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A\z elmúlt napokban, a koľonavíľus-jáľvány kezelését igénylő embeľt pľóbáló
eľőfeszítéseink közepette Magyaľoľszág ismét elsöpľő erejű nyugat-euľópai
médiatámadásnak lett célpontja. Ezt alapul véve szólalnak meg európai politikusok,
paľlamenti képviselők, kifejezve aggályaikat a magyaľ jogszabály vonatkozásában,
ľészben valótlanságokat állíwa. Mindezéľt szükségét éľeztem, hogy a magyaľ
orsztęgyűlés elnökeként írjak az EU-tagoľszágok nemzeti paľlamentjei elncikeinek,
illetve az Euľópai Unió intézményei vezetőinek, pontosítandó néhány vitatott kéľdést.

Meggyőződésem, hogy ezekben az előzmények nélküli nehéz időkben, amikoľ a
koľonavíľus okozta világjáľvány máľ eddig is tobb mint t,z millió megbetegedést és

7o.ooo embeľéletet követelt világszeľte, s még megbecsĺilni sem tudja senki a
pandémia végét, minden felelős koľmány meghozza azon intézkedéseket, amelyeket a

leginkább alkalmasnak taľt aľľa, hogy megvédje az ország lakosságát a jáľvány

egészségügyi kockázataitól, csakúgy, mint a gazdasági következményektől. Az európai
oľszágokban folytatott koľmányzati és táľsadalmi vitákat követve úgy vélem,hogy az
előttünk álló pľoblémák megoldásához a bölcsek köve egyik politikusnak sincs a
biľtokában.

Még mielőtt azonban ľátéľnék a maryaľ oľszággyiílés által 2o2o. máľcius 3o-án ry8
igen és 53 nem szavazattal elfogadott, a koľonavíľus elleni védekezésrő|sző|ő töľvényľe
(ámelyet soľaimhoz német nyelven is mellékelek), szeretnék onnek k<iszönetet

mondani, amiéľt a napokban több méľtékadó német lapnak nyilatkozva felhívta a
figyelmet a Ma$zaľoľszággal szembeni tisztességes bánásmód szükségességéľe. Ezt
azértis kültinösen nagyľa éľtékelem, meľt manapság a magyaľ Kormány elítélése máľ-
máľ kötelező e|váľäs néhány szeľkesztőség és bizonyos libeľális körök részérő|. Az
általuk oly gyakľan hivatkozott sajtószabađság, amelynek magyaľoľszági megszűnését
gyakoľta - legutóbb a minap elfogadott koľonavíľus-töľvény kapcsán _ vizionálják, a

libeľális sajtóban sem magától éľtetődő, ha valaki a magyaľ Kormányt támogató
véleményt kívánna megj elentetni.

Biztosíthatom Önt aľľól, hogy ezekaz aggodalmak alaptalanok. A sokak által a tények
ismeľete nélktil kritizált töľvény és annak elfogadása egyfelől teljes méľtékben megfelel
Ma$laroľszág Alaptörvényének, másfelől sem iđőben, sem a meghozandó
intézkedések tárgyát tekintve nem ad korlátlan felhatalmazást a Kormánynak,
haľmadľészt pedig még e veszélyhelyzeti felhatalmazással megnövelt koľmányzati



mozgástéľ sem éľi el az Euľópai Unió némely tagállama koľmányának ľendkívüli
helyzeteken kívüli intézkedési lehetőségeit. A Koľmány felhatalmazása koľlátozott.
Kizáľólag a CoVID-r9 jáľvánnyal kapcsolatban az állampolgáľok életének,
egészségének, biztonságának és a gazdaság stabilitásának védelme éľdekében hozhat
aľányos és szükséges különleges intézkedéseket. A különleges intézkedések
megszűnnek a veszélyhelyzet elmúltával.

Az orsztęgyíílés a helyzet uľa, és az is maľad. Rendszeľesen ülésezik, és ellenőľzi a
Koľmány intézkedéseit a veszélyhelyzet alatt. A töľvény nem kor|ätozza aZ

oľszággyűlés jogosítványait. Éppen ellenkezőle1, ez az eryetlen olyan külonleges
intézkedés Euľópában, amely növeli az orcztĺggyűlés jogosíwányait a Koľmánnyal
szemben. Az otszággyŕílés dönt aľľól, hogy a tciľvény hatásait megszüntesse a
veszélyhelyzet elmúltával. A töľvény egyéľtelműen megeľősíti az ország5'íílés azon
jogát, hogy a Koľmánynak adott felhatalmazást részben vagy egészben báľmikoľ
visszavonja. A tciľvény éľtelmében a Kormány az otszággyűlés ülésein ľendszeľesen
beszámol a veszélyhelyzet elháľítása éľdekében meghozott intézkedésekľől, va5'
ülések hiányában tájékoztatja az orczággyíílés elnökét és a paľlamenti fľakciók
vezetőit. Az országgyűlés a veszélyhelyzet fennálltától fiiggetlenül a szokott rendben
folytatja munkáját, ide éľwe a toľvényhozást és a Kormány beszámoltatását is. A
megszokott működéstől való egyetlen eltéľést az ellenzék javaslatáľa vezettük be, mely
szeľint az eddig az inteľpellációkľa foľdított időt a Koľmány tagjai felé felteendő
azonnali kéľdések számára biztosítjuk - annak éľdekében, hogy a gyoľsan vtůtoző
helyzetben akérdező képviselőnek ne kelljen az inteľpellációkľa vonatkozó szabályok
szeľint a parlamenti elhangzásźt mege|őzően négy nappal íľásban megfogalmaznia
kéľdését.

Az oľszággyűlés jól műköđő szuveľén intézmény, amely a hatásköľeinek
gyakoľlásában nem koľlátozott, és amely döntéseit a magyaľ embeľek éľdekében
hozza, kizáľólag feléjük fennálló felelősséggel. Minden eszköze megvan aľľa, hogy a
hatásköľeit megvéđje, ehhez nincs sztiksége kéľetlen külső beavatkozásľa. A
jogállamiság továbbľa is fennáll: minden intézmény - ideéľtve az Alkotmánybíľóságot
is _ tovább működik az alkotmányos jogi keľeteknek megfelelően.

Amennyiben onnek vag;'paľlamentje báľmely tagjának az említett töľvény kapcsán
további kéľdése van, mindig szívesen állok rendelkezéséľe, s bízom benne, hogy a
jáľványtigyi helyzet noľmalizálóđását követően hamaľosan alkalmunk nýlik
személyesen is eszmét cseľélni.

Végezetül engedje meg, hogy a Hrisvét tinnepéľe is tekintettel ezúton kívánjak onnek
sok eľőt, kitaľtást és mindenekelőtt jó egészséget felelősségteljes munkájähoz, s
egyúttal a világjárvány által támasztott kihívások kezeléséhez.
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