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Napirendi javaslat

1. 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)
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

2. 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)
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

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

Dr. Cser-Palkovics István (Fidesz), a bizottság alelnöke
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dr. Dorkota Lajos (Fidesz)
Dr. Kerényi János (Fidesz)
Dr. Kovács Ferenc (Fidesz)
Kozma Péter (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)
Dr. Molnár Attila (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz)
Dr. Vas Imre (Fidesz)
Dr. Vinnai Győző (Fidesz)
Dr. Vitányi István (Fidesz)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Dr. Lamperth Mónika (MSZP)
Dr. Steiner Pál (MSZP)
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)
Murányi Levente (Jobbik)
Dr. Rubovszky György (KDNP)
Dr. Salamon László (KDNP)
Dr. Schiffer András (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) dr. Molnár Attilának (Fidesz)
Dr. Répássy Róbert (Fidesz) dr. Balsai Istvánnak (Fidesz)
Dr. Szakács Imre (Fidesz) dr. Vitányi Istvánnak (Fidesz)
Dr. Bárándy Gergely (MSZP) dr. Harangozó Tamásnak (MSZP)
Dr. Szili Katalin (MSZP) dr. Lamperth Mónikának (MSZP)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 4 perc)

Elnöki megnyitó

DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Üdvözlöm a kedves képviselőtársaimat és a jelenlévőket. Terveinktől eltérően egy
rövid ülést kell tartanunk. Megküldtük a meghívót, azt tudomásom szerint mindenki
megkapta.

A napirend elfogadása

Kérdezem, van-e a napirenddel kapcsolatosan előzetesen valamilyen észrevétel. (Nincs
jelzés.) Nem látok ilyet. Ki az, aki elfogadja a napirendi javaslatot? (Egyhangú.) Köszönöm
szépen.

Az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reform
előkészítéséről szóló határozati javaslat (H/19. szám); kapcsolódó módosító javaslatok
megvitatása

Az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reform
előkészítéséről szóló határozati javaslat H/19. szám alatt, a kapcsolódó módosító javaslatokat kell
megvitatnunk, egyetlen javaslat, mivel a múltkor a másikat megtárgyaltuk.

Tehát Lamperth Mónika képviselő asszony javaslatáról kell döntenünk. Azt kell
mondanom, hogy most Répássy képviselő úr engem kért meg helyettesítéssel, akkor most
helyette nyilatkozom, mint előterjesztő. Nem támogatja a javaslatot.

(Jelzésre.) Parancsoljon!

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nem
fogom húzni az önök drága idejét, de kötelességemnek tartom elmondani ismételten, hogy mi
az arányosságot a választójogi reform egyik fontos célkitűzésének tartjuk, és szükségesnek
tartjuk itt is megjeleníteni.

Ezért kérem a támogatást, egyre kisebb abbéli reménnyel, hogy ez meghallgatásra
talál. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Más hozzászólás van-e? (Nincs jelzés.)
Tehát az előterjesztő nem támogatja, a szavazás következik. Ki támogatja a javaslatot?

(Szavazás.) 7 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 18 nem.
Közben ismertetem a helyettesítés rendjét. Vitányi István képviselő úr Szakács Imrét,

Lamperth Mónika képviselő asszony Szili Katalin képviselő asszonyt, Molnár Attila Bohács
Zsoltot, én pedig – mint említettem – Répássy Róbertet.

Ezzel a napirendi ponttal végeztünk.

A nemzeti együttműködésről szóló politikai nyilatkozattervezet (P/16. szám); kapcsolódó
módosító javaslatok megvitatása

A második pontban a nemzeti együttműködésről szóló P/16. szám alatt előterjesztett
politikai nyilatkozattervezethez benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása
következik.

Az önök előtt fekvő ajánlás 2. pontjában Farkas Gergely képviselő úr az itt írt
kiegészítést kívánja az (5) bekezdéshez hozzáfűzni. Az előterjesztő képviseletében megint
csak helyettesítem Répássy képviselő urat, aki nem járult hozzá a módosításhoz.

(Jelzésre.) Parancsoljon!
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DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A
Jobbik Magyarországért Mozgalom részéről Farkas Gergely képviselőtársam volt az, aki ezt a
kiegészítést hozzátette. Álláspontunk szerint ez egyezik a pártunk ideológiájával,
világnézetével, illetve azt gondoljuk, hogy egyébként ez egyetemes magyar értékeket is
megvalósít. Tehát ez nem egy pártkérés lenne, hanem itt azokra a közös, ezeréves keresztény
gyökerekre szeretnénk utalni benne, ha már egy ilyen nagyságrendű nemzeti
együttműködésről szóló nyilatkozatot elfogadunk, akkor célszerűnek tartanánk, ha ebben ezek
az ezeréves keresztény gyökerek, a nemzeti identitás, és ami a legfontosabb, amelyből
táplálkozunk, és az a szó, ami a jobbikosok számára a legtöbbet nyújtja: a hazaszeretet. Ezt
szeretnénk, ha ebben megjelenne, ezért tette ezt a kiegészítést Farkas Gergely
képviselőtársam.

Véleményünk szerint összhangban van a nemzeti együttműködésről szóló
nyilatkozattervezettel ez a kis kiegészítés, ezért kérem a bizottságot, hogy támogassák.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Más hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs.
Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. Ki ellenzi a javaslatot? (Szavazás.)

24 nem szavazat, nem kapott támogatást. Időközben Harangozó Tamás képviselő úr
helyettesíti Bárándy Gergely képviselő urat.

Tisztelt Bizottság! Nincs más napirenden. (Jelzésre.) Schiffer képviselő úr!

Egyebek

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Ha végeztünk, lenne egy kérdésem, elnök úr.
Úgy tudom, a házbizottságban született egy olyan vélemény a Szocialista Párt

frakcióvezetésének a felvetésére, hogy az egyes szakbizottságokban az elmúlt 8 évet vizsgáló
bizottságokat hoznak létre, ennek a házszabályszerűségével kapcsolatban az alkotmányügyi
bizottság foglaljon állást.

Erre mikor kerülne sor?

ELNÖK: Tisztelt Képviselő Úr! Tudok erről, mint ügyrendi bizottság fogunk eljárni,
de hivatalosan nem kaptuk még meg a házelnök úrtól. El fogjuk bírálni, hogyha… (Jelzésre.)
Nem, bocsánat. Rubovszky képviselő úr!

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelettel szeretném elmondani, hogy a
házbizottságban az az álláspont született, hogy a szocialista frakció közvetlenül fog az
alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsághoz fordulni. Tehát nem házelnöki
mulasztásról van szó.

A házelnök úr viszont arra vállalt kötelezettséget, hogy minden állandó bizottsági
elnöknek megküldi Mesterházy Attila frakcióvezető úr levelét. Ezt meg is kapta mindenki,
már a bizottsági elnöki értekezleten ez szóba került. Tehát nem a Ház küldi tovább, hanem a
szocialista frakció közvetlenül fog ideküldeni ilyen kérelmet.

ELNÖK: Így van, ahogyan a képviselő úr mondja. Tehát a frakciótól még nem
érkezett meg a házelnök úr szerint ide tartozó beadvány, úgyhogy amint megérkezik fogunk
vele foglalkozni.

Van-e más bejelentés? (Nincs jelentkező.)
Tisztelt Bizottság! Pénteken ülésnap van, de ez minket, mármint a bizottságot nem

érinti. Terveink szerint hétfőn tartanánk ülést, tekintettel arra, hogy itt mindenkinek
frakcióülése van fél 12-kor, azt szeretném, ha hétfőn 10 órakor tudnánk találkozni. Nincs
akadálya? (Jelzésre.) Tessék!



- 7 -

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Tisztelt Elnök Úr! Előre is elnézést kérek, de most
jelzem, hogy általában a hétfői napokon nem tudok részt venni, frakcióülésünk van. Nem
tudunk máskor frakcióülést tartani.

ELNÖK: Mindenki úgy próbálja – nyilván nem tudok ebbe beleszólni –, de a nagy
frakcióknak is akkor van frakcióülése, és mondhatom, ez tízéves gyakorlat a bizottságban,
hogy hétfőn tartják, tekintettel arra, hogy akkor vannak itt a képviselők. Ennek ilyen
gyakorlati okai vannak. A szavazásokat akkor kell előkészíteni délutánra szólóan, a másik
bizottsági ülésünket pedig – ha kell ilyen – szerdán fogjuk tartani. Tehát ezen nehezen tudunk
változtatni, esetleg a frakcióülés lehetne máskor, de ez nem az én dolgom.

(Jelzésre.) Parancsoljon, képviselő úr!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Szeretném én megerősíteni, ha 11 órakor
lenne, nekünk is sokat segítene. Nekünk is 10 órakor van a frakcióülés.

ELNÖK: Nekünk fél 12-kor van a frakcióülésünk, itt mindenki érintett benne, akkor a
kormánypárti képviselők nem fognak tudni itt lenni, és nálunk a frakciófegyelem – legalábbis
most még így van (Derültség.) – nagyon erős, szövetségi ülés van, várhatóan fontos dolgok is
szóba fog kerülni.

Igyekszem akceptálni, de most kifejezetten 10 órára szeretném, ha mindenki el tudna
jönni, persze a helyettesítésre van mód.

Ha nincs más, akkor berekesztem az ülést.

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 13 perc)

Dr. Balsai István
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin


