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3.3 Tiszta lap a koz6letben: t6nyfeltdr6s,
vagyonelsz6moltat6s, felel6ss6g re von6s,
bele6rtve a privattzilci6s bffncik feltdr6sat is
reruyrelrARAst r0nvEruy
E torv6ny c6lja az 1989-ben kezd6dott 6s a fordulatig tart6 iltmeneti korszakban
mukodott vezetS kozhivatalnokok, kozhatalmi dont6shoz6k, telepulesi 6s megyei
onkormSnyzati 6s orszdggyffl6si k6pvisel6k, rend6rok, rigyeszek 6s birok (gyujt6szoval:
kdzeleti szerepl6k) Sltal elkovetett, btintetleniil (vagy ardnyos biintetls netkill) maradt
torv6nys6rt6sek megSllap[t5sa, 6s a megfelel6 felel6ss6gre von6s.
Az eljards hivatalbol, vagy Sllampolgiiri bejelentes alapj6n indul meg. Az eljdrasok
nyilv6nosak. A megdllapitott torv6nys6rt6sek elkovet6ire ki kell szabni a Buntet6
Torv6nykonyv szerinti buntetest. Ha a cselekm6ny el6vul6s miatt nem brlntethet6, a
vizsg6lat eredm6ny6t akkor is nyilvdnossSgra kell hozni, annak 6rdek6ben, hogy ezt azok,
akik a vizsgSlt szem6ly tov6bbi kozeleti szerepl6s6vel kapcsolatban dont6seket hoznak,
figyelembe vehess6k.
A vizsgSlt szem6ly 6ltal torv6nysert6en szerzett vagyont, illetve annak felkutathat6
r6sz6t el kell kobozni, akkor is, ha ez a vagyon id6kdzben mds tulajdona lett. (Azon
jogelvhez hiven, hogy torv6nys6rt6ssel kozvetve sem lehet tulajdont szerezni.)
A t6nyfeltdrds sordn a privatiz6ci6s b(nok szdmonk6r6se is megtort6nik. A
privatizdciot maga Suchman Tamds privatizacios miniszter a kovetkez6k6ppen jellemezte:
,,Az tdny, hogy az elmult 1vekben szdmtalan rossz privatizacio toftent, ametyek soran egesz
agazatok szfintek meg, vagy a befektet6k csak piacot vasarottak, illetve, ahol az indokoltnat
nagyobb arany(t l1tsz1mcsiikkent1s kovetkezett be. A tegnagyobb gondnak azonban azt
tartom, hogy a vagyon nem a magyar viszonyoknak megfeletS ertdken, hanem jovat alatta
kelt el." (Magyar Nemzet 1996.3.20.) Mindez szdmos nyilvSnval6 torv6nys6rt6ssel ment
v6gbe, amelyet mdr megnyert probaperek is igazolnak. (A sajt6 hirt adott arr6l, hogy a
lengyel kormdny - nemzeti 6rdekekre valo hivatkozdssal- 350 <lez6rtnak hitt> privatizailOs
ugyet vizsgSlt meg.- Figyet6, 1996.2.22.)
KULONLEGES UGYESz-einoI szERVEzET

A tenyfelt6r6sra olyan ugy6szs6get 6s bir6s6got kell l6trehozni, amelynek tagjai a
pSrt6llam idej6n nem voltak sem birok, sem tigy6szek, 6s nem toltottek be t<oznatatmiurgy
pdrtfunkciot sem. A tenyfelt6r6s tehdt szorosan kapcsolodik az igazsdgugyi
apparatls
megtisztitdsdhoz. (Ldsd a 3.4 pontot.)
VAGYO

NE

LSZAM O LTATAS I TO RVE NY

Ez a toweny el6irja, hogy a tulajdonosoknak 6sszerU hat6rid6re bevall6st kell

szolgSltatniuk minden olyan vagyontSrgyukr6l, amely a tisztes polg5ri, csal6di 6letvitel
sztiks6gleteit meghaladja (elismert szuks6gletnek tekintve pl. egy kozepesn6l nem
6rt6kesebb aut6t, csal6di hlzat 6s nyaral6t is), 6s minden 1 millio forintot meghalad6

kovetelesrikrSl' Aa elsS foku rokonsdgban l6v5k vagyondt a bevallSsi kuszob meg6llapitdsa
szempontjdb6l osszevontan kell meg6llapitani. A vagyonbevall6shoz nyilatkozatot kell
csatolni arr6l, hogy a vagyon milyen jogcimen keruilt a tulajdonoshoz, illetve aj6nd6koz6s
eset6n az al1ndekozohoz.
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bizottsagot kell l6trehozni'
vagyon-rendez6shez kell6 sz6mrj vagyonvizsg.ato.
Hiu"a"t (APEH) 6s az A]l1qi Sz6mvev6sz6k
r6szben az Ado- 6s Penzugyi fttenOzb
n6pi
Ugyvedekb6l'.konyvszak6rt6kb6l es laikus
6llom6nydbol, reszben erre'lbten1<ezO
kozgazdas6gi 6s jogi kara v6gz6s
ulnokokbdl. Ez ut6bbiakat els6sorban-ailgy"t"mek
hallgatoi kozul kiv6natos toborozni'
6s a bizotts6gok
A vagyonvizsgSl6 bizottsdgok 6ltal felt6rt bfincselekm6nyek'
gazdas^gi
erbir6rasSra keil6 sz6mO rendkivtili
feilebbezesek
szJmbeni
meg6llapftdsaivar
birosagot
biros6gok es kisesit6
a bizotts6sok, a rendkivuri. sazdasdgi
ez a
szab6lyait 6gy kell megSllapftani' hogy
mfir<OOesdk
6s
tetszemZt
appar6tusut<
?rutt fetootgoznassa. A vagyonvizsg6lat
szervezet a vagyonbevail6sokat kb.-;gy
amelyr6l
t<ett kobozni minden olyan vagyont'
eredm6nyeteppen a kincstdr iavaia ei
adoz6si
volt
tettek eleget az akkor 6rv6nyben
bebizonyult, hogy keletkez6sekor nem
cselekedet r6v6n jott letre'
kotelezetts6gnek, vagy mas torv6nys6rt6
(be
rendkfvuli gaidasagi biros6gnak eltitkolt
Ha vagyonvizsg6lo bizottsdgnt[ utgy
a
asiia, a bizottsag ill' a bfros6g a vagyont6rgyat
nem jelentett) vagyontiirgy kerirl tudom

A

flj:fl:il:

*

jafiffl"rioij&ontargyak

a kincst6r ers6sorban azoknak a kamatozo
fordftja' amelyek torv6nyes eredete a
6llampapiroknak id6 .r-Otti uirrrruerjrl6s6ra
ttgiti az adosiegv6ls6gbol val6 kil6bal6st')
vagyonrendez6s sor6n igazolodott. iit

kincst6r

ert6k6t

3.4 Tiszta laP azigazs5giigYben
ATenyfe|t6r6siTorv6nyhatiilyba|6p6seidejenmfikodotigy6szekre6sbfrokra
bt6
a iorvenyben er6irt erj6r6st. (A tenyfeltaro
vonatkozoan hivatarbor re ket forytatni
esetben, ha egy ugy6sz megalapozott
p6ld6ul bfinpfrtolasf 6llapithat meg abban az
nyoto'6s- meginditris6t; ha -egy eredm6nyes
bejelent6st rapoti oe megtagaota ,

n6lkill elh0z6dott vagy
Ugy fotyiatesa.etfogadhato indok
szakba-keruft
biroi
utan
nyomoz6s
6s birok
stoi Az erj6rdrs iordn ermarasztart ugy6szek
megszfint; na oonto iratok,,erveszter<;,
akkor sem'
toltheinek be szerepet azigazsAgiigyben'
term6szetesen a tov6bbiakban nem
vagy ha a kiszabott btintetest letoltott6k'
ha cselekedeti.rk el6vul6s miatt nem ount"tn"to,
betolt6 igazs6gszolg6ltat6s
A megtisztit6ssal v6rhat6an megjauurnar, J-nivat6sat
teruleten:
is javft5sra szorulnak, legal6bb k6t
szem*tyi fetteteteiii. Emellett a iogifelt:etiiek
szabnia jogi elj6r6soknak' ott, ahol ennek
/a/ Esszerfi, szankci oniilt id6tiarcrt xetl
e felt6teleket-is meg kell teremteni'
int6zm6nyi (pl. l6tsz6m) felt6telei vannak,
lmelynek keret6ben b6rmely
/b/ Ervenyesfteni kelt a pot*",giiiriaFgintetmeny6t,
is riezdem6nyezhet biroi eliiiriist, ha
6ramporgdr a kozerdek s6rerm6n.r. ivunJr.uaiat<kor
ui tit1yerrs6g a kezdem6nyez6st megtagadja' 6ltal val6 igenybev6tel6nek koltsegeit Igy
!cl Azigazs6gszolg6ltat6s arrampirg6rok
a vagyontalan vagy csek6ly
kelt fedezni, hogy az igazs6gszorgili"ia:- 'g6nybevetelJ
anyagi megterhel6st.
jovedelmU altampotg;rok"sz6mZra ne lelentsen

ffiffiF'ffi
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3.5 Az adoss6gcsapda felsz6mol6sa
MI AAADOSSAGCSAPDA?
A p6nz urai az emberis6g uralmuk al5 kerult r6sz6t6l - koztuk a magyar n6p nagy
tobbseg6t6l - elveszik munk6ja gyumolcs6nek (nemzeti osszjovedelmenek) mintegy
harmaddt, 6s k6nyszerltik az e helyzetet fenntart6 gazdas6gpolitik6ra. Ennek alapvet6
technik6ja az elad6s[t6s, amelynek veg6llapota az adossdgcsapda.
Ha egy orsz5g vezet6i - b6rmi okb6l - azt akarjdk, hogy nagyobb legyen az orszlg
fogyaszt5sa, mint termel6se, k6t dolgot tehetnek: 11l eladjAk a nemzeti vagyon megfelel6
r6sz6t, vagy l2l (kamatoz6) hitelt vesznek fel. Az ok lehet ,j6" is, ,,rossz" is. Pl. ,j6 okok":
term6szeti csap6s kovetkezm6nyeinek enyhit6se; vedekez6 c6lri fegyverkez6s; a
hat6konysdgot javito beruhdz6s; ,,rossz okok": hodito c6l0 fegyverkez6s, hat6konysdgot
ronto beruhAzAs, a vezeto r6teg korrupt jovedelm6nek, vagyon6nak novel6se..
Az adoss6g torleszt6s6nek 6s a kamatok megfizet6s6nek forrdsa lehet: l1l az
Stmeneti neh6zs6g ut6n megnoveked6, a fogyasztdst t0lhalado termel6s (ennek
kovetkezt6ben a kulkereskedelmi m6rleg 6s a fizet6si m6rleg tobblete), vagy l2l fjabb
kolcson. Akkor besz6lunk adossd,gcsapddrol,ha az orsz6g (6ltal6ban: az ados) a torleszt6st
6s kamatfizet6st m6r csak 0jabb kolcsonb6l tudja teljesiteni. Ez egyben a kiszolgdltatottsSg
ugrSsszer[i megnoveked6s6t is jelenti, mertaz 0jabb hitelt a hitelnyujtok olyan felt6telekhez
kothetik (6s tobbnyire kotik is), amely a hitelnyujtonak gazdasdgi el6nyt ad az ad6s
rovSsdra (meg a legenyh6bb, hogy az uj kolcson kamata magasabb, mint a lejdrt kolcson6
volt), amivel, persze, egyre szoritobb6 viilik a csapda. (E felt6telek megszab6ja 6s ellen6re
foleg a Nemzetkozi Valutaalap /lMF/.)

A MAGYAR ADOSSAGCSAPDA TORTENETE
Drabik Janos id6zi az Magyar Nemzeti Bank Milhelytanulmdnyok c. kiadvdnya
199312 szdm6nak 56. oldalSr6l'. ,,az id1szak eg6szdt tekintve laz 1973-tol 1989-ig terjed6
id6szakrol van szo - D.J.] mintegy 1 milliard doll1r forrdsbevonds . .. az ezt tobbszdriisen
meghalado, cjsszesen 11 milliard doll1r halmozott kamatkiaddssal jart." Dr5bik hozzAffizi,

e

tizenegyszeres tulfizet6s ellen6re az adossdg 1989-re 21 milli6rd dollSrra
novekedett. Ezutiin tort6nt a nemzeti vagyon 80%-5nak ki6rusit6sa azzal, hogy ebb6l kell
csokkenteni az adossdgot 6s fizetni a kamatokat. Ennek ellen6re az ad6ssSgteher 2001-re
mdr 80 milliard dollSrra novekedett. (Leleplez6 200114 54.old.). Amfg a magyar
tdrsadalomnak 6vente 6t kell adnia ellenszolg5ltatds nelkul mintegy 8 milliSrd eurot - vagyis
2000 milliSrd forintot hozam, ad6ss6gtorleszt6s 6s kamatfizet6s formdj6ban a
penzvil6gnak, addig korm6nyok johetnek-mehetnek, de a rendszerv6ltds veszteseinek
szegenys6ge marad. (Drabik J6nos: Varjuk a zdrszdmaddst Leleplez6 200215s2.)

hogy

-

LEHET.E KILABALNI?

Bokros Laios tigy nyilatkozott, hogy az adossdgcsapddbol nem lehet kilSbalni, de
gazdas6gunk meger6sodv6n egy id6 utdn - szerinte - mdr alig 6rezzik majd tehernek a
sarc fizet6s6t. (,,Lesz-e folyamatos, egyensrily6z6 gazdasdgpolitikdnk?" Magyar Nemzet
1995.8.19.) Az igy veleked6k f6 6rve: ha adossdgkonnyitest kezdem6nyezn6nk, az
jelent6sen rontand gazdasdgi helyzetunket.
Ezzel szemben p6lddul Nagy Pongrac r6mutat arra, hogy ,,mialatt az adossitgelengeddsben r6szes0lt orsz1gok piaci hitelkepesslgi minSsif6se 30%-kal javult, az
ad6ssagot pontosan fizet1 Magyarorszage eppen 30%-kal romlott." Tov6bb6: avizsgilll,,22
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adoss1gkedvezm6nyben rdszestitt orszdg kdz(il 16-nak iobb a gazdasagi teliesitm6nye,
adossdgot pontosan 6s rendtitettenilt fizet1 Magyarorszdge'" (,,Hogyan /nem/
mint
oldodhat meg az adoss6gprobl6ma?" Magyar Nemzet 1995.11.21.) ,,A huszadik szdzad
csak ket ityan orszdg van, amely nem k6ft valamilyen khffodi adossdgvegen ...
ejngedest, - cs6kkent6st vagy atiltemez1st: Peru 6s Magyarorszbg." (Antal6czy Zoltfin,
trrtagyar Nemzet 1995.8.14.) Nem dllunk teh6t egyedul azzal az llllspontunkkal, hogy
igeiis lehets6ges hozz6ny0lni az adossagcsapddhoz. Ahogyanra egyfajta v6laszt adunk a

ai

,ir

kovetkez6kben.

EGY KILABALASI FORGATOKONW

A gazdasdgi rendszerv6ltds korm6nya - amint megalkotta a

Munkahelyvedelmi
Torv6nyt ltasO a 3.-2 pontot) 6s felk6szult v6grehajtdrs6ra -, a kul- 6s belfoldi dllamad6ss6g-

szolgSlatot h6rom 6vre felfi)ggeszti,6s egyidejuleg egy - j6 el6re kidolgozott
',dlla-mgazd6tkodasi tervet" terjeszt a hitelez5k ("klubjai", k6pvisel6i, stb') el6. Ebben
kimutatja, hogy a hazai mez6gazdasdg valamint a kis- 6s koz6pvdllalkozdsok
fellendii6s6vel, a hazai termel6k hazai piac6nak helyreiillitiis6val, az indokolatlan import
megf6kez6s6vel, a munkahelyek megv6d6s6vel 6s a megszfint munkahelyek zom6nek
hellreallit6s6val (3.1, 3.2 pontok); vagyonrendez6ssel (3'3 pont); 6s hasonlo
gaioasagpolitikai int6zked6sekkel 3 6ven belul jelentSs tobbletet hoz l6tre a nemzetkozi
pozitiv p6nzUgyi
lerest<eoelmi 6s fizet6si m6rlegben, 6s attol kezdve 6vente a mindenkori
londoni
egyenleg fel6t a fordulat napjln fenn6llott t6ketartoz6s, es annak a mindenkori
ninff<ozi kamaldb (LIBOR) szerinti kamat6nak torleszt6s6re fogja forditani.

VEDEKEZES NZ ESETLEGES EMBARGO (GMDASAGI ZARLAT) ELLEN
A gazdas6gi rendszerv6lt6s korm6nya felk6szul arra, hogy az adosrabszolgas6gbol
valo kiszakad6s ellenhat6sak6ppen az adoss6gcsapda fenntartds6ban 6rdekelt hatalmi
Ezlrtjo el6re
korok eseleg gazdasagi embargot (zartatot) szerveznek Magyarorsz5g ellen.
terv6t.
ellStiis6nak
kidolgozza J taxossag l6tfontoJsdgf term6kekkel hazai forr6sbol valo
er6teljes
Ezzel 6s az adossdrgisapda fenniart6s6ban nem 6rdekelt Sllamokkal folytatott
biztositja azt az 6tmeneti id6szakot, am[g az

gazdas6gi kapcsolitfejleszt6ssel
6moargolzervezok neiatlar, hogy nekik is 6rdekuk a gazdas6gi kapcsolatokat
Magyaiorsz1ggal mint egyenrang,i,-6rdekeit megv6d6 partnerrel, a kolcsonos el6nyok
alapj6n

r.rjra

felvenni.

3z6molnunk kell azzal is, hogy az adossdgszolg6lat felfuggeszt6s6nek
bejelent6s6re a gyarmatosit6sunkban 6rdekeltek z6roltatj6k a ktilfoldi bankokban
lehet: a
elhelyezett valutatJrtal6kainkat. Erre is fel kell k6szulnunk. llyen megel6z6 lep6s
meg a
tr,tagyar Nemzeti Bank kirlfoldi bankszdmliikon elhelyezett valutatartal6kainak
jenstb'
felfuggesztes bejelent6se el6tti felold6sa, 6s a tartal6k doll6r-, m6rka-,
.fii
a
akdr
alatt"
bankJegyekben valo oz6se. Kdszpdnzzel ugyanis embargo eset6n

.harmadik vildgon" kereszttrl is potolhatjuk a kies6 importbol azl, ami val6ban l6tfontoss6gu.
Az import jelent6s r6sze a multik v6mszabad-terirleti osszeszerel6 irzemeibe 6rkez6
alkatr6szek, r6szegys6gek. Erre a behozatalra a multik ne a magyar valutatartal6kb6l
jelent6s r6sze
ig6nyeljenek ktilfotJiu"Ltat. Oldjak meg saj6t forr6saikbol. Az import mdsik
6lelmiszer. Ha ezelmarad, nagyon jot tesz a magyar gazddknak. Az aut6k, kozmetikumok
6s hasonl6k importjat egy ideig tuOluk n6lkulozni. A valoban fontos import megb6nul6s6t
teh6t elkerulhetji.ik.
Arra is gondolnunk kell, hogy azexportunk mintegy 70o/o-a azEuropai Uni6ba megy.
(Ez nagyobb egyoldahisag, mint amivel a Szovjetuniohoz 6s a KGST-hez kapcsolodtunk!)
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Egy gazdas6gi embarg6 ezt is befagyaszthatja. Ennek az exportnak a trilnyom6,r6sz6t
azonban a vdmszabad teruleteinken mfikod6 multik bonyolitjak le. Ezt nyilvdn nem fogjak
befagyasztani, mert ez sokkal inkabb a multikat srijtan6, mint a valddi magyar gazdasdgot.
Ac. igazi magyar export befagyaszt6s6val ideig-6r6ig okozhatnak neh6zs6get, de ez
athidalhato. A Nemzeti BanknSl lev6 kulfoldi bankjegytartal6kbol legal6bb egy 6vig fedezni
lehet nem-ellens6ges rizleti korokon keresztul - a nagyon fontos importot. Addig pedig
erdteljes gazdasSgi diplomdciaval 6s szervez6ssel a nem-ellens6ges piacokon lehet annl
teret szerezni a magyar druknak, amivel a l6tfontossdg0 import fedezhet6.
Az esetleges embargos 6vek 6tveszel6s6t az id6kozben letrehozott szovetkezeti
bolthal6zat is el6segiti (lasd a 3.1 pontot).

-

Az UJABB ELADoSoDAS MEGEL6ZESE
Annak megg6tl6sdra, hogy egy balkezes vagy korrupt korm6nyzat az el6bbiek
szerint rendbetett gazdasdgot rljbol kSoszba dontse, torv6nyt kell hozni, amely - a hasonl6
kanadai torv6ny pelddj6ra megtiltja, hogy deficites koltsegvet6st terjesszenek az
Orszdggyfil6s el6, 6s el6zetes n6pszavazdsi hozzdjilrul6shoz koti Sllamkolcson bdrmilyen
formdban valo felvetelet.

-

3.6 Uj v6laszt6si tcirv6ny, visszahivhat6 k6pvisel6k,
k6tkamards orsz6ggyfi l6s
A KEPVISELETI DEMOKRACIA SZUKSECESSEGE ES PROBLEMAI
Az ember tdrsas leny. Bdr rendkfvuli koruilm6nyek kozott, ideig-6r6ig egy mag6nyos
ember is eletben tud maradni, de az a term6szetes, hogy az emberek csoport-okban,
kozoss6gekben 6lnek. 6si gyakorlat, hogy egymds mellett 6t6 tobb, vagy tobb tucat csaldd
- egy-egy falu - id6r6l-id5re vezetdt, bfr6t v6laszt, akinek feladata a tobbeket vagy mindenkit
erint6 ugyek eldont6se, vagy a kozos dontes megszervez6se 6s v6grehajtasa.
Tulajdonkeppen a bir6ra r1b{zza a falu feln6tt lakossdga, hogy a kozoss6g nev6ben, a
kozoss6get kepviselve ilrion el. Amikor a falugyfil6sen a kozoss6g tagjai kozvelenul
dontenek a falu ugyeir6l, k6zvetlen demokrilcia mukodik. Erre nyilvdntsai ritkdn, nagyon
fontos ugyekben kerril sor. Az enn6l kisebb ugyekben a falu kozosseg6t k6pvisel6 bir6 d6nt,
6s gondoskodik a dont6s v6grehajt6sdrol is. Ez a kepviseteti demokracia mfikod6se.
Tortenelmileg ugy alakult, hogy nagyobb, egyutt 615 csoportok nem egy kepvisel6re
- a birora'bfzzAk a kozugyek int6zes6t, hanem tobbre, akik kepviselStestutetef alkotnak,
6s tobbs6gi hat6rozatok alapjdn int6zik az tigyeket.
Egy faluban, ahol az emberek nemcsak, hogy ismerik egym6st, de egymds csal6dj6t
jol
is
ismerik a nagyszul6kig 6s m6g tov6bb, j6 es6ly van arra, hogy az emberek nem
csal6dnak vdlasztottjaikban. Nem ez a helyzet a vSrosi, uagy eppen az orszdgos
kepvisel6testuletek megvSlasztdsdnSl, ahol egy vSlaszt6kot=eiben tobbtizezer
(Magyarorszdgon a jelenlegi torv6ny szerint 6tlag 130 ezer) ember vdlaszt
egy-egy
k6pvisel6t. Egy ilyen vSlasztds sokkal kev6sb6 lehet megalapozott. Ezen a szinten
letennei<
meg igazdn a k6pviseleti demokrdcia jellegzetes problemdi.
A nagy l6tszdm0 kozossdgek k6pviseleti demokr6ciSjdnak alapvet6 problem6jdt
tal6n
a legkifejez6bben J.J.Rousseau fogalmaZa meg, mintegy k6tszilzewel ezel6tt,
amikor a k6pviseleti demokr6cia mintak6penek tekintett Anglidrot a t<ovetkez6k6ppen [rt: "Az
angol n6p
szabadnak gondolia magat, de erSsen teved; csak a parlamenti kepylt",un
megv1laiztasAnak ideien szabad: mihetyt megvalasztotta 6ket, ismet szolganep 6s
semmif sem sz6mit.,,
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SZABAD ES XOTOTT MANDATUM
6ltal
Av6lasztoknakezakiszo|g5|tatotts6gaaszaba'd6skotottmand6tum(megbfz6s)
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teret nyerjenek a parlamentben. Ezt korrig6lja az europai kontinensen elterjedt vegyes teruleti 6s listSs - rendszer.
A list6s k6pvisel6k parlamentbe jut6si technikSj6nak egy lehets6ges modja: azokat a
szavazalokat, amelyeket olyan v6lasztokerirletekben adtak le pl. a k1kekre, ahol a kek jelolt
nem szezett tobbseget, orszdgosan osszesltik, 6s a kek listdn szerepl6 jeloltek e
szavazalok ardny6ban kerulnek be a parlamentbe. Ha p6ldaul az orsz1gban 10 millio
v6laszt6polgdr szavazott, 6s 100 vSlasztokerulet van, a r6szv6tel pedig 60%-os, akkor egy
vdlasztokeruletre 60 ezer szavazal esik. Ennek megfelel6en a k6k listdrol annyi k6pvisel6
kerul a parlamentbe, ah6nyszor 60 ezet szavazatot tesz ki a kisebbs6gben maradt kdk
k6pvisel6kre leadott szavazalok sz6ma. Tehiit ha - p6ld6nk szerint - egy v6lasztokeruletben
60 ezer szavazalot adtak le, 6s 40 ezet szavazaltal egy drapp k6pviselS kapott
manddtumot, a kisebbs6gben maradt kdk szavazatok szilma 20 ezer. Az ilyen kisebbsegi
szavazalok orsz6gos osszeg6t kell - p6ldSnkban - 60 ezerrel osztani, hogy megkapjuk a
/isfds kek k6pvisel6k sz6mtfi. (Ezt a technikSt csak a,,lista" fogalmdnak jobb meg6rt6se
v6gett kozoljuk, egydltal6n nem biztos, hogy ez a probl6ma legjobb megold6sa.)

A KEPVISE L6K VISSZAH IVHATOSAGA
Mint az 1. fejezetben m6r szoltunk r6la, a jelenlegi rendszerben els6sorban

a

p5rtvezet6kt6l, vagy m6g ink6bb a mogottuk l6vo p6nzhatalmi korokt6lfugg, hogy kik jutnak
be a parlamentbe. A jelenlegi magyar vSlaszt6si torv6ny szerint 750 al1nlits kell ahhoz,
hogy valaki kepvisel6jelolt lehessen. Az aj6nl6sok osszegyfijtese pedig - a tapasztalatok
szerint - els6sorban p6nzk6rd6s. Es m6g csak ezul1njon a v6laszt6si kampdny koltsege.
Ennek folyt6n f6szabiily szerint pdrtkatonak, azaz a p6rtvezet6k irant felt6tlenitl hfis6ges
emberek kerulnek be a parlamentbe, alkotnak pdrtonk6nt frakciot (csoportot), 6s a
frakci6vezet6k - azaz a pdrtvezet6k - vez6nyszavdra szavaznak Ezt kell felv6ltania egy
olyan v5laszt6si rendszernek, amelyben a pdrtvezet6s1g 6ltal kezben tartott k6pvisel6k
hetydbe a villaszt6potgarokhoz ktit6d6, altaluk felelSssegre vonhat6, visszahfvhat6
kepvisetdk keriltnek. P6tda egy 6sszerfien korltttozott visszahivdsi eli1ritsra:
Az elj6rds alapja kizdr6lag a ko4egyz6i let6tbe helyezett vdlasztdsi program konkr6t,
megfoghato pontjainak megs6rt6se lehet (v6llalt int6zked6s hat6ridtis
kezdem6nyez6s6nek ill. tdmogat6s6nak elmulasztdsa, vagy 6ppen ellent6tes int6zked6s
t6mogat6sa). A k6pvisel6 altalanos magatartdsa, a v6laszt6si programban nem szerepl6
kiv6ns6gok visszautasitSsa nem lehet oka visszahiv6si elj6r5s inditds6nak.
A ciklus els6 6s utolso 6v6ben nem kezdem6nyezhet6 visszahivds.
A visszahiv6st legal6bb h6romtagf 6llampolg6ri bizotts6g kezdem6nyezheti, ha
megszezi ehhez az adott vSlasztokerulet v6lasztopolg6rai 1%-6nak lr6sos t6mogatdsdt.
Ezzel legitimalt kezdemdnyez6 bizottsaggd vitlik. A legitim6lt kezdem6nyez6
bizotts6gnak a kozhatalom megfelel6 eszkozoket biztosit a visszahlvdsi kamp6nyhoz (pl.
4 h6ten keresztiil ingyenes, felszerelt irodahelyis6g, hirdet6s a helyi m6diumokban).
Ugyanezeket az eszkozoket biztositja a megtdmadott kepvisel6 sz6m6ra is.
A kamp6ny ut6n helyi n6pszavazdst tartanak. LegalSbb 50%-os r6szv6tel 6s legalSbb
213 "visszahivom" szavazat kell a mand6tum 6rv6nytelenit6s6hez.
Ha a n6pszavazSs nem eredm6nyez visszahfv6st, a kezdem6nyezS bizottsSg tagjai 5
6vig nem lehetnek 0jra kezdem6nyez6k.
Ha van jelolt, a helyi ndpszavaz5s egyben azt is eldontheti, hogy ki legyen a visszahlvott
k6pvisel6 ut6dja.

*

*
*

*
*
*

Az ismertetett elj6r6s szoros szem6lyes kapcsolatot ldtesit a k6pvisel6 6s v6laszt6i
kozott. Mint lattuk, a r6szv6teli demokr6cia biztosft6ka a k6pvisel6k visszahlvhat6s6ga. Ez
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de megoldhat6 a
a teruleti alapon v6lasztott kepvisel6k eset6ben egyszerfien megoldhato,
vSlasztott
list6val kombin6lt rendszerben is. Az aj6nlott v6laszt6si rendszerben a tertrletileg

kepvisel6k foldtt

a

p6rtvezet6segek nem gyakorolnak fennhatos6got,

ez

a

jog kore'
leten k6nt szervez6dott v6 aszt6si b izotts5gok
v6iaszt6kertj
- --|

lehets6ges megold6s a list6s k6pvisel6k felel6ss6gre vonhat6sdgdnak
nem a
technikaj6ra: A listls kepvisel6k folott megmaradna pdrtjuk felugyelete, de
listSs
p6rtalkoimdny, hanem 6llami torveny 6ltal meghatdrozott modon. E szerint azl a
a vSlasztok a list6ra
i<epvisel6t, aii regrzegi pdrtja vdlasztdsi programj6t- aminek alapjdn
vonhatja
6rtekezlete
szavazlak - a part tagsag6nak e c6lbol osszehivott orsz6gos
programj6t, b6rmely
felel6ss6gre es hivhatji u'irsra. Ha p6rt szegi meg v6lasztdsi
p6rt
valamennyi listds
allampolgdr, vagy az iigyeszs6g kezdem6nyez6s6re bir6s6g a

igy

k6pvisel6j6nek mand6tum6t megsemmisitheti'
javasolt arAnya: az
A tertlleti 6s list6s kepvisel6k e programjavaslat kidolgozoi 6ltal
(Ma tobb a list6s
osszes k6pvisel6 2t3-a legyen teruletenk6nt v6lasztott, 1/3-a list6s'
k6pvisel6, mint a terttleti.)
sZOMSZEDSAGI ToZOSSEGEK: A LEGALULR6L TOIEPUU6 OruICNZGATAS

A szomsz6ds6gi kozoss6gekkel jol bev6lt magyar hagyom6nyt keltunk [j 6letre'
pillantsunk bele KemEny Bertalin idevdg6 tanulm5nydba. ("A terilleti auton6mia elemi
"A helyi cselekv4s" szerk. Koles
egys6geinek tort1neti modettje: a tizedesi int1zmdny" in
kozigazgat6snak, a
SZnOoi 6s Varga Csaba. Magvet6 Kiad6 1988.) Ez az ir6s a n6pi

intezmenyt mutatja
teruleti onigazgit6s elemi egyieg6nek igen 6si int6zm6ny6t, a tizedesi
strukturdlni
i".;igiierci" - irja Kemenv - a tizedesi intezmeny a tiusadalmi viszonyait
kdtelAkek
kezdT-ember betsd termlszet6bdl fakad6, szinte 6szt6nds formacio. A versAgi
." A
lazul1sa idejen ketetkezhetett, tehdt annak sok mozzanatdt magdba foglalhatta.
valo
t1rsadalom szeruez1senek egyik tegetterjedtebb modia, a tizes 6s szdzas egys6gekbe
Arp1d-kori tarsadatmunkat is jellemezte." A sz6kelyfoldi falvak tizedekre oszlo
mellett - mAr az
tetepi.il6si rendszere arra mutat, hogy a hadak tizes-szflzas tagoldsa
Atpio-torban megjelent a tizedes szervez6s t6rbeli form6ja is. ,,K6z6pkorivhrosainkban a
(c6hek),
t1rsadalom szervez1se kett6s siku, egyrdszt a hivatds, a mesfersAg vonalan
vdrosnegyedek).
m6sr6szt pedig topografiaielv (lakhely) alapian tdrt6nt (tizedek, utcdk,
Miben attt a tizedeslevekenysege, tiszte? Csizmadia Andor debreceni, szegedi, varadi,
szatmdri, szombathetyi, gySrfpeitl egri, kolozsvdri stb. adatokkal mutatia be az intdzm1ny
Vigydz 'az
mfiktjdeset a XVt-XVItt. sz,zadban. A tizedes szilmon tartja a terilleten 6l5ket.
a tizedalia
idegenekre s az erkolcsokre'. Fet(igyet a t(izrend1szetre. Hdbor1s id1kben
f6iinep6t 6 altitja ki a fatakra 6rz6sie. Szervezi a kdzmunkdt. B6kebir6 a lakosok kozdtti
biintette is azt,
kisebb-nagyobb vit6s ilgyekben. Ha szilkslges, birs1gol is. A vdrosi tandcs
aki panaszos ilgyet a tizedes, az utcakapit1ny megkerilt6sevet a vdroshdzan kezdte int6zni.
Az utc6k tisztas1ga, hidak, pallok stb. karbantartlsa is a tizedes gondia volt. Ksebb
kiad1saira onadoitates rev6,n p6nzalapja vott. Ezt utcaszernek hffiek, amit mindenki
a tizedesek
fizetett. A varosi ado kivetl.se 6s beszedlse is negyedenk6nt, utcdnk1nt,
vdros,
Ah1ny
segitsegevet t6rtent. 6k ismertek tegjobban a potgdrok anyagi helyzetet. '..
arnyi iegoldds a r1szletekben. A tenyeg azonban tobb6-kev6sb1 azonos, 1spedig az,
nogy ubahkent, tizhazank1nt t1mdriitt a takossitg, 6s tdbb utca, tized alkotott egy negyedet
- iig1 kapitanysagot. A tizedesek kepviseltek a vdros fel/'es kdzoss6get, szemben a
poEZroX ana iataiztott, hatosagijogokat gyakorlo tandccsal. ... Egykor a vdrosi igazgatits
nem ismerte azt a fogalmat, hogy szociatpolitika. Volt korhazugy, esetleg kolduskerdes, ami
megjelent a v1rositinacs szintj1n. De a tizedekben minden megold6dott, ami a kolcson6s
r"Etreg reven 1ehets6ges volt, a tizedes osszehozta a szilkseget a segitS sz6nd6kkal-"

i"iiiiit

-

mfikodott. A k6t
vil69hSboru kozott fjabb kis6rletek tort6ntek a tizedesi int6zm6ny modernizSlt
fel6leszt6s6re. Kem6ny Bertalan hdrom ilyen kis6rletrSl szdmol be, amelyeket csak a
m6sodik vilSghdbor0, vagy annak el6szele sodort el. ltt az ideje, hogy ezt az lsi
tdrsada lomszervez6si modot mai vdrosai n kban, falvainkba n {j ra6lesszu k.

A tizedesi

int6zm6ny

itfott m6g a XlX.

szAzad kozep6n

is

HOGYAN SZERVETJ:UT UCC A MAI SZOMSZEDSAGI KOROKET?

Egy szomsz6dsdgi kor legal1bb 10 6s legfoljebb 100 hdztart6st fogjon ossze.
Foldrajzi hatdrait fgy kell meghuzni, hogy minden szomsz6dsdgi kor term6szetes
kozoss6get alkosson, vagy ilyen kozoss6g kialakul6sa szAmAra j6 felt6teleket kepezzen.
Egy szomsz6dsdgi k6r alakul6 gy1bsen jon l6tre, ahol szomsz6dsagi megbfzottat is
vSlasztanak. Kiv6natos, hogy az alakulo gyfil6seket a terulet szerint illet6kes
onkorm6nyzati k6pvisel6 szervezze. Az alakul6 gyUl6sen a h{ztart{sok minden tagj6nak
egy szavazata van. (A gyerekek szavazati jogdt a h6ztartds feln6tt tagjai kozott osztj6k fel.)
A szomsz6ds5gi korok alapsejtjei a kozs6g kozigazgat6si-politikai szervezet6nek, 6s
ha a kozs6gben megalakul egy a lakossag zom6t magdba foglal6 altalilnos szdvetkezet
(l6sd a 3.1 pontot), egyben ennek is alapsejtjei lehetnek ugyanezek a szomsz6ds6gi korok.
Akkor lehet szdmltani arra, hogy a szomsz6ds5gi korok kozoss6gg6 fejl6dnek, ha
r6szint a telepul6si onkormAnyzattol, r6szint a szovetkezett6l olyan kozosen ell6tand6
feladatokat kapnak, amelyek sz6mukra fontosak. Es akkor fognak gondos m6rlegel6ssel
hiteles szomsz6dsdgi megbizottat vSlasztani, ha fontos szdmukra, hogy a megbizott j6l
szeNezze egyuttmfikod6suket, es jol kepviselje 6rdekeiket.
A szomszedsitgi megbizott mind a telepul6si onkorm6nyzat, mind az 6ltaldnos
szovetkezet feladatkor6ben fol-le-irdny0 kozvetit6kent mUkodik, 6s egyben a szomsz6dsdg
6rdekv6delmi k6pvisel6je. Szdmlra mindk6t szervezet kulon-ktilon
mindenkori
minim6lb6rnek megfelel6 havi dijazdst ad. A megbizott ebb6l fedezi adminisztr6ci6s
kolts6geit is.
A szomsz6ds6gi megbizottnak a helyi szovetkezet olyan kik6pz6st 6s folyamatos
t6j6koztat6st ny0jt, hogy a szovetkezeti p6nzugyek, a tagok jogai 6s kotelezetts6gei, a
szovetkezet terulet6n megnyfl6 munkalehet6s6gek, ig6nybe vehet6 szolgdltat6sok stb.
tekintet6ben tandcsad6ja, 6s az ugyint6z6sben segit6je lehessen a szomsz6dsdgban
lakoknak. Ertelemszerfien hason16 kikepzest es t6j6koztat6st kap a megbizott a tertiletileg
illetekes onkormdnyzati kepvisel6t6l is. igy onkormdnyzati ugyekben is tan6csadoja 6i
segit6je a szomsz6ds6gnak. A megbizott a szomsz6ds6got 6rint6 kozos akcioknak
(csatorn6zds, j6tszot6r, stb.) is kezdem6nyezSje 6s szervez6je.

a

EGY MEGOLDAS A PARTURALOM FELVALTASARA: A BECSULETSZERZOoEs

Az 0j v6lasztojogi torv6nyt azorsz1ggyUl6sitobbs6gnek (a jelenlegi rend szerint2t3os tobbs6gnek) kell megalkotnia. A tapasztalat azt tanitja, hogy a k6pvisel6k er6s
tomegnyomds n6lkul nem fogjdk torvenybe iktatni sajdt visszahivhat6s6gukat. Ezt a
tomegnyom6st kozvetfthetik a becsIletszerzddlsek. Ennek l6nyege: A v6laszt6polgdrok
mdr egy a jelenlegi torv6ny alapj6n szervezett v5lasztSs e15fr. az el6bbiekben aj6nlott
m6don iel1l6bizottsagokat alakitanak, amelyek jeloltjeikkel olyan valasztdsi szerz6dest
kotnek, amelyet mald az rij torv6ny ir el6. Ebben a szezSd6sben a jeloltek kotelezik
magukat - tobbek kozott - az0j v6lasztdsitorv6ny megalkot5sara, azzala szankcioval, hogy
ha megszegik a szez6d6st, onk6nt lemondanak mand6tumukr6l. Mivel ezl - az 0j torveny
hatSlybal6p6se el6tt - jogilag nem lehet kik6nyszeriteni, e vSllal6s betartSsa a szez6d6
kepvisel6 becstilet6n m0lik. Mivel azonban nem t6telezunk fel eleve minden k6pvisel6t
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