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L ázár J á n o s  ú jra  e lv á l la ln á  a  f r a k c ió v e z e t ő i  t i s z t s é g e t
Frakcióvezetőt választ május 9-én a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja. Lázár János (képünkön) újra elvál
lalja a tisztséget, ha Orbán Viktor pártelnök-miniszterelnök jelöli őt. A frakcióvezető az MTI-nek adott interjú
ban hangsúlyozta, az elmúlt egy évben pozitívabb lett a Fidesz viszonya a kereszténydemokratákkal. „Én olyan 
frakcióvezető vagyok, aki ezeket a vitákat nem elnyomja, hanem hagyja, sőt inspirálja" -  fűzte hozzá. Beszélt 
arról is, nem lát változást Hoffmann Rózsa Fidesz-frakcióbeii megítélésében, amely „eddig támogató volt”, 
hiszen az oktatási államtitkár elismert tagja a KDNP-frakciónak, megbecsült kormányzati szereplő. Lázár je
lezte, meggyőzhető a szabad vasárnap ügyében, bár komoly fenntartásai vannak. (MH) FOTÓ: CSUDÁI SÁNDOR
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Törvényeket kell alkotni
BARANYA RÓBERT
Nem dőlhetnek hátra a jogalkotók 
az alaptörvény hétfői megszavazá
sával, a 2012. január elsejei hatály
ba lépéséig több sarkalatos törvényt 
is meg kell alkotni -  figyelmeztetett 
Pokol Béla alkotmányjogász, aki sze
rint ellentmondásos helyzetbe kerül 
az Alkotmánybíróság a hozzá érkező 
beadványokkal kapcsolatban.
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Innovatív 
az alaptörvény
MH-ÖSSZEÁLLÍTÁS
Az új magyar alkotmány beépítette 
az unió alapjogi chartájának tartal
mát az emberi jogokról szóló fejezet
be, amely - szakítva az eddigi gya
korlattal - az alaptörvényen belül az 
államszervezetről szóló rész elé ke
rült - mondta tegnap Szájer József, 
az Európai Parlament néppárti frak
ciójának alelnöke Brüsszelben, az EP 
alkotmányügyi bizottságának ülé
sén. Felhívta a figyelmet, hogy Ma
gyarország régi adósságát törleszti az 
új alkotmánnyal, hiszen a térség töb
bi posztkommunista országa a rend
szerváltást követően szakított kom
munista gyökerű alkotmányával, és 
új alaptörvényt fogadott el.

Szájer József szerint az új alaptör
vény a közös európai értékeken, a 
magyar és európai alkotmányos ha
gyományokon, továbbá az Alapve
tő Jogok Chartájának rendelkezésein 
alapul. Innovatív elemként kiemel
te, hogy az alaptörvény három szem
pontból is megjeleníti a fenntart
hatóság elvét; a környezeti és a 
demográfiai fenntarthatóság mel
lett a gazdasági-pénzügyi fenntart
hatóságot is szem előtt tartja, amikor 
alkotmányos garanciákat fogalmaz 
meg az állam túlzott eladósodásának 
megakadályozására.

A vitában több szocialista és liberális 
képviselő - bár nem vonta kétségbe, 
hogy az alkotmányozás a tagállamok 
hatáskörébe tartozik - különböző bí
rálatokat fogalmazott meg a folya
mattal, illetve a szabályozás tartalmá
val kapcsolatban. Az MSZP-s uniós 
képviselő Gurmai Zita és Tabajdi Csa
ba is támadta az alkotmányozás folya
matát. Szájer József sajnálatát fejezte 
ki, hogy az MSZP nem képviseltet
te magát az alkotmányról folyó par
lamenti vitában, s véleményének ott 
nem adott hangot. ■

Szájer József FOTÓ: HECEDÜS RÓBERT

Április 25-én, húsvéthétfőn írja alá 
Magyarország alaptörvényét Schmitt 
Pál köztársasági elnök, az új alkot
mány 2012. január 1 -jén lép hatályba. 
Addig hivatalosan már nem kell sem
milyen jogi lépést tenni, ám ahogy a 
kormánypártok ígérték, jó néhány, 
az alaptörvény rendelkezéseit kibon
tó, a részleteket rendező sarkalatos 
törvényt meg kell alkotni - nyilat
kozta lapunknak Pokol Béla alkot
mányjogász, hozzátéve, hogy ez ha
talmas közjogi munkát jelent majd. 
A törvények között van olyan, ami
vel ráér a törvényhozás, de például az 
Alkotmánybíróságra (AB) vonatko
zójogszabályra vagy az ombudsmani 
intézmény átalakítását tartalma
zó törvényre szükség lenne már jö
vő évtől.

Arra a kérdésünkre, hogy az új 
alaptörvényt meg lehet-e majd tá
madni az AB előtt, Pokol elmondta: 
az alkotmánymódosítások felülvizs
gálatának lehetősége már többször 
felmerült a testületen belül az elmúlt

húsz évben, de erre nem volt példa, és 
álláspontja szerint az AB - nek nincs is 
illetékessége ehhez. Az AB előtt fek
vő több ezer ügy sorsával kapcsolat
ban Szájer Józsefet, a nemzeti kon
zultációs testület elnökét idézte, aki 
szerint speciális szabályokat, úgyne
vezett illeszkedést kell alkotni a zök
kenőmentes átmenet érdekében.

Ugyanakkor az alkotmányjogász 
felhívta a figyelmet arra, hogy az új 
alaptörvény hatályba lépésével gya
korlatilag tárgytalanok lesznek ezek 
az ügyek, hiszen azokat a hatályát 
vesztő alkotmány alapján nyújtották 
be. Az alkotmányjogász elképzelhe
tetlennek tartja, hogy ezen a problé
mán úgy segítsen az AB, hogy addig 
letárgyalja ezeket a beadványokat. 
„Kérdés persze az is, hogy a hatály
ba lépésig elkövetkező időszak be
adványaihoz hogyan viszonyul majd 
az AB, hiszen bár az alaptörvény csak 
jövőre lép életbe, nem tehetünk úgy, 
mintha nem tudnánk erről” -  tette 
hozzá az alkotmányjogász. ■

Az alaptörvény megszavazása után sem dőlhetnek hátra a jogalkotók FOTÓ: CSUDÁI SÁNDOR

Egzisztenciális Salamon László: 
védelmet kér a Kötelezettség az 
bírói egyesület új alkotmány
MH
„A Magyar Bírói Egyesület korábbi ál
láspontját fenntartja, de tényként ke
zeli, hogy az Országgyűlés elfogad
ta az alaptörvényt” -  tudatta tegnapi 
közleményében a szervezet elnöksé
ge. A bírák szerint a nyugdíjkorhatár 
miatt olyan átmeneti rendelkezések
re van szükség, amelyek biztosítják az 
igazságszolgáltatás zavartalan műkö
dését és orvosolják a bírói kar egy ré
szét érintő hátrányos intézkedéseket. 
Meggyőződésük szerint a nyugdíj- 
korhatárra vonatkozó új rendelkezé
sek -  a nyugállományba vonuló bírák 
méltányolható érdekeinek figyelem- 
bevételével - csak akkor garantálják 
a nemzetközileg elfogadott ajánlások 
érvényesülését, ha a nyugdíjba kény
szerülő bírák egzisztenciális véde
lemben részesülnek. A bírák részt kí
vánnak venni a sarkalatos törvények 
véleményezésében. ■

MTI
Magyarországon nem állt fenn al
kotmányozási kényszer, az új alap
törvény megalkotása azonban a 
kétharmados többséget szerzett Fi- 
desz-KDNP pártszövetség számára 
kötelezettség volt. Hiszen egy ideig
lenes alkotmányt váltottak le, amely
nek preambulumában is szerepelt, 
hogy az Országgyűlésnek majd újat 
kell alkotnia -  mondta tegnap Sala
mon László (KDNP) Szombathelyen. 
Az Országgyűlés alkotmány-előké
szítő eseti bizottságának elnöke sze
rint így is késett az új alaptörvény, hi
szen a rendszerváltás óta húsz év telt 
el, ám eddig -  szavai szerint - hiány
zott az ahhoz szükséges parlamenti 
többség, vagy a politikai akarat. Em
lékeztetett : a Horn-kormány ide
jén a kétharmados MSZP-SZDSZ- 
koalíció nem tudott megegyezni az új 
alkotmányról. ■

Pult alól
ÁLLÁSPONT
A Magyar Országgyűlés kétharmados többsége elfogadta az új magyar al
kotmányt. A parlamenti képviselőket szabad, demokratikus választásokon 
juttatták a parlamentbe, s az érvényes jogszabályok szerint ha valamelyik 
politikai erő kétharmados többséget szerez, annak jogában áll alkotmá- 
nyozni. Itt be is fejezhetnénk a vitát. De nem fejezhetjük be.

Ugyanis nincsen szó semmiféle vitáról, hisztériáról van szó. Hogy vilá
gos legyen, leírok egy történetet. Természetesen név nélkül, mivel aki el
mesélte, nyilvánosan nem vállalhatja, így a bizonyítás lehetetlen. Marad te
hát a névtelenség, ám a történet igaz. Még az első Orbán-kormány idején, 
már a választási kampányban Magyarországra látogatott egy külföldi dele 
gáció, és találkozott az MSZP egyik akkori prominensével. A külföldi dele
gáció hazájában szintén választásra készülődtek, és a vendég panaszkodott 
kicsit MSZP-s vendéglátójának, hogy rosszul áll a szénájuk odahaza. Mire az 
MSZP-s vendéglátó azt mondta neki: miért nem lármázzátok fel a külföldi 
sajtót és a külföldi kormányokat a kormányotok ellen? Az a legjobb taktika, 
azzal lehet választást nyerni. Mire a vendég megdöbbenve így válaszolt: De 
hát az hazaárulás!

Ennyi a történet. A megbeszélés hivatalos tolmácsától hallottam. És ben 
ne van ebben a történetben minden. S így kell kezeljük azt a hisztériát is, 
ami zajlik ellenünk. De soha többé nem követhetjük el azt a hibát, hogy 
úgy teszünk, mintha nem történne semmi. Mert ami történik, azon mú
lik minden!

Tehát. Azt mondják, nem volt alkotmányozási kényszer. De volt. Lénye 
gében a rendszerváltás óta van, és minden kormány célul tűzte ki, hogy al- 
kotmányozni fog, csak eddig egyiknek sem volt hozzá ereje. Azt mondják, 
az új alkotmány nem legitim. De igen, az. Miképpen az volt az eddigi is, ho
lott egy súlyos, az egész rendszerváltásra rátelepedő és azt megbélyegző 
paktum eredményeképpen született, és az égvilágon senki sem legitimál
ta. Pult alól kaptuk huszonegy éve a szabadságot, épp ilyen pult alóli volt 
az alkotmányunk is eddig. Senki nem szavazott rá, senki sem szentesítet
te, senkit sem érdekelt. És soha ne feledjük: az első szabad választáson ötven 
százalék körüli volt a részvétel, és több mint tíz százalék az utódpártra sza
vazott! Vagyis nagyjából az ország negyven százalékát érdekelte a rendszer- 
váltás. Ennyit mirólunk, a népről.

Azt mondják, elfogyott a kormány mögül az erő, a támogatás. Nem fo
gyott el. A Fidesz, még ha csökkent is a tábora, toronymagasan vezet. És 
nincs, nem látszik az alternatívája. S ha kimennek kétezren Gyurcsányt 
meghallgatni, s utána arról zengenek, hogy „felébredt az ország”, hát me
sebeszéd az. De a hiszterizálás veszélyes és megölheti tényleg a jövőt. És ők 
ebben nagyok. Figyeljünk csak erősen: már most arról beszélnek, hogy ők 
az ország. Mi pedig hallgatunk. Nincsen ez így jól.

Azt mondják, az új alkotmány eltörölte a köztársaságot. Nem törölte el. 
Az alkotmányban ott van, hogy Magyarország köztársaság. Az új alkotmány 
mindössze helyesen használja az ország nevét, ugyanis az sohasem volt Ma
gyar Köztársaság, hanem „csupán” Magyarország. Az eddigi alkotmányban 
például ez olvasható: Magyarország Köztársaság. Vagyis az ország neve Ma
gyarország, államformája pedig köztársaság. Tehát semmi sem változott, 
mindössze a huszonegy évvel ezelőtti pult alóli szabadság ránk örökítette 
azokat a régi lidérceket, akik most ezzel a hazugsággal keltenek hisztériát.

Azt mondják, az Alkotmánybíróság jogkörét szűkíti az új alkotmány. 
Igen, átmenetileg és korlátozottan, kizárólag bizonyos gazdasági kérdé
sekben. Ugyanis gazdasági szükségállapotban van az ország, amely a most 
hisztériázóknak köszönhető. S az Alkotmánybíróság jogköréréről sem volt 
soha legitim és szentesített döntés eleddig, mindössze a pult alól kapott sza
badság része volt ez is.

Azt mondják, az új kormány lábbal tiporja a sajtószabadságot. Nem ti
porja lábbal. Mindössze kísérletet tesz arra, hogy valamiképpen viszonyul 
jón korunk szörnyetegéhez, a sajtóhoz, amely ma már legnagyobb részt 
egész egyszerűen társadalomellenes.

Azt mondják, az űj alkotmány korlátozza a homoszexuálisok jogait. Igen, 
korlátozza, amennyiben a házasságot egy férfi és egy nő közötti szövetség
nek tekinti. És annak tekinti. Egyéb korlátozás nincs. A homoszexuálisok
nak be kell látniuk, ha pedig nem megy, bele kell törődniük, bármennyire 
is erős lobbit képviselnek a súlyosan beteg nyugati civilizációban, betegsé
gük akkor sem lesz a normalitás és a sok ezer esztendős hagyomány meg
szentelt része.

Végül a hazaárulásról. Magyarország az EU tagja. Tetszik ez nekünk vagy 
sem, ez tény. EU-tagként nem foglalhatjuk törvénybe, hogy külföldi nem 
vehet földet. Viszont meghozhatjuk azokat a jogszabályokat, amelyek ezt 
lehetetlenné teszik. Mint mondjuk a dánok. Nem elég nemzetinek lenni, 
muszáj néha gondolkodni is. A gondolkodás szabaddá tesz.

Eltelt egy év. Itt állunk megint, két pogány közt, egy hazáért. A pogányok 
üvöltöznek és hisztériáznak. Ideje megszólalnunk. ■

BAYER ZSOLT
bauer. Zsoltig’ magyarhirlap. hu
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