal, hogy az nagy vál toz ta tá sok ra jo go sít ja fel ôket.
Nem vi tás, hogy mindezek köz pon ti, el vár tan han goz ta -
tan dó be széd pa ne lek. Lát tuk, elô for dult olyan is, hogy
ha a vi ta túl so káig hú zó dott, ügy ren di ja vas lat tal le zár -
ták azt. Ráadá sul egyik eset ben ak kor, ami kor egy az -
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nap be nyúj tott ja vas la tot tár gyalt az Or szág gyû lés. Egyik
al ka lom mal pe dig, ami kor a kor mány pár ti kép vi se lô ket
a vi tá ban va ló rész vé tel re buz dí tó szá mos el len zé ki kép -
vi se lô kö zül ép pen jó ma gam – in kább csak pro vo ka tív
jel leg gel – fel ve tet tem, hogy a fel szó la lást bi zo nyo san a
frak ció ve ze tô jük til tot ta meg, Lá zár Já nos be kia bál ta,
hogy „úgy van, meg til tot tam ne kik”. El sô hal lás ra ta lán
ki vé tel nél kül min den ki a ci ni kus be kia bá lás par la men ti
mû fa já ba so rol ná a frak ció ve ze tô reak ció ját, amellyel ar -
ra kí ván rá vi lá gí ta ni, hogy a fel szó la ló kép vi se lô mi cso da
bu ta sá got be szél. De te gyük oda emel lé azt, hogy eb -
ben, egyéb ként ép pen az Al kot mány bí ró ság jog kö rét
szû kí tô, az Al kot mányt is mó do sí tó egyé ni kép vi se lôi in -
dít vány ról szó ló vi tá já ban, a 262 kor mány pár ti kép vi se -
lô bôl az elô ter jesz tô kö te le zô ex po zé ján és a Fi desz ve -
zér szó no kán kí vül a kor mány pár tok ré szé rôl össze sen
ket ten szól tak hoz zá a több mint 4 órás vi tá hoz a két per -
ces fel szó la lás mû fa já ban, a kor mány pe dig még annyit
sem szólt, hogy tá mo gat ja-e az elô ter jesz tést, vagy nem.
Mindemel lett, ha hi telt adunk azok nak a fo lyo sói plety -
kák nak, ame lyek úgy fog lal ha tóak össze, hogy „szól nánk
mi, de hát ná lunk rend és fe gye lem van…”, saj nos ar ra
a kö vet kez te tés re kell jut nunk, hogy szó sze rint kell ér -
tel mez nünk a frak ció ve ze tô be kia bá lá sát. Jel lem zô nek
mond ha tó az is, hogy a ro ham tem pó ban be nyúj tott in -
dít vá nyok hoz az utol só pil la nat ban beadott zá ró sza va -
zás elôt ti – a ko he ren cia za vart ki kü szö böl ni hi va tott –
mó do sí tó in dít vá nyok kal lé nye ges tar tal mi vál toz ta tá so -
kat kez de mé nyez nek, jó eset ben a tár gyalt tör vény ja vas -
lat tal össze füg gés ben, rosszab bik eset ben pe dig tel je sen
más tárgy kör ben. Az Al kot mány ügyi, igaz ság ügyi és ügy -
ren di bi zott ság pe dig me cha ni ku san ház sza bály sze rû nek
mi nô sí ti eze ket a ja vas la to kat. Nem egy szer for dul elô,
hogy a hely szí nen kiosz tan dó nem rit kán több tíz ol dal
ter je del mû mó do sí tó ja vas la tok ról a bi zott ság tag jai nak
úgy kell sza vaz niuk, hogy a bi zott ság mun ka tár sai még
nem min den kép vi se lô nek tud ták azt el jut tat ni. Ez a jog -
al ko tá si tech ni ka, az Or szág gyû lés „el je len ték te le ní té sé -
vel” együtt já ró ne ga tív ha tá so kon felül, ön ma gá ban is
sér ti a jog ál la mi el ve ket.

Új szem lé let

Ér de kes és egy ben szo mo rú lát ni azt, hogy a be mu ta tott
kor mány za ti köz pon to sí tó po li ti ka mi lyen mó don ala kít -
ja át a kép vi se lôk gon dol ko dás mód ját. Há rom pél dát em -
lí te nék en nek alá tá masz tá sá ra.
a) A Fi desz egy kul csos adó rend szert ve ze tett be.

Megígér ték, hogy ez zel sen ki nem jár hat rosszab bul, sen -
ki nem vi het ke ve sebb pénzt ha za, mint ko ráb ban. Ez az
ál lí tás pe dig cá fol ha tó volt elô re is, a legegy sze rûbb lo -
gi kai sza bá lyok al kal ma zá sá val. A Vál lal ko zók és Mun -
kál ta tók Or szá gos Szö vet sé gé nek el nö ke úgy fo gal ma -
zott, hogy „an nak a ki je len tés nek pe dig, hogy ez zel az
adó rend szer rel min den ki jól jár és egy mil lió mun ka hely
fog lét re jön ni, szak mai tar tal ma so sem volt, leg fel jebb
po li ti kai.”204 A ki sebb ke re se tûek ese té ben, akik ko ráb -
ban az új adó kulcs nál ked ve zôbb szá za lék alap ján adóz -
tak, ter mé sze te sen csök kent a net tó bér. A kor mány
ezért bér kom pen zá ciót sür ge tett, me lyet a köz szfé rá ban
meg is tud va ló sí ta ni, a ma gán szek tor ban azon ban nem.
Egy nem ál la mi gaz da sá gi tár sa sá got nem kö te lez het
bér eme lés re. Ezért lét re hoz tak egy ki zá ró lag kor mány -
pár ti kép vi se lôk bôl ál ló „Bér- és adó mo ni to ring bi zott -
sá got”, mellyel kap cso lat ban a na gyob bik kor mány párt

hon lap ján a kö vet ke zô ket le het ol vas ni: „A kor mány és
a Fi desz–KDNP kép vi se lô cso port nyo mást fog gya ko rol -
ni a ma gán szfé rá ra is an nak ér de ké ben, hogy az aján -
lás ban fog lalt bér fej lesz tést vég re hajt sák.”205 A bi zott -
ság el nö ke egy rá dió in ter jú ban el mond ta azt is, hogy a
tu laj do no sok er köl csi kö te les sé ge a bér kor rek ció.206 Ez a
szem lé let pe dig nagy já ból úgy fog lal ha tó össze, hogy a
nem ze ti együtt mû kö dés ke re té ben a ma gán szek tor is
kö te les tá mo gat ni a kor mány po li ti ká ját, ha pe dig nem
te szi, az ál lam köz ha tal mi jo go sít vá nyait fel hasz nál va
meg to rol ja azt. A kor mány zat itt a ma gán szfé rá ba avat -
ko zik, jo gi le he tô sé gein túl lép ve és kor lá tai ról tu do mást
nem vé ve.
b) A 2006-os tö meg osz la tá sok kal kap cso lat ban be -

nyúj tott sem mis sé gi tör vény207 ar ra kö te le zi a bí ró sá go -
kat, hogy a 2006. ôszi tö meg osz la tá sok kal össze füg gés -
ben szü le tett olyan jog erôs íté le te ket, ame lyek csu pán
rend ôri val lo má son ala pul tak, sem mi sít sék meg. A tör -
vény ja vas lat nem a po li ti kai fe le lô sö ket avagy a rend ôri
ve ze tô ket bün te ti, ha nem – az in do ko lá sá ban fog lal ta -
kat is fi gye lem be vé ve – azt mond ja ki, hogy a bí rák,
ügyé szek és rend ôrök a 2006. ôszi tö meg osz la tá sok kal
kap cso la tos ügyek ben szak sze rût le nül és el fo gul tan vé -
gez ték mun ká ju kat, ezért a meg ho zott dön té sei ket meg
kell sem mi sí te ni. Az el len zék mel lett Ba ka And rás, a Leg -
fel sôbb Bí ró ság el nö ke is a jog ál la mi nor mák kal és az eu -
ró pai kö zös ség al kot má nyos alap ér té kei vel összeegyez -
tet he tet len nek tar tot ta a ja vas la tot.208

