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Napirendi javaslat

1. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/58. szám)
(Kósa Lajos, dr. Szakács Imre, dr. Kovács Zoltán (Fidesz) képviselők önálló
indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása)
(Első helyen kijelölt bizottságként)

2. Döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről:
a) Az Alkotmányelőkészítő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési
határozati javaslat (H/178. szám)
(Dr. Balsai István, dr. Lázár János (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Általános vita)

b) A kampányfinanszírozás átláthatóvá tételével kapcsolatos törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/30. szám)
(Karácsony Gergely (LMP) képviselő önálló indítványa)
(Általános vita)

3. Az MSZP képviselőcsoportjának megkeresése a Házszabály
vizsgálóbizottságokra, illetve albizottságokra vonatkozó rendelkezéseinek
értelmezése tárgyában
(AIB-30/2010.)
(Állásfoglalás kialakítása a Házszabály 143. § (3) bekezdése szerinti
eljárásban)
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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. Kerényi János (Fidesz)
Kozma Péter (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)
Dr. Molnár Attila (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (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. Harangozó Tamás (MSZP)
Dr. Steiner Pál (MSZP)
Dr. Szili Katalin (MSZP)
Murányi Levente (Jobbik)
Dr. Schiffer András (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Dorkota Lajos (Fidesz) dr. Kerényi Jánosnak (Fidesz)
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)
Dr. Kovács Ferenc (Fidesz) Kozma Péternek (Fidesz)
Dr. Bárándy Gergely (MSZP) dr. Harangozó Tamásnak (MSZP)
Dr. Lamperth Mónika (MSZP) dr. Steiner Pál (MSZP)
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) Murányi Leventének (Jobbik)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 00 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása
DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó

reggelt kívánok! Tisztelt Bizottság! Megvagyunk a kezdéshez mindenképpen.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Ismertetem a helyettesítések rendjét. Murányi

Levente Gaudi-Nagy Tamást, Balsai István Cser-Palkovics alelnök urat - ő mindjárt érkezik -,
Kozma Péter Kovács Ferencet, Vas Imre Vinnai Győzőt, Salamon László Rubovszky
Györgyöt, Szakács Imre Vitányi Istvánt és Kerényi János Dorkota Lajost helyettesíti. Ha
időközben ez változik, akkor azt majd regisztráljuk.

Tisztelt Bizottság! Az előzetes napirendet illetően a 2. oldalon található, tehát a
meghívó 2. oldalán található kiegészítéssel szeretném ajánlani elfogadásra. A kiegészítés a
már ismert számvevőszéki eseti bizottsággal kapcsolatos teendőnket mutatja, és most érkezett
a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításának a
törvényjavaslata, ez lényegében az alkotmánybírák tekintetében annak az alkotmányos
előírásnak a megváltoztatása, amely az alkotmánybíró jelölésére vonatkozó törvényt
tartalmazza. Ezzel függ össze az alkotmánybírósági törvény. Mátrai Mátra képviselőtársunk
nyújtotta be Lázár Jánossal. Tehát itt van előttünk, kiszignálták ránk, úgyhogy ezzel tudunk
foglalkozni.

Kérdezem, hogy az így kiegészített napirenddel kapcsolatban van-e valakinek
javaslata, van-e észrevétele. (Nincs jelzés.) Nem látok. Akkor szavazzunk! Ki az, aki egyetért
a napirendi javaslattal? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.

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) (Módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen
kijelölt bizottságként)

Kezdjük az elsővel, tehát a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
módosításához, Kósa Lajos és mások benyújtott törvényjavaslatához érkezett módosításokkal.
Mindenki előtt ott van az ajánlástervezet. Az előterjesztőket is képviseli az egyik előterjesztő.

Az 1. pontban Simon Gábor és mások módosítást javasolnak. Kérdezem az
előterjesztőt.

DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki kívánja támogatni. Tehát Simon Gábor,
Lamperth Mónika, Bárándy Gergely javaslatáról van szó. Harangozó Tamás, a tietekről van
szó, gondolom, támogatjátok. Kérdezem, kik támogatják. (Szavazás.) Négyen támogatják. Kik
nem támogatják? (Szavazás.) 18. Köszönöm. Nem kapott egyharmadot sem.

Gaudi-Nagy Tamás és Apáti István képviselők javasolják az 1. § elhagyását.
Előterjesztő?

DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Nem támogatom.

ELNÖK: Kívánja-e valaki indokolni? (Nincs jelzés.) Nem látok kezet. Kik
támogatják? (Szavazás.) 3. Kik nem támogatják? (Szavazás.) 19. Nem kapott egyharmadot.

A 3. pontban szintén Gaudi-Nagy Tamás és Apáti István a 2. §-ban írtakat szeretnék
módosítani. Előterjesztő?

DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Nem támogatom.
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ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) Hárman. Kik ellenzik? (Szavazás.) 19. Nem
kapott egyharmadot.

A 4. pontban Nyitrai Zsolt képviselő úr a 4. § módosítását javasolja. Előterjesztő?

DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Támogatjuk.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 19. Kik ellenzik? (Szavazás.) Négyen.
Elfogadva. Ez összefüggött a 6-ossal, ha jól látom, igen.

Simon Gábor és mások a 4. § módosítását indítványozzák.

DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Nem támogatom.

ELNÖK: Nem támogatja az előterjesztő. Kik támogatják? (Szavazás.) Négyen
támogatják. Kik ellenzik? (Szavazás.) 18. És 1 tartózkodás volt.

Rácz Róbert a 7. pontban, a képviselő úr a 102. § vonatkozó bekezdéseinek
módosítását javasolja. Előterjesztő?

DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Kik támogatják az indítványt? (Szavazás.) 23. Ellenző ezek szerint nem volt,
mindenki támogatta. Köszönöm.

A 8. pontban Tóth József képviselő úr a 7. § (1) bekezdésének a módosítását javasolja.
Előterjesztő?

DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Nem támogatom.

ELNÖK: Kik támogatják Tóth József úr indítványát? (Szavazás.) Öten, ha jól látom.
Igen. Kik ellenzik? (Szavazás.) 17. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás.

A 9. pontban Riz Levente képviselő úr a 7. § (1) bekezdésének a módosítását és
elhagyást indítványoz. Előterjesztő?

DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 16 igen. Kik ellenzik? (Szavazás.) 5. Kik
tartózkodtak? (Szavazás.) Hárman. Köszönöm. Elfogadva.

A 10. pontban Novák Előd képviselő úr a 8. §-t érintő módosítást javasol.
Előterjesztő?

DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Nem támogatja.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) Hárman. Kik ellenzik? (Szavazás.) 16-an. Kik
tartózkodtak? (Szavazás.) Öten.

Gaudi-Nagy Tamás és Apáti István a 10. § elhagyását javasolja. Előterjesztő?

DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Nem támogatja.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) Hárman támogatják. Kik ellenzik? (Szavazás.)
Mindenki más, 21-en ellenzik.

A 12. pontban Simon Gábor és mások a 10. §-ból elhagyást javasolnak.
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DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Nem támogatom.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) Öten. Kik ellenzik? (Szavazás.) 16-an ellenzik.
Tartózkodás? (Szavazás.) 3.

13. pont, Ivády Gábor képviselő úr a 10. § módosítását javasolja.

DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Nem támogatom.

ELNÖK: Kik támogatják Ivády Gábor javaslatát? (Szavazás.) 1 támogatás van. Kik
ellenzik? (Szavazás.) 21. Tartózkodás? (Szavazás.) 3.

A 14. pontban Varga Zoltán, Kolber István és mások a 10. § (8) bekezdés elhagyását
javasolják. Bocsánat, előtte helyettesítéseket ismertetnénk.

Harangozó Tamás helyettesíti Bárándy Gergelyt, Bohács Zsolt Molnár Attilát, Steiner
Pál Lamperth Mónikát és Mátrai Márta Horváth Zsoltot.

Tehát a 14-esről szavazunk. Az előterjesztő nem támogatta. Kik támogatják?
(Szavazás.) 5 támogatás. Kik ellenzik? (Szavazás.) 17 nem. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 4
tartózkodás.

A 15-ös: Szászfalvi László képviselő úr a 10. §-t egészítené ki egy új bekezdéssel.
Előterjesztő?

DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 24 támogatás. Kik ellenzik? (Nincs
jelzés.) Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 3 tartózkodás.

A 16-os: Simon Gábor és mások a 12. § (1) bekezdésének módosítását indítványozzák.
Az előterjesztő?

DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Nem támogatom.

ELNÖK: Nem támogatja. Kik támogatják Simon Gábor és mások javaslatát?
(Szavazás.) 5 támogatás. Kik ellenzik? (Szavazás.) 20 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1
tartózkodás.

A 17-es: Szekó József képviselő úr egy új 13. §-t indítványoz.

DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Támogatja az előterjesztő. Kik támogatják még ? (Szavazás.) 17 igen. Kik
ellenzik? (Szavazás.) 6 nem. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Köszönöm.

Ezzel a napirendi ponttal végeztünk.
Következik a 2. napirend, itt két képviselői önálló indítványról van szó. Az egyik az

Alkotmány-előkészítő eseti bizottság létrehozásáról szóló javaslat, ezt történetesen én
terjesztettem elő. Átadnám addig az elnöklést az alelnök úrnak, és szót kérek.

(Az ülés vezetését dr. Gyüre Csaba, a bizottság alelnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Balsai István elnök úrnak, aki ismerteti
a javaslatot.

DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! A
múlt héten már ismertté vált, és nagyjából a pártok, a frakciók képviselői is nyilatkoztak azzal
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az elképzelésünkkel kapcsolatban, amely az Alkotmány-előkészítő eseti bizottság indokait
illeti. Mindannyian tudjuk, hogy több mint 20 éves a jelenleg hatályos alkotmány, húsz és fél
éves, 1989 októberétől számítjuk ennek az azóta többször módosított, de alapjaiban mégiscsak
az akkor életbe lépett alkotmány hatályosságát. Azóta történt lényeges változtatás az
igazságszolgáltatási részeket illetően, és néhány kevésbé lényeges változtatással hatályban
van. Több mint 20 év tapasztalata áll rendelkezésre az alkotmányos intézmények, az akkor
megszületett alkotmányos intézmények működésével és tapasztalataival kapcsolatban,
ugyanígy az Alkotmánybíróságnak is több mint 20 éves erre vonatkozó, rendkívül sokrétű és
sokirányú munkáját ismerjük.

Úgy gondoltuk Lázár János képviselőtársammal együtt, hogy ez az időszak egyrészt
alkalmas arra, hogy számot vessünk mindennel, ami az alkotmány jelenlegi helyzetét
befolyásolhatja, másrészt pedig tegyünk kísérletet - remélhetőleg eredményes kísérletet - egy
új alkotmány előkészítésére. Tehát az alkotmány előkészítése alatt egy eseti bizottság
kidolgozna egy olyan javaslatot, amely közel állna a normaszöveghez, de mégsem
normaszöveget jelentene.

A javaslatban, amelyet a tisztelt képviselőtársaim, a bizottsági tagok ismernek, 45
tagú, tehát igen széles körű, a jelenlegi parlament majdnem 15 százalékát és a tervezett
parlamenti létszám több mint 20 százalékát érintő részvétellel azt mondhatom, hogy mindenki
számára, a jelenlegi törvényhozás igen széles körű közreműködésével működne ez az eseti
bizottság. A bizottságban a 4. pontban írjuk Lázár Jánossal, hogy a 45 hogyan oszlana meg.
Ez arányos lenne, tehát 26-4-7-6-2 részvétellel, csökkenő sorrendben, a frakciók létszámát
illetően működne.

Az 5. pontban elnökre és alelnökökre teszünk indítványt. Már most jelzem, hogy
érkezett egy olyan módosítás, amely a tisztségviselők számát bővíti. El fogjuk ezt fogadni,
Mátrai Márta képviselő asszony az alelnökökkel kapcsolatos számot mind a kormánypárti,
mind az ellenzéki oldalon egy-egy fővel megnövelné, tehát 3 kormánypárti alelnök és 2
ellenzéki alelnök működne ebben az elég sokáig ülésező bizottságban. Ez valószínűleg a
gyakorlati munkában hasznos módosítás lesz. A javaslat elfogadása esetén ez javaslat eseti
bizottságra, tehát a képviselők ezért a munkáért díjazásban nem részesülnek.

Az ügyrendet illetően rendelkezik a 9. pont, szakértőket természetesen fel kell majd
kérni az Országgyűlés költségvetési tartalékából, tehát nem a bizottság eddig elfogadott
keretéből fog ez működni, és minden további egyébként szükségszerű.

Azt reméljük, hogy a ma megkezdődő általános vita lezárásra kerülhet és a részletes
vitára is sor kerülhet a napokban, és az elfogadást követően a bizottság hamarosan
megkezdheti a munkáját. Ezt kívántam elmondani. Ha van kérdésük, nagyon szívesen
válaszolok.

ELNÖK: Akkor megnyitom a bizottsági vitát. Kérem a hozzászólókat, jelezzék
szándékukat. Schiffer képviselőtársam!

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm a szót. Csak azt szeretném jelezni,
hogy tartalmilag annyi problémánk van ezzel a határozati javaslattal, hogy miután egy
alaptörvény, nevéhez is illően kiemelkedik az egyéb jogalkotási tárgyak közül, és jó esetben
több évtizedre, sőt még hosszabb időtávra meghatározza egy ország jogrendszerét. Célszerű
lenne először arra is egy paritásos bizottságot létrehozni, hogy egyáltalán milyen folyamatban
születik meg ez az alkotmány.

Arra gondolok, hogy itt önök nemzeti együttműködést, nemzeti konzultációt hirdettek,
egyáltalán nem magától értetődő, nemcsak az, hogy ez a bizottság a parlamenti arányok
szerint áll fel, az sem magától értetődő, hogy pusztán és kizárólag csak az országgyűlési
határozatban a parlamenti képviselők jelennek meg, mint résztvevők.
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Én nem szeretnék itt most egy alternatívát mondani ezzel kapcsolatban, pusztán azt
jelezném, hogy célszerűbb lenne, ha egy olyan paritásos bizottság jönne létre, hogy záros
határidővel be kell fejezni a munkáját, amely kifejezetten az alkotmányozó folyamatot készíti
elő. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más hozzászóló van-e? Megadom a szót Salamon
képviselő úrnak.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): A Kereszténydemokrata Néppárt támogatja az
országgyűlési határozati javaslatot. De nagyon röviden a tekintetben reflektálnék a Schiffer
képviselőtársam által elmondottakra, hogy maga az alkotmány és maga a Házszabály az
alkotmány alkotásának az úgymond folyamatát rendezi azáltal, hogy az alkotmányban a 19. §,
amelyik az Országgyűlés hatáskörének a felsorolását tartalmazza, legelső rendelkezésként az
Országgyűlés hatáskörébe utalja az alkotmány megalkotását. Tehát ilyen értelemben ez
egyértelműen parlamenti hatáskör, ez az alkotmányos szabály irányadó erre.

A Házszabálynak külön rendelkezései nincsenek, illetőleg annyi van, amit az 1994-
1998-as ciklusban alkalmaztunk, hogy kétfordulós tárgyalásban lehet tárgyalni az alkotmányt,
mint kiemelkedően fontos törvényt. Ezzel a lehetőséggel 1994-1998-ban élt az Országgyűlés,
azaz a kétfordulós rendszer azt jelentette, hogy külön volt parlamenti vitája a koncepciónak,
annak, amit itt ez az eseti bizottság elő fog készíteni. Nyilvánvalóan a koncepcióról aztán az
Országgyűlés döntést hozott, és a koncepció alapján készítette el az eseti bizottság az
alkotmány normaszövegét, gyakorlatilag egy-két kérdés volt - hogy így mondjam - nyitottan,
mert alternatívák jelentek meg, de ennek a megtárgyalására már idő hiányában nem került sor.

Tehát mondjuk kétségtelen, hogy ez az országgyűlési határozati javaslat erről, hogy ez
most kétfordulós legyen vagy ne kétfordulós legyen, nem rendelkezik. Azt gondolom, hogy
az egy helyénvaló dolog, ha ez is kétfordulós lesz, hasonlóképpen, ahogy 1994-98-ban tettük,
ez a határozati javaslat ennek nem áll az útjába.

Tehát úgy gondolom, nincs okunk arra, hogy az országgyűlési határozati javaslatot ne
támogassuk, az pedig talán hosszabb érvelést nem kíván, hogy egy új alkotmány
megalkotására részben az elmúlt 20 év működési tapasztalatai okán, részben pedig azért, mert
a jelenlegi alkotmány preambulumából is kitűnően ideiglenes jellegű, tehát ezekre a
körülményekre tekintettel egy új alkotmány megalkotására feltétlenül szükség lenne.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Szakács Imrének.

DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Én csatlakoznék és
annyival kiegészíteném Salamon László képviselőtársam mondandóját, hogy nyilvánvalóan a
parlamenti lehetséges két forduló sok mindenre lehetőséget ad, például arra is, hogy akár a
kétfordulós tárgyalás - ha majd így döntene az Országgyűlés - között akár egy kvázi
társadalmi vitát is le lehet ezzel összefüggésben folytatni.

A másik, hogy a pártoknak, illetőleg azoknak a tagoknak, akik bekerülnek ebbe az
eseti bizottságba, ez is egy előrelépés, hiszen korábban egy albizottság lett volna a javaslat, és
azt gondolom, hogy megint csak a nemzeti együttműködés keretében elfogadtuk a kisebbségi
javaslatokat. Tehát a tagok mellett a szakértők alkalmazása, illetőleg igénybevétele szinte
korlátlanul lehetséges, úgyhogy azok a szakemberek egy-egy pár mellett, akik az
alkotmányozás folyamatával foglalkoznak, nyugodtan részt vehetnek ily módon ebben a
tevékenységben.

Azt gondolom, a harmadik fontos elem, hogy azért a nyilatkozatokból az is kiderült,
hogy ugyan az 1949. évi XX. törvény a megnevezése a jelenlegi alkotmányunknak, de az
igazi nagy változás ebben a '90-es rendszerváltoztatás során történt meg, és szinte biztos
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vagyok benne, hogy a mostani folyamatban olyan gyökeres változás, mint '90-ben, nem fog
megtörténni. Ennek megfelelően azok a felvetések, amelyeket Schiffer András
képviselőtársam mondott, talán kezelhetőek ezzel a két módszerrel, amit Salamon
képviselőtársam, illetőleg én a figyelmükbe ajánlottam. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szili Katalin!

DR. SZILI KATALIN (MSZP): Köszönöm szépen. Elnök Úr! Tisztelt
Képviselőtársaim! Szeretném Schiffer András frakcióvezető úr, képviselőtársam javaslatát
egyrészről támogatni, és kifejezni azt is, hogy amit Salamon képviselő úr elmondott, az mind
azt támasztja alá, hogy szükség lenne arra, hogy világos viszonyokat teremtsünk abban, hogy
hogyan történik majd, milyen rendszerben ennek az alkotmánynak az elfogadása.
Nyilvánvalóan nem lehet attól eltekinteni, ami a civil szervezetek, érdekképviseletek,
sorolhatnám tovább, mindazoknak a szervezeteknek a bevonását jelenti, akiknek
nyilvánvalóan ebben a hangjukat kell hallatni, mert én azért azt gondolom, hogy egy XXI.
századi alkotmánytól Magyarországon elvárható az, hogy például mondjuk a fenntarthatóság
kérdésében vagy környezeti ügyekben maximálisan korszerű szabályozást tartalmazzon.
Éppen ezért szeretnék kitérni arra is, ami a nemzet kérdésében a határon túliak bevonását is
jelenti abba, ami a nemzet meghatározását jelenti.

Én óvnám magunkat attól, hogy ha létrejön ez a bizottság, amivel egyébként
maximálisan egyetértek, hiszen az elmúlt esztendőkben magam is sokszor felvetettem az
alkotmányozás szükségességének a kérdését, de hogy ebben a 2011-ig elterjedő időben a vita
csak arról folyjon a nyilvánosság előtt és akár belül is, hogy mi történik ezzel, hogyan történik
az elfogadása, hogyan vonjunk be különböző szervezeteket. Éppen ezért azt gondolom, hogy
el is venné annak az élét, ami ennek az alkotmánynak a lényegi elemét jelenti, hogy a Magyar
Köztársaságnak a rendszerváltozást követő 20 év elteltével szülessen egy XXI. századi,
korszerű alkotmánya.

