Nem lesznek vármegyék, szavaztak a képviselők
2011. április 12. kedd, 08:00

Nem szerepel majd az új alkotmányban a vármegye elnevezés és a gyermekek utáni szavazati
jog az országgyűlés döntése értelmében. A bírák szolgálati jogviszonya pedig az általános
öregségi nyugdíjkorhatár betöltésével megszűnik. Tizenöt tagúra bővül az Alkotmánybíróság.
Alkotmányos joggá emelkedik az ön- és a tulajdonvédelemhez való jog.

A képviselők 264 igen és 41 nem szavazat mellett fogadták el a fideszes Lázár János és a
KDNP-s Harrach Péter módosító indítványát, amelyben kimondják, Magyarország területe
megyékre, városokra és községekre tagozódik. Erről és ezzel vármegye elnevezés
használatának elvetéséről a Fidesz kérésére külön szavazással döntött a Ház – jelentette az
MTI.

Szerepel az elfogadott módosítások között az is, hogy Magyarország hivatalos pénzneme a
forint, valamint hogy a termőföld és a vízkészlet mellett az erdők, illetve a honos növény- és
állatfajok is a nemzet közös örökségét képezik, amelyek védelme az állam és mindenki
kötelessége. A Jobbik név szerinti szavazást kért arról a javaslatáról, amely a termőföld és az
ivóvízkészlet kizárólagos magyar tulajdonban tartását kezdeményezte. Az indítványt a
kormánypártok nem támogatták, ahogy más jobbikos indítványokat sem.

Így a többi között azt sem, hogy bárki kérhessen alkotmánybírósági normakontrollt. Viszont a
kormány és a képviselők negyede mellett az alapvető jogok biztosa is kezdeményezhet
utólagos normakontrollt az Alkotmánybíróságnál. Az ombudsman egyébként köteles lesz
kinevezni helyettest a jövő nemzedékek érdekeinek és a kisebbségi jogok védelmére.

Elutasították a Jobbiknak azt a javaslatát is, hogy újból legyen halálbüntetés, viszont bekerülhet
az alaptörvénybe, hogy tényleges életfogytiglani büntetés csak szándékos, erőszakos
bűncselekmény elkövetése miatt szabható ki.
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Elfogadták a képviselők azt az indítványt is, amely az alaptörvényben rögzíti, hogy a bírói
szolgálati jogviszony alsó korhatára a 30. életév, a felső pedig az általános öregségi
nyugdíjkorhatár betöltése. (Baka András, a Legfelsőbb Bíróság elnöke hétfőn levélben kérte
Orbán Viktor miniszterelnököt, vesse latba tekintélyét, hogy az országgyűlés ne fogadja el a
javaslatot, amely szerinte megalázó, szakmailag nem indokolható, hatályba lépése az ügyek
tízezreinek átszignálásához, az állampolgárok és a gazdasági szervezetek jogvitáinak jelentős
elhúzódásához, növekvő jogbizonytalansághoz vezet.)

A voksoláson az MSZP és az LMP képviselői - az alkotmány vitájához hasonlóan - nem vettek
részt. Az országgyűlés jövő hétfőn fogadhatja el a Fidesz-KDNP alkotmányjavaslatát, amelyhez
már csak zárószavazás előtti módosító javaslatot nyújthatnak be a képviselők.
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