c) Az el já rá sok gyor sí tá sá ról szó ló tör vény gya kor la ti -
lag az ügy vé de ket te szi fe le lôs sé a bün te tô el já rá sok el -
hú zó dá sáért, ezért tá vol ma ra dá suk iga zo lá sát a per
összes töb bi – hi va tá sos és nem hi va tá sos – sze rep lô jé -
hez ké pest szi go rúb ban íté li meg.209 Amel lett, hogy ez
ál lás pon tom sze rint szak mai szem pont ból té ves fel té te -
le zés va la mint, hogy szá mos a vé de lem al kot má nyos jo -
gá hoz kap cso ló dó alap el vet sért, elem zé sem szem pont -
já ból má sért fon tos. Az el já rá si ga ran ciák, va la mint az
eze ket elô sze re tet tel fel hí vó, „ku ka cos ko dó” ügy vé dek
min den to tá lis ál lam ban nem kí vá na to sak. Azért nem,
mert ront ják a ha té kony sá got, las sít ják az el já rást, fel -
hív ják a fi gyel met a hi bák ra, jog sér té sek re, sôt, ke re sik
azo kat, így aka dá lyo kat ál lí ta nak az ál lam ha ta lom mû -
kö dé se elé. Saj ná la tos, ha jog ál la mi ke re tek közt ez a
szem lé let utat tör het ma gá nak, s kö vet kez tet ni en ged
egy faj ta kor mány za ti hoz záál lás ra.

E há rom pél da jól ér zé kel te ti, hogy a kor mány több ség
nem csu pán az al kot má nyos in téz mény rend szer rel össze -
füg gés ben, ha nem az élet és a jog al ko tás egyet len te rü -
le tén sem kí ván ja fi gye lem be ven ni és el fo gad ni a kor -
mány za ti ha ta lom kor lá tait, s so ro za to san sér te nek meg
olyan jog ál la mi alap el ve ket, ame lyek a fé kek és el len sú -
lyok rend sze ré nek, azaz a ha ta lom megosz tás nak, a ha -
tal mi ágak el vá lasz tá sá nak biz to sí té kai.

Kö vet kez te té sek

A pre zi den ci á lis kor mány za ti rend szer be ve ze té se te hát
egyelô re el ma radt, a ha ta lom in for má lis és na gyon is for -
má lis kon cent rá ció ja azon ban meg va ló sult, s jól lát szik,
hogy e fo lya mat nak még ko ránt sincs vé ge.

Pél da ként néz zük meg a foly ta tás legel sô ele mét,
amely ja vas la tot ja nuár 13-án nyúj tot ták be az Or szág -
gyû lés el nö ké hez. Az Or szág gyû lés 2011 legel sô par la -
men ti ülé sei nek egyi kén dön tött a Ma gyar Nem ze ti Bank
Mo ne tá ris Ta ná csá nak átala kí tá sá ról. A jegy bank el nök
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JEGYZETEK
1 H/2057. szá mú or szág gyû lé si ha tá ro za ti ja vas lat
2 T/45. szá mú tör vény ja vas lat
3 2010. évi a kor mány tiszt vi se lôk jog ál lá sá ról szó ló LVI I I. tör -

vény 7–10. §
4 Lásd pél dául: Bár dos Ju dit fô tit kár (Belügyi és Rend vé del mi

Dol go zók Szak szer ve ze te), Fe hér Jó zsef fô tit kár (Ma gyar Köz -
tiszt vi se lôk, Köz al kal ma zot tak és Köz szol gá la ti Dol go zók Szak -
szer ve ze te) és Agg Gé za el nök (Köz szol gá la ti Szak szer ve ze -
tek Szö vet sé ge) fel szó la lá sait: az Or szág gyû lés Fog lal koz ta tá -
si és mun ka ügyi bi zott sá gá nak jegy zô köny ve: 2010. má jus
26. Va la mint Fe hér Jó zsef fô tit kár (Ma gyar Köz tiszt vi se lôk,
Köz al kal ma zot tak és Köz szol gá la ti Dol go zók Szak szer ve ze te)
fel szó la lá sát: az Or szág gyû lés Fog lal koz ta tá si és mun ka ügyi
bi zott sá gá nak jegy zô köny ve: 2010. jú nius 21. (ez a köz tár sa -
sá gi el nö ki vé tó miatt megis mé telt el já rás ré sze)

5 1949. évi XX. tör vény a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról
40. § (3) be kez dés, va la mint T/9. szá mú tör vény ja vas lat

6 T/9, T/11, T/17. szá mú tör vény ja vas la tok, va la mint az Or szág -
gyû lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2010. 05. 17. (2. ülés -
nap) 1–95. fel szó la lá sok

7 Lásd: T/45. szá mú tör vény ja vas lat in do ko lá sa
8 Ré pás sy Ró bert (Fi desz) fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés ple ná ris

ülé sé nek jegy zô köny ve: 2010. 05. 25. (6. ülés nap) 43. fel szó -
la lás

9 Ré pás sy Ró bert (Fi desz) fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés Al kot -
mány ügyi, igaz ság ügyi és ügy ren di bi zott sá gá nak jegy zô köny -
ve: 2010. má jus 26.

10 Sza bó Eri ka ál lam tit kár fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés ple ná ris
ülé sé nek jegy zô köny ve: 2010. 10. 12. (34. ülés nap) 64. fel -
szó la lás

11 Lásd pél dául: Ko vács Er nô (Fi desz), Czi ra Sza bolcs (Fi desz),
Kara kó Lász ló (Fi desz) fel szó la lá sait: az Or szág gyû lés Fog lal koz -
ta tá si és mun ka ügyi bi zott sá gá nak jegy zô köny ve: 2010. má -
jus 25.

12 Lásd pél dául: T45/7, T/45/8, T/45/12, T/45/14. szá mú mó do -
sí tó ja vas la tok, T/24. szá mú zá ró sza va zás elôt ti mó do sí tó ja -
vas lat, va la mint Gúr Nán dor (MSZP) fel szó la lá sa (49. fel szó la -
lás), Lam perth Mó ni ka (MSZP) fel szó la lá sa (53. fel szó la lás),
Staudt Gá bor (Job bik) fel szó la lá sa (57. fel szó la lás), Szi lá gyi Pé -
ter (LMP) fel szó la lá sa (59. fel szó la lás): az Or szág gyû lés ple ná -
ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2010. 05. 25. (6. ülés nap), Lam -
perth Mó ni ka (MSZP) fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés Al kot mány -
ügyi, igaz ság ügyi és ügy ren di bi zott sá gá nak jegy zô köny ve:
2010. má jus 25., Gúr Nán dor (MSZP) fel szó la lá sa: az Or szág -
gyû lés Fog lal koz ta tá si és mun ka ügyi bi zott sá gá nak jegy zô -
köny ve: 2010. má jus 25.

13 „Az uniós jog gal, va la mint a nem ze ti jog sza bá lyok kal és gya -
kor lat tal össz hang ban min den mun ka vál la ló nak jo ga van az
in do ko lat lan el bo csá tás sal szem be ni vé de lem hez.” http://eur-
 lex .eu ro pa .eu/Le xU ri Serv/Le xU ri Serv. do?uri=OJ: C:2010:083:
0389:0403: HU: PDF

14 „A Fe lek elis me rik a dol go zók jo gát ah hoz, hogy mun ka vi -
szo nyu kat ne le hes sen meg szün tet ni tény le ges ok nél kül…”
2009. évi VI. tör vény a Mó do sí tott Eu ró pai Szo ciá lis Kar ta ki -
hir de té sé rôl

el moz dí tá sá ra tett kí sér le tek – a po li ti kai nyo más gya kor -
lás – si ker te len nek bi zo nyul tak, rész ben az el nök el lenál -
lá sa, rész ben pe dig az uniós el lenér zé sek miatt. Meg -
jegy zem, az el nök a nyil vá nos ság elôtt nyi lat koz ta azt,
hogy egy ma gas ran gú kor mány tiszt vi se lô kö zöl te ve le,
hogy ké szül jön a harc ra, ha nem mond le.210 Meg kez -
dô dött te hát az in téz mény ki szer ve zé se az el nök alól.
A felügye lô bi zott ság el nö ke, ahogy ko ráb ban már ír -
tam ró la, a kor mány fô bi zal mi em be re lett, a leg fon to -
sabb dön té sek meg ho za ta lá ra jo go sult tes tü let meg vá -
lasz tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat pe dig úgy vál toz tat -
ták meg, hogy ab ban biz to sít va le gyen a kor mány hoz
hû ta gok túl sú lya. A ko ráb bi gya kor lat sze rint a hét ta -
gú ta nács ba, mely nek az MNB el nö ke és két alel nö ke
hi va ta luk alap ján ta gok, két ta got a mi nisz ter el nök, ket -
tôt pe dig a jegy bank el nök je lölt. A je löl te ket a köz tár -
sa sá gi el nök ne vez te ki.211 Az új tör vény a je lö lé si jo got
az Or szág gyû lés Gaz da sá gi és in for ma ti kai bi zott sá gá -
hoz – azért nem a Szám ve vô szé ki és költ ség ve té si bi -
zott ság hoz, mert az a ha gyo má nyok sze rint min den kor
el len zé ki ve ze té sû – te le pí tet te, a dön tés jo gát pe dig az
Or szág gyû lés hez, biz to sít va ez zel azt, hogy a kor mány -
pár tok ál tal tá mo ga tott je löl tek ke rül je nek a Mo ne tá ris
Ta nács ba.212

Biz tos va gyok ab ban, hogy a leír tak kö zül sok ha son -
lót le het ne ta lál ni ko ráb bi kor mány za tok esz köz tá rá ban
is. Sôt, egyes ren del ke zé sek ön ma guk ban még jó cé lo -
kat is szol gál hat nak. Az alig több mint fél év alatt azon -
ban tu da to san és rend szer sze rûen egy irány ba mu ta tó
és egy célt, a fé kek le bon tá sát szol gá ló al kot mány mó -
do sí tá sok so ra, egyéb jog al ko tá si ak tu sok és az ez ál tal
le he tô vé vá ló kor mány za ti dön té sek te rem tik meg a mi -
nô sé gi kü lönb sé get a mos ta ni és a ko ráb bi kor mány za ti
tö rek vé sek kö zött. Nem a két har ma dos tör vé nyek el fo -
ga dá sa vet fel le gi ti mi tá si kér dé se ket, ha nem az ezál tal
meg va ló sul ni lát szó po li ti kai rend szer vál tá sé. Az el len -
zék nek pe dig las san in do kolt lesz meg hoz nia azt a dön -
tést, va jon a kor mány, avagy a rend szer el len zé ke kí ván-e
len ni. Min dig az bi zony gat ja, hogy jó zan, aki a leg ke vés -

bé az. Úgy tû nik, ez igaz a foly ton foly vást em le ge tett
Nem ze ti Együtt mû kö dés Rend sze ré re is. Saj nos kö zel ál -
lunk ah hoz, hogy az Unió ban meg szo kott kor mány za ti
struk tú rák he lyett va ló ban egy ke le ti tí pu sú au tok ra ti -
kus, vagy ami még rosszabb, egy, a Ma gyaror szá gon a
két vi lág há bo rú kö zött mû kö dô rend szer pil lé reit lát has -
suk ki raj zo lód ni.

Ami pe dig a jö vôt il le ti, meg gyô zô dé sem, hogy a szám -
ta lan ga ran ciá lis ren del ke zést mel lô zô, és a majd megal -
ko tás ra ke rü lô sar ka la tos tör vé nyek vi lá gá ba uta ló al kot -
mány nem a nyil vá nos ság elôtt kép vi selt ma gasz tos cé -
lo kat szol gál ja. Sok kal in kább azt, hogy a vár ha tóan ko -
moly tár sa dal mi kri ti kát és el vi vi tát ki vál tó, az em be rek
min den na pi éle tét – pél dául az abor tusz, a ha tá ron tú li
ma gya rok vá lasz tó jo ga, az azo nos ne mûek há zas sá ga –,
csakúgy, mint a de mok ra ti kus in téz mény rend szer att ri -
bú tu mait is be fo lyá so ló kér dé se ket ne kell jen most meg -
vá la szol ni. Egy részt ez ron ta ná a ked ve zô tár sa dal mi fo -
gad ta tást, de ami en nél sok kal fon to sabb, így le he tô vé
vá lik, hogy eze ket szé pen las san, le he tô ség sze rint a leg -
ke vés bé ész re ve he tô mó don az al kot mány el fo ga dá sá tól
a ter ve zett ha tály ba lé pé séig ter je dô bô fé lév alatt az Or -
szág gyû lés el fo gad ja. A ha tá lyos Al kot mány ezek rôl a
té mák ról a leg több eset ben bô ven és egyér tel mûen ren -
del ke zik, a kor mány pár tok al kot mány-ter ve ze te azon -
ban vagy nem is rög zí ti ôket, vagy több fé le kép pen ér -
tel mez he tô meg fo gal ma zást tar tal maz. Az azon ban már
lát szik, hogy az el fo ga dás ra aján lott – és nem mel lé ke -
sen a most ha tá lyos al kot má nyunk jog foly to nos sá gát el
nem is mer ni és azt ér vény te le ní te ni szán dé ko zó – al kot -
mány-ter ve zet a ta nul mány ál tal be mu ta tott köz pon to -
sí tott ha tal mi rend szert sta bi li zál ja majd. Sôt, bi zo nyos
ese tek ben – mint pél dául az Al kot mány bí ró ság hoz for -
du lás le he tô sé gei nek szû kí té sé vel – to váb bi ele mek kel
gaz da gít ja. En nél a pont nál azon ban áll junk is meg, hi -
szen min den to váb bi ok fej tés csu pán nem té nye ken ala -
pu ló kö vet kez te tés le het ne. Mun kám cél ja pe dig ép pen
az volt, hogy az ed di gi té nyek rög zí té sé vel és fel so ro lá -
sá val bi zo nyít sa be ér ve lé sem helyt ál ló sá gát.n
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15 Staudt Gá bor (Job bik) fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés ple ná ris
ülé sé nek jegy zô köny ve: 2010. 05. 25. (6. ülés nap) 57. fel -
szóla lás

16 Gúr Nán dor (MSZP) fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés ple ná ris ülé -
sé nek jegy zô köny ve: 2010. 05. 25. (6. ülés nap) 73. fel szó lalás

17 T/45/28. szá mú iro mány, a KEH nyil ván tar tá sa sze rint: II-
1/01948-4/2010.

18 Lam perth Mó ni ka (MSZP) fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés ple -
ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2010. 05. 25. (6. ülés nap) 53. fel -
szó la lás

19 Az Or szág gyû lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2010. 06.
21. (16. ülés nap) 210–220. fel szó la lá sok

20 ABH 1068/B/2010.
21 2010. évi XLI I I. tör vény a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rôl,

va la mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról 67.
§, 73. §, va la mint 2010. évi LVI I I. tör vény a kor mány tiszt vi se -
lôk jog ál lá sá ról 47. §

22 Lásd: T/17. szá mú és T/45. szá mú tör vény ja vas la tok in do ko -
lá sát

23 Lásd pél dául: http://www.o ri go. hu/itt hon/20110215-al kot -
many bi ro sag -al kot ma nyel le nes -a- kor many tiszt vi selok -in dok -
las- nel ku li- ki ru ga sa.html – az in ter ne tes fó rum kö zel nyolc -
száz fô rôl ír

24 Köz tiszt vi se lôk ese té ben lásd: T/17. szá mú tör vény ja vas lat, ki -
hir de tés után: A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rôl, va la mint
a kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló 2010.
évi XLI I I. tör vény, mely nek 78. §-a a Köz tiszt vi se lôk jog ál lá sá -
ról szó ló 1992. évi XXI I I. tör vény 10. §-át mó do sí tot ta. Kor -
mány tiszt vi se lôk vo nat ko zá sá ban a Kor mány tiszt vi se lôk jog ál -
lá sá ról szó ló 2010. évi LVI I I. tör vény be pe dig ele ve be sem ke -
rült e kö te le zett ség.

25 T/649. szá mú tör vény ja vas lat
26 Lásd pél dául: Schif fer And rás frak ció ve ze tô fel szó la lá sát: az

Or szág gyû lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2010. 07. 13.
(25. ülés nap) 181. fel szó la lás

27 Az Or szág gyû lés Hon vé del mi és ren dé sze ti bi zott sá gá nak jegy -
zô köny ve: 2010. jú lius 12.

28 T/676. szá mú tör vény ja vas lat
29 Az Or szág gyû lés Hon vé del mi és ren dé sze ti bi zott sá gá nak jegy -

zô köny ve: 2010. jú lius 13.
30 2010. évi LVI I I. tör vény
31 T/1731. szá mú tör vény ja vas lat
32 Az Or szág gyû lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2010. 11.

22. (50. ülés nap) 194–204. fel szó la lá sok
33 Az Or szág gyû lés Al kot mány ügyi, igaz ság ügyi és ügy ren di bi -

zott sá gá nak jegy zô köny ve: 2010. no vem ber 24.
34 T/9. és T/45. szá mú tör vény ja vas lat
35 T/1447. szá mú tör vény ja vas lat
36 T/1447/23. szá mú zá ró sza va zás elôt ti mó do sí tó ja vas lat
37 2010 évi CLXXXV tör vény 118.§ (1) be kez dés d.) pont, és

127.§
38 Ka rá csony Ger gely (LMP) fel szó la lá sa. Az Or szág gyû lés ple ná -

ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2010. de cem ber 01. (56. ülés nap)
18. fel szó la lás

39 T/189. szá mú, és az ezt kiegé szí tô T/190. szá mú tör vény ja -
vas lat

40 Er rôl még lásd a kö vet ke zô kép vi se lôi fel szó la lá so kat: No vák
elôd (Job bik) fel szó la lá sa (264. fel szó la lás), Szi lá gyi Pé ter (LMP)
fel szó la lá sa (266. fel szó la lás)

41 H/814. szá mú or szág gyû lé si ha tá ro za ti ja vas lat
42 T/189/5. szá mú iro mány, a KEH nyil ván tar tá sa sze rint: II-

1/02151-2/2010.
43 T/189/6. szá mú zá ró sza va zás elôt ti mó do sí tó ja vas lat
44 T/189/7. szá mú zá ró sza va zás elôt ti mó do sí tó ja vas lat
45 Az Or szág gyû lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2010. 06.

28. (18. ülés nap) 223–261. fel szó la lá sok
46 Lásd pél dául: az Or szág gyû lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny -

ve: 2010. 06. 08. (13. ülés nap) 57. és 59. fel szó la lá sok
47 Lásd pél dául: T/189/1. szá mú mó do sí tó ja vas lat in do ko lá sa,

Szi li Ka ta lin (MSZP) fel szó la lá sa (262. fel szó la lás), No vák Elôd
(Job bik) fel szó la lá sa (264. fel szó la lás), Gau di- Nagy Ta más (Job -
bik) fel szó la lá sa (276. fel szó la lás): az Or szág gyû lés ple ná ris
ülé sé nek jegy zô köny ve: 2010. 06. 07. (12. ülés nap), Gau di-
 Nagy Ta más (Job bik) fel szó la lá sa (53. fel szó la lás), Lam perth

Mó ni ka (MSZP) fel szó la lá sa (55. fel szó la lás), Do rosz Dá vid fel -
szó la lá sa (61. fel szó la lás): az Or szág gyû lés ple ná ris ülé sé nek
jegy zô köny ve: 2010. 06. 08. (13. ülés nap)

48 a vi tá ról lásd pél dául: No vák Elôd (Job bik) fel szó la lá sa (264.
fel szó la lás), He ge dûs Ta más (Job bik) fel szó la lá sa (268. fel szó -
la lás), Gu lyás Ger gely (Fi desz) fel szó la lá sai (270. és 274. fel szó -
la lás): az Or szág gyû lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2010.
06. 07. (12. ülés nap), No vák Elôd (Job bik) fel szó la lá sa (64. fel -
szó la lás), Sa la mon Lász ló (KDNP) fel szó la lá sa (65. fel szó la lás):
az Or szág gyû lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2010. 06.
08. (13. ülés nap), az Or szág gyû lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô -
köny ve: 2010. 06. 28. (18. ülés nap) 240–252. fel szó la lá sok

49 No vák Elôd (Job bik) fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés ple ná ris
ülésé nek jegy zô köny ve: 2010. 06. 08. (13. ülés nap) 64. fel szó -
la lás

50 ABH 184/ 2010. (X.28)
51 T/581. szá mú tör vény ja vas lat, ki hir de té se után: 2010. évi XC.

tör vény
52 Lásd pél dául: Szíj jár tó Pé ter (Fi desz) fel szó la lá sát: az Or szág -

gyû lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2010. 11. 02. (41.
ülés nap) 207. fel szó la lás

53 T/1445. szá mú és T/1446. szá mú tör vény ja vas la tok
54 T/1445. szá mú és T/1446. szá mú tör vény ja vas la tok
55 Lásd pél dául: Stumpf Ist ván (He ti Vá lasz – 2010. ok tó ber 29.),

Elek Ist ván: Nyílt le vél a Fi desz frak ció ve ze tô jé hez (hvg.hu
2010. ok tó ber 27.), Elek Ist ván: Er re nem ad tunk fel ha tal ma -
zást (hvg.hu 2010 no vem ber 4.), Bod Pé ter Ákos (nol. hu 2010.
no vem ber 2, gla mus. hu 2010. no vem ber 5.), Töl gyes sy az Al -
kot mány bí ró ság kor lá to zá sá ról (Zipp. hu 2010. no vem ber 2.)

56 Lá zár Já nos (Fi desz) fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés ple ná ris ülé -
sé nek jegy zô köny ve: 2010. 11. 02. (41. ülés nap) 199. fel -
szólalás

57 Szíj jár tó Pé ter (Fi desz) fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés ple ná ris
ülé sé nek jegy zô köny ve: 2010. 11. 02. (41. ülés nap) 207. fel -
szó la lás

58 Az Or szág gyû lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2010. 11.
02. (41. ülés nap) 198–328. fel szó la lá sok

59 a ha son ló érv rend szer miatt uta lok az összes el len zé ki fel szó -
la lás ra az ál ta lá nos vi tá ban: az Or szág gyû lés ple ná ris ülé sé -
nek jegy zô köny ve: 2010. 11. 02. (41. ülés nap) 209–328. fel -
szó la lá sok

60 T/1445/5. szá mú és T/1446/4. szá mú mó do sí tó ja vas lat
61 Az Or szág gyû lés Al kot mány ügyi, igaz ság ügyi és ügy ren di bi -

zott sá gá nak jegy zô köny ve: 2010. no vem ber 16.
62 Nav ra csics Ti bor köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter fel -

szó la lá sa: az Or szág gyû lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve:
2010. 11. 16. (47. ülés nap) 49. fel szó la lás

63 Lá zár Já nos (Fi desz) fel szó la lá sai: az Or szág gyû lés ple ná ris ülé -
sé nek jegy zô köny ve: 2010. 11. 16. (47. ülés nap) 57–69. fel -
szó la lá sok

64 T/371. szá mú tör vény ja vas lat
65 Az Or szág gyû lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2010. 06.

14. (14. ülés nap) 338–396. fel szó la lá sok, konk ré tan pél dául
No vák Elôd (Job bik) kép vi se lô fel szó la lá sa (341. fel szó la lás),
Schif fer And rás (LMP) frak ció ve ze tô fel szó la lá sai (343. és 357.
fel szó la lás), avagy Bá rán dy Ger gely (MSZP) fel szó la lá sai (345.
és 361. fel szó la lás)

66 Hor váth Zsolt (Fi desz) fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés ple ná ris
ülé sé nek jegy zô köny ve: 2010. 06. 14. (14. ülés nap) 339. fel -
szó la lás

67 Kó sa La jos (Fi desz) fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés ple ná ris ülé sé -
nek jegy zô köny ve: 2010. 06. 14. (14. ülés nap) 353. fel szó la lás

68 Lásd pél dául No vák Elôd (Job bik) kép vi se lô fel szó la lá sát: az
Or szág gyû lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2010. 06. 14.
(14. ülés nap) 341. fel szó la lás

69 H/764. szá mú or szág gyû lé si ha tá ro za ti ja vas lat az Or szá gos
Vá lasz tá si Bi zott ság tag jai nak meg vá lasz tá sá ról

70 2008. évi LXXV. tör vény
71 2008. évi LXXV. tör vény 7. § (1) be kez dés
72 A Ma gyar Köz tár sa ság 2011. évi költ ség ve té sé rôl szó ló

T/1498. szá mú tör vény ja vas lat 2010. no vem ber 15. nap ján
meg kez dô dött ál ta lá nos vi tá já ról ké szült jegy zô könyv.

73 T/1498/514 és T/1498/505 szá mú kap cso ló dó mó do sí tó ja -
vas la tok
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74 T/1665/97 szá mú bi zott sá gi mó do sí tó ja vas lat és T/1665/103
szá mú zá ró sza va zás elôt ti mó do sí tó ja vas lat

75 T/1665/97 szá mú bi zott sá gi mó do sí tó ja vas lat és T/1665/103
szá mú zá ró sza va zás elôt ti mó do sí tó ja vas lat

76 T/1668/73. szá mú zá ró sza va zás elôt ti mó do sí tó ja vas lat
77 Lásd pél dául: Jó zsa Ist ván (MSZP) or szág gyû lé si kép vi se lô saj -

tó tá jé koz ta tó ját: http://nol. hu/bel fold/_ja ra i nak_ta voz nia_
kell_az_mnb_fe lu gye lo bi zott sa ga bol_ (a le töl tés ide je: 2011.
feb ruár 23.)

78 T/1665/103 szá mú zá ró sza va zás elôt ti mó do sí tó ja vas lat
79 Nav ra csics Ti bor Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz ter nyi -

lat ko za ta. http://hvg.hu/itt hon/20101206_ko pits_kt_kolt seg -
ve tes

80 Ko pits György: tet szik vagy nem, új ra kell gom bol ni a ka bá -
tot. http://hvg.hu/gaz da sag/20110113_he ti_va lasz_ko pits

81 A Költ ség ve té si Ta nács tag jai nak le ve le a Köz tár sa sá gi El nök -
höz. http://ga la mus. hu/in dex.php?op ti on=com_con tent&
view=ar tic le&id=43088: a- ko elt seg ve te si- ta nacs- tag jainak- le -
ve le -a- ko ez tar sa sa gi -el no ek ho ez&ca tid=79: kie melt- hi rek&Ite -
mid=115

82 2010. évi CLXXXI I I. tör vény „egyes tör vé nyek nek a bí ró sá gok
ha té kony mû kö dé sét és a bí ró sá gi el já rá sok gyor sí tá sát szol gá -
ló mó do sí tá sá ról” 22. §, 27 §, 29. §, 38. §, 55. §, 64. §, 81. §

83 2010. évi CLXXXI I I. tör vény
84 T/1380. szá mú tör vény ja vas lat, ki hir de tés után: 2010. évi

CXXI. tör vény
85 T/1247. szá mú tör vény ja vas lat, ki hir de tés után: 2010. évi CI I I.

tör vény
86 Ré pás sy Ró bert ál lam tit kár fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés Al -

kot mány ügyi, igaz ság ügyi és ügy ren di bi zott sá gá nak jegy zô -
köny ve: 2010. ok tó ber 11. va la mint: az Or szág gyû lés ple ná -
ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2010. 10. 12. (34. ülés nap) 18. fel -
szó la lás

87 Ré pás sy Ró bert ál lam tit kár fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés ple -
ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2010. 10. 19. (36. ülés nap) 148.
fel szó la lás

88 Ré pás sy Ró bert ál lam tit kár fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés ple -
ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2010. 10. 27. (40. ülés nap) 116.
fel szó la lás, az Or szág gyû lés Al kot mány ügyi, igaz ság ügyi és
ügy ren di bi zott sá gá nak jegy zô köny ve: 2010. ok tó ber 25.

89 Az Or szág gyû lés Al kot mány ügyi, igaz ság ügyi és ügy ren di bi -
zott sá gá nak jegy zô köny ve: 2010. ok tó ber 11.

90 Var ga Ist ván (Fi desz) fel szó la lá sai: az Or szág gyû lés ple ná ris
ülé sé nek jegy zô köny ve: 2010. 10. 12. (34. ülés nap) 26. fel szó -
la lás és az Or szág gyû lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2010.
10. 27. (40. ülés nap) 126. fel szó la lás

91 Az Or szág gyû lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2010. 10.
12. (34. ülés nap) 17–41. fel szó la lá sok, 2010. 10. 19. (36. ülés -
nap) 142, 144. és 146. fel szó la lá sok, 2010. 10. 27. (40. ülés -
nap) 118, 120, 128, 132, 134, 150. va la mint: az Or szág gyû -
lés Al kot mány ügyi, igaz ság ügyi és ügy ren di bi zott sá gá nak jegy -
zô köny vei: 2010. ok tó ber 25., 2010. no vem ber 2., 2010. no -
vem ber 16., az Or szág gyû lés Em be ri jo gi, ki sebb sé gi, ci vil- és
val lás ügyi bi zott sá gá nak jegy zô köny ve: 2010. no vem ber 11.

92 Schif fer And rás (LMP) fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés ple ná ris
ülé sé nek jegy zô köny ve: 2010. 10. 12. (34. ülés nap) 32. fel szó -
la lás

93 T/1247. szá mú tör vény ja vas lat rész le tes in do ko lá sa a 8. §-hoz
94 Ré pás sy Ró bert ál lam tit kár fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés ple -

ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2010. 10. 12. (34. ülés nap) 18.
fel szó la lás

95 Lásd pél dául: T/1247/7. szá mú és T/1247/15. szá mú mó do sí -
tó ja vas la tok, Lam perth Mó ni ka (MSZP) fel szó la lá sa: az Or -
szág gyû lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2010. 10. 12. (34.
ülés nap) 28. fel szó la lás

96 T/1248. szá mú tör vény ja vas lat, ki hir de té se után: 2010. évi
CXXVI. tör vény „a fô vá ro si és me gyei kor mány hi va ta lok ról,
va la mint a fô vá ro si és me gyei kor mány hi va ta lok kiala kí tá sá val
és a te rü le ti in teg rá ció val össze füg gô tör vény mó do sí tá sok ról”

97 T/1248. szá mú tör vény ja vas lat ál ta lá nos in do ko lá sa
98 2010. évi CXXVI. tör vény 1–13. §, va la mint a T/1248. szá mú

tör vény ja vas lat ál ta lá nos in do ko lá sa
99 Vi rág Ru dolf he lyet tes ál lam tit kár fel szó la lá sa: az Or szág gyû -

lés Fo gyasz tó vé del mi bi zott sá gá nak ülé se 2010. ok tó ber 5.

100 Cson ka Er nô he lyet tes ál lam tit kár fel szó la lá sa: az Or szág gyû -
lés Me zô gaz da sá gi bi zott sá gá nak ülé se 2010. ok tó ber 5.

101 Sza bó Eri ka ál lam tit kár fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés ple ná ris
ülé sé nek jegy zô köny ve: 2010. 10. 12. (34. ülés nap) 42. fel szó -
la lás

102 Spal ler End re (Fi desz) és Hor váth Zsolt (Fi desz) fel szó la lá sai: az
Or szág gyû lés Fo gyasz tó vé del mi bi zott sá gá nak ülé se 2010.
ok tó ber 5. Hor váth Zsolt (Fi desz) fel szó la lá sa (58. fel szó la lás),
Har gi tai Já nos (KDNP) fel szó la lá sa (62. fel szó la lás): az Or szág -
gyû lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2010. 10. 12. (34.
ülés nap), Koz ma Pé ter (Fi desz) fel szó la lá sa (86. fel szó la lás),
Hor váth Zsolt (Fi desz) fel szó la lá sa (104. fel szó la lás): az Or szág -
gyû lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2010. 10. 19. (36.
ülés nap)

103 Nagy An dor (Fi desz) fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés Fenn tart -
ha tó fej lô dés bi zott sá gá nak ülé se 2010. ok tó ber 6.

104 Si mon Gá bor (MSZP) fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés Fo gyasz -
tó vé del mi bi zott sá gá nak ülé se 2010. ok tó ber 5, Gô gös Zol tán
(MSZP) fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés Me zô gaz da sá gi bi zott -
sá gá nak ülé se 2010. ok tó ber 5. Si mon Gá bor (MSZP) fel szó -
la lá sa (50. és 60. fel szó la lás), Fi csor Ádám (MSZP) fel szó la lá -
sa (56. fel szó la lás), Apá ti Ist ván (Job bik) fel szó la lá sa (64. fel -
szó la lás): az Or szág gyû lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve:
2010. 10. 12. (34. ülés nap), Lam perth Mó ni ka (MSZP) fel szó -
la lá sa (84. fel szó la lás), Kol ber Ist ván (MSZP) fel szó la lá sa (110.
fel szó la lás): az Or szág gyû lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve:
2010. 10. 19. (36. ülés nap), T/1248/12. szá mú mó do sí tó ja -
vas lat

105 Stei ner Pál (MSZP) fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés Al kot mány -
ügyi, igaz ság ügyi és ügy ren di bi zott sá gá nak ülé se 2010. ok -
tó ber 11.

106 Z. Kár pát Dá niel (Job bik) fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés Fo gyasz -
tó vé del mi bi zott sá gá nak ülé se 2010. ok tó ber 5, Gau di- Nagy
Ta más (Job bik) fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés Al kot mány ügyi,
igaz ság ügyi és ügy ren di bi zott sá gá nak ülé se 2010. ok tó ber
11. Apá ti Ist ván (Job bik) fel szó la lá sa (64. fel szó la lás), Szi lá gyi
Pé ter (LMP) fel szó la lá sa (66. fel szó la lás): az Or szág gyû lés ple -
ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2010. 10. 12. (34. ülés nap),
Lam perth Mó ni ka (MSZP) fel szó la lá sa (84, 88. és 92. fel szó -
la lás): az Or szág gyû lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2010.
10. 19. (36. ülés nap), Szi lá gyi Pé ter (LMP) fel szó la lá sa (265.
fel szó la lás), Lam perth Mó ni ka (MSZP) fel szó la lá sa (269. és
273. fel szó la lás): az Or szág gyû lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô -
köny ve: 2010. 10. 25. (38. ülés nap), Lam perth Mó ni ka (MSZP)
fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve:
2010. 11. 16. (47. ülés nap) 110. fel szó la lás, T/1248/2, 8, 9,
17, 21. és 24. szá mú mó do sí tó ja vas la tok

107 Sza bó Eri ka ál lam tit kár fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés ple ná ris
ülé sé nek jegy zô köny ve: 2010. 10. 19. (36. ülés nap) 114. fel -
szó la lás és az Or szág gyû lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve:
2010. 10. 25. (38. ülés nap) 281. fel szó la lás

108 T/32. szá mú tör vény ja vas lat, ki hir de té se után: 2010. évi L. tör -
vény a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lôk és pol gár mes te rek vá -
lasz tá sá ról

109 Lásd pél dául: Átala ku ló vá lasz tá si rend szer – 1. rész – Az ön -
kor mány za ti vá lasz tás új sza bá lyai ról (http://www.jo gi fo rum. -
hu/hi rek/23259 – le töl tés ide je: 2011.01.31.)

110 2010. évi L. tör vény 14. §
111 Lásd pél dául: http://www.va lasz tas. hu/dyn/ov10/out root/onk -

din/topsfpb4.htm – le töl tés ide je: 2011.01.31.
112 Az Or szág gyû lés ple ná ris ülé se: 2010. 05. 20. (4. ülés nap)

12–27. fel szó la lá sok, 2010. 05. 26. (7. ülés nap) 333–347. fel -
szó la lá sok, 2010. 06. 08. (13. ülés nap) 41–47. fel szó la lá sok

113 Lend vai Il di kó (MSZP) fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés ple ná ris
ülé sé nek jegy zô köny ve 2010. 06. 14. (14. ülés nap) 305. fel -
szó la lás

114 A mé diát és a hír köz lést sza bá lyo zó egyes tör vé nyek mó do sí -
tá sá ról szó ló, T/360. szá mú tör vény ja vas lat tal be nyúj tott, az
Or szág gyû lés ál tal 2010. jú lius 22. nap ján el fo ga dott, a mé -
diát és a hír köz lést sza bá lyo zó egyes tör vé nyek mó do sí tá sá ról
szó ló 2010. évi LXXXII tör vény

115 T/360. szá mú tör vény ja vas lat ál ta lá nos in do ko lá sa
116 A mé dia szol gál ta tá sok ról és a tö meg kom mu ni ká ció ról szó ló

2010. évi CLXXXV tör vény 122.§ (1) be kez dés
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117 A mé diát és a hír köz lést sza bá lyo zó egyes tör vé nyek mó do sí -
tá sá ról szó ló 2010. évi LXXXII tör vény 16.§

118 Lend vai Il di kó (MSZP) fel szó la lá sa: Az Or szág gyû lés Em be ri jo -
gi, ki sebb sé gi, ci vil- és val lás ügyi bi zott sá gá nak jegy zô köny -
ve: 2010. jú nius 14.

119 T/360. szá mú tör vény ja vas lat 16.§-hoz fû zött in do ko lá sa
120 95/2010 (X.15.) or szág gyû lé si ha tá ro zat
121 81/2010 (IX. 15) or szág gyû lé si ha tá ro zat
122 92/2010 (X. 08) or szág gyû lé si ha tá ro zat. Az el nö ki tiszt sé get

Cser- Pal ko vics And rás, az alel nö ki posz tot Me ster há zy At ti la
töl töt ték be, míg a ta gok Pálf fy Ist ván, Pör zse Sán dor és Ka -
rá csony Ger gely vol tak.

123 Bô veb ben minder rôl a 80/2010 (IX.15.) szá mú or szág gyû lé si
ha tá ro zat ren del ke zik

124 L. Si mon Lász ló (Fi desz) fel szó la lá sa: Az Or szág gyû lés Kul tu -
rá lis és saj tó bi zott sá gá nak jegy zô köny ve: 2010. jú nius 17.

125 A mé diát és a hír köz lést sza bá lyo zó egyes tör vé nyek mó do sí -
tá sá ról szó ló 2010. évi LXXXII tör vény 21.§

126 109/2010 (X.28) or szág gyû lé si ha tá ro zat 4. pont
127 109/2010 (X.28) or szág gyû lé si ha tá ro zat 6. pont
128 Man dur Lász ló (MSZP) fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés ple ná ris

ülé sé nek jegy zô köny ve 2010. 10. 11. (33. ülés nap) 334. fel -
szó la lás

129 L. Si mon Lász ló (Fi desz) fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés ple ná ris
ülé sé nek jegy zô köny ve 2010. 10. 11. (33. ülés nap) 332. fel -
szó la lás

130 A Köz szol gá la ti Köz ala pít vány, a Ma gyar Rá dió Zrt., a Ma gyar
Te le ví zió Zrt., a Du na Te le ví zió Zrt. és a Ma gyar Táv ira ti Iro da
Zrt. va gyo na meg ha tá ro zott kö ré nek a Mû sor szol gál ta tás Tá -
mo ga tó és Va gyon ke ze lô Alap ré szé re tör té nô átadá sá ról szó -
ló 109/2010. (X. 28.) or szág gyû lé si ha tá ro zat 2. pont

131 Man dur Lász ló (MSZP) fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés ple ná ris
ülé sé nek jegy zô köny ve 2010. 10. 11. (33. ülés nap) 338. fel -
szó la lás

132 Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyát mó do sí tó, 2010. jú nius 28.
nap ján el fo ga dott T/359 szá mú tör vény ja vas lat

133 T/359 szá mú tör vény ja vas lat 1.§-hoz fû zött in do ko lás
134 Ré vész Má ri usz (Fi desz) fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés Em be ri

jo gi, ki sebb sé gi, ci vil- és val lás ügyi bi zott sá gá nak jegy zô köny -
ve: 2010. jú nius 15.

135 Lásd pél dául: Schif fer And rás (LMP) fel szó la lá sa: az Or szág -
gyû lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve 2010. 06. 14. (14 ülés -
nap) 295. fel szó la lás

136 T/359/13. szá mú kap cso ló dó mó do sí tó ja vas lat; T/359/14. szá -
mú kap cso ló dó mó do sí tó ja vas lat

137 Or szág gyû lés ple ná ris ülé se, 2010. 06 14. (14. ülés nap)
138 Kô vá ri Já nos (Fi desz) fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés ple ná ris ülé -

sé nek jegy zô köny ve 2010. 06. 15. (15 ülés nap) 170. fel szó la lás
139 Az Al kot mány mó do sí tás 2010. jú nius 28. nap ján el fo ga dott

szö ve ge
140 Schif fer And rás (LMP) fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés ple ná ris

ülé sé nek jegy zô köny ve 2010. 06. 14. (14 ülés nap) 295. fel szó -
la lás

141 A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról szó ló 1949- évi XX. tör -
vény 61.§ (4) be kez dés

142 T/359/8. szá mú mó do sí tó ja vas lat, me lyet az LMP T/359/16
szá mú kap cso ló dó mó do sí tó ja vas la tá val tá mo ga tott.

143 Lend vai Il di kó (MSZP) fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés Em be ri jo -
gi, ki sebb sé gi, ci vil- és val lás ügyi bi zott sá gá nak jegy zô köny -
ve: 2010. jú nius 15.

144 Lend vai Il di kó fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés ple ná ris ülé sé nek
jegy zô köny ve 2010. 06. 15. (15 ülés nap) 166. fel szó la lás

145 Lend vai Il di kó (MSZP) fel szó la lá sa Az Or szág gyû lés Em be ri jo -
gi, ki sebb sé gi, ci vil- és val lás ügyi bi zott sá gá nak jegy zô köny -
ve: 2010. jú nius 14.

146 T/168. szá mú tör vény ja vas lat tal elô ter jesz tett, és 2010. ok tó -
ber 25. nap ján el fo ga dott, a mé diát és a hír köz lést sza bá lyo -
zó egyes tör vé nyek mó do sí tá sá ról szó ló 2010. évi CI I I. tör vény

147 Man dur Lász ló (MSZP) fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés Kul tu rá -
lis és saj tó bi zott sá gá nak jegy zô köny ve: 2010. ok tó ber 06.

148 Az Or szág gyû lés Kul tu rá lis és saj tó bi zott sá gá nak 2010. ok tó -
ber 06. na pi ülé se

149 Man dur Lász ló (MSZP) fel szó la lá sa Az Or szág gyû lés Kul tu rá -
lis és saj tó bi zott sá gá nak jegy zô köny ve: 2010. jú nius 17.

150 Man dur Lász ló (MSZP) fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés ple ná ris
ülé sé nek jegy zô köny ve 2010. 07. 19. (26. ülés nap) 204. fel -
szó la lás

151 A saj tó sza bad ság ról és a mé dia tar tal mak alap ve tô sza bá lyai -
ról szó ló 2010 évi CIV. tör vény 1.§ 1. és 6. pon tok

152 A saj tó sza bad ság ról és a mé dia tar tal mak alap ve tô sza bá lyai -
ról szó ló 2010 évi CIV. tör vény 5.§ (1) be kez dés

153 Lend vai Il di kó (MSZP) fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés ple ná ris
ülé sé nek jegy zô köny ve 2010. 07 21. (27. ülés nap) 180 fel -
szó la lás

154 A saj tó sza bad ság ról és a mé dia tar tal mak alap ve tô sza bá lyai -
ról szó ló 2010 évi CIV. tör vény 10.§ és 13.§

155 Lend vai Il di kó MSZP) fel szó la lá sa Az Or szág gyû lés Em be ri jo -
gi, ki sebb sé gi, ci vil- és val lás ügyi bi zott sá gá nak jegy zô köny -
ve: 2010. jú nius 14.

156 Ka rá csony Ger gely (LMP) fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés ple ná -
ris ülé sé nek jegy zô köny ve 2010. 07. 21. (27. ülés nap) 76. fel -
szó la lás

157 Men czer Er zsé bet (Fi desz) fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés Kul tu -
rá lis és saj tó bi zott sá gá nak bi zott sá gá nak jegy zô köny ve: 2010.
no vem ber 24.

158 Men czer Er zsé bet (Fi desz) ex po zé ja: az Or szág gyû lés ple ná ris
ülé sé nek jegy zô köny ve 2010. 12. 01. (56. ülés nap) 2. fel szó -
la lás

159 A mé dia szol gál ta tá sok ról és a tö meg kom mu ni ká ció ról szó ló
2010. évi CLXXXV tör vény V. fe je zet

160 Man dur Lász ló (MSZP) ó fel szó la lá sa az Or szág gyû lés Kul tu -
rá lis és saj tó bi zott sá gá nak bi zott sá gá nak jegy zô köny ve: 2010.
no vem ber 24.

161 A mé dia szol gál ta tá sok ról és a tö meg kom mu ni ká ció ról szó ló
2010. évi CLXXXV tör vény 108.§

162 A mé dia szol gál ta tá sok ról és a tö meg kom mu ni ká ció ról szó ló
2010. évi CLXXXV tör vény 101.§

163 Man dur Lász ló (MSZP) fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés ple ná ris ülé -
sé nek jegy zô köny ve 2010. 12. 01. (56. ülés nap) 8. fel szó la lás

164 Man dur Lász ló (MSZP) ve zér szó no ki fel szó la lá sa: az Or szág -
gyû lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve 2010. de cem ber 01.
(56. ülés nap) 12. fel szó la lás

165 A mé dia szol gál ta tá sok ról és a tö meg kom mu ni ká ció ról szó ló
2010. évi CLXXXV tör vény 48.§ (6) be kez dés

166 Lend vai Il di kó (MSZP) fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés Em be ri jo -
gi, ki sebb sé gi, ci vil- és val lás ügyi bi zott sá gá nak jegy zô köny -
ve: 2010. de cem ber 06.

167 Bod nár Ben ce osz tály ve ze tô fel szó la lá sa Az Or szág gyû lés Em -
be ri jo gi, ki sebb sé gi, ci vil- és val lás ügyi bi zott sá gá nak jegy zô -
köny ve: 2010. de cem ber 06.

168 T/1940 szá mú tör vény ja vas lat ál ta lá nos in do ko lá sa
169 Ré pás sy Ró bert ál lam tit kár fel szó la lá sa Az Or szág gyû lés Al -

kot mány ügyi, igaz ság ügyi és ügy ren di bi zott sá gá nak jegy zô -
köny ve: 2010. de cem ber 13.

170 Lásd töb bek kö zött Men czer Er zsé bet T/1747 szá mú tör vény -
ja vas lat ál ta lá nos vi tá ján elôadott ex po zé ját: az Or szág gyû lés
ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve 2010. de cem ber 01. (56. ülés -
nap) 2. fel szó la lás

171 T/2471 szá mú tör vény ja vas lat
172 1998. évi XIX. tör vény a bün te tô el já rás ról 206/A. § (2011. ja -

nuár 1. nap ja elôtt ha tá lyos szö veg).
173 T/1864. szá mú tör vény ja vas lat 146. §
174 T/1864. szá mú tör vény ja vas lat, rész le tes in do ko lás a 146. §-hoz
175 Do rosz Dá vid (LMP) fel szó la lá sa (369., 387. és 391. fel szó la -

lás), Ha ran go zó Ta más (MSZP) fel szó la lá sa (405., 415. és 423.
fel szó la lás), Gau di- Nagy Ta más (Job bik) fel szó la lá sa (411. fel -
szó la lás), és Bá rán dy Ger gely (MSZP) fel szó la lá sa (419. és 425.
fel szó la lás), az Or szág gyû lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve:
2010. 12. 14. (60. ülés nap)

176 Ré pás sy Ró bert ál lam tit kár fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés ple -
ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2010. 12. 14. (60. ülés nap) 385.
és 421. fel szó la lás

177 T/1864/53. szá mú zá ró sza va zás elôt ti mó do sí tó ja vas lat 17. pont
178 T/1426. szá mú tör vény ja vas lat 25. § (2) be kez dé se, ki hir det -

te a 2010. évi CXLVI I. tör vény az egyes ren dé sze ti tár gyú és
az azok kal össze füg gô tör vé nyek mó do sí tá sá ról, T/1673. szá -
mú tör vény ja vas lat 32. §, ki hir det te a 2010. évi CLXI. tör vény
az egyes bün te tô tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról
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179 T/1426. szá mú tör vény ja vas lat 13. §, ki hir det te a 2010. évi
CXLVI I. tör vény az egyes ren dé sze ti tár gyú és az azok kal össze -
füg gô tör vé nyek mó do sí tá sá ról

180 Ha ran go zó Ta más (MSZP) fel szó la lá sa (28. fel szó la lás), Do rosz
Dá vid (LMP) fel szó la lá sa (32. fel szó la lás), Gau di- Nagy Ta más
(Job bik) fel szó la lá sa (154. fel szó la lás), az Or szág gyû lés ple ná -
ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2010. 11. 03. (42. ülés nap),
T/1426. szá mú tör vény ja vas lat 11–13. §, ki hir det te a 2010.
évi CXLVI I. tör vény az egyes ren dé sze ti tár gyú és az azok kal
össze füg gô tör vé nyek mó do sí tá sá ról

181 T/1673. szá mú tör vény ja vas lat 64–65. §, ki hir det te a 2010.
évi CLXI. tör vény az egyes bün te tô tár gyú tör vé nyek mó do sí -
tá sá ról

182 Az Or szág gyû lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2010. 11.
23. (51. ülés nap) 17–83. fel szó la lás

183 ABH 121/2009. (XI I. 17.)
184 T/1247. szá mú tör vény ja vas lat, ki hir det te a 2010. évi CXI I I.

tör vény a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról szó ló 1949. évi
XX. tör vény mó do sí tá sá ról

185 T/1381. szá mú tör vény ja vas lat, ki hir det te a 2010. évi CXXX.
tör vény a jog al ko tás ról

186 T/1382. szá mú tör vény ja vas lat, ki hir det te a 2010. évi CXXXI.
tör vény a jog sza bá lyok elô ké szí té sé ben va ló tár sa dal mi rész -
vé tel rôl.

187 Lásd: Ré pás sy Ró bert ál lam tit kár ex po zé ja (46. fel szó la lás), il -
let ve Rét vá ri Ben ce ál lam tit kár ex po zé ja (48. fel szó la lás), az
Or szág gyû lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2010. 10. 27.
(40. ülés nap)

188 Lásd pél dául: Sós Ta más (MSZP) fel szó la lá sa: (60. fel szó la -
lás), Ber tha Szil via (Job bik) fel szó la lá sa (64. fel szó la lás), Schif -
fer And rás (LMP) fel szó la lá sa (68. fel szó la lás), az Or szág gyû -
lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2010. 10. 27. (40. ülés -
nap)

189 Lásd pél dául: Vej key Im re (KDNP) fel szó la lá sa (62. fel szó la lás),.
Ke ré nyi Já nos (Fi desz) fel szó la lá sa (70. fel szó la lás), az Or szág -
gyû lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2010. 10. 27. (40.
ülés nap)

190 Lásd: Sza kács Im re (Fi desz) fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés ple -
ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2010. 10. 27. (40. ülés nap) 56.
fel szó la lás

191 Ré pás sy Ró bert ál lam tit kár elôadói vá la sza: az Or szág gyû lés
ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2010. 10. 27. (40. ülés nap)
114. fel szó la lás

192 Lásd pél dául: T/1382/24., T/1382/34., T/1382/46. szá mú mó -
do sí tó ja vas la tok. Meg jegy zen dô, hogy a szak bi zott sá gi vi tá -
ban az elô ter jesz tô kép vi se le té ben meg je lent he lyet tes ál lam -
tit kár, és a vi tá ba be kap cso ló dó kor mány pár ti kép vi se lô sem
tar tot ta el ve ten dô nek az egyez te tés ki ter jesz té sé nek öt le tét:
az Or szág gyû lés Em be ri jo gi, ki sebb sé gi, ci vil- és val lás ügyi bi -
zott sá gá nak jegy zô köny ve: 2010. no vem ber 3.

193 Ré pás sy Ró bert ál lam tit kár elôadói vá la sza: az Or szág gyû lés
ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve 2010. 10. 27. (40. ülés nap)
114. fel szó la lás

194 Lend vai Il di kó (MSZP) fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés Em be ri jo -
gi, ki sebb sé gi, ci vil- és val lás ügyi bi zott sá gá nak jegy zô köny -
ve: 2010. no vem ber 3.

195 Rét vá ri Ben ce ál lam tit kár ex po zé ja: az Or szág gyû lés ple ná ris
ülé sé nek jegy zô köny ve 2010. 10. 27. (40. ülés nap) 48. fel -
szó la lás

196 2010. évi CXXXI. tör vény a jog sza bá lyok elô ké szí té sé ben va -
ló tár sa dal mi rész vé tel rôl 5. § (3)-(5) be kez dés

197 Lásd pél dául: Ber tha Szil via (Job bik) fel szó la lá sa (64. fel szó la -
lás), Schif fer And rás (LMP) fel szó la lá sa (68. fel szó la lás), az Or -
szág gyû lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2010. 10. 27. (40.
ülés nap), Bá rán dy Ger gely (MSZP) fel szó la lá sa (350. és 370.
fel szó la lás), Apá ti Ist ván (Job bik) fel szó la lá sa (376. fel szó la lás),
Rét vá ri Ben ce ál lam tit kár elôadói vá la sza (386. fel szó la lás), az
Or szág gyû lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2010. 11. 08.
(43. ülés nap), to váb bá a T/1382/14, T/1382/31, T/1382/58.
szá mú mó do sí tó ja vas la tok

198 2010. évi CXXXI. tör vény a jog sza bá lyok elô ké szí té sé ben va -
ló tár sa dal mi rész vé tel rôl 13–14. §.

199 T/1382/7. és T/1382/40 szá mú mó do sí tó ja vas la tok
200 T/1382/22. szá mú mó do sí tó ja vas lat
201 T/1382/8. szá mú mó do sí tó ja vas lat
202 1382/3, T/1382/33, T/1382/52. szá mú mó do sí tó ja vas la tok
203 Lásd: Schif fer And rás (LMP) fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés ple -

ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2010. 10. 27. (40. ülés nap) 68.
fel szó la lás

204 http://gaz da sa gi ra di o. hu/cikk/60215 A le töl tés ide je: 2011.
feb ruár 23.

205 http://www.fidesz. hu/nyom ta tha to.php? Cikk=158966 A le -
töl tés ide je:2011. feb ruár 23.

206 http://gaz da sa gi ra di o. hu/cikk/60207 A le töl tés ide je: 2011.
feb ruár 23.

207 T/2227. szá mú tör vény ja vas lat
208 http://nol. hu/bel fold/ba ka__a_jo ge ros_ite le tet_min den -

kinek_tisz te let ben_kell_tar ta nia A le töl tés ide je: 2011. feb -
ruár 17.

209 2010. évi CLXXXI I I. tör vény „egyes tör vé nyek nek a bí ró sá gok
ha té kony mû kö dé sét és a bí ró sá gi el já rá sok gyor sí tá sát szol -
gá ló mó do sí tá sá ról” 128. §, 129. §

210 Lásd pél dául: www.fn.hu/bel fold/20110307/si mor_mnb_el -
no ket_nem, www.nep sza va. hu/ar tic les/ar tic le.php?id=
401758, www.vg.hu/gaz da sag/gaz da sag po li ti ka/si mor- ko zol -
tek- hogy- ke szul jek -a- har cra- ha- nem- mon dok- le-342801, a
le töl tés ide je: 2011. már cius 12.

211 2001. évi LVI I I. tör vény a Ma gyar Nem ze ti Bank ról 49. § (4) be -
kez dés

212 T/2158. szá mú tör vény ja vas lat 1. §

24