Én javaslom azt, hogy a bizottság fontolja meg, elnök úr, hogy készüljön-e még egy
országgyűlési határozati javaslat, vagy pedig egy olyan grémiumnak a létrehozása, akár a
bizottságból is, amelyik ennek a menetrendjét felállítja, és ennek a bizottságnak a
rendelkezésére bocsátja. Így, ha szükséges, azt gondolom, hogy erre akár konkrét javaslatot is
tehetünk. Egyetértve akár azzal is, amit Salamon képviselő úr mondott, hogy két fordulóban
történjen, csak akkor ezt szerintem szükséges lenne rögzítenünk, hogy kiket vonunk be,
hogyan történjen az elfogadása.

Felmerült az is, hogy esetleg népszavazás legyen, alkotmányozó nemzetgyűlés és
sorolhatnám tovább. Szerintem ebben teremtsünk világos viszonyokat, ne rontsuk ezen
alkotmány létrejöttének a lényegét azzal, hogy esetlegesen ilyen technikai jellegű viták
rombolják a felépítését. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Salamon képviselő úr!

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm. Szeretnék tulajdonképpen
megerősítően - ami a tartalmi követelményeket illeti - reflektálni Szili Katalin, illetőleg
Schiffer képviselőtársam felszólalására. Az előbb nem mindenre tértem ki, hanem arról
beszéltem, hogy az alkotmányozás folyamatát hogyan szabályozza az alkotmány. Sokat
valóban nem tartalmaz, rendelkezik, hogy az Országgyűlés hatáskörébe tartozik, illetőleg
hogy a Házszabály a kétfordulós tárgyalást lehetővé teszi, amit megjegyzem, a
rendszerváltozás óta egyetlenegyszer alkalmazott az Országgyűlés, hogy külön tárgyalt egy
koncepcióról, és a koncepció alapján lett volna szándékában az Országgyűlésnek a normáról.
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Mind a koncepció-megtárgyalás, mind a norma természetesen általános és részletes vitára
tagolódik elméletileg, nyilvánvalóan módosító javaslattól függően.

Én erről beszéltem az imént. Amire még szeretnék visszatérni: gondolom, az egy
pillanatig sem lehet kérdéses, hogy az alkotmányozás folyamata nem lehet a parlamenti
pártok - hogy így mondjam - privilégiuma. Közjogilag az Országgyűlés hatáskörébe tartozik
az alkotmányozás, azonban nyilvánvalóan az új alkotmány legitimációjának sokkal szélesebb
alapon kellene állnia. Amivel nem értek egyet, hogy ha itt mi országgyűlési határozati
javaslatban ezt előre formalizálni kívánnánk, nyilvánvalóan, amikor az Alkotmány-előkészítő
bizottság összeül és nekifog ennek a munkának, a legelső kérdés valóban az lesz, hogy a
társadalom különböző szegmensei hogyan, milyen formában fognak részt venni.

Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a '94-98-as országgyűlési határozati javaslat sem
tartalmazott semmi formalizált normaszöveget e tekintetben, legalábbis én így emlékszem
erre. Lehet, hogy tett egy utalást, hogy a társadalmi szervezetek részvételét lehetővé kell
tenni, de konkrét megjelölést nem tartalmazott. Tehát szervezetek katalógusát, a részvételnek
bármiféle formalizált módját az országgyűlési határozat nem tartalmazta. Ebből adódóan igen
rugalmasan tudott eljárni a bizottság, mert azzal kapcsolatban is óvnék, hogy mi itt most
megpróbálnánk formalizálni előre ezt a részvételt, és akkor kiderül, amikor a bizottság elkezd
dolgozni, hogy óh, erre nem gondoltak, óh, arra nem gondoltak, nem volt jó az eredeti
országgyűlési határozat, mert kizár esetleg olyan tényezőket, akiket nem lett volna szabad
kizárni, stb.

Tehát én azt gondolom, hogy az országgyűlési határozati javaslat jelenlegi tartalma
nem zárja ki ezt, és miután - ha szabad mondanom - nem egy elszigetelt személyes vélemény,
amit én mondok, a Kereszténydemokrata Néppárt nevében nyilatkozom, és az imént Szakács
Imre is utalt a társadalmi vitára, tehát azt gondolom, hogy az alkotmányügyi bizottságban a
most elhangzó nyilatkozatok támpontot jelentenek. Politikai értelemben szabadjon azt
mondanom, hogy valamiféle politikai garanciát jelentenek arra nézve, hogy ez az
alkotmányozás valóban a legszélesebb körű alapokra helyeződjék. Egyébként ez minden
résztvevőnek az érdeke, hogy az alkotmányt nemcsak a szigorúan vett közjogi értelemben,
hanem társadalmi értelemben is legitimnek fogadja el a társadalom, tehát ezek a
követelmények ilyen értelemben természetükből adódnak.

A mondanivalóm lényege az, hogy ne próbáljuk meg ezt formalizálni, mert szinte
biztos vagyok, hogy ez jól nem sikerülhet, utólag csak problémát jelent, a bizottság
mozgásterét, a rugalmas eljárását korlátozná.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szili Katalin!

DR. SZILI KATALIN (MSZP): Köszönöm szépen. Én akár elfogadhatom azokat az
alapvetéseket is, amit Salamon képviselőtársam mondott, de azt gondolom, hogy lévén a
határozatban, ami ezt az Alkotmány-előkészítő eseti bizottságot létrehozza, két feladatot kap a
bizottság: az egyik az, hogy tekintse át a mostani alkotmányt, különböző szempontok alapján,
és ez alapján készítsen egy, az új alkotmány alapvető elveire vonatkozó határozati javaslatot.
Véleményem szerint azt a vitát lezárhatnánk, ha elfogadná a tisztelt bizottság azt, hogy ne
csak az alapvető elveire, hanem "és a megalkotás módjára", tehát ha betennénk egy olyan
kiegészítést, hogy "az alapvető elveire és az alkotmány megalkotásának módjára vonatkozó
határozati javaslatot", akkor szerintem ezzel teljesíteni tudnánk azt a két feladatot, amit mi ma
hiányolunk, tehát kiegészítve ezzel a feladattal. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászólás? (Nincs jelzés.) Ha nincsen,
akkor visszaadnám a szót elnök úrnak.
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DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Annak örülök,
hogy számos érv elhangzott, tehát valamennyi frakció és a parlamentben helyet foglaló
képviselők fontosnak és szükségesnek érzik a javaslat megtárgyalását és ennek a munkának
az elindulását.

Én nem ismétlem meg, Schiffer képviselő úr és Szili Katalin képviselő asszony több
alkalommal, részben azonos indokokkal, bizonyos kritikával illették a határozati javaslatot.
Én ezeket nem kívánom nagyon hosszasan megindokolni, mármint előterjesztői érvelésként,
utalok arra, amit Salamon László elmondott többszöri hozzászólásában vagy Szakács Imre, az
a lényeg, és ebben foglalható össze, hogy valóban a javaslat nem kívánja megkötni a
létrehozandó testületnek a mozgási lehetőségét. Több mint egy év áll rendelkezésre erre a
munkára, reméljük, hogy eredményes munkára. Ügyrendet is fog tartalmazni a tevékenység
megindulásakor vagy azt követően nyomban az eseti bizottság, ott nagyon sok mindenre lesz
mód, szabályozásra is, tehát én azt mondanám, hogy jelenleg az általános vitára való
alkalmasság tekintetében döntésre érett a helyzet.

Ma lesz a vitája egyébként, úgyhogy mindenkinek módja lesz kifejteni az álláspontját.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát akkor döntenünk kell először a tárgysorozatba-
vételről. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 20 igen. Van-e, aki
ellenzi? (Szavazás.) 1 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodás. Köszönöm szépen.

Kérem, aki egyetért azzal, hogy általános vitára alkalmas a javaslat, kézfeltartással
jelezze! (Szavazás.) 20 igen. Ki az, aki nem tartja alkalmasnak? (Szavazás.) 1 nem. Ki az, aki
tartózkodik? (Szavazás.) 5 tartózkodás.

Kérdezem, hogy a bizottságból ki lesz a többségi vélemény előadója? Szakács
képviselő úr jelentkezik? (Dr. Szakács Imre: Én Salamon képviselő urat javaslom.) Ő
vezérszónok lesz ebben.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Osszuk meg a feladatot. Én javaslom Szakács
Imrét.

ELNÖK: Szakács Imre vállalja? (Dr. Szakács Imre: Igen.) Akkor megvan a többségi
előadó. A kisebbségi véleményt ki fogja elmondani? (Dr. Schiffer András jelentkezik.)
Schiffer képviselő úr. Köszönöm szépen.

Akkor visszaadom az elnöklést elnök úrnak.

(Az ülés vezetését dr. Balsai István, a bizottság elnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor ezzel a napirenddel végeztünk, mármint ezzel az
a) ponttal.

A kampányfinanszírozás átláthatóvá tételével kapcsolatos törvények
módosításáról szóló T/30. számú törvényjavaslat

A b) pont alatt ugyancsak képviselői indítványról van szó, jelen van Karácsony
Gergely képviselő úr, a kampányfinanszírozás átláthatóvá tételével kapcsolatos törvények
módosításáról szóló T/30. számú javaslatról van szó. Megadom a szót az előterjesztőnek.

Karácsony Gergely (LMP) szóbeli kiegészítése
KARÁCSONY GERGELY (LMP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm a

szót, Nyilván mindannyian egyetértünk abban, hogy a magyar politika egyik legfontosabb
adóssága a kampányfinanszírozás jelenlegi rossz szabályozása, amely átláthatatlan,
betarthatatlan és csökkenti az állampolgárok bizalmát a politikai intézményekben, illetve azt
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is hozzá kell tennünk, hogy jelentős mértékben, illetve nem tudjuk, hogy milyen mértékben,
de valószínűleg jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy Magyarországon az elmúlt
években erősödött a politikai korrupció, minden nemzetközi vizsgálat azt mutatja, hogy
Magyarország helyzete romlott az átláthatóság tekintetében.

Azt gondolom, hogy a jéghegy csúcsa a kampányfinanszírozás, és igazából az elmúlt
években elég intenzív társadalmi vita alakult ki az ezzel kapcsolatos kérdésekről.

Az előző parlamenti ciklusokban nem sikerült konszenzusra jutni, nem volt meg a
szükséges kétharmados többség egyik változtatási javaslat mellett sem, viszont a civil
szervezetek, a Transparency International, a Freedom House és az Eötvös Károly Intézet a
Fidesz és az MSZP korábbi javaslataiból összefésülhető dolgokat összefésülte egy közös
javaslatba, amely sajnos, az előző parlamenti ciklusban már nem került végszavazásra, tehát a
parlament végül is nem tudott róla dönteni.

A Lehet Más a Politika számára azért kiemelten fontos ez a kérdés, mert azt
gondoljuk, hogy ahhoz, hogy visszaszerezzük az állampolgárok bizalmát a politikai
intézményekben és a demokráciában, ahhoz növelnünk kell az átláthatóságot, és az egyik
legkritikusabb ponton kezdenénk el ezt a folyamatot, a kampányfinanszírozás terén.

A javaslat tehát abban az értelemben nem is a Lehet Más a Politika javaslata, hogy az
eredeti szöveget mi csak minimális dolgokban módosítottuk, ez a javaslat a Transparency
International és a Freedom House, két tekintélyes nemzetközi civil szervezet javaslata. A
javaslat lényege röviden, összefoglalva egyrészt a nyílt kampányszámla bevezetésének az
intézménye. Ez azt jelenti, hogy az állampolgárok és az Állami Számvevőszék által követhető
módon lehet csak kampánykiadásokat finanszírozni. Ezt az intézményt egyébként a Lehet
Más a Politika önszorgalomból meg is valósította már a választási kampány során. Egy másik
fontos eleme, hogy rögzíti a lehetséges jogi személytől vagy természetes személytől származó
lehetséges adományok plafonját, illetve az eredeti javaslat is és a mi javaslatunk is jelentős
mértékben növelte a kampányra fordítható kiadások költségvetési plafonját.

Az eredeti javaslat megötszörözte ezt a bizonyos 386 millió forintot, amiről mindenki
tudja, hogy vicc, és mindenki tudja, hogy a nagy pártok nem tudják betartani. Az LMP abban
az anyagi helyzetben volt, hogy be tudta volna tartani, ha nagyon akarja, de látjuk azt, hogy a
kampányköltések jóval fölötte vannak ennek a számnak, és ez egy nagyon cinikus helyzetbe
hoz mindenkit. Azt gondolom, hogy mindenkinek közös érdeke, hogy ezt a dolgot rendbe
tegyük.

Mivel a parlament létszáma éppen változóban van, ezért annyiban módosítottuk az
eredeti javaslatot, hogy 1 milliárd forintban húztuk meg a javaslatban ezt a maximális költési
plafont. Azt gondolom, hogy ez egy reális keret. Az idei választáson valószínűleg ezt a keretet
nem is lépték volna túl a nagy pártok. Bár egyébként 2006-ban, amikor egy intenzíven
nagyobb tétű kampány volt, akkor legalábbis a reklámszakemberek becslése szerint ennél is
többet költöttünk, pedig négy évvel ezelőtt az még több pénznek számított. A javaslatban az is
szerepel, hogy ez egy rugalmas szabály, tehát nincsen kőbe vésve ez az 1 milliárd forint, a
következő választások idején az inflációval növekszik ez az érték.

Összességében azt gondolom, hogy ez egy kulcsjelentőségű kezdeményezés. Nagyon
fontos lenne, hogy az új parlament, és különösen az új kétharmados többséggel bíró többség
kifejezze a szándékát az átláthatóság növelése érdekében, kifejezze azt a szándékát, hogy
valóban új helyzetet szeretne nyitni a demokrácia történetében. Éppen most vitázunk a
választási eljárásról szóló törvényről, azt gondolom, hogy ott álproblémákat kezelünk, valódi
problémákat is kezelni kell. Ezek között kiemelt jelentősége van a kampányfinanszírozásnak.

Ez a javaslat szerintünk egy jó javaslat, de természetesen nyitottak vagyunk a
módosító indítványokra, és nyitottak vagyunk egy társadalmi párbeszédre azzal
kapcsolatosan, hogy sikerüljön végre átláthatóvá tenni a kampányok finanszírozását.
Köszönöm a figyelmet.
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Hozzászólások, megjegyzések
ELNÖK: Köszönöm szépen. A hozzászólások következnek. Harangozó képviselő úr

jelentkezett!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Ez a javaslat, amelyet Karácsony Gergely most benyújtott, el is hangzott, hogy olyan 95
százalékban megegyezik a Tóbiás József által benyújtott javaslattal, aminek természetesen az
alapja egyébként a civil szervezetek javaslatai voltak, amit a Ház az előző időszakban, főleg
az ellenzék miatt nem nagyon támogatott.

Ettől függetlenül természetesen támogatjuk a javaslatot, de azért egy-két dolgot
szeretnék már itt megjegyezni. A kampányszámla intézményével természetesen egyetértünk,
de arról majd kellene beszélnünk, hogy mennyi realitása van mondjuk egy kistelepülésen lévő

önkormányzati képviselőnek kampányszámlát nyitnia, mert az önök javaslatában ez most
kiterjesztődik erre a szintre is.

A másik, ami érdekes kérdés tud lenni, hogy a pénzbeli támogatáson kívüli
hozzájárulások szabályozása miért maradt ki most ebből a javaslatból, ami a Tóbiás-féle
javaslatban még benne volt, azt hiszem, hogy nagyon fontos része a párt- és
kampányfinanszírozásnak ez a szelete is. Abszolút konstruktívan kívánunk egyébként
hozzáállni és támogatjuk a javaslatot, már csak azért is – mint mondtam -, hiszen majdnem
teljesen megegyezik a mi korábbi javaslatunkkal. Köszönöm szépen.

Határozathozatal
ELNÖK: Köszönöm. Nem látok több hozzászólást. Kérdezem a tisztelt bizottságot,

hogy először a tárgysorozatba-vételről határozunk. Ki támogatja a tárgysorozatba-vételt?
(Szavazás.) 8 igen. Ki ellenzi? (Szavazás.) 3 nem. Kik tartózkodnak? (Szavazás.) 17
tartózkodás. A bizottság nem vette tárgysorozatba.

Az általános vitára alkalmasságról nem kell szavaznunk, mert nincsen tárgysorozatba
véve. Köszönöm szépen. A napirendi ponttal végeztünk.

Az MSZP képviselőcsoportjának megkeresése a Házszabály
vizsgálóbizottságokra, illetve albizottságokra vonatkozó rendelkezéseinek értelmezése
tárgyában

A 3. napirendi pont következik, az MSZP képviselőcsoportjának megkeresése a
Házszabály vizsgálóbizottságokra, illetve albizottságokra vonatkozó rendelkezéseinek
értelmezése tárgyában. Tehát ügyrendi bizottságként fogunk eljárni. Állásfoglalás kialakítása
a Házszabály 143. § (3) bekezdése szerinti eljárásban.

Az MSZP képviselőcsoportja indítványáról van szó. Kérdezem, ki kíván hozzászólni?
Harangozó képviselő úr!

Dr. Harangozó Tamás (MSZP) szóbeli kiegészítése
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. A házbizottság

előtt is járt az ügy, és továbbra is azt gondoljuk, és azt tartjuk, hogy nem az állandó
bizottságok albizottságánál van a helye a politikai vizsgálatoknak vagy egyáltalán a vizsgálati
eseményeknek. Már látjuk, hogy mire kívánja felhasználni a Fidesz ezt a fajta működést.
Továbbra is azt gondoljuk, és ragaszkodnánk ahhoz, hogy az elmúlt évek gyakorlata alapján
vizsgálóbizottságok álljanak fel az ilyen ügyek kivizsgálására és ne az állandó bizottságok,
szakbizottságok tevékenységét kössük le ezzel. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Schiffer képviselő úr kért szót.
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Hozzászólások, megjegyzések
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Tisztelt Elnök Úr! Természetesen, ha bármilyen

konkrét ügyben vizsgálatot kezdeményez, tehát ami az elmúlt nyolc év kormányzati
gyakorlatát illeti, bárki a parlamentben, azt mi támogatni fogjuk. Sőt, az alakuló ülést
előkészítő tárgyalásokon indítványoztuk azt, hogy könnyítsük is meg a vizsgálóbizottság
felállításának a jogát az ellenzéki pártok oldalán. Ugyanakkor itt, így, ebben a gyakorlatban a
vizsgálóbizottság intézménye meg van kerülve. A szakbizottságok nem arra valók, hogy
általános jelleggel, konkrét ügyek megjelölése nélkül vizsgálatokat folytassanak le. Ha van
konkrét ügy, egyetértve egyébként itt a Szocialista Párt indítványával, erre tessék
vizsgálóbizottságot létrehozni, a szakbizottságok nem erre valók.

ELNÖK: Köszönöm. Más hozzászólást nem látok. Tisztelt Bizottság! A bizottság
tagjainak rendelkezésére bocsátottuk azt a tervezetet, ami a 2006-2010. alkotmányügyi,
igazságügyi és ügyrendi bizottság általános érvényű állásfoglalásának készült. Ebben vastag
betűvel jeleztük azokat a hivatkozásokat, amelyek lehetővé teszik azt, hogy az állandó
bizottságok vizsgálati tevékenységet folytassanak.

Utalás történik itt egy korábbi ügyrendi bizottsági állásfoglalásra. Szóhasználat
kérdése, hogy valamit ellenőrzésnek vagy vizsgálatnak hívunk. Természetesen miután nekünk
is van ilyen bizottságunk, a bizottság hatáskörébe tartozó jogszabályok hatályosulását
ellenőrző albizottságként működik, semmi akadálya nincsen az ilyen szóhasználatnak e
szerint az állásfoglalás szerint. Természetesen a külön vizsgálóbizottság létrehozásának, tehát
az Országgyűlés döntésén alapuló külön vizsgálóbizottság létrehozásának semmi akadálya
nincsen, ez az állásfoglalás nem áll azzal ellentétben.

Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e észrevétel? Salamon László!

