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Napirendi javaslat

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/43. szám)
(Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Vitányi István (Fidesz) képviselők önálló
indítványa)

2. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/58. szám)
(Kósa Lajos, dr. Szakács Imre és dr. Kovács Zoltán (Fidesz) képviselők önálló
indítványa)

3. Az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi
reform előkészítéséről szóló határozati javaslat (H/19. szám)
(Kósa Lajos, Navracsics Tibor, dr. Répássy Róbert (Fidesz) és dr. Rétvári
Bence (KDNP) képviselők önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása)

4. A Nemzeti Együttműködésről szóló politikai nyilatkozattervezet (P/16. szám)
(Dr. Orbán Viktor, Lázár János (Fidesz), dr. Semjén Zsolt és Harrach Péter
(KDNP) képviselők önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása)

5. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:
a) A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994.

(IX.30.) OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat (H/12.
szám)
(Dr. Schiffer András (LMP) képviselő önálló indítványa)

b) A trianoni döntés évfordulójának nemzeti emléknappá nyilvánításáról
szóló határozati javaslat (H/14. szám)
(Balczó Zoltán, Gyöngyösi Márton és Szávay István (Jobbik) képviselők
önálló indítványa)
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Balsai István (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság alelnöke
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz)
Dr. Dorkota Lajos (Fidesz)
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)
Dr. Kerényi János (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)
Dr. Molnár Attila (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz)
Dr. Répássy Róbert (Fidesz)
Dr. Szakács Imre (Fidesz)
Dr. Vas Imre (Fidesz)
Dr. Vinnai Győző (Fidesz)
Dr. Vitányi István (Fidesz)
Dr. Rubovszky György (KDNP)
Dr. Salamon László (KDNP)
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Dr. Lamperth Mónika (MSZP)
Dr. Steiner Pál (MSZP)
Dr. Szili Katalin (MSZP)
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)
Murányi Levente (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Dorkota Lajos (Fidesz) megérkezéséig dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz)
Dr. Kovács Ferenc (Fidesz) dr. Vinnai Győzőnek (Fidesz)
Kozma Péter (Fidesz) dr. Molnár Attilának (Fidesz)
Dr. Rubovszky György (KDNP) megérkezéséig dr. Salamon Lászlónak
(KDNP)
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Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Jóri András adatvédelmi biztos
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 00 perc)

Elnöki megnyitó
DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot

kívánok! Tisztelt Képviselőtársaim! Bőven túl vagyunk a határozatképesség szükséges
mértékén. Mindenkit szeretettel üdvözlök.

Ismertetem a helyettesítések eddigi rendjét: Papcsák Ferenc helyettesíti Dorkota Lajos
képviselő urat, Vinnai Győző pedig Kovács Ferenc képviselő urat, Murányi Levente Gyüre
Csabát, Kozma Pétert pedig Molnár Attila helyettesíti. Átadnánk Rubovszky Györgynek a
megbízást, de éppen nincs itt, mert holnap már ülésezik az OIT, úgyhogy megkérem Salamon
Lászlót, hogy tegye oda az asztalára.

Tisztelt Bizottság! A meghívóban írtakhoz képest nincs más, legalábbis nálam nincs
más. Ha valakinek van előadnivalója, napirend-kiegészítése, most mondja. (Nincs jelzés.)
Amennyiben nincsen, akkor kérdezem, hogy ki ért egyet a napirendi javaslatban foglaltakkal.
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: a
Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló
T/43. számú törvényjavaslat

Rá is térünk az 1. számú önálló indítvány tárgysorozatba-vételére. Tehát az
alkotmányról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló T/43. szám alatti javaslatról
van szó. Az előterjesztők közül itt van Vitányi István képviselő úr. Megadom a szót.

DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, nem kívánok szólni, az indoklás
mindent tartalmaz, ha esetleg kérdés van, akkor arra válaszolok. Köszönöm.

ELNÖK: Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Lamperth Mónika!

Kérdések, hozzászólások
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): A Magyar Szocialista Párt abszolút nem ért

egyet ezzel a módosítással. Eleve az rendkívül furcsa, hogy hetente van, amikor kétszer is
alkotmányt módosítunk. Ez azért - hogy mondjam - nagyobb körültekintést igényelt volna a
kormánypárti többség részéről. Másrészt pedig az, hogy a testületbe bekerüljön egy olyan
külső ember, akire senki nem szavaz és egyébként nagyon fontos hatásköröket kap, az nem
elfogadható.

ELNÖK: Van-e hozzászólás? Répássy Róbert képviselő úr!

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Megítélésem szerint
az nem rendkívüli, hogy az önkormányzatok feladatok ellátásában vagy önkormányzati
feladatokban olyan személyek is részt vesznek, akik nem tagjai a képviselő-testületnek,
gondoljanak csak a bizottságok összetételére. A bizottságokba is lehet külső tagot választani,
és a külső tag legitimációja egyedül az önkormányzat testületétől származik, tehát őket nem
választják meg a választópolgárok, hanem ők az önkormányzat döntése alapján, tehát a
testület döntése alapján válnak önkormányzati jogok gyakorlóivá, mint testület.

Itt ez az alkotmánymódosítás világosan különbséget tesz aközött, amikor a
polgármestert helyettesítő alpolgármester a testület elnökeként jár el, és más polgármesteri
jogkörök gyakorlását szétválasztja, ami azt jelenti, hogy az egyértelmű, hogy a testület
elnökeként csak olyan alpolgármester járhat el és vezetheti a testület üléseit, aki maga is
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képviselő. De ez nem zárja ki, hogy a polgármester számos más feladatában kizárólag
helyettesként, tehát a polgármester helyetteseként eljárhasson alpolgármester.

Tehát nem gondolom azt, hogy itt olyan legitimációhiány lenne, ami mondjuk az
alkotmánymódosítás demokratikus alapjait megrengetné. Hangsúlyozom, hogy most is van
olyan önkormányzati bizottsági tag, aki nem képviselő, hanem külső tag, és olyan bizottságok
is vannak, amelyek átruházott hatáskörben önkormányzati jogokat gyakorolnak, számos
önkormányzatnál léteznek tulajdonosi bizottságok, különböző engedélyező bizottságok. Tehát
igenis, vannak olyan képviselők vagy olyan szereplői az önkormányzati munkának, akik nem
képviselők, és csak az önkormányzat testületétől származik a legitimációjuk.

ELNÖK: Cser-Palkovics alelnök úr!

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt
Bizottság! Két dologra szeretném még felhívni a figyelmet azon túl, amit Répássy Róbert
elmondott. Egyrészt, hogy volt már ilyen az önkormányzatiságban 1990-94 között, másrészt
pedig a miniszterek egy része is úgy miniszter, hogy nem tagja a Magyar Köztársaság
Országgyűlésének.

Azt gondolom, hogy itt legitimitási probléma ugyanúgy nem merül fel, mint egy
alpolgármester esetében, főleg, miután a képviseleti jogosultságra vonatkozó kérdéseket
Répássy Róbert tisztázta.

ELNÖK: Salamon képviselő úr!

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Az is egyfajta eligazító számunkra, hogy a
mostani hatályos megoldás is tulajdonképpen lehetővé teszi, hogy polgármester olyan
személy legyen, akit képviselőként nem választanak meg. Tehát hogy ki indul polgármester-
jelöltnek, abból a szempontból nem feltétel, hogy egyben képviselőjelöltként is induljon, vagy
netán a leköszönő képviselő-testületben képviselő legyen, hanem ha nem lesz önkormányzati
képviselő az illető, akkor a törvény erejénél fogva lesz tagja a képviselő-testületnek.

Tehát valóban az az analógia, amire Cser-Palkovics András hivatkozott, az is
világossá teszi, hogy a képviselő-testület tulajdonképpen a népképviselet helyi szintű
megvalósulását jelenti, a polgármesteri tisztség pedig nem ilyen természetű. A polgármester
az önkormányzat első számú választott tisztségviselője, a törvény teremti meg feltétlen
követelményként azt az egységet, hogy ha nem választják meg képviselőként is, akkor egyben
a képviselő-testület tagja legyen.

Tehát ha ennek a megoldásnak a logikáját nézzük, akkor kifejezetten ehhez illeszkedik
ez a megoldás. Az eltérés egyetlenegy, hogy a képviselő-testület által megválasztott
alpolgármester nem lesz ipso iure a képviselő-testület tagja, ellentétben a polgármesterrel. Ez
az egyetlenegy különbség. Én sem látok ebben az égadta világon semmiféle alkotmányos
problémát. Elméleti problémát, mert alkotmányt módosítunk, nyilván, tehát normatíve pozitív
jogi megközelítésben egy alkotmánymódosítás nem lehet alkotmányellenes, de az
alkotmányjogi alapelvekkel, ami egy adott tételes jogi alkotmányon kívül értékelhető vagy
kívül létezik önmagában, azokkal az alkotmányjogi alapelvekkel sem látok semmiféle
diszharmóniát.

ELNÖK: Köszönöm. Ketten jelentkeztek még, Molnár Attila és Lamperth Mónika.
Ebben a sorrendben adom meg a szót.

DR. MOLNÁR ATTILA (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Én is csak arra szeretném
felhívni a figyelmet és egy kicsit ismételni fogom az előttem szólókat, hogy tulajdonképpen
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három javaslatot tartalmaz ez a módosítás. Az első az, hogy az alkotmányban kerüljön
rögzítésre az alpolgármesteri tisztség, ami azt gondolom, hogy mindenképpen indokolt, hiszen
a polgármester, a jegyző, de még a képviselő-testület hivatalának az ügyintézője is nevesítve
van, akkor az alpolgármesteri tisztség szerintem is méltó arra, és mivel a polgármester
helyettesítését látja el, fontos, hogy szerepeljen az alkotmányban.

A másik, amit Cser-Palkovics András is említett, hogy alpolgármesternek olyan
személy is megválasztható, aki nem tagja a képviselő-testületnek, 1990 és 1994 között már
így került szabályozásra, tehát szintén nem újdonságról van szó. A harmadik pedig az, hogy a
képviselő-testület elnökeként csak olyan alpolgármester helyettesítheti a polgármestert, aki a
képviselő-testület tagja. Tehát ez a három alapmódosítás, amit érint a törvényjavaslat, ezzel én
egyetértek és támogatom, és gyakorló önkormányzati képviselőként is tudom mondani, hogy
azt a szakmai munkát fogja erősíteni a képviselő-testületekben, ami mindenképpen szükséges,
hogy erősítésre kerüljön, hiszen ha kívülről lehet alpolgármestert hozni, akkor olyan
szakterületeket lehet megerősíteni, ami egy politikai testület lévén, nem biztos, hogy
hangsúlyt tud kapni.

Tehát én mindenképpen egyetértek a javaslattal. Köszönöm.

ELNÖK: Lamperth Mónika!

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Csak azt szeretném megerősíteni, hogy nem
vontam kétségbe ennek a megoldásnak az alkotmányosságát. Nem vontam kétségbe, lehet,
hogy ha még lett volna rá két nap és van mondjuk mindannyiunknak ideje még alaposabban
utána bogarászni, akkor ezt is meg lehetne kérdőjelezni, de nem akarom, nem ezt mondtam.
Egyébként az, amit Salamon képviselő úr mondott ipso iure, az rendben.

Nem tartom, nem tartjuk politikailag korrektnek, mert ha igaz lenne az az okfejtés a
dolog tartalmát illetően, amit Salamon képviselő úr elmondott, akkor az lenne a koherens
megoldás, hogy ha a helyettest, aki egyébként nem lesz a testület tagja, merthogy nem
méretteti meg magát a választáson, ugyanúgy közvetlenül választanák, mint a polgármestert.
Az lenne annak a logikának a vége, amit a képviselő úr itt levezetett. De nem igénylem, hogy
ezt részletesen boncolgassuk, mert a legnyomósabb érvünk az, hogy politikailag nem tartjuk
azt jónak, hogy egy ilyen fajsúlyos tisztségbe - hiszen  az alpolgármester helyettesíti a
polgármestert, ez van benne az alkotmányban - olyan ember kerüljön, aki egyébként nem kap
közvetlen legitimációt egy olyan rendszerben, ahol közvetlen legitimációra épül, a
polgármester közvetlen választására és a képviselő-testületi tagok közvetlen választására, egy
fontos közhatalmat gyakorló személy nem kap ilyenfajta legitimációt. Kilóg a sorból, nem
tartjuk korrektnek, és végképp nem tartom összehasonlíthatónak a bizottsági külsős tagokkal,
hiszen rájuk egyenként, személyenként semmilyen jogosítványok nem szállnak, csak mint
testületre, és az Ötv. szerint a bizottságokban a megválasztott önkormányzati képviselőknek
többségben kell lenni. Tehát az úgynevezett külső bizottsági tagok csak kisebbségben
lehetnek, és a jogalkotó szándéka 1990-ben az volt, nagyon világosan az volt, hogy tekintettel
arra, hogy a bizottságok időnként szakmai kérdésekben is hoznak döntéseket, éljen azzal a
lehetőséggel az önkormányzati testület, hogy az adott szakbizottsághoz olyan külső
szakértőket kér fel, akik azt a szaktudást, amire ott szükség van, hozzák a testületbe.
Ugyanakkor a bizottságban többséget a szavazásnál nem tudnak alakítani, tehát úgymond egy
jól felfogott szakmai érdek a politikai felelősséggel rendelkezőket nem tudja felülírni.

Tehát ilyen módon nem tartom összehasonlíthatónak a két dolgot. Egyébként pedig a
rendszerváltás utáni első önkormányzatoknál gyakorlat volt az, hogy valóban szakemberek
kerültek oda, az csak az elmúlt időszaknak a politikai gyakorlata, hogy pártarányok mentén
felosztják, és ha úgy tetszik, egy ilyen jutalomként használják a külső bizottsági tagságot, de
ez pártfüggetlen egyébként, mindenütt ezt csinálják.
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Én személyesen nem értek vele egyet.

ELNÖK: Salamon képviselő úr!

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Egy dolog miatt nagyon hasznos volt Lamperth
Mónika felvetése, már bocsánat, most az én olvasatomban is. Egyre ráirányítja a figyelmet ez
a szakasz, hogy ha olyan alpolgármestert választanak, aki nem tagja a képviselő-testületnek,
akkor szükségképpen kell egy másik alpolgármester is, hiszen az alkotmány szövege
kimondja, hogy a polgármestert csak olyan alpolgármester helyettesítheti, aki képviselő-
testületi tag. Márpedig egy rendszert nem lehet úgy működtetni, hogy a helyettesítés kérdése
ne legyen megoldva.

Ez a kérdés nem jelent feltétlenül alkotmánybeli kidolgozást, de nem baj, hogy ez itt
most elhangzott. Nem tudom, hogy az önkormányzati törvényben ez lecsapódik-e, az
önkormányzati törvény módosításában például, ezt most nem tudom megmondani, de erre
mindenképpen oda kell figyelni. Ezt gyakorlati értelemben is meg lehet oldani, mert
nyilvánvalóan az alpolgármesterek számát ez a szabály önmagában nem korlátozza.

Tehát az biztos, hogy a rendszer működőképessége érdekében, ha van olyan
alpolgármester, aki nem tagja a képviselő-testületnek, akkor szükségeltetik egy olyan
alpolgármester is, aki a képviselő-testület tagja, hogy helyettesítés szükségessége esetén az
megoldható és megvalósítható legyen. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kerényi János képviselő úr!

DR. KERÉNYI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Ennek az
alkotmánymódosító javaslatnak az lenne a lényege, hogy ne forduljon elő olyan helyzet, ami
például a budapesti önkormányzatnál előfordult. Nem tartom valószínűnek, hogy mondjuk
egy 10 ezer fő alatti településnél ebből olyan óriási probléma lenne, valószínűleg nem is kerül
arra sor, hogy kívülről hozzanak be alpolgármestert.

Vegyünk egy olyan tényhelyzetet, mint mondjuk Szeged vagy Budapest. (Dr.
Lamperth Mónika: Vagy vegyük inkább Debrecent!) Vegyük Debrecent, vagy vegyük Pécset.
(Zaj, közbeszólások.) Elnézést kérek, a szót én kaptam meg. De akkor vegyük Debrecent.
Például egy olyan témában, mint a városüzemeltetés. Könnyen előfordulhat az, hogy
egyszerűen a képviselő-testületben nincs olyan ember, nincs olyan megválasztott képviselő,
aki a városüzemeltetés területén mondjuk szakember lenne. Ez tulajdonképpen ilyen
helyzetekre is vonatkozik. És akkor nem akarok Budapesttel példálózni, hogy mi történt az
elmúlt időszakban. Azért óriási problémát jelentett az, hogy nem volt olyan közlekedésügyi
szakember, aki például a BKV botrányaira rávilágíthatott volna. Köszönöm szépen a szót.

ELNÖK: Harangozó képviselő úr!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Pont erről
szerettem volna beszélni. A mostani rendszer azért mégiscsak arról szól, hogy a pártok
jelölteket állítanak, sőt kompenzációs listáról lehetőségük van akár olyan embereket is
bejuttatni, akiket egyéniben akár meg sem méretnek mondjuk, például a szakmai
felkészültségük miatt, és kevésbé a pártpolitikai alkalmasságuk miatt.

Azt gondolom, hogy nem kellene összekeverni a kettőt. A szakmaiságot az
önkormányzatban a hivatal, a jegyző vezetésével, és természetesen a hivatalvezető

munkatársai képviselik. A képviselő-testület, a polgármester, az alpolgármesterek pedig a
politikai irányítás részei. Nem gondolom, hogy ezt a rendszert kellene megváltoztatni, főleg
azzal az indokkal, hogy a pártok nem tudnak szakembereket bejuttatni az önkormányzatba,
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azt hiszem, ez egy komoly szegénységi bizonyítvány a teljes magyar politikai rendszerről
ezek szerint, és nem is gondolom, hogy az alpolgármesternek kell feltétlenül a legjobb
szakembernek lennie, hiszen a hivatal részéről az előterjesztések szakmaiságát a hivatal meg
tudja oldani, és meg is kell, hogy oldja. Egy politikusnak, ha ezt nem tudja megoldani a
hivatala, akkor a hivatalában kell változásokat létrehoznia, úgy gondolom. Abban meg pláne,
hogy egy közvetlenül választott polgármester legitimitását, főleg politikai legitimitását egy
ilyen kívülről hozott szakember, esetleg ne adj' isten haver, koma alpolgármester behozásával
szerintem nem támogatható. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Szakács Imre képviselő úr!

DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Azért itt lássuk be, hogy egy
problémának a kezelését próbálja ez a javaslat valamilyen módon megoldani. A jelenlegi
szabály szerint a polgármester tesz javaslatot az alpolgármester személyére, akit a közgyűlés
megválaszt.

Azt azért tudjuk jól, hogy az önkormányzati választások után hosszú ideig, tehát
hónapokon keresztül, fél éven keresztül voltak olyan települések, ahol nem volt azért
alpolgármester, nem volt helyettese a polgármesternek, mert akit a polgármester javasolt, azt a
közgyűlés nem választotta meg, akit a közgyűlés elfogadott volna, azt pedig a polgármester
nem volt hajlandó beterjeszteni. Ez is egyfajta jogbiztonságot ad, hogy ha ilyen patthelyzet áll
fenn a megválasztott polgármester és a testület között, hogy ha a polgármester megbetegszik,
bármi olyasmi dolog van, ami akadályozza a tisztségének ellátásában, akkor legyen adott
esetben egy olyan személy, aki ezt viheti. Ezzel egyetértek, amit Lamperth Mónika mondott,
hogy ez szerencsésebb volna, ha választott tisztségből jönne, de azt gondolom, hogy a
következő négy év egyik feladata lesz az önkormányzati törvény, az ahhoz kapcsolódó
választási eljárási törvények átvizsgálása, és a nemzeti egység keretében történő
újraszabályozása, ahol lehet majd ezeket javítani. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy Róbert!

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Csak egy utolsó megjegyzés, hogy szerintem a
Szakács Imre által felvetettek egy nagyon fontos különbségre mutattak rá, a polgármester és
az alpolgármester megválasztásának jelenlegi szabályai között. Tudniillik a polgármestert a
közvetlen választáson akár relatív többséggel, tehát akár a választók kisebbségének a
szavazatával is meg lehet választani és teljes felhatalmazással bír, és mégiscsak furcsa, hogy
az alpolgármesterét viszont csak a testület többsége tudja megválasztani. Igaz, ezen a
szabályon nem változtatna ez a mostani szabály, de abban igaza van Szakács Imrének, hogy
lényeges különbség, hogy tud-e olyan javaslatot tenni egy polgármester a helyettesére, akit a
testületi többség el tud fogadni. Ezzel esetleg az önkormányzat működőképességét segíti,
tehát akár az úgynevezett kisebbségi kormányzás tekintetében tud ezzel javaslatot tenni egy
polgármester. Számos esetben ez egy feszítő ellentmondás volt, hogy bár a testületi többség
nem a polgármestert támogató pártokhoz tartozik, de a polgármestert mégis legitim módon
megválasztották a választópolgárok. Ez egy kisegítő szabály, ami most belekerülne, azzal,
hogy nagyobb mozgásteret enged a polgármesternek arra, hogy a helyettesét kiválassza.

ELNÖK: Harangozó képviselő úr!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Pontosan ezt a
problémát egyáltalán nem oldja meg ez a most beterjesztett törvény, hiszen továbbra is a
képviselő-testület többségének kell megválasztania. Nem hiszem, hogy ha egy polgármester
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és a testülete között politikai ellentét van, akkor egy kívülről hozott ember fogja ezt feloldani
a dologban.

Tehát értem az érvelést, és a problémát is értem, csak ez szerintem alkalmatlan eszköz.
Általában jó lenne, ha közösen tudnánk és egy kicsit hosszabb ideig előkészíti a törvényeket.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Nem látok több hozzászólást. Megadom a szót Vitányi képviselő
úrnak.

Dr. Vitányi István (Fidesz) reagálása a vitában elhangzottakra
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tulajdonképpen

a képviselőtársaim elmondták azokat az indokokat, amelyek az alkotmánymódosításhoz
vezetnek. Még egy dolgot szeretnék felhozni, azt, hogy jelentős számban csökken a
képviselő-testületi tagok száma, ezért a merítés is jóval kisebb lesz a szakemberek
vonatkozásában. Nyilvánvalóan az a párt tud könnyen szakembereket állítani, amelyik
kevesebb képviselőt juttat be a képviselő-testületbe, de ahol többen vannak, ott valóban
nehezebb szakembert állítani. Köszönöm.

Határozathozatal a tárgysorozatba-vételről és az általános vitára alkalmasságról
ELNÖK: Szavazás következik. Kik támogatják? A tárgysorozatba-vételről van szó

egyelőre. (Szavazás.) 20-an támogatják. Kik ellenzik? (Szavazás.) 4-en ellenzik.
Most pedig az általános vitára alkalmasságról döntünk. Kik támogatják? (Szavazás.)

20-an. Kik ellenzik? (Szavazás.) 4-en. Köszönöm.
Kimondom a határozatot: tehát 20-an támogatták, 4-en ellenezték a javaslat vitáját és

tárgysorozatba-vételét.
Többségi és kisebbségi véleményt szeretnék megfogalmaztatni, mert

alkotmánymódosításról van szó. A többségi vélemény elmondására ki vállalkozik? (Dr.
Molnár Attila jelentkezik.) Molnár Attila.

A kisebbségi véleményt ki fogja elmondani? (Dr. Lampert Mónika jelentkezik.)
Lamperth Mónika. Köszönöm szépen. (Megérkezik az ülésre dr. Gaudi-Nagy Tamás.)

Akkor ezzel a napirenddel végeztünk. Még bejelentenék egy helyettesítést: Salamon
László Rubovszky képviselő urat helyettesíti.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: a
választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló T/58. számú
törvényjavaslat

A második napirendi pont előtt tisztelettel üdvözlöm Jóri András adatvédelmi biztos
urat, aki ennek a pontnak a tárgyalásánál hozzá is kíván szólni, jól tudom? (Dr. Jóri András:
Igen.) A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló T/58. számú
törvényjavaslatról fogunk értekezni. Jelen van Szakács Imre az előterjesztők közül. Megadom
neki a szót.

Dr. Szakács Imre (Fidesz) szóbeli kiegészítése
DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az

önök előtt fekvő javaslat elsősorban az önkormányzati törvény módosításához kapcsolódóan a
kampányidőszak, illetőleg magának a választási eljárásra fordítható időnek a csökkentését
célozza. A jelenlegi szabályozás szerint 72 nap a köztársasági elnöknek a lehetősége, hogy a
választás időpontja előtt meghirdesse a választásokat és ezzel elinduljon a kampány, a javaslat
ezt most 60 napra csökkentené.

Többségében a javaslat az ehhez az időponthoz kapcsolódó eljárási szabályoknak az
időpontjait rögzíti. Ami ezen kívül álló dolog, az egy szabály betétele, ami az elmúlt
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időszakban több szavazókörből, főleg a pártok vagy a választáson részt vevő szervezetek
delegáltjainak a jelzése volt, nevezetesen az, hogy nem volt egyértelmű az a szabály, hogy a
szavazókörben a szavazási jegyzőkönyveket átadják, nem volt fénymásoló, nem volt meg a
lehetőség vagy az akarat, hogy ezt megtegyék, a törvény ezt is szabályozza.

A másik ilyen, ami nem időponthoz kötődő szabályozás, de a javaslatban benne van, a
szavazóknál az igazolás kiadásának időpontját, illetve azt szabályozza eltérően az eddigi
rendszertől, hogy igazolást csak személyesen lehet kérni, tehát megbízott útján,
meghatalmazott útján ez nem lehetséges.

Kiegészítő szabályként szerepel, hogy az időközben az Országgyűlés előtt lévő,
tárgyalás alatt lévő önkormányzati rendszerhez kapcsolódóan a megyék, illetőleg az ehhez
kapcsolódó megállapításoknál a jegyzőnek ad fogódzót, hogy milyen időpontban kell
megállapítani azokat a létszámokat, aminek alapján aztán az adott testületek, például a megyei
önkormányzatok létszámát a megye lakosságához igazítottan meg kell állapítani és
közszemlére kell tenni. Azt gondoljuk, hogy a javaslat benyújtásával nemcsak a választási
kampány idejét tudjuk csökkenteni, hanem talán a költségeket is, ami nem mellékes
szempont, tehát hogy egy olcsóbb kampány legyen. Ez a választópolgároknak régi igénye, és
talán próbálja pontosítani azokat az elmúlt időszakban, a választási eljárás során
problémaként felmerülő kérdéseket, amelyeket a javaslatban próbáltunk kezelni.

Kérném, hogy a tisztelt bizottság a tárgysorozatba-vételt, illetőleg az általános vitára
alkalmasságot támogassa. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. A képviselők hozzászólását megelőzően akkor megadnám a szót
az adatvédelmi biztos úrnak. Jelzem egyébként, hogy ki is osztottuk azt az indítványt, amely
tulajdonképpen módosító indítványként lett megfogalmazva. Azt szeretném mondani az
adatvédelmi biztos úrnak, hogy jövő heti ülésünkön tudjuk ezt majd tárgyalni. Parancsoljon!

Dr. Jóri András adatvédelmi biztos hozzászólása
DR. JÓRI ANDRÁS adatvédelmi biztos: Köszönöm, elnök úr. Egy rövid szóbeli

indokolást fűznék az általam javasolt szabályozáshoz. Ez év januárjában ajánlást adtam ki a
választási kampánnyal összefüggő adatkezelésekről. Ennek hangsúlyos eleme volt a letiltási
jog biztosítása az állampolgárok számára.

A Ve. jelenlegi szabályozása szerint a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatalától a nyilvántartásba vett pártok és jelöltek a
névjegyzékben szereplő választópolgárok családi és utónevének, valamint lakcímének
átadását igényelhetik díjfizetés ellenében, a jegyzőtől pedig a közszemlére bocsátott
névjegyzék másolatát kaphatják meg a szavazás napja előtti 20. napot követően.

A választási kampánycélú adatigénylés esetére tehát nem érvényesül az a védelem a
polgárok számára, mint amelyet a közvetlen üzletszerzést végző szervezetek tevékenységével
kapcsolatban élveznek, míg a lakcímadatok direkt marketing célú kiadását bárki megtilthatja,
addig a kampánycélú adatkiadást nem tilthatja meg.

Nézetem szerint ugyanakkor méltányolni kell, hogy egy közérdek fűződik a politikai
kampány lefolytatásához, tehát nem támogatok olyan megoldást, amely kifejezett
hozzájáruláshoz kötné az ilyen adatáramlást, különös tekintettel egyébként arra is, hogy az
Alkotmánybíróság gyakorlata direkt marketing cégek esetén is alkotmányosnak minősítette a
letiltási jogot, tehát nem követelt meg egy kifejezett hozzájárulást az adattovábbításhoz.
Úgyhogy az általam javasolt megoldás az érintett aktív magatartásának eredményeképpen
megtett tiltó nyilatkozathoz kötné a központi hivatal adatszolgáltatásának korlátozását.

Ez a megoldás egyébként megfelel a nemzetközi gyakorlatnak is, az ajánlás
kibocsátását megelőzően végzett vizsgálat eredményei szerint 19 európai országból 13-ban a
polgárok hathatósabban érvényesíthetik adatvédelmi jogaikat, mint hazánkban, azaz



- 14 -

különböző módon letilthatják a nemzeti nyilvántartások adattartalmának ilyen célú
felhasználását.

Kérem tehát, hogy támogassák a kezdeményezést, és azt, hogy annak tartalma
bizottsági módosító indítványként kerülhessen a Ház elé. Köszönöm figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólásra Répássy úr jelentkezett, majd Gaudi-Nagy
Tamás!

Kérdések, hozzászólások
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Adatvédelmi biztos úr, azt szeretném

megkérdezni, hogy nincsen-e ellentmondás a között a szintén választási eljárási törvényi
rendelkezés és e között a megoldás között, tudniillik hogy azt mondja a választási eljárási
törvény, ha jól emlékszem, hogy a névjegyzéket közszemlére kell tenni, tehát ki kell
függeszteni a választói névjegyzéket.

Számomra ez egy ellentmondás. Tehát miközben a választói névjegyzék egyébként
közszemlére tétel útján nyilvánosságra kerül, mi az akadálya annak, hogy egyébként azt, hogy
ki szerepel a névjegyzékben, megismerhessék a jelölő szervezetek? Értem, hogy más
intézmény az, hogy átadják nekik az adataikat, de bocsánat, ha bemegy a polgármesteri
hivatalba, akkor ugyanúgy akár le is írhatja ezeket az adatokat.

ELNÖK: Köszönöm. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr, majd Harangozó képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tisztelettel üdvözlöm az elnök urat, a
bizottsági tagtársakat és adatvédelmi biztos urat. Mindjárt az ön javaslatáról szeretnék
véleményt formálni. Határozottan jó, alkotmányos és adatvédelmi szempontból üdvös
javaslatnak tartom az ön előterjesztését, figyelemmel arra, hogy valóban ez tarthatatlan, és
igazából szerintem az egyenlő bánásmód követelményeit is sértő szabályrendszer, ha ezt a
szemszöget nézzük, egy alkotmányosan fontos követelmény, minden jogviszonyban jelen kell
lennie. Tehát vajon, miért lehet az, hogy adott esetben egy mosóport áruló multicég nem
kaphatja meg a neveket, mert ott vele szemben joghatályosan letilthatja a polgár, de mondjuk
egy politikai párt már megkaphatja a jelenlegi rendszerben. Tehát én ezt teljes mértékben
támogatom.

A közszemlével kapcsolatosan, Répássy képviselőtársam felvetésére azt tudom
mondani, bár gondolom, az adatvédelmi biztos úr is elmondja az álláspontját, hogy itt maga a
névjegyzék közzététele nem azt jelenti, hogy név és cím egyben, legalábbis szerény tudásom
szerint csak egy nevet jelent, de az, hogy valakinek a lakcíme is ott lóg az önkormányzati
hirdetőtáblán, az semmiképpen nincs így. Valóban az adatvédelmi önrendelkezés elve egy
nagyon fontos alapelv, az információs önrendelkezési jog, és ha Európában ez egy ilyen trend,
akkor miért legyünk ebben is kilógók? Én azt gondolom, hogy a politikai pártoknak megvan
minden lehetőségük arra, hogy eljuttassák üzeneteiket a választókhoz, de nem ilyen direct
mailing akciókban, amelyekből elég sokat észleltünk a mostani kampányban is. Nyilván itt a
nagy pártoknak kedvez ez a rendszer, a kisebb pártoknak pedig amúgy sincsen eszközük arra,
hogy ilyen drága adatbázisokat vegyenek, ők pedig háztól-házig közvetlenül végzik a
kampányukat.

A javaslathoz általánosságában szeretnék még hozzászólni, mégpedig azon
aggályunkat szeretném elmondani, ami igazából kapcsolódik a helyi önkormányzati
választásokról szóló jogszabály kapcsán már a Jobbik-frakció részéről kifejtett aggályokhoz,
amely szerint nagyon-nagyon nem szerencsés, ha a törvényhozás ilyen rövid idővel a
választás előtt hozzányúl a választási rendszerhez.  Jelen esetben az önkormányzati
választások szabályait módosítja a kormánytöbbség, és a módosítás iránya ráadásul nagyon
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egyértelműen egy olyan irány, ami egyértelműen a kormánytöbbség pozícióit tovább erősíti,
tehát az aránytalanságot tovább fokozza a rendszerben. Ez a mostani, előttünk fekvő javaslat
pedig tulajdonképpen a választási eljárási törvényen vezet át ehhez szükségképpen
kapcsolódó szabályokat. Most önmagában azt, hogy leszűkül a kampány néhány nappal, nem
érzem olyan rendkívüli jelentőségűnek, hogy emiatt most mindenáron hozzá kelljen nyúlni a
választási törvényhez.

Tehát nem látom igazából az általános vitára való alkalmasságát ennek a javaslatnak,
mert egyszerűen nem látok olyan megjelölt alkotmányellenességet vagy esetleg inkoherenciát
kiszűrő célt, ami miatt most hirtelen miért lett szükséges, hogy akkor még a választási
törvényhez is hozzányúljunk. Hogy ne nyúljon indokolatlanul hosszúra, nem hiszem, hogy a
12 nap különbség egy olyan drámaian nagy különbség, ami miatt ezt meg kell tenni. Nem
elegáns, nem jó, nem jó üzenet ez az alkotmányosság szempontjából, mi csak ezt az
álláspontot tudjuk képviselni, ezért az általános vitára való alkalmasságát sem fogjuk
támogatni. Köszönöm.

ELNÖK: Harangozó képviselő úr jelentkezett!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Ritkán értünk
egyet tartalmilag, de az előző felszólalással egyet kell hogy értsek. A tartalmi részekbe nem
belemenve, azt gondoljuk, hogy nem lehet az alkotmányosságnak egy ilyen fontos
alapintézményét, mint a választási eljárást megint ilyen kapkodó módon az Országgyűlés elé
hozni. Egyébként szintén nem tartalmilag belemenve, az ombudsman úr javaslata is azt
mutatja, hogy azért lenne itt igény arra, hogy szakmai szervezetek, egyéb intézmények
elmondhassák véleményüket időben, és lehetőséget kellene erre biztosítani. Arról nem is
beszélve, hogy egyébként személyes meggyőződésem, hogy semmi más ez az egész eljárási
törvény módosítása és a képviselők létszámának csökkentése alapján beadott egyéb
módosítások, minthogy a Fidesz a saját politikai érdekét kívánja most ráerőszakolni az
országra.

Ezért azt gondolom és azt tartjuk, hogy tárgysorozatba-vételre és általános vitára is
alkalmatlannak tartjuk ezt az indítványt. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Molnár Attila képviselő úr!

DR. MOLNÁR ATTILA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Azt
gondoltam, hogy nem lesz ennél az előterjesztésnél ekkora vita, de úgy látszik, naiv voltam.
Azt azért hadd mondjam el, mindjárt az általános indokolás tartalmazza azt, hogy a jelen
módosítás kizárólag azokat a változtatásokat tartalmazza, amelyek a soron következő

önkormányzati választások zavartalan lebonyolítása érdekében feltétlenül szükségesek, mert a
Ve. teljes, átfogó, minden részletszabályra kiterjedő átdolgozására majd később kerül sor.
Tehát úgy vizsgáljuk ezt az előterjesztést, hogy arról szól, hogy a valószínűleg októberben
esedékes önkormányzati választások lebonyolítására hogyan kerüljön sor.

Abban nem volt vita, hiszen ezt hallottuk heteken, hónapokon keresztül, hogy
rövidebb legyen a kampány, ez az egyik legfontosabb elem, amit céloz ez a javaslat. Azt is
hallottuk, hogy az ajánlószelvény-mizériát szüntessük meg, ezt is célozza a javaslat, hiszen a
közel 5 hétről lerövidül az ajánlószelvény-gyűjtés ideje másfél hétre, ami az önkormányzati
választásokon problémát nem okozhat, hiszen jóval kevesebb ajánlószelvényt kell gyűjteni.

A másik nagyon fontos, ne felejtsük el, hogy a kampánycsend leszűkítésre kerül a
szavazás napjára, ami szintén komoly problémákat vetett fel eddig.

Tehát azt gondolom, hogy ezek a legfontosabb változtatásai ennek a javaslatnak.
Nézzük meg, hogy az önkormányzati választáson hogyan fog debütálni majd ez az új
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jogszabály, és akkor a tapasztalatok alapján tudjuk majd a Ve. átfogó módosítását megtenni a
későbbiekben.

Ami az adatvédelmi biztos úr javaslatát illeti, én is Répássy képviselőtársamhoz
csatlakoznék, ahhoz, amit ő elmondott, hogy a névjegyzék közszemlére tétele kapcsán én is
egy kicsit ellentmondást érzek itt. Ugyanis amit Gaudi képviselőtársam elmondott, egyébként
csak a személyi azonosítót nem tartalmazza a névjegyzék, azon kívül mindent tartalmaz, ami
közszemlére van téve. Tehát itt egy kicsit én is érzek egy kis ellentmondást, de gondolom,
erre majd kapunk választ. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Salamon képviselő úr!

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Tisztelt Bizottság! Az, hogy a választási eljárási
törvényt átfogóan át kell gondolni, és számos ponton meg kell változtatni, indokolt lesz, ez
nyilvánvalóan következik már az országgyűlési képviselők létszámának a csökkentéséből, és
az azzal összefüggő választási anyagi jogi szabályok módosulásából, amely nem történt meg,
hiszen a létszám rögzített az alkotmányban. De majd most fog kezdődni az az egyeztető
folyamat, amely a választási anyagi jogi szabályok megváltoztatását célozza.

Ezt én azért bocsátom előre, mert azt gondolom, hogy ennek a törvénynek a tárgyi,
tartalmi kereteit nyilvánvalóan le kell szűkíteni azokra a kérdésekre, amelyek az
önkormányzati választással összefüggésben nélkülözhetetlenül merülnek fel. Ezt azért is
mondom, mert nem szeretnék eljárási természetű akadályokat hivatkozásként megemlíteni, de
nem tudom, ez kérdés, lehet, hogy rosszul látom a helyzetet, de például az adatvédelmi biztos
úr felvetése, ha jól látom, olyan jogszabályhelyre irányul, ami nincs megnyitva. Tehát
gyakorlatilag a legjobb szándékunk mellett is Házszabályszerűen nem tudunk állást foglalni
ebben a kérdésben, ami egyébként itt most a hozzászólásokból láthatóan egyébként vitát
váltott ki, és pro vagy kontra nyilvánvalóan személyi adatvédelmi, alapjogi kérdésekkel
kapcsolatos.

Tehát én ezt most csak megjegyeztem, e tekintetben ez egy kérdés, mert akkor nincs
értelme vitatkozni például olyan javaslatról, amit Házszabályszerűen nem is tudunk
megtárgyalni és elfogadni, még ha akarnánk, akkor sem.

De általánosságban ezt az önmegtartóztatást javasolnám. Fogadjuk el azt, hogy ez a
törvény nem szolgál más célt, mint az önkormányzati választások már előttünk lévő és
tárgyalt módosításával kapcsolatos összefüggéseket. Érdemben nyilvánvalóan ezeken lehet
vitatkozni, a kormánypárt és ellenzéki oldal között ez érthető, ez természetes, de erről van
szó, illetőleg ezzel összefüggésben a kampánynak azon rövidítéséből, amely valamennyi
pártnak, ha jól emlékszem, a választási programját képezte.

ELNÖK: Köszönöm. Nincsen több jelentkező. Biztos úrnak visszaadom a szót, ha
igényli.

Dr. Jóri András adatvédelmi biztos észrevételei
DR. JÓRI ANDRÁS adatvédelmi biztos: Köszönöm szépen. Csak a Répássy képviselő

úr által felvetettekre szeretnék reagálni. A választási névjegyzék közzététele egy
hagyományos intézmény, amely nyilvánvalóan arra szolgál, hogy a helyi közösség
kontrollálhassa valamilyen módon, hogy ott kik a választók. Azt gondolom, és ez egy tudatos
törekvés részemről, hogy az ilyen alapintézmények működéséhez szükséges adatkezelések,
adatnyilvánosságot előíró szabályok nem támadandók adatvédelmi okokból, és az én
tevékenységem végig erre mutatott az eddigi másfél évben.

Ezért gondoltam azt, hogy ez a hagyományos intézmény fenntartandó így, és butaság
lenne azt javasolni, hogy ebből a közzétett listából is töröljük azokat, akik letiltásukat kérték.
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De fontos megjegyezni, hogy ennek a közzétételnek van egy célja, és az adatvédelmi törvény
alapszabályai kizárják azt, hogy mondjuk valaki ott végigmenjen és minden ilyen közzétett
névjegyzéket lefényképezzen egy digitális fényképezőgéppel és adatbázist képezzen, ez egy
céltól eltérő adatkezelés lenne. De azt gondoltam, hogy pontosan annál a célnál, ahol ez az
adatkezelés káros lehet, illetőleg fontos, hogy biztosítsuk az állampolgárok információs
önrendelkezési jogát, vagyis a kampánycélnál, ott történjen csak meg ez a letiltási jog,
illetőleg ez az adatáramlás-továbbítás korlátozása. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Az előterjesztőnek adom vissza a szót.

Dr. Szakács Imre (Fidesz) reagálása a vitában elhangzottakra
DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Azt gondolom, hogy

Gaudi-Nagy Tamás képviselőtársammal abban nagyon egyetértek, hogy ennek a választási
eljárásról szóló törvénynek a módosítása szükségszerű, tehát az önkormányzati törvény
módosításához kapcsolódó szükségszerű átvezetéseket tartalmazza. Politikailag lehet ezekkel
vitatkozni és az egész rendszerrel, tehát ezzel nincs ilyen szempontból gondom.

Amit Harangozó Tamás képviselőtársam mondott, azzal kapcsolatban azért azt hadd
jegyezzem meg, hogy talán az ő emlékezetében még nem él annyira élénken, vagy már nem él
annyira élénken az 1994-es eset, amikor a Szocialista Párt a szabad demokratákkal összeállva,
kétharmados többség birtokában az első intézkedései között az önkormányzati választásra
vonatkozó törvényeket módosította. Tessék elmondani az idősebb kollégáknak, akik abban
részt vettek, hogy mennyire csúnya dolog volt ez. Az tény, hogy akkor nagyon jelentős
változásokat hajtottak végre, például a korábbi esetben, amikor a testület választotta a
polgármestert, a közvetlen polgármester-választásra tettek javaslatot. Jól látszik, hogy ezek a
problémák, amelyek itt az előző napirendben az alkotmánymódosításhoz kapcsolódtak, onnan
erednek, tehát hogy a polgármesternek adott esetben nincs meg a többsége a testületben, és
hogy ez milyen feszültségeket, anomáliákat okoz.

De azt is elmondhatnám, hogy például akkor változtatták meg azt az
összeférhetetlenségi szabályt, ami az országgyűlési képviselő és az önkormányzati
tisztségviselő között az összeférhetetlenséget megszüntette.

Tehát azt gondolom, hogy nem érdemes a Szocialista Párt részéről ilyen jellegű
megjegyzést tenni, önök is megtették. Mi próbáljuk annak a választói elvárásnak megfelelni,
ami az olcsóbb, rövidebb, a választópolgárokat kevesebb zaklatásnak kitevő eljárás felé tolni,
megint csak azt tudom mondani, hogy várunk minden módosító javaslatot, ami jobbá teszi ezt
a dolgot, illetőleg megint csak magának az Országgyűlésnek a feladata lesz majd a következő

időszakban az, hogy olyan választási eljárásról szóló törvényt hozzon, ami a leginkább
megfelel a kor követelményeinek és kihívásainak. Köszönöm a figyelmet.

Határozathozatal a tárgysorozatba-vételről és az általános vitára alkalmasságról
ELNÖK: Köszönöm. Határozathozatal következik. Kérdezem, hogy kik támogatják a

tárgysorozatba-vételt. (Szavazás.) 18 igen. Kik ellenzik? (Szavazás.) 8 nem. Tartózkodás?
(Nincs jelzés.) Nem volt.

Kérdezem, hogy kik tartják általános vitára alkalmasnak? (Szavazás.) 18 igen. Kik
ellenzik ezt? (Szavazás.) 8 nem. Köszönöm szépen.

Kisebbségi és többségi előadót szeretnék kérni. A többségi vélemény tolmácsolására
ki jelentkezik? (Dr. Szakács Imrének:) Te fogod előadni a parlamentben? (Dr. Szakács Imre:
Nem.) Akkor te fogod elmondani a többségi véleményt. (Dr. Szakács Imre: Jó, vállalom.)

A kisebbségi véleményt ki tolmácsolja? (Dr. Gaudi-Nagy Tamás jelentkezik.) Gaudi-
Nagy Tamás. Köszönöm szépen.
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Köszönjük az országgyűlési biztos úr részvételét. Tehát a jövő héten fogjuk
megtárgyalni azt a bizottsági módosító indítványt, amiről itt beszéltünk.

Az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi
reform előkészítéséről szóló H/19. számú határozati javaslat
A módosító javaslatok megvitatása

Következik a harmadik napirendi pont, a már korábban ismert országgyűlési
képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reform előkészítéséről szóló
H/19. számú határozati javaslat, amelyet már megtárgyaltunk, és ezzel kapcsolatban a
részletes vitához érkezett módosításokról kell döntenünk.

Az 1. szám alatt Balczó Zoltán és Farkas Gergely képviselők az 1. pont módosítását
javasolják. Először az előterjesztőé a szó.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Az 1. és a 3. pont összefügg, és nem támogatom a
módosító indítványokat.

ELNÖK: Nincsenek itt az előterjesztők. Gaudi-Nagy Tamás!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Elnök úr, ajánlást nem kaptam.

ELNÖK: Az nem lehet, mindenkinél minden van.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Elnök úr, hadd segítsek, arról szól, hogy eseti
bizottságot kívánnak felállítani, és nem albizottságot, de szerintünk az alkotmányügyi
bizottság keretein belül ez a választójogi reformot előkészítő testület felállítható.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincsen. Köszönöm.
Szavazás következik. A 3-asról is szavazunk egyúttal. Kik támogatják a javaslatokat?
(Szavazás.) 4 igen. Kik ellenzik? (Szavazás.) 18 nem. Kik tartózkodnak? (Szavazás.) 3
tartózkodás. Köszönöm szépen. Elvetve, nincs egyharmad sem.

A 2. pontban Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr az 1. és 2. pontot kívánja kiegészíteni.
Megadom a szót az előterjesztőnek.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Nem támogatom, és mivel tudom, hogy Gaudi
képviselő úr meg fogja indokolni, ezért én is megindokolom. Itt alapvetően csak választójogi
reformot készítene elő ez a bizottság. Azt értem, hogy a népszavazás - legalábbis eljárási
értelemben – összefügg a választásokkal, hiszen ugyanaz a választási eljárási törvényünk, bár
egyébként itt speciális szabályok vannak, de ne keverjük össze a két intézményt. Tehát más a
választási rendszer szabálya és mások a népszavazási szabályok. Egyébként abban igaza van
Gaudi képviselőtársunknak, hogy a népszavazási szabályokat is felül kellene vizsgálni, de
nem ennek az albizottságnak a keretein belül.

ELNÖK: Most adom meg a szót Gaudi-Nagy Tamásnak!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. A részletes indokaimat
kifejtettem a javaslat indokolásában. Azt gondolom, hogy igenis, összetartozik a két dolog,
hiszen az egyik a közvetlen népakarat-kifejtés lehetőségét biztosítja, ez a népszavazás, népi
kezdeményezés, a másik pedig a közvetett népakarat-kinyilvánítás. Tehát azt gondolom, hogy
mindkettő alapvetően arról szól, hogy a társadalom számára minél korrektebb, minél
tisztességesebb rendszerek alakuljanak ki annak érdekében, hogy mind a választott testületek
összetételének meghatározásában, minél maradéktalanabbul érvényesüljön a népakarat, illetve
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a közvetlen hatalomgyakorlásnál, a népszavazásnál pedig szintén ezek a szabályok
nélkülözhetetlenek. Ezt nem kell hosszan magyarázni, hogy igazából akár a 2004. december
5-ei népszavazás, vagy éppen a 2008-as társadalombiztosítási népszavazás mutatja, hogy
milyen hihetetlen útvesztőkbe eshet és esik is rendszeresen az, aki népszavazásra adja a fejét,
főleg, ha ráadásul nem kormányként teszi ezt, hanem mondjuk ellenzékből vagy éppen civil
szervezetként. Tehát itt ilyen értelemben szinte csoda, hogy egyáltalán sikeres, eredményes
népszavazásra is tudtunk jutni 2008-ban. 2004-ben sem sokon múlott, az már az MSZP-
kormány, Gyurcsány Ferenc nevéhez fűződő nemzetellenes propaganda miatt alakult úgy,
hogy nem érte el a közjogilag szükséges szintet az igenek száma. Azonban mindenképpen a
rendszer nagyon rossz, és ebből fakadóan lényegében ki lehet jelenteni, hogy a népszavazás
reformja nélkül azt gondolom, hogy nem hiteles az alkotmányozó akarat, ha egy olyan
választójogi rendszerben gondolkodnak, amiben viszont mindent elkövetnek, hogy a
választópolgárok akarat-kinyilvánításának a legmegfelelőbb módozatát jelentő szabályt
alkossanak meg.

Tehát a kettő egymás nélkül elválaszthatatlan, és különösen az ad egy még különösebb
konstellációt és indokoltságot, hogy ez a reformfolyamat együtt fusson, hogy egy
kétharmados többsége alakult ki a kormánytöbbségnek. Azt gondolom, én például
mindenképpen azt tenném a kormánytöbbség helyében, hogy kifejezetten kényesen ügyelnék
arra, hogy még a látszata se teremtődjön meg annak, hogy adott esetben a népakarat közvetlen
kinyilvánításának módjait nem kívánja olyan mederbe terelni, amelyek végül is hasznos,
értelmes, normális kezdeményezéseknek teret adnának. Svájcot lehet mondani, azt lehet
mondani, hogy ez egy nagyon szép példa, talán egy kicsit már túlzó is, abban a tekintetben
nagyon sok alkalommal nyúlnak a népszavazás eszközéhez, akár a törvénymegerősítő, akár
pedig valamilyen tartalmat meghatározó népszavazásnál, de azt gondolom, hogy
mindenképpen az útirány ez kellene hogy legyen.

Végül, de nem utolsósorban arra is utalnék, hogy ha és amennyiben alkotmányozási
folyamat indul el, márpedig miniszterelnök úr szombati beszédében elég egyértelmű felkérést
tett a Fidesz-KDNP kormánytöbbség felé, hogy induljon el egy alkotmányozási folyamat,
kezdjenek el egy alkotmányt kidolgozni, azt gondolom, az lenne a leginkább elfogadható és jó
megoldás, ha egyáltalán alkotmányozásról beszélünk, ha az is népszavazáson kerülne
megerősítésre. De ilyen népszavazási szabályokkal, amelyeket most a hatályos törvény
tartalmaz, nem lehet: egyenlőtlen szabályok a médiafelülethez való hozzájutásban, abszolút
méltánytalan szabályok, jogi garanciák hiányoznak a jogorvoslati rendszerből, a pénzügyi
finanszírozás sincs megteremtve. Még egy zárógondolatként szeretném elmondani, hogy az
európai uniós népszavazás is egy nagyon aggályos népszavazás volt, hiszen akkor ott egy
összeurópai civil szervezeti álláspont alakult ki arról – az úgynevezett koppenhágai
nyilatkozatban tették egyértelművé -, hogy ha kormányoldalról kezdeményeznek
népszavazást, akkor a kormánynak semlegesnek kell maradnia. Ez nem nagyon szokott
sikerülni, Magyarországon eddig nem sikerült. Ez a NATO-népszavazásra is igaz és az
európai uniós csatlakozási népszavazásra, meg sajnos, a 2004-es és 2008-as népszavazásokra
is. Tehát nagyon kemény, strikt szabályokat kellene alkotni arról, hogy a kormányt bizony
közjogilag is szankcionálni kell, el kell tiltani attól, hogy a népszavazás témájában
kampányoljon. Sok-sok garanciát kellene teremteni, tehát a kettő együtt lenne szerintem
igazán üdvös és helyes, ez lenne szerintem egy jó üzenet, a nemzeti együttműködés
rendszerének a kibontakozását ez szolgálná, ha ezt komolyan gondolja a kormánytöbbség,
reméljük, komolyan gondolja.

ELNÖK: Köszönöm. Salamon képviselő úr jelentkezett!
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DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Dogmatikailag Gaudi-Nagy Tamásnak teljesen
igaza van. A nép hatalomgyakorlásának két pillére van: a közvetett hatalomgyakorlás, a
választójog, a szűk értelemben vett választójog, a parlamenti képviselők, országgyűlési
képviselők megválasztására vonatkozó anyagi és eljárási szabályokon nyugszik, a közvetlen
hatalomgyakorlás pedig a népszavazáson, melynek az anyagi jogi szabályai részben az
alkotmányban, részben az 1998. évi III. törvényben, eljárási jogi szabályai pedig az 1997. évi
C. törvényben találhatók meg.

Az egyetlenegy szempont, ami Gaudi-Nagy Tamás javaslata mellett szól, hogy ha erre
vállalkozunk, akkor garantáltan nem tudjuk a határidőben befejezni ezt a munkát. Tudniillik
az országgyűlési határozati javaslat egy évet ad. Én részt vettem az első szabad választás óta
valamennyi választási eljárási rendszer reformkísérletében, és a tárgyalásokon részt vettem. A
képviselőtársam előbbi felszólalása percekig tartott, amíg elmondta azokat a problémákat,
amelyeket csak a népszavazás miatt indokolt lenne áttekinteni. Most anélkül, hogy én
bármilyen konkrét kérdésbe belemennék, megerősíteném, amit mond vagy vitatkoznék vele,
ezek a problémafelvetések nagy számúak és legalábbis annyit mindenképpen megérdemelnek,
hogy róluk majd beszélni kell, akármit gondolunk róla.

A parlamenti anyagi jogi választási kérdésben itt van a választási rendszer, itt van az
ajánlási módjának a problematikája, itt van az egy vagy kétfordulósság problematikája, nem
tudom, mi lesz, lehet, hogy nem lesz mindegyik kérdés problematikus, csak amelyek az
elmúlt húsz év alatt a különböző egyeztetéseknél felmerültek. Itt van a bejutási küszöb
kérdése, itt van a mandátumkiosztás szabálya, a Hagenbach-Bischoff módszert vagy valami
más módszert választunk, itt van a töredékszavazatok számításának a kérdése, itt van a
nemzeti és etnikai kisebbségek témaköre, amire mindig külön egyeztetést tartottunk, ez most
ide van vonva. Én azt gondolom, akkor is nagyon boldogok lehetünk, ha ezekben a
kérdésekben az elkövetkezendő egy évben egyetértésre jutunk.

Tehát teljesen egyetértve azzal, hogy az lenne a jó, helyes és igazi, hogy az egészről –
és akkor továbbvihetem, mert vannak még más választási formák is, jó, eddig senki nem
vetette fel, hogy az európai parlamenti választási szabályok, részvételi küszöb, érvényességi
küszöb például, a listák, kötött lista, nyílt lista, és akkor itt felvethetünk bizonyos
alkotmányjogi elméleti slágertémákat, amiről rengeteget lehet vitatkozni. Tehát ezt a hatalmas
joganyagot ki lehet tűzni célul, de akkor garantáltan nem fog megszületni ebben eredmény.
Márpedig a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt, miközben
letett egy gyakorlatilag kész törvényjavaslatot, benyújtott az Országgyűlés elé, arra szeretne
lehetőséget teremteni, hogy bővítsük ki ezt a jogalkotási folyamatot, és valamennyi
frakciónak adjunk esélyt.

Az, ha a képviselő úr útját járjuk, elveszik ez az esély, mert alkotmányos mulasztásban
nem maradhatunk. A 200-as létszám fix, a törvényt valamiféle értelemben, a választójogi
törvényt meg kell alkotni, ha kifutunk a határidőből, akkor szűkül annak a lehetősége, hogy
széles bázison fogadjuk el.

Tehát azért magyarázom ezt egy kicsit hosszadalmasan, mert szeretném, ha
képviselőtársamat meg tudnám győzni arról, hogy függetlenül attól, hogy elméletileg a dolog
kezelésére vonatkozó véleményét én osztom, mert valóban a választójog, a hatalomgyakorlás
jogi szabályozásának a problematikáit az az ideális, ha együtt össze tudjuk vonni, de jelen
esetben ennek az összekapcsolása gyakorlatilag kódolná a fiaskót az albizottság munkájában.

ELNÖK: Köszönöm. Ismételten Gaudi-Nagy Tamásnak adom meg a szót, arra
figyelemmel, hogy kérem, legyenek tekintettel arra, hogy fél egykor a bizottságot is érintő
nagyon fontos kérdésekben bizottsági elnöki értekezlet lesz.
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nem akarom hosszúra nyújtani, de tényleg
súlyos kérdésekről van szó. Salamon képviselőtársam nem tudott meggyőzni arról, hogy ez az
albizottság miért ne lenne alkalmas arra, hogy ezt a munkát elvégezze. Én sokkal többre
becsülöm bármely bizottsági tagunkat, és biztos vagyok benne, hogy olyan bizottsági tagok
lesznek delegálva ebbe az albizottságba, akik számára nem okoz problémát az, hogy kvázi
egy elkülönült munkacsoportot például létrehozzon az albizottság, amely kifejezetten a
népszavazási, népi kezdeményezési szabályokkal foglalkozna, és ebben természetesen, nem
mondtam, lehet, hogy illett volna ehhez hozzátenni, hogy maradéktalan és messzemenő

támogatást szeretnénk nyújtani. Olyan tapasztalatokkal, szakértői bázissal rendelkezünk,
amelynek birtokában most merem némi szerénytelenséggel azt mondani, hogy néhány hét
alatt mi magunk is szerintem elég jó reformjavaslatot le tudnánk tenni az asztalra konkrét
normaszöveggel együtt. Én nem igazán érzem jónak ezt az érvet, amit legnagyobb tiszteletem
mellett mondom el Salamon képviselőtársunknak, hiszen ő valóban heroikus küzdelmet
folytat már 20 éve a választójogi rendszer javítása érdekében. Igazából garanciát nem látunk.
Tehát azért megnyugtató lenne például számomra, hogy ha mondjuk a kormányoldal részéről
egy olyan megnyugtató nyilatkozat elhangzana, hogy akkor mondjuk nem ebben a
bizottságban, hanem egy következő héten létrehozandó albizottságban mondjuk létrejönne
egy népszavazással, népszavazási reformmal foglalkozó albizottság.

Nem akarunk ebből kabinetkérdést csinálni, sőt nem akarjuk a munkafolyamatot –
hogy úgy mondjam – ellehetetleníteni azáltal, hogy most mindent egy bizottságba akarunk
tuszkolni, de ha erre egy határozott garanciát kapunk, akkor nyilván nyugodtabb
lelkiismerettel gondoljuk át az álláspontunkat. De mi úgy gondoljuk, hogy ez igenis, egy
bizottságban megoldható, két munkacsoportban, és a két munkacsoport jutna végül is egy-egy
komplex, sőt összekapcsolódó javaslatok vannak, hiszen a népszavazási reformot nem lehet
úgy megcsinálni, ha nem módosítom a választási eljárási törvényt. Tehát szükségképpen kell
párhuzamosan és együtt gondolkodva zajlania ennek a kodifikációnak. Annak érdekében,
hogy a közvetlen népakarat-kinyilvánítás a lehető legoptimálisabb módon történjen meg. A
határidőkről nem is beszélek, ezt nem is mondtam az előbb, de borzalmasak ezek a határidők.
Tehát másfél évig tartott a népszavazási kérdés, a 2004-es állampolgársági népszavazási
kérdés eljutása másfél évig tartott, a kezdeményezés benyújtásától kezdve a népszavazásig.
Azért azt gondolom, hogy ez könnyen belátható, hogy nem maradhatunk szerintem… hadd
aggódjak egy kicsit a nemzeti együttműködés rendszerének a társadalmi elfogadottságáért.
Tehát nagyon rossz üzenet lenne az, hogy nem nyúl hozzá a kormánytöbbsége ehhez a
problémához például, hogy miért tart ennyi ideig, mert nincs határidő előírva, sem az
Alkotmánybíróságnak, sem az OVB-nek. Az OVB-nél van, de az Alkotmánybíróságnál nincs
határidő arra, hogy mennyi időn belül bírálják el a jogorvoslatokat, és rendszeresen ezen
húzódik az eljárás. Ezért kérem ennek megfontolását, fenntartva azt, hogy minden szakmai
javaslatot és háttértámogatást megadunk ehhez a munkához, ha szükségesnek érezzük.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazni fogunk. Kik támogatják a módosító indítványt?
(Szavazás.) 3 igen. Kik ellenzik? (Szavazás.) 18 nem. Kik tartózkodnak? (Szavazás.) 3
tartózkodás. Elvetve.

Novák Előd képviselő úr a javaslatot egy új 4. ponttal szeretné kiegészíteni. Ezzel
kapcsolatban az előterjesztő véleménye?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Elnök úr! Nem támogatjuk a módosító indítványt.
Nem tudom, hogyan tudnám rövidíteni a bizottság munkáját, ha elmondanám az érveimet,
vagy ha megvárnám, míg Gaudi úr hosszasan érvel, és utána mondanám el.
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ELNÖK: Nincsen itt Novák Előd képviselő úr. Tehát annyira nem lesz hosszú, hogy
nem is kap szót, mert az előterjesztő nincs itt. (Derültség.)

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Ez az előzőnél sem akadályozta őt, hogy
hosszasan hozzászóljon. (Derültség.)

ELNÖK: Értem. De remélem, hogy belátjuk most már, hogy nem támogatja…

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Elnök úr, röviden. Ez valójában a bizottságon
belül megtárgyalandó kérdés, hogy milyen választási rendszerben jöjjön létre a kisebb
Országgyűlés. Ez már megkötné a bizottság tartalmi munkáját.

ELNÖK: Köszönöm. Bárándy Gergely!

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót. Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Nagyon rövid leszek én is. Egy mondattal, talán kettővel indokolnám, hogy miért támogatjuk
ezt a javaslatot.

A mi javaslatunk az volt, hogy az alkotmányba épüljön be egy hasonló rendelkezés, és
bár ami itt előttünk fekszik, a 4. ajánlási pontban részletezett módosító indítvány,
szövegszerűen nem tartjuk megfelelőképpen kidolgozottnak és talán egyértelműnek sem. De
azt gondolom, hogy az előterjesztő, illetve a módosító javaslatot beterjesztő képviselő
szándéka elég egyértelmű ezzel kapcsolatban, és ezért tudjuk ezt támogatni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Még Répássy képviselő úr!

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Én örömmel látom egyébként, hogy a Magyar
Szocialista Párt minden gond nélkül támogatja Novák Előd képviselő úr indítványait.
Valószínűleg sosem hitték volna, hogy Novák Elődből egyszer országgyűlési képviselő lesz,
de úgy látom, hogy most már a javaslataival is képesek azonosulni. Nagy változás ez. (Dr.
Bárándy Gergely: Elnök Úr! Személyes érintettség okán kérek szót!)

ELNÖK: Igen, személyes érintettség okán megadom a szót. (Derültség.)

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Azért szeretném azt nagyon
nyilvánvalóvá tenni, hogy nem Novák Elődöt támogatjuk, hanem azt a javaslatot, amit ő

beterjesztett. (Derültség.) Azt is gondolom, hogy ha nem állunk ideológiailag azonos alapon,
akkor is lehet olyan, amivel egyetértünk. Például azzal, amivel a Fidesz nem, vagy azzal nem
értünk egyet, amivel a Fidesz igen. Egészen más ez, mint amikor olyan mondatokat, amelyek
az én meglátásom szerint egyébként vállalhatatlanok, ha már itt tartunk, tapsolnak meg
fideszes képviselők, amik a jobbikos képviselők szájából elhangoznak. Köszönöm.

ELNÖK: Kezd kibontakozni a vita, mert Gaudi-Nagy Tamás is szót kér.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nem, én szeretnék szigorúan a szakmai
keretek között maradni, bár kifejezetten meg is sértődhetnék akár, hogy az én javaslatomat
pedig nem támogatja az MSZP, csak Novák Elődét. (Derültség.) Sokkal szalonképesebb ezek
szerint, mint én. Ez sajnálatosnak mondható. Majd a részletes vitában mondom el, hogy miért
nem érdeke az MSZP-nek például az, hogy a közvetlen népakarat-kinyilvánítás szabályai
átláthatók és még jobbak legyenek. Valószínűleg azért nem, mert ők tudatosan ilyennek
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szeretnék a népakarat kifejezését látni, mint a mostani szabályok. De bízom benne, hogy a
kormánytöbbség nem ilyennek szeretné, úgyhogy ez a különbség köztük, illetve közöttünk is.

Novák Előd javaslatát nyilvánvaló módon támogatjuk, és azért látjuk fontosnak ezt az
indítványt, mégiscsak egyfajta irányelvként rögzíteni, mert most nyilván bizonyos mértékben
megkötést jelent, de azért mondjuk egy ilyen 1+1=2 jellegű megkötést jelent szerintünk.
Tehát azért egy választási rendszernek alapvetően erőteljesen arányosnak kellene lennie.
Tehát ilyen aránytalanságok ne fordulhassanak elő, minthogy valóban egy 53 százalék körüli
eredmény végül is a parlamenti mandátumok 63 százalékát eredményező leosztást
eredményez. Tehát ezért azt gondolom, hogy ezt az irányt mindenképpen tartani kell. Ettől
még a részletek kidolgozása tárgyában ez semmilyen megkötést nem jelent, viszont az
irányelvet mégiscsak tükrözi. Tehát ezt támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Szavazunk. Kik támogatják Novák Előd javaslatát? (Szavazás.) 6
igen. Kik ellenzik? (Szavazás.) 18 nem. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 1 tartózkodás.
Köszönöm. A javaslat elvetve.

Tisztelt Bizottság! Van még egy kapcsolódó módosító indítvány, esetleg megússzuk a
holnapi bizottsági tárgyalást, ha ezt most megtárgyaljuk. Szintén Novák Elődről van szó. Itt
egy hosszú kiegészítést javasol a képviselő úr, és az 5. és 6. pontokra más számozással
szövegszerű javaslatot tesz Kérdezem az előterjesztőt.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Megint csak abból az okból nem támogatjuk, hogy
ezt szerintem az albizottság dolga lenne eldönteni és megbeszélni, részletesen megbeszélni.

ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás!

GAUDI-NAGY-TAMÁS (Jobbik): A kapcsolódó módosító javaslatot támogatja a
Jobbik-frakció, különösen azért is, mert a Kárpát-medencei magyar államhatáron túli magyar
állampolgárok szavazati jogának itt igazából egy tematizálása történne. Tehát az
Országgyűlés, ha már felkér egy ilyen albizottságot arra, hogy végezze el a választójog
reformját, akkor azt gondolom, hogy nyugodtan adhat, sőt kell is adnia egyfajta instrukciót,
hogy milyen hangsúlyokat vagy milyen témákat próbáljanak szabályozni, hiszen itt, ha jól
emlékszem, bár ebben Salamon képviselőtársam sokkal jobban emlékszik, hiszen ő részt vett,
az európai parlamenti képviselő-választásokon volt először az, ha jól emlékszem, hogy
külföldön élő magyar választópolgárok szavazhattak. Tehát gondolom, hogy ott is először
meg kellett születnie a gondolatnak, hogy szeretnénk egy ilyen szabályozást, és utána történt
meg a szabályozás előkészítése.

Tehát azt gondolom, hogy ez nagyon is egybevág egyébként a kormánytöbbség
koncepciójával, hiszen hála istennek, az állampolgársági törvény módosítása megtörtént, így
az elcsatolt területeken élő honfitársaink számára az állampolgárság adottá válhatott vagy
válhat, viszont valóban úgy gondolom, hogy mindenképpen végig kellene vinni ezt a
folyamatot és a szavazati jogig el kellene jutni.

Az 5. pontban írt kiegészítés pedig pontosan azon jelenségekre utal, mint a
jelöltállítás, az ajánlószelvényekkel kapcsolatos visszajelzések, amelyeket adatvédelmi biztos
úr, bár már nincs itt, de ő is rengetegszer felvetett, és nagyon sok visszaélésre adott okot.
Tehát mint egy ilyen kiemelt problémakör. Tehát úgy érzem, hogy nem kötné meg a bizottság
kezét, hanem inkább csak egyfajta problémahangsúlyt vagy egyfajta téma-meghatározást
jelentene, de nem kötné meg a bizottság kezét. Ezért szerintem ez beleférne.

ELNÖK: Köszönöm. Dönteni fogunk. Kik támogatják a javaslatot? (Szavazás.) 3 igen.
Kik ellenzik? (Szavazás.) 22 nem. Elvetve.



- 24 -

A Nemzeti Együttműködésről szóló P/16. számú politikai nyilatkozattervezet
A módosító javaslatok megvitatása

Tisztelt Bizottság! A következő napirendi ponthoz érkeztünk, a Nemzeti
Együttműködésről szóló politikai nyilatkozattervezethez benyújtott módosító javaslatokat
vitatjuk meg, összesen 8 van, és még ehhez is van egy kapcsolódó. Ha ezt le tudnánk
tárgyalni, akkor a holnapot talán kiválthatnánk.

Orbán Viktor, Lázár János, Semjén Zsolt, Harrach Péter javaslatáról van szó. Őket
szokta képviselni Répássy Róbert képviselő úr. A múltkor is így jártunk el szerintem. Az 1.
pontban nagyon sok képviselő, Mesterházy Attilával az élükön egy másik, egy jelentős
elhagyásra és új szövegre tesznek indítványt. A hozzászólások következnek. Az előterjesztő
távollétében Répássy Róbert!

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Elnök úr, szeretném tisztázni, hogy nem tudom,
hogy az előterjesztők mit támogatnak. Bár biztosan sokat segítene, ha elmondanám a
véleményemet egyenként az ajánlási pontokról, de ezt nem fogom megtenni, elnök úr, mert
nem tudom, hogy az előterjesztők mit támogatnak.

ELNÖK: Salamon képviselő úr!

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Csak egy ügyrendi: nem javaslat, észrevétel,
csak emlékeztetném a bizottságot, mert annyi minden történt itt az évek során, nem minden él
gyakorlatilag. Ügyrendi bizottsági állásfoglalás van arra, hogy a nem bizottsági tagok nem
helyettesíthetők. Országgyűlési képviselő helyettesítésére nincs lehetőség, kizárólag
bizottságon belül lehet egymást helyettesíteni. Viszont képviselői előterjesztésnél az
előterjesztő jelenlétének a hiánya nem akadálya a tárgyalásnak.

Tehát ilyenkor azt a megoldást választjuk, hogy valaki eljön azzal a felhatalmazással,
hogy hozzászól, mint vitapartner a vitához és el fogja mondani az előterjesztő véleményét, ha
tudja. Tehát Répássy úr ezt bejelentette, hogy nem tudja.

Már bocsánat, elnézést kérek, itt azonnal kihasználva azt a lehetőségemet, hogy
folyamatosan tagja voltam az ügyrendi és az alkotmányügyi bizottságnak, emlékeztetek erre a
gyakorlatra. Tehát az egyik észrevételem az, hogy a tárgyalásnak nincs akadálya, az, hogy
nincs jelen az előterjesztő, az nem akadály. De ha tudnánk is, hogy mi az előterjesztő
álláspontja, akkor is hozzászólni, ha nincs itt az előterjesztő, minden bizottsági tag csak a saját
nevében tud, és tudja akár elmondani és képviselni az előterjesztő általa tudott javaslatát.

Ennyit szerettem volna elmondani. Itt most tényleg abban a helyzetben vagyunk, hogy
a tárgyalásnak házszabályi akadálya nincs, hozzászólni lehet, és lehet döntést hozni anélkül is,
hogy az előterjesztő álláspontját itt ismernénk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor megkérdezem, hogy az indítványozók közül
kívánja-e valaki indokolni? Lamperth Mónika!

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az 1.
sorszám alatti módosító indítványt szeretném ajánlani a tisztelt bizottság figyelmébe. Van jó
néhány olyan megfogalmazás az általunk kivenni javasolt bekezdésekben, amely a mi
megítélésünk szerint nem jó és nem a nemzeti egységet segíti elő, hanem éppen bizonyos
szempontból ellene hat. Ilyennek tartjuk például azt, hogy a 2010-es tavaszi választási
eredményt az ’56-os forradalommal egy szintre hozza ez a kommunikáció. Ezt nem tartjuk
helyesnek, nem tartjuk jónak, joggal sérti az ’56-osokat. A tetejébe nem is forradalom, bár
tudom, hogy erről Orbán Viktor miniszterelnök úr hosszasan beszélt és levezette ismét, hogy
ő miért tartja annak. Ez egy abszolút téves megközelítés, hiszen a hatalom forrása nem
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változott. Tehát a forradalomnak az egyik fontos, történészek által egyébként egységesen
elfogadott definíciója, ha változik a hatalom forrása. Itt nem változott, demokratikus
választáson a magyar választópolgárok képezik a hatalom forrását.

Még sorolhatnék fel ebből a szakaszból jó néhány mondatot, ami szerintünk nem
elfogadható, miközben magát a szándékot értjük. Ezért mi egy olyan szövegszerű módosítást
adtunk ehhez, ami a szándékaink szerint az egységet meg tudná jeleníteni egy korrektebb
szövegváltozatban.

Ha tényleg az a szándéka az Országgyűlés kétharmados többségének, hogy nemzeti
együttműködést kezdeményezzen és hirdessen, és ha igaz az az egyébként helyeselhető
mondat, hogy az ellenzékre is szükség van, bár nekünk sosem volt kétségünk efelől, akkor
érdemes ezt megfontolni és megszavazni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Dönteni fogunk. Kik támogatják a módosító indítványt?
(Szavazás.) 4 igen. Kik ellenzik? (Szavazás.) 21 nem. Elvetettük.

A következő pontban, ami összefügg a 3-assal és az 5-össel, Zakó László és Dúró
Dóra képviselők javaslatot tesznek egy szövegrész elhagyására és egy másik szövegrész
beiktatására. Kérdezem a hozzászólókat. Gaudi-Nagy Tamás!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen, csak röviden. Igazából
tényleg a szöveg egészét is nyilván jó alaposan meg lehetett volna még formálgatni, de azt
gondolom, hogy mi abból az álláspontból indultunk ki, hogy nem vitatjuk el a
kormánytöbbség azon lehetőségét, hogy saját maga egy ilyen nyilatkozattervezetet saját
szövegezéssel, saját értékrendjével tegyen le az asztalra. Tehát mi azért nem vesszük azt át,
hogy lényegében átkottázzuk teljes egészében a szöveget, ahogy az MSZP tette, azonban
néhány olyan kitételt tartalmaz ez a nyilatkozattervezet, ami úgy gondolom, hogy óriási
tévedés, vagy legalábbis egy nagyon téves képzetet eredményez.

Tehát az ajánlás 2. pontja szerint az nagyon nem mindegy, tehát mi nem úgy
gondoljuk, mi jelenleg úgy gondoljuk, hogy az önrendelkezés joga egy nagyon fontos alapelv,
az ENSZ alapokmányaitól kezdve sok más fórum, többek között például a Jobbik programja
is az önrendelkezésről beszél. De az önrendelkezés rengeteg feltétel miatt még nem bomolhat
ki Magyarországon, a transzatlanti elkötelezettség, a multinacionális cégek uralma, ez a kettő

mindenképpen köti, tehát nem tud még kibontakozni az önrendelkezés.
Tehát ezzel a „visszaszerezheti” szót javasoljuk alkalmazni, mert a visszaszerezte, az

teljesen azt a látszatot teremti, mintha itt most minden problémája megoldódott volna a
magyar társadalomnak, a magyar nemzetnek, és lényegében már hátradőlhetünk és semmi
tennivalónk nincs. Ehhez képest az államadósság például az önrendelkezési jogot súlyosan
korlátozó tényező, azt is le kell rúgni a magyar nemzet testéről, ezt az államadósságot.

Az ajánlás 3. pontjában is ugyanez kapcsolódik, tehát az, hogy a sikeres forradalom
megtörtént volna. Mi ezt vitatjuk, bár más megközelítésből, mint az MSZP, legfeljebb
forradalmi változás lehetőségéről lehet beszélni. Az 5. és a 6. szakasz is meg lett nyitva, elnök
úr?

ELNÖK: Csak az 5-ös van megnyitva, a 6-os külön van.

ELNÖK: Tehát a 6-os külön van. Akkor az 5-ösnél is van egy fontos szemantikai
dolog, tehát itt azért a győzelem, hogy az egész rendszer, a nemzet győzött volna, itt szintén a
győzelem esélye vagy legalábbis a sikeresség esélye jött létre ezzel a választási eredménnyel.
De az, hogy most itt mindenki győzött volna, gyakorlatilag szintén úgy gondoljuk, hogy nem
mondható még el. Majd akkor lesz elmondható, ha az önrendelkezési joga maradéktalanul
visszaáll a nemzetnek.
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ELNÖK: Köszönöm. Határozathozatal következik? Tehát a 2. 3. és 5. pontról
szavazunk. Kik támogatják a javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. Kik ellenzik? (Szavazás.) 22 nem.

Hátravan még a 4-es, Wittner Mária képviselő asszony javaslatot tesz a szöveg
kiegészítésére, és egy rövid szövegrész elhagyására. Nincs itt sem ő, sem az előterjesztő.
Hozzászólások következnek. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. Döntés következik. Kik
támogatják? (Szavazás.) 18 igen. Kik ellenzik? (Szavazás.) 2 nem. Kik tartózkodnak?
(Szavazás.) 5 tartózkodás.

A 6. pontban Zakó László és Dúró Dóra egy hosszabb kiegészítést javasolnak,
ugyanakkor elhagyásra tesznek javaslatot. Ők nincsenek itt. Hozzászólásra jelentkezett Gaudi-
Nagy Tamás!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez tényleg egy fontos értékmegjelenítés,
például a keresztény gyökerek megemlítéséről van szó, annak kinyilvánításáról. Azt
gondolom, hogy ha már az európai alkotmányból, illetve annak torzszülött utódjából, a
lisszaboni szerződésből ez kimaradt, akkor azért legalább a Magyar Országgyűlés tegye meg
azt, ha egy ilyen magasztos nyilatkozatot elfogad, hogy akkor bizony a béremelésem, sőt
tudásom szerint a Fidesz-KDNP által sem szitokszónak tekintett keresztény gyökerekről
szerintem nagyon méltó és szép dolog lenne, ha megemlékeznénk ebben a nyilatkozatban.

Ezért önöket arra kérem, hogy támogassák. Ráadásul ezeréves hagyományokról beszél
ez a mondat, nemzeti identitásról, önazonosságról, tehát azt gondolom, hogy ebben a
javaslatban így, ebben a formában ez a mondat értéktartalommal tölti meg, mert a „munka,
otthon, család, egészség, rend”, ezek tulajdonképpen most némi leegyszerűsítéssel a
szerkezeti kereteit jelentik egy értékes, lélekkel teli életnek. De azért a tartalmi tartalmát egy
ilyen értékes társadalomnak a kereszténység, illetve a nemzeti önazonosságtudat és az
ezeréves hagyományaink töltik meg. Tehát a tartalom nélkül a forma ugyanolyan hiba, mint
amit a történelmi materializmus oltárán a bolsevik pártok évtizedeken át vertek az emberek
fejébe, szerencsére sikertelenül, vagy legalábbis politikailag sikertelenül, de sajnos, utóéletét
tekintve nem feltétlenül sikertelen. Ezen kellene változtatni.

ELNÖK: Köszönöm. Dönthetünk. Tehát a 6-osról szavazunk. Kik támogatják a
javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. Kik ellenzik a javaslatot? (Szavazás.) 22 nem. Köszönöm.

A 7. pontban Garai István Levente képviselő úr javaslatot tesz egy szöveg-
kiegészítésre. Megnyitom a vitát. (Nincs jelzés.) Nincs hozzászólás. Kik támogatják?
(Szavazás.) 4 igen. Kik ellenzik? (Szavazás.) 21 nem.

A 8. pontban Mesterházy Attila és mások javaslatot tesznek elhagyásra és új
szövegezésre a (6) és (7) bekezdéshez. Lamperth Mónika!

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Gyakorlatilag az érvelésemnek a legfőbb
állítása az, mint az 1. pontnál volt, hogy úgy gondoljuk mi, akik előterjesztői vagyunk ennek a
módosító indítványnak, hogy ezt a nemzeti együttműködést, illetve egy ilyen közös
célkitűzéshez való tartozást nyitottabban és jobban fogalmazza meg ez a szöveg, mint amit az
előterjesztő benyújtott.

ELNÖK: Köszönöm. Nincs több hozzászólás. Kik támogatják a javaslatot? (Szavazás.)
7 igen. Kik ellenzik? (Szavazás.) 18 nem.

Van ehhez a határozati javaslathoz még egy kapcsolódó módosító indítvány, amelyet
beszereztünk és Szijjártó Péter javaslata, amennyiben látták képviselőtársaim, hogy mit
javasol. Az eredeti szövegnek egy másik szövegrésszel történő felváltását. A vitát megnyitom.
Gaudi-Nagy Tamás!
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tudom, hogy nem a plenáris ülésen vagyunk,
tehát nyilván nem szeretnék olyan hosszas szóvirágokat megereszteni, de ezt egyszerűen
drámainak és tragikusnak tartom, hogy ezt komolyan gondolja valaki Magyarországon, hogy
a választásokon egy új társadalmi szerződés született és egy új rendszer megalapításáról
döntöttek. Miközben egy árva szó nem szólt a választási kampányban arról, hogy a nemzeti
együttműködés rendszerét szeretné létrehozni a Fidesz-KDNP. Ha lett volna ilyen, és
elmondta volna, hogy mit gondol egy ilyen együttműködési rendszer alatt és milyen tartalmi
elemekkel, akkor minden joga meglenne, hogy azt mondja, hogy kérem, az emberek erre
szavaztak. De ne csináljunk már – hogy úgy mondjam – tréfát a népakaratból! Az emberek
tényleg arra szavaztak, hogy egy döntő, meghatározó, elsöprő többséget a Fidesz-KDNP,
alakítsa felelősen, a történeti jogfolytonosságunknak megfelelő szellemben az ország és a
nemzet életét, de azt, hogy ezt most úgy definiáljuk, hogy a nemzeti együttműködés
rendszerét alapították, egy új rendszert alapítottak a magyarok ráadásul, akkor mi van a nem
magyarokkal? Csak hozzáteszem, pedig pont ez nyilván tőlünk nem feltétlenül várható egy
ilyen megszólalás, de akkor mi van azokkal, akik magukat nem tartják magyarnak, és mégis
mondjuk részt vettek a választásokon, és mégis a Fideszre szavaztak? Akkor ők most nem
döntöttek?

Egyszerűen nem igazán elegáns ez. Egy orwelli új beszéd világában kezdjük érezni
magunkat, én bevallom őszintén, egyre jobban kezdünk emiatt egy kicsit aggódni. Tehát
nagyon sok értékes, jó kezdeményezés volt az elmúlt két hétben, de ez egy teljesen torz irány
és megdöbbentőnek érezzük, és nem tudjuk támogatni.

ELNÖK: Köszönöm. Időközben Steiner Pál képviselő úr Szili Katalint helyettesíti.
Szavazunk. Kik támogatják a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. Kik ellenzik? (Szavazás.) 8
nem. Köszönöm szépen. A végére értünk.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:
A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.)

OGY határozat módosításáról szóló H/12. számú határozati javaslat
A mai napirenden szereplő 5. pont alatti képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-

vételénél úgy döntök, mivel nincsenek itt, hogy nem tárgyaljuk. Nincsen itt sem Schiffer
András, sem… (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Bocsánat…) Ügyrendi bizottsági állásfoglalás van
erről. Nem a módosító indítványokról van szó, hanem önálló képviselői indítvány
tárgysorozatba-vételéről. Legyen itt az előterjesztő, akkor majd felvesszük.

De szavazhatunk erről természetesen. Kérdezem a bizottság tagjait, egyetértenek-e
azzal, hogy a napirenden lévő, de a távolmaradó képviselők indítványáról tárgyaljunk. Kik
támogatják azt, hogy tárgyaljunk? (Szavazás.) Jó, akkor tárgyalunk.

Nincs itt az előterjesztő. Schiffer András képviselő úrnak a Házszabály módosítására
vonatkozó javaslata H/12. szám alatt. Kérdezem, hogy ki kíván hozzászólni? Répássy
képviselő úr!

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Álláspontom szerint alkotmányellenes a javaslat.

Határozathozatal a tárgysorozatba-vételről
ELNÖK: Alkotmányellenes. Más hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincsen. Tehát az a)

pont alatt Schiffer képviselőtársunk indítványról fogunk szavazni. Kívánja-e a bizottság
tárgysorozatba venni? Aki nem kívánja, annak a szavazatait szeretném látni. (Szavazás.) Ez
nagyon sok, egyhangú.

Akkor nem kell szavazni az általános vitára alkalmasságról.
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A trianoni döntés évfordulójának nemzeti emléknappá nyilvánításáról szóló
H/14. számú határozati javaslat

A b) pont, a trianoni döntés évfordulójának nemzeti emléknappá nyilvánítása.
Tárgyalunk róla. Tessék, van-e hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm. Igazából most előttünk fekszik a
nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvényjavaslat, amelyet az előterjesztők
előterjesztési szándéka szerint nyilván azért terjesztettek elő, mert ezt a bizonyos nemzeti
összetartozás emléknapot, a nemzeti összetartozás napját szeretnék egy törvénnyel
megerősíteni, amit természetesen a Jobbik támogat. Örülünk igazából annak, hogy ez az
előttünk fekvő előterjesztés megihlette ilyen értelemben a Fidesz-KDNP többséget, és mindig
örülni fogunk a jövőben is, ha ilyen hasonló ihletéseknek a nyomára bukkanunk.

Ami miatt igazából az általános vitára való bocsátását mégis szeretnénk a
javaslatnak…

ELNÖK: Elnézést, közben átadom az elnöklést alelnök úrnak, elmegyek a bizottsági
elnöki értekezletre.

(Az ülés vezetését dr. Cser-Palkovics András, a bizottság alelnöke veszi át.)

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tehát amiért mégis az általános vitára való
bocsátást szükségesnek érezzük, az éppen az, hogy az oktatásban való megjelenítést célozza
az emléknap, tehát a trianoni békediktátum, és az ezzel kapcsolatos nemzeti összetartozás
gondolatát a mi határozati javaslatunk szeretett volna határozottan szólni arról, hogy 2010.
november 10-ig középfokú oktatási intézményekben kerüljön bevezetésre ez az emléknap, de
erre a jelenlegi T/39-es javaslat nem tartalmaz normát, sőt az erre irányuló módosítási
javaslatunkat is leszavazta a kormánytöbbség, legalábbis a bizottsági vitában. Ezért
javasoljuk, hogy ez mégiscsak kerüljön fel a tárgysorozatba.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kíván-e
még valaki hozzászólni a vitához? Salamon  képviselő úré a szó!

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Azt gondolom, hogy a nemzeti önismeretnek
sarokponti része a trianoni békediktátum ismerete, de ehhez nem kell országgyűlési határozati
javaslat. Nekem az a véleményem, hogy az előttünk álló Trianon-emlékülés gyakorlatilag
valóban kiváltja azokat a megnyilatkozási kötelezettségeket, amelyek a Magyar
Országgyűlést Trianon kapcsán valóban terhelik.

Az pedig, hogy történelmünk sarokponti eseményeit és ezt a tragédiát, amit a trianoni
békediktátum okozott, azt az oktatás részévé kell tenni. Hangsúlyozottan: ebben azt
gondolom, megint csak pártkülönbségekre tekintet nélkül egyetértünk valahányan, és úgy
gondolom, hogy ezt a most felállt kormány maximálisan meg fogja valósítani, és ez számon
kérhető is lehet rajta, ha ez netán nem így történne, amit nagyon hipotetikusan mondok, mert
el se tudom képzelni, hogy erre a most felállt Orbán-kormány ne fektessen kellő hangsúlyt.

Tehát nyilvánvalóan nem azzal van itt probléma, hogy az oktatás részévé kell ezt
tenni, ez egy oktatásügyi, ha szabad mondani, nemzeti ügy és szakmai ügy is természetesen.
Ehhez erre a más szempontból és más okból okafogyottá vált országgyűlési határozat
tárgysorozatba-vételére és elfogadására nincs szükség.
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Határozathozatal a tárgysorozatba-vételről
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e még hozzászóló? (Nincs jelzés.)

Nem látok ilyet. Akkor döntsünk a tárgysorozatba-vételről. Kérdezem, hogy ki az, aki
támogatja az indítvány tárgysorozatba-vételét. (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja.
(Szavazás.) 22 nem.

Tárgysorozatba tehát nem vettük az indítványt. Időközben Szakács Imre Répássy
Róbertet helyettesíti, akinek el kellett mennie. Kérdezem, hogy van-e egyebek napirendi
pont? Bárándy képviselő úré a szó!

Egyebek
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Ígérem,

csak egy mondat lesz. Arra szeretném tisztelettel kérni az ellenőrző albizottság tagjait, hogy a
jövő héten az interpellációs szünetben számítsanak arra, hogy lesz egy alakuló ülés,
körülbelül 10-15 percet vesz majd igénybe, csak kérem az összes képviselőtársamat, aki tagja
ennek, itt, ebben a teremben, a jövő hétfőn az interpellációs szünetben ülnénk. Köszönöm
szépen. Ennyi lett volna.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Még annyit szeretnék
tájékoztatásképpen elmondani, hogy nem lehet tudni, hogy holnap lesz-e bizottsági ülés. Ma
este még lehet benyújtani bizonyos javaslatokhoz kapcsolódó módosító indítványt. Várhatóan
holnap délelőtt vagy reggel derül ki, hogy ilyen történt-e vagy nem. Amennyiben lesz holnap
bizottsági ülés, akkor természetesen a holnapi nap folyamán arról a képviselőtársaim
tájékoztatást fognak kapni. Köszönöm szépen.

(Az ülés végének időpontja: 12 óra 32 perc)

Dr. Balsai István
a bizottság elnöke

Dr. Cser-Palkovics András
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva