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Annyiban szeretném megerősíteni az elnök úr
által elmondottakat, hogy a bizottságoknak általánosságban van egy ellenőrző feladatuk.
Tehát Schiffer képviselő úrnak nincs igaza abban, hogy ha eleve úgy értelmezi a bizottságok
funkcióját, hogy azok az ellenőrző tevékenységet – amibe vizsgálatokat is bele lehet érteni –
kizárnák. Hiszen a Házszabály úgy határozza meg az állandó bizottságok feladatát, hogy az
Országgyűlés javaslattevő, kezdeményező, ellenőrző – most lehet, hogy nem pontosan
mondom, mert öt elemből áll a meghatározás, és most csak a harmadikat mondom -, illetve
törvényben és Házszabályban meghatározott esetben ügydöntő szervei. Tehát az ellenőrző
funkció benne van.

Egy dologra szeretnék emlékeztetni, az úgynevezett Tocsik-ügyre. Az alkotmányügyi
bizottság legjobb emlékezetem szerint kezdett foglalkozni ezzel az üggyel, és előrehaladott
vizsgálatot folytatott. Emellett került külön felállításra aztán úgy emlékszem, ha nem csal az
emlékezetem, egy vizsgálóbizottság. Tehát a vizsgálóbizottságok felállításának ez az
állásfoglalás nem áll az útjában. Ez az állásfoglalás arról szól, hogy vizsgálati természetű,
ellenőrző természetű feladatokat minden állandó bizottság végezhet a saját hatáskörében.

Határozathozatal
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor határozatot hozunk. Kérdezem, hogy kik azok,

akik egyetértenek az imént ismertetett és szóban kiegészített állásfoglalással. (Szavazás.) 20
igen. Kik ellenzik az állásfoglalást? (Szavazás.) 6-an ellenzik.

Tehát elfogadtuk az állásfoglalást, és értesíteni fogjuk erről az elnök urat, a szavazás
eredményét is beleértve. Köszönöm szépen.
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Az Állami Számvevőszék elnökét és alelnökét jelölő eseti bizottság létrehozásáról
szóló H/188. számú határozati javaslat

Áttérünk a 4-es, tehát a kiegészített napirendi pontok közül az elsőre, az Állami
Számvevőszék elnökét és alelnökeit jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló határozati
javaslatra, H/188. szám alatt megkapták a javaslatot képviselőtársaim. Ennek a javaslatnak a
lényege az ott írt arányú összetétel. Ezzel kapcsolatban a papír mindent tartalmaz, én ezt
külön kiegészíteni nem kívánom. Tehát 4-1-1-1-1 arányban, csökkenő sorrendben, így látjuk
ezt megvalósíthatónak. Tehát 5:3 arányban végeredményben a kormánypártok és az ellenzéki
pártok arányát.
Határozathozatal

Kérdezem, hogy ki kíván ehhez hozzászólni? (Nincs jelzés.) Nem látok hozzászólást.
Kérdezem akkor a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki egyetért a Számvevőszék elnökét és
alelnökeit jelölő eseti bizottság létrehozásával kapcsolatos javaslattal. (Szavazás.) Egyhangú.
Köszönöm szépen.

A Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításával
kapcsolatos T/189. számú törvényjavaslat

Következik az 5. pont, amely összefügg a 6. ponttal is, a Magyar Köztársaság
alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításával kapcsolatos T/189. szám alatt
előterjesztett törvényjavaslattal, amelynek együttes vitáját javaslom, mert mind a kettőnek
Mátrai Márta az egyik előterjesztője. Meg is adom a szót a képviselő asszonynak.

Dr. Mátrai Márta (Fidesz) szóbeli kiegészítése
DR. MÁTRAI MÁRTA (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt

Bizottság! Az elnök úr a felvezetőjében már az indoklást is elmondta. Én nagyon fontosnak
tartom, hogy mind az alkotmányról, mind pedig az Alkotmánybíróságról szóló törvény
módosítását nem is lehet elkülöníteni, tehát párhuzamosan történjék, hiszen ismeretes
valamennyiünk előtt, hogy az alkotmány 32/A §-a az Alkotmánybíróságra vonatkozó részt
tartalmazza. Ebből kijönne egy mondat, nevezetesen az, hogy egy 8 tagú jelölőbizottságra tesz
javaslatot az előterjesztő. Az indokolásban is részletesen ki van fejtve, hogy ezt miért tartjuk
fontosnak.

Fontosnak tartjuk azért, mivel tudjuk, hogy az Alkotmánybíróság az
alkotmányvédelem egyik legfőbb szerve. Nagyon fontosnak tartjuk továbbá, hogy funkcióját
maradéktalanul el tudja látni.

Én azt a fordulatot emelném ki az indokolásból, amelyik úgy fogalmaz, hogy az
Alkotmánybíróság jelenleg csupán 9 tagból áll, a teljes ülésének határozatképességét ez
nagyon sok esetben veszélyezteti, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy nagyon sokszor az
Alkotmánybíróság tagjainak a száma olyan mértékben csökken, hogy a független és önálló
munkáját nem tudja maradéktalanul teljesíteni.

Ezért tettük azt a javaslatot és emeljük be az Alkotmánybíróságról szóló törvénybe is a
8 tagú testületnek a felállítását, ami természetesen az Országgyűlés hatáskörébe tartozik és
kétharmados elfogadást igényel, hogy az Alkotmánybíróság zökkenőmentes működését ezzel
biztosítani tudjuk. Köszönöm szépen.

Hozzászólások, megjegyzések
ELNÖK: Köszönöm szépen. A hozzászólások következnek. Rubovszky képviselő úr

jelentkezett, utána Harangozó képviselő úr!

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): A Kereszténydemokrata Néppárt támogatja
ezt a javaslatot. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy sajnos, a mostanáig fennálló 5 tagú
jelölőbizottság képtelen volt megoldani a problémát évek óta, és legjobb tudomásom szerint a
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9 fős testület rövid határidőn belül 8 főre fog redukálódni, mert az egyik alkotmánybíró egyéb
feladatot kap, tehát mindenféleképpen elemi szükséglet az, hogy az Alkotmánybíróság teljes
létszámmal tudjon tevékenykedni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Harangozó képviselő úr kért még szót.

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném
kérdezni, hogy az indítvány 2. § (2) bekezdése, hogy hatályát veszti az alkotmány 24. § (5)
bekezdése, ez mit kíván tenni?

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Úgy érzem, ehhez én tartozom magyarázattal. Itt az
alkotmánynak egy olyan rendelkezését kívánjuk hatályon kívül helyezni, ami egyébként gátja
lenne többek között a ma elfogadott eseti bizottsággal kapcsolatos döntésünknek, hiszen
négyötödös, sehol nem szereplő, azóta sem gyakorolt, négyötödös elfogadáshoz köt dolgokat.
Ez az alkotmánymódosítás egyúttal ezt a helyzetet is rendezi. Tehát ez nem az
Alkotmánybírósággal függ össze.

Harangozó képviselő úr!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Akkor úgy általában a törvénytervezetről
szeretném mondani, hogy a 8 tagú jelölőbizottság bekerül ebbe a törvénybe, és ahogy nézem,
szó szerint be fog kerülni az Alkotmánybíróságról szóló törvénybe, de még ott sem látunk
semmilyen szabályozást, hogy akkor ez kikből fog állni, hogy fog állni. Legalább valami
minimális garanciális szabályok kellenének, hogy ennek az összetétele mi lesz, vagy akkor ez
hogyan lesz majd eldöntve, egy egyszerű parlamenti többségű döntéssel vagy mivel?

A másik, hogy ez viszont egyszerűen felháborító és elképesztő, hogy egy
Alkotmánybíróság tagjainak megválasztásáról szóló javaslat farvizén azt a garanciális
szabályt, ami az alkotmány koncepciójának az elfogadásához vagy akár már magának a
mostani határozatnak az elfogadásához az Országgyűlés szinte teljes konszenzusát követeli
meg, a négyötödös többséget, ami nem véletlenül került bele természetesen az alkotmányba,
azért került bele, mert az alkotmányozó többség, a kétharmados többség egy dolog, de a
társadalom egészét a parlament négyötöde fedi le, és nagyon fontos garanciális szabály ez
egyébként. És mondom: leginkább azt tartom elképesztőnek, hogy ezt egy ilyen hatályvesztő,
egyébként a témához egyáltalán nem kapcsolódó törvényjavaslat farvizén kívánja a többség
az egyik legfontosabb garanciális szabályt elvenni mind az ellenzéktől, mind pedig egyébként
szerintem az egész országtól. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Szili Katalin jelentkezett.

DR. SZILI KATALIN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértve a Harangozó
Tamás képviselőtársam által elmondottakkal, én a dilemmáimat szeretném megosztani a
tisztelt bizottsággal, hiszen az elmúlt esztendőkben a jelölésnek megvolt egy módja, a
házelnök vezette bizottságban minden frakció képviseltette magát, és mindannyian tudjuk,
hogy alapvetően nem a politikai egyeztetés volt elsősorban a gátja egyébként a jelölésnek,
hanem a jelölés módja volt mindig a legfőbb kérdés.

Tehát alapvetően azt gondolom, azzal, hogy most létrehozunk egy 8 fős bizottságot,
amely bizottságról nem tudjuk, hogy micsoda, hiszen ma egy fekete doboz ez a bizottság, nem
tudom, hogyan fogja tudni megoldani azt a problémát, ami az elmúlt esztendőkben mindig is
a gátja volt annak, hogy adott esetben a politikai szempontokon túli szempontokat megoldjuk.
Mégpedig az, hogy hogyan történik, kik jelölhetnek, kik adhatnak javaslatot, hiszen számtalan
esetben voltunk olyan helyzetben, hogy megvolt már a jelölt, konszenzusközeli állapot volt,
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ugyanakkor olyan politikai szempontok kerültek előtérbe, ami egyszerűen gátjává vált. Annak
sem látom a garanciáját ebben a tervezetben, hogy ennek a kiküszöbölése megtörténik-e, a
merítés módja megtörténik-e, a bizottság felállítása garanciát jelent-e arra, hogy azt, ami
eddig a problémát okozta, ki tudjuk küszöbölni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Rubovszky képviselő úr!

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelt Bizottság! Azt hiszem, hogy ebből a
8 főből lehetne következtetni arra, hogy az előbb elfogadott számvevőszéki tisztségviselőket
jelölő bizottság mintájára kellene előterjeszteni egy határozati javaslatot. Azt hiszem, hogy
erre a legilletékesebb az Alkotmány- és igazságügyi bizottság lesz, merthogy az
alkotmánybíró-jelölés nyilvánvalóan a mi hatáskörünk, legközelebb hozzánk áll, tehát azt
hiszem, hogy arra a mintára, amit mi tulajdonképpen elfogadtunk és általános vitára is
alkalmasnak tartottunk, nekünk kellene előterjeszteni egy ilyen határozati javaslatot, és ez az
összes felmerült kérdést egy pillanat alatt megoldaná. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Visszaadom a szót az előterjesztőnek.

DR. MÁTRAI MÁRTA (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Gyakorlatilag
a legfontosabb, legalábbis ami az ellenzék oldaláról elhangzott, a jelölés módja a legfőbb
kérdés, fogalmazott Szili Katalin is. Rubovszky képviselőtársam szinte megadta erre a
választ, hiszen ezt a választ szerettem volna én is adni. Pár perccel ezelőtt fogadtuk el az
Állami Számvevőszék elnökének jelöléséről, illetőleg az ezzel kapcsolatos előterjesztést, és
úgy gondolom, hogy ha ezt a két alaptörvényt elfogadjuk, akkor utána akár az alkotmányügyi
bizottság, illetőleg akár az előterjesztő egy újabb javaslattal áll elő, országgyűlési határozati
javaslat formájában, amelyben felállítjuk ennek a módját és választ kap az ellenzék erre a
kérdésre. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Szili Katalin kért szót.

DR. SZILI KATALIN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én akár egyet is
érthetnék ezzel, de azt javaslom, hogy ennek az elfogadása csak akkor történjen meg, ha ez a
határozat elkészül, és ha világosan látjuk azt, hogy emögött milyen megoldás húzódik.
Hangsúlyozom még egyszer: mindaddig, amíg ez nem világos, azt gondolom, hogy
magunkkal sem vagyunk igényesek abból a szempontból, hogy tényleg a parlament 386
képviselője világosan lássa azt, hogy egyébként a módja hogyan történik a jelölésnek,
illetőleg kik vesznek ebben részt.

Elnök úr, azt kérem, hogy az a határozat, amiről az előterjesztő képviselő asszony
beszélt, az készüljön el, és ennek a törvényjavaslatnak a sorsát ossza, tehát együtt kerüljön
beterjesztésre. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Az együttes vitát lefolytattuk. A
tárgysorozatba-vételről határozunk. Ki az, aki a képviselői indítványt az 5. és a 6. pont
együttes szavazásával támogatja? (Szavazás.) 17 igen. Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) 8 nem.
Határozathozatal

Az általános vitára alkalmasságot döntjük el. Ki az, aki alkalmasnak találja?
(Szavazás.) 17 igen. Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) 8 nem. Köszönöm szépen.

Tisztelt Bizottság! Akkor döntöttünk valamennyi napirendi kérdésben. Gondolom, itt
is kell állítanunk többségi és kisebbségi előadót. A többségi vélemény tolmácsolását
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Rubovszky képviselő úr vállalta, a kisebbségi vélemény tolmácsolását pedig Szili Katalin.
Köszönöm szépen. Ezzel végeztünk.
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Tisztelt Bizottság! Holnap is tartanunk kell ülést, hiszen a mai viták eredményeképpen
nyilván már jelzett módosítások történnek, úgyhogy délben egy remélhetőleg rövid ülést
fogunk tartani. Köszönöm a megjelenést.

(Az ülés végének időpontja: 11 óra 02 perc)

Dr. Balsai István
a bizottság elnöke

Dr. Gyüre Csaba
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva


