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A bizottság részéről

Megjelent

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

Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság alelnöke
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Dr. Molnár Attila (Fidesz)
Dr. Szakács Imre (Fidesz)
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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. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)
Murányi Levente (Jobbik)
Dr. Schiffer András (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) megérkezéséig dr. Mátrai Mártának (Fidesz)
Dr. Budai Gyula (Fidesz) dr. Szakács Imrének (Fidesz)
Dr. Dorkota Lajos (Fidesz) megérkezéséig dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)
Dr. György István (Fidesz) dr. Molnár Attilának (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)
Dr. Szili Katalin (MSZP) dr. Lamperth Mónikának (MSZP)
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Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Becker Pál főigazgató (Állami Számvevőszék)
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
Dr. Nyitrai Zsolt államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Tavaszi Zsolt (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Balczó Zoltán képviselő (Jobbik)
Dr. Nyikos László képviselő (Jobbik)
Hegedűs Lorántné képviselő (Jobbik)
Pörzse Sándor képviselő (Jobbik)
Novák Előd képviselő (Jobbik)
Dr. Molnár Zsolt képviselő (MSZP)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 34 perc)

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

Tisztelettel üdvözlöm a bizottság ülésén jelenlévőket, kedves képviselőtársaimat, a
meghívottakat, előterjesztőket.

Mindenekelőtt ismertetem a helyettesítések rendjét: Szakács Imre helyettesíti Budai
Gyulát, Molnár Attila György Istvánt, Balsai István Cser-Palkovics Andrást, Horváth Zsolt
Dorkota Lajost, Mátrai Márta Bohács Zsoltot, Lamperth Mónika Szili Katalint, Vas Imre
Papcsák Ferencet, Rubovszky képviselő úr pedig Salamon László képviselő urat. Ezek az
eddigi helyettesítések. Ennek megfelelően bőven határozatképesek vagyunk.
A napirend elfogadása

Kérdezem, hogy az előzetesen kiküldött napirendi javaslattal egyetértenek-e. Aki igen,
annak várom a szavazatát. (Szavazás.) Ellenszavazat? (Szavazás.) Nem volt; egyhangúlag
elfogadtuk a napirendünket.
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat
(T/1062. szám); általános vita; az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság
2009. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről (T/1062/1. szám)

Rátérünk az 1. napirendi pontra: a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló javaslat
általános vitára való alkalmassága, s ezzel kapcsolatban a Számvevőszék jelentése.

Átadom a szót az előterjesztőnek a pénzügyminisztérium részéről.
Tavaszi Zsolt szóbeli kiegészítése

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. Tavaszi
Zsolt vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztériumot képviselem.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A T/1062. számú törvényjavaslat az
államháztartásról szóló törvénynek megfelelően a törvény zárszámadással kapcsolatos
rendelkezéseinek végrehajtását szolgálja. A törvényjavaslatot a kormány minden évben a
költségvetési évet követő nyolc hónapon belül, tehát augusztus 31-éig kell benyújtsa a
törvényhozásnak, az Országgyűlésnek és ezt megelőző két hónappal az Állami
Számvevőszéknek. Ezen időpontoknak megfelelően a kormány teljesítette ezen
kötelezettségeit.

A törvény normaszövege a költségvetés tavalyi évi finanszírozásáról, a végrehajtás
szabályaival összefüggő kérdésekről szól, és mintegy húsz mellékletben tartalmazza a
központi költségvetés, helyi önkormányzatok, alapok, uniós programok elszámolásait, azok
összegeit, előirányzatait és azok teljesítését.

Röviden a gazdaságpolitika elmúlt évi fő vonásairól annyit kell mondanunk, hogy
2009 legfontosabb reálgazdasági folyamatai kedvezőtlenebbül alakultak, mint a tervezettek, a
globális gazdasági és pénzügyi válság mélyebben sújtotta az országot. A kormánynak a
gazdasági visszaesés mértékére vonatkozó prognózisát is kétszer kellett módosítania, két
lépésben év közben: a tervezett mínusz 1 százalékról múlt év februárjában mínusz 3-3,5,
májusban mínusz 6,7 százalékra.

Mind a külső, mind a belső kereslet jelentősen szűkült. A munkanélküliségi ráta
lényegében meghaladta a 10 százalékpontot. Az inflációs folyamatok tekintetében az egész
éves infláció 4,2 százalékpontot tett ki, mind a recesszióból adódó dezinflációs hatást, mind
pedig az árfolyam gyengülését követően, ami növelte az árszintet ezen kettős hatás
eredményeként.

A költségvetés fiskális tekintetben, tehát a 2009. évi államháztartási pénzforgalmi
hiány 1014 milliárd forintban teljesült, ez a GDP 3,9 százalékát tette ki. Több lényeges
változáson ment keresztül mind a bevételi, mind a kiadási oldal, hogy ez a szám kialakult.
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Mind februárban, mind pedig májusban hiánynövekedés kapcsán egyéb intézkedéseket is
kellett tenni, zárolások történtek a költségvetésben, a közmédia-támogatás csökkent például, a
lakástámogatási rendszer szigorodott, a 13. havi nyugdíj második részének visszavonása
történt meg; tehát számos olyan intézkedés, amely kiadási oldalon próbálta a recesszióból
adódó nagymértékű adókiesést pótolni.

Az igazságszolgáltatási funkcióba tartozó kiadások kapcsán, ami igazán a bizottság
feladatkörébe tartozik, elmondható, hogy e kiadások arányukat tekintve változatlanok voltak
2009-ben az elmúlt évekhez képest. Összegszerűen 2009-ben 116,3 milliárd forintot tett ki az
igazságszolgáltatási feladatra, funkciókra fordított összegek nagysága. Ez minimálisan
kevesebb az előző évi teljesítettnél. Ebből döntő részben, 106 milliárd forint költségvetési
támogatás, míg 10 milliárd forint saját bevétellel történő finanszírozás volt. Az
igazságszolgáltatási terület kiadásainak kétharmada a bíróságok, körülbelül egynegyede az
ügyészség fejezet tekintetében került kifizetésre. Az elmúlt évben a 2008. évhez előirányzott
kiadáscsökkentés jelentős része a 13. havi illetmény megszüntetésének következménye volt;
ez a közszféra egészét, így ezeket az igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó fejezeteket is
érintette. Ugyanakkor elmondható, hogy a költségvetés biztosította a bírósági és ügyészi
szervezet folyamatos működését, a kiegyensúlyozott gazdálkodási feltételek fenntartását.

Röviden elöljáróban ennyit kívántam elmondani. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A Számvevőszéket illeti a szó.
Dr. Becker Pál szóbeli kiegészítése

DR. BECKER PÁL főigazgató (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen. Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Becker Pál vagyok, a Számvevőszék főigazgatója.

Amikor mi a zárszámadást ellenőriztük, akkor szabályszerűségi, megbízhatósági
szempontból vizsgáltuk, hiszen a törvénynek megfelelően nem volt szempont, nem volt
feladat, hogy célszerűségi, illetve eredményességi szempontból is értékeljük a zárszámadást.

Megállapítottuk, hogy a normaszöveg és a mellékletek egymással összhangban
vannak. Ugyanakkor immáron évek óta visszatérő hiányosságokat is meg kellett állapítanunk.
Az egyik, hogy a zárszámadás maga nem biztosítja az évek közötti összehasonlíthatóságot,
ugyanakkor ez volt az első alkalom, amikor a követelésállományról egy teljes, egyértelmű
képet nyújtott be az Országgyűlésnek. Több éve hiányoljuk azonban a hosszú távú
kötelezettségvállalások összefoglaló, áttekinthető bemutatását; ez ebben a zárszámadásban
sem történt meg.

A hiánynak több oka volt, egyrészt a költségnövekedés bizonyos költségvetési
sorokon, amelyet a kormány próbált ellensúlyozni például az 500 milliárdos maradványtartási
kötelezettséggel. Hiánynövelő volt az adóbevételek elmaradása is. Itt különösen négy
területről van szó, amit a költségvetés véleményezésekor nagy kockázatúnak minősített az
Állami Számvevőszék.

A finanszírozás mindvégig megoldott volt, ebben elég nagy szerepet játszott a felvett
hitel, csak előre jelezzük, hogy ennek van pénzügyi vonzata, a Magyar Nemzeti Banknál a
sterilizáció miatt is várhatóan 2012-ben körülbelül 50 milliárdos megtérítési kötelezettsége
keletkezik majd a költségvetésnek a Nemzeti Bankkal szemben.

Az állami vagyonnal kapcsolatos nyilvántartások jelentősen fejlődtek, különösen a
bevételi oldal tekintetében, ugyanakkor továbbra is fennáll az a meglehetősen visszás helyzet,
hogy az állami vagyonról nincs egy részletes, tételes, alátámasztott vagyonmérleg, az
összeolvadás óta áll fenn ez a probléma.

Visszatérő probléma a központi tartalék felhasználása. Idén is meg kellett
állapítanunk, hogy annak körülbelül 60 százalékát úgy használták fel, hogy előrelátható
célokat kellett finanszírozni belőle. Az Áht. egyértelműen kimondja, hogy csak előre nem
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látható kiadásokat, illetve bevételkieséseket lehetne finanszírozni a tartalékból. Ez 2009-ben
sem így történt.

Ellenőriztük a különböző fejezeteket. 39 beszámolót elfogadó véleménnyel fogadott el
az ÁSZ, ebből 26 esetben figyelemfelhívó megjegyzést tett hozzá, 10 beszámolót korlátozott
véleménnyel fogadott el, illetve volt három beszámoló, amit elutasított.

Az alkotmányos fejezetek közül meg kell említenem, hogy a Közbeszerzések Tanácsa
beszámolóját az Állami Számvevőszék elutasította, olyan súlyos hiba volt abban, illetve
visszatérő probléma az Országgyűlési Biztosok Hivatalánál, aminek a beszámolóját elfogadta
az ÁSZ, hogy tulajdonképpen nem egyértelmű, hogy ki irányítja a fejezetet, hiszen a törvény
az ombudsmanokat azonos rangúnak minősíti, és így megállapodás híján nem egyértelmű,
hogy ki a vezető.

Az Európai Unióval való elszámolásoknál ki kell emelni, hogy 1178 milliárd forint
érkezett be költségvetésen vagy azon kívül. Ez több mint ötszöröse a hazai befizetésnek. Ez
egy nagyon jelentős szám. Ugyanakkor megint meg kellett állapítanunk, hogy a
költségvetésben megjelenő EU-források 8 százalékkal elmaradtak a tervezettől, ugyanakkor a
költségvetési támogatások 24 százalékkal megnőttek. Tehát a magyar társfinanszírozás
jelentősen megnőtt az elképzelésekhez, elvárásokhoz képest. Ez részben rossz tervezés,
részben pedig menet közben felmerülő problémák kiküszöbölése, illetve a projektek
kibővítése számlájára írható.

Nagyon fontos rögzíteni, hogy 2009. év végére minden operatív program esetén
megtörtént a kifizetési igénylés az EU Bizottságnál. Ezt azért szeretném kiemelni, mert ez a
feltétele annak, hogy a már átutalt előleget Magyarország ne veszítse el. Az elkülönített állami
pénzalapok 156 milliárd forintos hiánnyal zártak, összességében a társadalombiztosítási
alapokkal együtt ez az összeg természetesen az államháztartás hiányát növelte.

Javaslatot is tettünk, talán a leglényegesebbeket emelném ki. Az első és legfontosabb,
hogy az Országgyűlésnek egyértelmű szabályokat kellene hoznia arra nézve, hogy egy
zárszámadás mit tartalmazzon, tehát mit várnak el a képviselő hölgyek és urak, mit
szeretnének látni a zárszámadás keretében, és ezt olyan formában szabályozni, hogy attól
kezdve ez így történjék meg, és így tudjuk mi is ellenőrizni annak formáját és tartalmát.

A belső kontrollrendszerek megerősítését nagyon fontosnak tartjuk, általános
tapasztalat az, hogy a költségvetési hiány miatt a fejezeteknél a leépítés elsősorban a belső
ellenőrzést érintette, és csak utána nyúltak más területekhez. Ez fokozza a kockázatot, tehát
mindenképpen fejleszteni kell ezt a területet, és amit a hiányok között említettem, arra is
megoldást kell találni, hogy a tartalékokat az Áht.-ban előírt célokra és az abban előírt módon
használják fel. Köszönöm szépen a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor a vitát megnyitom. Kérdezem elöljáróban, hogy
körülbelül kik kívánnak hozzászólni, hogy tudjuk az időt tervezni. (Nincs jelzés.) Egyelőre
nem látok jelentkezőt. Nincsen hozzászólás.

Akkor lezártuk a vitát. Köszönöm szépen.
Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról

A szavazás sorrendje úgy lesz, hogy szavazunk a javaslat általános vitára
alkalmasságáról. Kérdezem tehát, hogy a T/1062. szám alatt előterjesztett törvényjavaslat
általános vitájával kapcsolatban ki ért azzal egyet, hogy alkalmas a törvényjavaslat arra?
(Szavazás.) 23 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Ki ellenzi? (Szavazás.)
2 ellene.

Tehát a bizottság nagy többsége alkalmasnak találta.
A számvevőszéki jelentésről nem kell szavaznunk, azt köszönjük szépen. A napirendi

pontot akkor ezzel le is zártuk. Köszönöm szépen a megjelenést. Mint tudják, a javaslat
vitájára holnap kerül sor.
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A Közszolgálati Közalapítvány felállításáról szóló országgyűlési határozati javaslat
(H/362. szám); zárószavazás előkészítése

A második napirendi pont a Közszolgálati Közalapítvány felállításáról szóló H/362.
szám alatti, Cser-Palkovics András és Rogán Antal képviselők önálló indítványa, a
zárószavazás előkészítéséről van szó. Az ajánlást megkapták.

További helyettesítések: Vitányi István helyettesíti Salamon Lászlót, és Kerényi János
helyettesíti Rubovszky Györgyöt. Tehát ezzel módosul az előbbi helyettesítés.

Tehát a zárószavazás előkészítésével kapcsolatban az ajánlásnál, amit megkaptak, én
mint Cser-Palkovics Andrást helyettesítő bizottsági tag értesültem arról, és ezúton akkor be is
jelentem, hogy a 9. pontban írt módosító indítványát az előterjesztő visszavonja. Tehát a
H/362/12. szám alatti módosítást; ez volt az 1. pont. Megyünk tovább.

A 2. pontban az előterjesztő az 5. pont 5.2. alpontjának módosítását javasolja; a
szöveg mellékelve van. Kérdezem az államtitkár urat – akit ezúton is üdvözlök –, mi a
kormány álláspontja.

DR. NYITRAI ZSOLT államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök
Úr! Tisztelt Bizottság! Én is köszöntöm önöket. Ugyanazt szeretném hangsúlyozni, mint a
múltkori találkozásunkkor itt a bizottsági ülésen, hogy nem kormány-előterjesztésről van szó,
hanem egyéni képviselői indítványról.

Ugyanazon érvek miatt, mint amikor a múltkor én azt mondtam, hogy a módosítás
irányát támogatjuk, ezt most is meg tudom ismételni. Köszönöm.

ELNÖK: Tehát a kormány támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, kik támogatják az
előterjesztést. (Szavazás.) 18 igen. Kik ellenzik? (Szavazás.) Nincs ilyen. Kik tartózkodtak?
(Szavazás.) Mindenki más tartózkodott. Köszönöm szépen, elfogadva.

A 3. pontban az előterjesztő a javaslat mellékletének 10. pontja 10.2. alpontjának
módosítását javasolja; a szöveget látják képviselőtársaim. Kérdezem, a kormánynak ezzel
kapcsolatban mi az álláspontja.

DR. NYITRAI ZSOLT államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány a
módosítás irányát támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem a tisztelt képviselőtársaimat, kik
támogatják. (Szavazás.) 18 igen. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) Mindenki más. Köszönöm
szépen, elfogadva.

A 14. számú módosítás, amely külön lapon van, ennek a négypontos javaslatnak az 1.
pontja szerint – a szöveget látják képviselőtársaim – az 5. pont változna meg. Kérdezem a
kormány ezzel kapcsolatos álláspontját.

DR. NYITRAI ZSOLT államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja a módosítás irányát.

ELNÖK: Támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 18-an. Kik tartózkodtak?
(Szavazás.) Mindenki más. Köszönöm, elfogadva.

A 2. pontban a határozati javaslat 7. pontja változik; látják képviselőtársaim a
szöveget. A kormány álláspontját kérdezem.

DR. NYITRAI ZSOLT államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.
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ELNÖK: A kormány támogatja. Képviselőtársaim közül kik támogatják? (Szavazás.)
18-an. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) A többiek. Köszönöm, elfogadva.

A 3. pont a javaslat mellékletének 4.2. alatti a) és b) részeinek változtatását célozza.
Kérdezem a kormány álláspontját. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás megérkezik az ülésre.)

DR. NYITRAI ZSOLT államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Ezt is támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, kik támogatják. (Szavazás.)
18-an támogatják. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) Mindenki más – azóta bővültünk; tehát a
tartózkodók száma eggyel növekedett.

A 4. pont a javaslat mellékletének 4.5. alpontja szövegét változtatná meg; mindenki
látja. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. NYITRAI ZSOLT államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Támogatja. Képviselőtársaim közül kik támogatják? (Szavazás.) 18-an
támogatják. Kik tartózkodnak? (Szavazás.) Eggyel többen, mint az előbb. Köszönöm szépen,
elfogadva.

Tisztelt Bizottság! Még ennél a napirendi pontnál maradva, amikor 2010. június 15-én
egy határozatot hoztunk, amely szerint a H/362. számú előterjesztés 1. számú mellékletének
elfogadásához a rádió- és tévétörvény 53. §-a értelmében minősített többség szükséges, ezt
követően lépett hatályba a médiát és hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról
szóló 2010. évi LXXXII. törvény, amely úgy módosította a rádió- és tévétörvényt, hogy a
H/362. számú előterjesztés egészének elfogadásához szükséges a jelen lévő országgyűlési
képviselők kétharmadának a szavazata.

Kérdezem a tisztelt bizottságot, egyetért-e azzal, hogy ennek alapján megváltoztassuk
korábbi álláspontunkat, és úgy foglaljunk állást, hogy a határozati javaslat egésze
kétharmados. Kérdezem, ki ért ezzel egyet. (Szavazás.) Ezzel egyetértenek 18-an. Kik
tartózkodtak? (Szavazás.) Mindenki más tartózkodott. Köszönöm szépen. Akkor tehát úgy
foglaltunk állást, hogy a korábbi, tehát a 2010. június 15-én hozott határozatunkat
módosítottuk: az egész javaslat elfogadásához a jelenlévők kétharmadának szavazata
szükséges.

Köszönöm szépen, ezzel a napirendi pontot lezártuk. Köszönöm szépen államtitkár
úrnak a részvételét.
Döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről
m) A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló
46/1994. (IX.30.) OGY határozat módosításáról szóló országgyűlési határozati javaslat
(H/960. szám)

Mint látják, tisztelt képviselőtársaim, a 3. pont alatt igen sok képviselői önálló
indítványról van szó. Én udvariasságból megígértem Balczó képviselő úrnak, hogy az m)
alpont alatt szereplő, az Országgyűlés Házszabályáról 46/1994-es országgyűlési határozat
módosításáról szóló H/960. számú indítványt előrevesszük; ezt Balczó Zoltán és Dúró Dóra
terjesztették elő. Jelen van Balczó Zoltán, megadom a szót.

BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Elnök úr, köszönöm a sorrendcserés lehetőséget;
igyekszem rövid lenni.

A házszabály-módosításunknak az a célja, hogy a közvetlen képviselői feladatellátás
elve a bizottságban is érvényesüljön, ne csak a plenáris ülésen. Más oldalról fogalmazva: a
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házszabály-módosítás azt a lehetőséget szüntetné meg, hogy a képviselők – mint most önök –
helyettesítéssel, képviselőtársuk helyett is szavazzanak, és így vegyenek részt a döntésben.

Tudom, hogy régóta kialakult, praktikus gyakorlatot változtatna meg ez a javaslat
elfogadása esetén. Azonban hadd tegyem hozzá, hogy elvileg a bizottsági ülésnek a szavazás
előtti vita egy érdemi része. Ez a mostani ülés nem egészen ezt tükrözte, de négyéves
parlamenti képviselőségem alatt nagyon sok esetben előfordult, hogy legalábbis fontos
módosító indítványok szavazása során a vita végén alakult ki az az álláspont, amely végül
meghatározó lett. Nos, ha nem így lenne, akkor elegendő lenne a mandátumarány tekintetében
meghatározott frakciószavazatot kontrollált e-mailben elküldeni, és nem is lenne szükség az
ülésre.

Amikor valaki itt névjegykártyával szavaz, és két szavazata van – az EU-ügyek
bizottságában praktikusan kétkezes szavazás van, az legalább egy munkahelyi testnevelés –,
mindenesetre súlyosan sérti a képviselőknél a mandátum egyenlőségének az elvét. Hiszen ez
egy alapelv, amelyet az alkotmányból lehet levezetni, és amikor egy bizottságban egy
képviselőnek adott esetben a döntésben egy szavazata van, a másiknak két szavazata van, ez
az elv súlyosan sérül. Különösen érdekes ez akkor, amikor egy adott bizottság a helyszínen új
napirendi pontot vesz föl, kétharmaddal erre lehetőség van, tehát ebben az esetben valaki úgy
rendelkezik kettős szavazattal, hogy még csak arra sem volt lehetősége a helyettesítést adó
képviselőnek, hogy azt mondja, ha törik, ha szakad, bármi a vita eredménye, kérlek, itt így
szavazz. Nincs rá lehetősége, mert akkor veszik föl napirendre, ugyanakkor a szavazásnál van
képviselő, akinek egy szavazata van, van, akinek kettő.

S nagyon röviden még egy másik szempont. A szabad mandátum elve érvényesül;
természetesen abban nincs különlegesség, hogy egymástól ideológiailag távol álló pártok is
adott esetben azonos módon szavazzanak egy adott kérdésben. De arra is tudok példát egy
előző ciklusból – hogy konkrét példát mondjak –, hogy a környezetvédelmi bizottságban az
SZDSZ listás képviselője átadja a megbízást a MIÉP listás képviselőjének, ami természetesen
lehet szakmai elismerés, de elég furcsa az a szavazók adott csoportjának képviselete kapcsán,
hogy valaki megteheti azt, hogy egy egészen más párt képviselőjét bízza meg az egész
bizottsági ülésre. Ezt másodlagos szempontnak tekintem; az elsődlegesnek azt, hogy a szabad
mandátum elve súlyosan sérül a helyettesítéses bizottsági döntésnél. Amit persze a
törvényhozók az önkormányzati testületekben nem is tettek lehetővé.

Úgyhogy ennek alapján nyújtottuk be javaslatunkat ennek a szerintünk
alkotmányellenes helyzetnek a megszüntetésére. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólásra jelentkezett Gaudi-Nagy Tamás képviselő
úr.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tisztelettel üdvözlöm az elnök urat, a
bizottság tagjait a nyári szünet után újra a munkában.

Annyiban kapcsolódnék Balczó Zoltán képviselőtársam szavaihoz, hogy az őáltala
adott magyarázat, úgy gondolom, teljes körű, azonban annyi kiegészítést mindenképpen
tennék hozzá, hogy igazából az a fajta felelősség és munkavégzési kötelezettség, amely az
országgyűlési képviselői munkából fakad, eleve arra kötelezne minket, hogy ilyen
helyettesítési lehetőségeket ne keressünk. Nyilván lehetnek önhibán kívüli akadályozások,
amelyek esetében viszont a kormánytöbbségnek, a mindenkori kormánytöbbségnek
gondoskodnia kell a működőképességről. (Dr. Salamon László megérkezik az ülésre.)

Tehát azt gondolom, hogy nem lehet még indirekt módon sem ez a bizonyos
helyettesítési rendszer eszköze annak, hogy lényegében a munkaterhekben sokkal nagyobb
arányban leterhelt ellenzékhez képest a kormánytöbbség számára ez valóban ad egyfajta
elkényelmesedési lehetőséget. Én tényleg arra buzdítanám őket, és önöket ezáltal, hogy
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támogassák ezt az előterjesztést, pontosan azért, hogy tényleg nyílt lapokkal játszva, a
választók valóban láthassák és érzékelhessék azt, hogy egyes képviselők mit tesznek vagy mit
nem tesznek, és valóban egy ilyen kötött mandátumszerű irányba elmozdítaná, elmozdítja
jelenleg is ez a rendszer az Országgyűlés működését. Elég, ha arra gondolok, hogy valóban ki
nem számítható, hogy egy bizottsági ülésen mi fog történni, és egy távollévő
képviselőtársunk, aki mondjuk, egy határozott, markáns véleménnyel rendelkezik, már nem
tud módosított instrukciót adni az őt helyettesítő képviselőtársának az adott ügyben, és ha
végiggondoljuk, ez valóban a képviseleti jog, a népszuverenitás elvét súlyosan sérti. Ebből
fakadóan ennek a rendszernek a gyökeres megváltoztatására van szükség. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazni fogunk. Még Balczó képviselő úr!

BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Egy félperces reagálás, hogy tisztáztuk a
forgatókönyvet. Félreértés ne essék, én nem ítélem el a tisztelt képviselőtársakat azért, mert
ezzel a lehetőséggel élnek, azt tartom helytelennek és alkotmányellenesnek, hogy ha a
lehetőség fennáll, a Jobbik képviselők is egy adott bizottságban, amíg ez a helyzet létezik,
van, hogy helyettesítik egymást, adott bizottságokban ezt elvileg nem tesszük meg. Tehát én
abban bíztam vagy bízom, hogy most, amikor kétharmados többsége van egy
pártszövetségnek a parlamentben, de nincsenek kétharmados döntések a bizottságban, most
tudnák igazán megtenni azt, hogy a határozatképesség biztosítása egy jelentős mértékű
hiányzás esetén is rendelkezésre állna. Köszönöm.

Szavazás
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazni fogunk. Ki ért egyet azzal, hogy az indítványt

tárgysorozatba vegyük? (Szavazás.) 4 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 23 tartózkodás.
Köszönöm szépen.

A bizottság nem vette tárgysorozatba.
a) A Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/390. szám)

Most visszatérünk a sorrendhez, tehát a harmadik napirendi pont sorrendjében, a) alatt
az alkotmányról szóló, Nyikos László képviselő úr indítványa következik, aki jelen is van,
meg is adom akkor a szót Nyikos bizottsági elnök úrnak, képviselő úrnak.

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt
Bizottság! Ez egy nagyon régi probléma, amit én most itt önök előtt röviden kommentálok.
Arról van szó, hogy az Állami Számvevőszék 20 éves fennállása óta alkotmányellenesen
működik, miután egy olyan feladata van az alkotmányban deklarálva, amit nem tudott és nem
tud ellátni. Néhány évvel ezelőtt a törvényből kivette a parlament ezt a feladatot, tehát most
már a törvény nem ismétli meg ezt az előzetes ellenőrzésnek vagy a priori ellenőrzésnek
nevezett feladatot, azonban az alkotmányban benne maradt változatlanul. Tehát most úgy is
fogalmazhatnék, hogy a Számvevőszék a törvény szerint törvényesen, de alkotmánysértően,
alkotmányellenesen kénytelen dolgozni.

Nekem volt egy alkotmánybírósági beadványom ezzel kapcsolatosan, aminek a
lényege, az erről szóló döntésnek a lényege az volt, hogy nem szükséges törvényben
megismételni az alkotmányos feladatot. Az alkotmányból közvetlenül is dedukálható egy-egy
feladatnak az elvégzése, ergo a Számvevőszék tulajdonképpen csinálhatná ezt, de más
megfontolások miatt, amit itt nem kívánok ismertetni, ez egy nem bíróságként működő
Számvevőszéktől idegen feladat. Azok a számvevőszékek, amelyek hasonló konstrukcióban
dolgoznak, mint az ÁSZ, ilyen feladatot nem látnak el.
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Tehát tisztelettel az a javaslatom, hogy az alkotmányból vegye ki a parlament ezt az
előírást és ne tartsa fenn ezt a szerencsétlen állapotot, ami szerint a parlament legfőbb
pénzügyi ellenőrző szerve alkotmánysértő módon kénytelen működni. Köszönöm a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Üdvözlöm Répássy államtitkár urat, aki azt hiszem, hogy
ennek a napirendi pontnak a körében hozzá kíván szólni. A kormány álláspontját kérdezem.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Először szeretném azt előrebocsátani, hogy a kormány az
álláspontját csak a tárgysorozatba vett indítványoknál fogja kialakítani, de ez nem azt jelenti,
hogy ne vizsgálnánk meg természetesen minden egyes képviselői indítványt. Tehát azt tudom
mondani, hogy arról ebben a szakaszban nem fogok nyilatkozni, hogy a kormány támogatja-e
vagy sem, hanem inkább a szakmai észrevételeinket fogom csak elmondani.

ELNÖK: Várjuk.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Tehát itt, ahogyan utalt rá az előterjesztő is, az Alkotmánybíróság végül is megvizsgálta ezt a
kérdést, és teljesen az alkotmányozó hatalomnak a kezébe adta ennek a döntésnek a
lehetőségét, hiszen az alkotmány módosításával természetesen ez a hatáskör kikerülhet.

A mi álláspontunk az, hogy a Számvevőszéknek ez a hatásköre valóban nem egy
tipikus számvevőszéki feladat, viszont a kialakult gyakorlat azt bizonyította, hogy erre a
hatáskörre szükség van. Tehát a hatályos rendelkezések fenntartása indokolt.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólás? Gaudi képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. A Nyikos
képviselőtársam által előterjesztett alkotmánymódosítási javaslatot azért tartom jelen esetben
támogathatónak, mert azon kivételes alkotmánymódosítási esetekről van szó, amikor egy
alkotmányellenességet orvosló jogalkotási lépést kell tenni. Tehát amikor a jogállamiságot
vissza kell lökni a medrébe, abba a medrébe, amelyből 2002-ből kilendítette az előző nyolc év
önkényuralmi jogalkotása, akkor úgy gondolom, hogy ez is egy olyan lépés.

Ezt igazából minden olyan parlamenti párt akarja – gondolom, és vélelmezem, hogy
támogatja -, akik az előző nyolc év leváltása mellett törtek lándzsát. Tehát én ezt eléggé
nehezen tudnám megemészteni és elfogadni, de nyilván nemcsak én, hanem a választókról
van szó, akiknek azt mondták és azt ígérték, hogy az előző nyolc évet, annak teljes
következményrendszerét felszámolják, ami hátrányos volt. Ebbe beletartozik az is, hogy az
alapvető szabadságjogok sérelmét vagy pedig az alapvető alkotmányos elvek sérelmét
megteremtő vagy fenntartó jogszabályi normákat meg kell változtatni, mégpedig az
előterjesztés erre szerintem egy szabatos és pontos javaslatot tesz. Ezért kérem ennek
támogatását a Jobbik-frakció nevében is.

ELNÖK: Köszönöm. Más hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nem látok. Előterjesztőé a szó.

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Annyi kommentárt hadd
tegyek Répássy képviselő úr hozzászólása kapcsán, hogy ő azt mondja, hogy úgy tűnik, a
kormány az ÁSZ hatáskörében való tartását javasolja ennek a feladatnak. Tehát az én
tudomásom szerint hatáskör, feladat, felelősség egy szerves hármas egységet jelent.
Magyarán: ha az ÁSZ hatáskörében van egy feladat, akkor azt csinálni kell. Márpedig ezt nem
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tudja csinálni, mert a konstrukció olyan. Hiába írunk elő egy feladatot, ha alkalmatlan rá a
szervezet.

Tehát ez az én dilemmám, hogy szakmai szempontból – és most a pénzügyi
ellenőrzési szakmát értem alatta és nem az alkotmányjogit természetesen, ami nem az én
kompetenciaköröm – ez egy lehetetlen feladat, ilyet nem tud csinálni a Számvevőszék, mert –
nem indokolom tovább, nem szükséges. Húsz éve nem csinálja, nem tudja csinálni. A
törvényből kivette az előző parlament, az alkotmányban benne hagyta. Tehát ezért szeretnék
egy tiszta képet javasolni. Köszönöm.

Szavazás
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazni fogunk. Ki az, aki egyetért a tárgysorozatba-

vétellel? Annak kérem a szavazatát! (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki tartózkodik a
tárgysorozatba-vétel tekintetében? (Szavazás.) 21 tartózkodás. Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.)
1 ellene. Köszönöm szépen.

Akkor ezzel végeztünk. Köszönöm szépen a megjelenést a bizottsági elnök úrnak.
b) A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/537. szám)

A b) pont alatt a Btk.-ról szóló törvény T/537. szám alatti módosításáról fogunk
tárgyalni, Hegedűs Lorántné jobbikos képviselő önálló indítványa. Nincs jelen? (Megérkezik
az ülésre Hegedűs Lorántné.)

Éppen most szólítjuk, tessék jönni! Tessék ott helyet foglalni! (Hegedűs Lorántné
helyet foglal az ülésteremben.) Köszönöm szépen. A képviselő asszonyt illeti a szó
előterjesztőként. Parancsoljon!

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr, és elnézést
kérek a késésért, illetve hogy az utolsó pillanatban estem be, de egy másik bizottsági ülésen
voltam, ahol egy kisebbségi véleményt kellett előterjesztenem a képviselőtársak nevében,
ezért nem tudtam hamarabb eljönni.

Az a törvényjavaslat, amely önök előtt fekszik, egy nagyon régi kiskaput vagy
törvényi hézagot próbálna pótolni. Létező kiskapuról van szó, nagyon sajnálatos módon.
Azért, hogy nyilvánvaló legyen, miről is szól ez a történet, engedjék meg, hogy most
annyiban igénybe vegyem a türelmüket, hogy egy abszolút konkrét példát elmondjak.

Én települési vezetőként dolgoztam egy agglomerációs településen, ahol a következő
történt meg. A helyi építési szabályzatot, amely mint tudjuk, a kihirdetése pillanatában
azonnali építési jogosultságot jelenthet, a képviselő-testület hihetetlen nagy viták árán
elfogadta. Ez egy október 5-ei napon történt meg. A rendelet kihirdetésére azonban várni
kellett, ez teljesen természetes egy ilyen terjedelmű rendelet esetében. De mondjuk, az már
nem természetes, hogy magára a kihirdetésre december hó folyamán, december 14-én került
csak sor, tehát mondhatjuk, hogy bő két hónappal az elfogadása után. Amikor egyébként egy
helyi építési szabályzat olyan rendelet, amelynek a végszavazása egy formális aktus kellene
hogy legyen, mert előtte olyan államigazgatási egyeztetéseken van túl, hogy akkor már a
végszavazáskor különböző módosításokat nem lehetne benne eszközölni. A lényeg az, hogy a
rendelet kihirdetett formája – hogy világos legyen, itt nyilván szakemberek ülnek, de azért
próbálom tudatosítani – a helyi törvény; tehát egy törvény meghamisításáról beszélek most: a
kihirdetett formája a rendeletnek eltért attól, amit előtte a képviselő-testület megszavazott. Az
eltérések több ponton mutatkoztak, és minden esetben az érintett területek mögött, amelyekre
vonatkoztak a helyi építési szabályzat meghamisított – mondjuk ki – paragrafusai,
ingatlanbefektetők voltak, akik bizony nagyon-nagyon jól jártak ezzel a meghamisítással.

A következő konkrét példát tudom önöknek mondani ezzel kapcsolatban. Volt egy
olyan terület, amely Gksz-3-ban volt, tehát gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató övezet, azon
belül is a 3-as kategória az adott település helyi építési szabályzata szerint, és ebben volt egy
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kis rövid kitétel, nevezetesen az, hogy mekkora az alakítható telek maximuma. Ez nagyon
nem mindegy, mert egy ilyen Gksz-övezetben ha van alakítható telek minimum és maximum,
akkor az nagyjából, mondjuk, ebben az esetben végképp, a kis- és középvállalkozókat
próbálta volna ott helyben helyzetbe hozni. Igen ám, de ha ezt a telekalakítási maximumot
kivesszük egy delete-gombbal, ezt úgy tessék elképzelni, hogy a rendelet szövegébe csak
annyi volt beleírva, hogy a telekalakítás adott esetben minimum 3150 négyzetméter, „max. 1
ha”, tehát ha ezt leírom, kilenc-tíz karakternél biztos, hogy nem több, és ezt egy
gombnyomással valóban el lehet törölni. De ha ez így került bele ebbe a rendeletbe, az azt
jelentette, hogy oda arra a területre abban a pillanatban, mondjuk, már egy Tescót is föl lehet
húzni. A terület tulajdonosa, abban a pillanatban, amikor ez a meghamisított rendelet
kihirdetésre került, több milliárd forinttal, nem viccelek: több milliárd forinttal lett gazdagabb.

Mi történt ezután? A képviselő-testület rendkívül sajnálatosan, mondván, hogy a
kihirdetett rendelet, ha – idézőjelben mondom – hibákkal is, de ki lett hirdetve, építési
jogosultságot ad a befektetőnek, illetve a terület tulajdonosának, tehát csak kártérítés útján
tudnánk egy újabb rendeletet kihirdetni, ami tehát azt a nem meghamisított formát tartalmazta
volna, ezért így utólag rábólintott gyakorlatilag erre a hamisításra.

Egyébként az ügyben két éven keresztül nyomozás folyt közokirat-hamisítás miatt. És
rendkívül sajnálatosan a Budakörnyéki Ügyészség, majd a Pest Megyei Főügyészség is
kimondta, hogy a hamisítás megtörtént. Tehát amit a terheltek elkövettek, az a hamisítás
megtörtént. Ugyanakkor, mivel a rendelet nem közokirat, valamilyen jogi rabulisztika szerint,
ezért nem közokirat-hamisítás, hanem csak egyszerű, szimpla hamisítás. De hát ezért sajnos
nem lehet vádat emelni.

Ezért van ez a javaslat önök előtt, hogy ilyen soha többet ne fordulhasson elő

Magyarországon. Én tudom, hogy ennek a bizottságnak a tagjai között vannak olyan emberek,
akik ügyvédként adott esetben ezt a kérdést teljesen máshogy látják, mert mondjuk, például az
egyik terheltnek esetleg az ügyvédi irodájuk ellátta a képviseletét. Ennek ellenére, ezzel
együtt ez nemcsak erről az egy ügyről szól; ez minden ilyen jellegű problémáról, ami
Magyarországon sajnos, különösen a helyi építési szabályzatok kérdésében bevett gyakorlattá
kezd válni.

Nagyon kérem ehhez a törvényjavaslathoz a bizottság támogatását. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Jelen van az államtitkár úr, hozzá kíván szólni? Tudom,
hogy nincs még kormányálláspont, de ha a szakmai álláspontját összefoglalná.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Tisztelt Bizottság! Változatlanul, hogy a kormány támogatja-e vagy sem, azt csak az után
dönti el, hogy a tárgysorozatba-vételről döntött a bizottság. Viszont a szakmai észrevételeink
a következők.

A javasolt módosítás és az ahhoz fűzött indoklás szövegezése szöges ellentétben
állnak egymással. Emiatt nem állapítható meg a javasolt tényállással elérni kívánt jogalkotói
cél; nem állapítható meg az elkövetési alakzat, tehát hogy szándékosan vagy gondatlanságból
követhető-e el; mint ahogy nem állapítható meg a védendő jogi tárgy sem. Továbbá az
indoklás szerinti magatartás, tehát az indoklásban foglalt magatartás és itt a szóban elmondott
magatartás is bizonyos esetben, tehát bizonyos tényállási elemek megléte esetén okirat-
hamisításnak minősülhet.

A javasolt tényállás nem felel meg a büntetőjog ultima ratio jellegének sem. A
tényállás nem illeszkedik a Btk. dogmatikai rendszerébe, tekintettel arra, hogy a javasolt
szankció, a kettő évtől öt évig terjedő szabadságvesztés jelenleg nem szerepel a Btk.-ban, és a
tényállás rendszerbeli elhelyezkedése sem megfelelő.
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S végezetül a javaslat által szankcionálni kívánt élethelyzet sem tűnik életszerűnek.
Tehát az a magatartás, amelyről képviselő asszony beszélt, természetesen, amennyiben
beleütközik más Btk.-tényállásba, akkor az büntetendő magatartás. Az azonban nem tűnik
életszerűnek, pontosabban büntetőjogilag nehezen kezelhető, hogy valaki a jogszabály
kihirdetését ellehetetleníti. Ez büntetőjogilag nehezen kezelhető, mert ilyen magatartástípust,
mint ahogy mondtam, más tényállások tartalmaznak.

Ezek a szakmai észrevételek. Természetesen a bizottság dönthet úgy, hogy valamilyen
megoldást kell találni erre a problémára. De arra tényleg mindenképpen fölhívnám a
figyelmet, hogy itt az egy jelentős kérdés, hogy egy szándékos magatartásról van-e szó, mert
akkor adott esetben például csalássá is minősülhet vagy hivatali visszaéléssé is minősülhet,
tehát attól függően, hogy mi volt a szándéka a magatartás elkövetőinek; vagyis nem
közömbös az, hogy a magatartás milyen céllal történik. Egy gondatlan esetben, tehát amikor
egy elírásról van szó, és kijavítható ez a hiba, akkor természetesen másképp kell kezelni.

Még egy tájékoztatást szeretnék adni, hogy egyébként a készülő jogalkotási törvény
tervezete foglalkozik a helyesbítés kérdésével és foglalkozik a kihirdetés határidejével is. Én
tehát inkább azt javasolnám, hogy a tisztelt bizottság a jogalkotási törvényben próbálja ezeket
a kérdéseket szabályozni, hogy megfelelő határidő legyen a kihirdetésre, és megfelelő módon
lehessen helyesbíteni egy jogszabályt, amennyiben az nem a jogalkotó szándékát tükrözi, a
kihirdetett jogszabály és a jogalkotó szándéka eltér.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólásra három jelentkező van: Schiffer képviselő
úr, Bárándy képviselő úr és Gaudi képviselő úr jelentkezett. Parancsoljon, képviselő úr!

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Ez az egyik olyan
jobbikos javaslat, amivel nekünk is komoly szakmai problémáink vannak, hasonlóan Répássy
államtitkár úrhoz. Ugyanakkor fontosnak tartjuk azt, hogy tárgysorozatba vegye az
Országgyűlés, miután egy létező problémára világít rá, és főleg a Budapest körüli
agglomerációban ez egy létező kérdés. Komoly gondnak tartom azt, hogy jelen pillanatban
nem reagál a magyar jogrendszer igazából hatékonyan arra, amit itt a képviselőtársam
elmondott, jelesül: ha egy bármilyen képviselő-testület – ez egyébként még az
Országgyűléssel is megtörtént azért az elmúlt években – meghoz egy döntést, a meghozott
döntés és a kihirdetésre kerülő normaszöveg között adott esetben komoly különbségek
keletkeznek. Erre nincsen hatékony reflexió ma a magyar jogban, tehát ezzel a problémával
kezdeni kell valamit.

Én egészen biztos vagyok abban, hogy ha tárgysorozatba veszi az Országgyűlés, ehhez
be fogunk nyújtani módosító javaslatokat, észlelve azokat a problémákat, amelyeket
államtitkár úr is elmondott, viszont ahhoz, hogy hatékonyan lépjünk fel a politikai
korrupcióval szemben, főleg ott, ahol az ingatlanspekulánsok megszállták az
önkormányzatokat, ahhoz szükség van egy ilyen büntetőjogi szankcióra. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Bárándy képviselő úr!

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Először is előrevetném, hogy nem vagyok híve annak, hogy valaki más minőségében végzett
munkáját összekeveri az országgyűlési képviselői mandátumával. Én öt évig ettől
tartózkodtam, most is ezt teszem, és azt gondolom, jó az, ha más is így tesz.

Másrészt konkrétan a javaslattal kapcsolatban. Az államtitkár úr által elmondott
észrevételeket részben osztjuk, részben osztom. Úgy gondolom, hogy annak a többsége a
valóságnak megfelel. Én azt tudom mondani, hogy viszont olyan vonatkozásban, hogy nem
deríthető ki az, hogy szándékos vagy gondatlan, ezt a véleményt nem osztom, ugyanis az
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akadályozás és az ellehetetlenítés egy kifejezetten szándékos elkövetői magatartást kíván
szankcionálni. Ezek a fogalmak egyébként szerepelnek már a hatályos büntető
törvénykönyvben, tehát önmagában én ezt nem tekintem szakmai hibának, azonban a
szankció fajtáját, formáját tekintve osztom azt, amit államtitkár úr elmondott.

A tartalmával kapcsolatban azt tudom mondani, hogy az ominózus esetben is, és
máskor is nyilvánvalóan vizsgálja és vizsgálta az ügyészség azt, hogy más bűncselekmények
megállapíthatóak-e. Ha és amennyiben egy, a képviselő asszony által felvázolt tényállást az
ügyészség bizonyíthatónak tart és lát, ebben az esetben vagy hivatali visszaélést vagy ennél
súlyosabb bűncselekményt kell megállapítania.

Nem osztom tehát sem az előterjesztő, sem Schiffer képviselőtársam azon álláspontját,
hogy ezekre az élethelyzetekre nincsen megfelelő válasz a magyar büntető törvénykönyvben,
ugyanis van. Az, hogy ha valaki szándékosan akadályozza a meghozott jogszabály
kihirdetését vagy a hivatali hatáskörével visszaélve, megváltoztatja a szöveget, akkor az alsó
hangon – hadd fogalmazzak így – hivatali visszaélésnek minősül, hogy ha ennél többről van
szó, tehát olyan körülményekről, amelyekre képviselő asszony utalt, akkor ott csalásról,
hűtlen kezelésről és még hasonló vagyon elleni vagy akár gazdasági bűncselekményekről is
lehet szó.

Éppen ezért úgy hiszem, hogy semmiféle űrt nem kell betölteni a büntető
törvénykönyvben, ezekre az élethelyzetekre léteznek már hatályos büntető jogszabályok,
azokat alkalmazni kell.

Úgy hiszem, hogy abban az esetben, hogy ha egy élethelyzetben, amiről van, aki azt
gondolja, hogy ott súlyos visszaélések történtek, a magatartás nem bizonyítható, akkor nem az
a megoldás, hogy jogszabályt alkotunk, hanem az, hogy a felderítő munkát tesszük
hatékonyabbá, vagy adott esetben elfogadjuk azt, hogy az ügyészség, a rendőrség kivizsgált
egy esetet, és ott valóban nem történt visszaélés vagy visszaélésszerű joggyakorlás.

Megjegyzem azt is, hogy mivel itt az előterjesztő szándékos bűncselekményt említ,
ezért értelemszerűen a gondatlan alakzat továbbra sem minősülne bűncselekménynek. Azt
gondolom, nagyon helyesen, hiszen a jogalkotás során, ha azokat a hibákat, amelyek akár a
kihirdetéssel kapcsolatban, akár más módon felmerülnek, mindig büntetőjogi szankcióval
sújtanánk, de ugyanez igaz egyébként a bíróságokra vagy a bírósági ítéletekben foglaltakra is,
hogy ha figyelmetlenség miatt például egy bírósági ítéletben rosszul foglalják írásba a döntést,
mindenkor büntető felelősségre vonnák az eljáró bírót vagy közigazgatási alkalmazottat vagy
éppen politikai tisztséget betöltő személyt, akkor azt gondolom, hogy nagyon rosszul és
hatékonyságát vesztve működne a jogalkotás.

Természetesen – és itt ehhez hozzá kell tennem azt, hogy ha és amennyiben valakit
hátrány ér abból kifolyólag, hogy ilyen hibák az államigazgatás, illetve az igazságszolgáltatás
rendszerében előfordulnak, akkor igenis, köteles az állam helytállni és a kárát megtéríteni
annak, akit jogtalanul hátrány ért vagy kár ért. De úgy hiszem, hogy a működés során
előforduló pontatlanságokért, hibákért nincs helye ezekben az esetekben a büntetőjognak.
Tehát most amellett érvelek, egy kicsit előremutatva vagy előremenve, hogy semmiképpen
sem támogatnám ennek a bűncselekménynek egy olyan módosító javaslatát sem, ami majd a
gondatlan alakzat megvalósítását kívánná büntetőjogi szankcióval sújtani.

Ezen okfejtés alapján nem tartjuk még csak arra sem alkalmasnak a javaslatot, hogy a
tárgysorozatba-vételét támogassuk, ugyanis – hangsúlyozom, és ez a lényege az elutasító
döntésünknek, vagy a jövendőbeli elutasító döntésünknek – ezeket az élethelyzeteket
megfelelőképpen szankcionálja már a Btk., alkalmazni kell a jogszabályt, képviselőtársaim.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Gaudi képviselő úr!
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Így végül is jól is jött ki,
hogy Bárándy képviselőtársam után jöttem, hiszen ezáltal el tudom mondani, hogy megint
egy tökéletes tanúpéldáját láttuk annak, hogy az a büntetőpolitika, ami jellemzi a Magyar
Szocialista Pártot, valóban azt az eredményt hozta, amit az elmúlt nyolc év letett az asztalra,
és amit a választók azzal szankcionáltak, hogy teljes mértékben kiűzték őket a hatalomból,
reméljük, hosszú ideig így is marad, sőt akár örökre.

Tehát igazából itt azért látható az akarathiány. Például most itt nyilván nem célom,
hogy kedves Bárándy képviselőtársamat próbáljam, személyében végképp nem támadni, csak
az a büntetőpolitikai elképzelés, hogy van egy nyilvánvalóan kézzelfogható jelenség, aminek
egy konkrét példáját el is mondta Hegedűs Enikő képviselőtársam, ez egy életveszélyes
fenyegetés. Nagyon komoly fenyegetés a népszuverenitás rendszerére, arra a jogállami
értékrendszerre, amit mi mindannyian fontosnak tartunk, a Jobbik-frakció különösen
fontosnak tart.

Miről van szó? Arról van szó, hogy a közvetett hatalomgyakorlás letéteményesei, akár
helyi önkormányzatok, akár az Országgyűlés, megalkot egy normát. Ez a norma azért
született így, mert az alkotmányos rendszerünkben felhatalmazást kapnak erre képviselők.
Vannak azonban mindenre elszánt, profitorientált csoportok, akik saját előnyszerzésük
céljából ebbe a folyamatba, nemcsak hogy lobbitevékenységgel – mert erre is van példa,
ennek van jogszerű lehetősége, de van jogellenes lobbitevékenység is, emlékszünk
Medgyessy Péter Grasham-palotával kapcsolatos lobbitevékenységére, ez a beavatkozási
folyamat, amikor már az elfogadott jogszabály kihirdetésének az utólagos manipulációjának
formájában jelenik meg, az egy nagyon-nagyon kemény fenyegetés. A védett jogtárgy – itt
államtitkár úr szavaira reflektálnék – szerintem teljesen egyértelmű, tehát a népszuverenitás
letéteményese valamely államhatalmi szerv vagy jogalkotási szerv által alkotott jogi norma
hatálybalépésének vagy érvényre juttatásának az akadálymentessége. Tehát ez szerintem a
védendő jogtárgy, és azért ezt nagyon is védeni kell, hiszen nem elég, hogy ezek a pénzügyi
csoportok jogellenes befolyásolással próbálják a képviselőket már a döntéshozatalnál
befolyásolni, hanem ha az elfogadott normát a saját vagyoni haszonszerzésük céljából
próbálják módosíttatni közigazgatásban dolgozó emberek által, az bizony nagyon veszélyes
fenyegetés.

Továbbmennék az elemzésben. Bárándy képviselőtársam említette a Btk. 225. §-t, a
hivatali visszaélést, azt mondja, hogy ez tulajdonképpen megoldja, szankcionálja ezt az ügyet.
Szerintem nem. Hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a célzat, a jogtalan hátrányokozás vagy a
jogtalan előnyszerzési célzat bizonyítottságának a hiánya képezi a legtöbbször az akadályát
annak, hogy az ilyen és ehhez hasonló típusú cselekmények elkövetőit felelősségre vonják.
Most konkrét, élő példát megfogalmazva: itt valójában annyi történik, hogy egy leíró, egy
nyomtatványszerkesztő vagy egy nyomdász – vagy ki tudja, valaki – egy bizonyos szót, két
vagy három szót kihagy a szövegből. Tehát az ő szempontjából semmiképpen nem fogjuk
tudni megállapítani, hogy ő maga a saját jogtalan előnyszerzése céljából hajtotta végre ezt a
cselekményt; nyilván ő azt fogja mondani, hogy elírtam, bocsánat. Azonban az ügy összes
körülményére tekintettel én azt gondolom, hogy egy ilyen és ehhez hasonló típusú
tevékenység elkövetőjét akár még a gondatlanság valamilyen olyan alakzata miatt is büntetni
kell, ami mondjuk, legalábbis a durva gondatlanság, amikor magatartásának következményeit
előre látja, és könnyelműen bízik az elmaradásban, vagy pedig azt a fajta gondosságot nem
tanúsítja, ami egyáltalán az ilyen helyzet elkerülését lehetővé tenné. Hiszen egy nyomdásznak
az a feladata, hogy egy jogszabályszöveget úgy emeljen át, hogy az feleljen meg az eredeti
szövegnek, és ha ezt a szükséges ellenőrzést elmulasztja, és nyilván az ellenőrző személy
felelőssége is felmerülhet egy külön sui generis büntető törvénykönyvi tényállás keretében,
hiszen itt nyilván nem csak egy végrehajtó ember kezén megy át egy kihirdetésre váró
jogszabály, hanem adott esetben valaki erre felelős módon azt mondja, hogy igen, ez így
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mehet; neki kötelessége az, hogy összevesse a képviselő-testületi ülésen elfogadott
normaszöveget a kihirdetett normával.

Én tehát azt gondolom, Schiffer András képviselőtársamhoz csatlakozva, hogy
mindenképpen szükséges lenne a tárgysorozatba-vétele ennek a Btk.-módosítási javaslatnak.
Hogy ezt lehet még cizellálni és lehet pontosítani elkövetési magatartás tekintetében, vagy
akár eredmény-bűncselekménnyé tenni, még ezt is jó ötletnek tartanám, hogy még inkább az
eredményre fókuszáljunk, hiszen most tulajdonképpen nem is az a lényeg, hogy ki hogyan
próbálkozott nehezíteni vagy akadályozni a kihirdetést; egyszerűen van egy eredmény: nem
azt hirdették ki, amit a testület elfogadott, vagy legalábbis olyan lépéseket tett az elkövető,
hogy ehhez szükséges minden lépést már megtett, tehát már nem azért maradt el az eredmény,
mert mondjuk, nem lett volna már elegendő az ő lépése, az ő cselekménye ahhoz, hogy
bekövetkezzen az, amivel a népszuverenitás letéteményeseinek az akaratát így eltorzítják. Azt
gondolom, ez nagyon-nagyon kifogásolható és nagyon is szankcionálandó magatartás.

A tárgysorozatba-vétel, az általános vita pedig arra lenne alkalmas, hogy mind a
kormányoldal, mind az ellenzék a jobbító javaslatait megtegye, módosító javaslatokkal ezt az
egyébként szerintem egy mindenképpen valós élethelyzetre reagáló büntető tényállást olyanná
tenni, ami végül is így mindenki számára elfogadhatóvá tenné. Úgyhogy a magunk részéről, a
Jobbik-frakció részéről támogatjuk az előterjesztés tárgysorozatba-vételét.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szót kért Répássy államtitkár úr; utána adjuk meg a szót
az előterjesztőnek.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Tisztelt Bizottság! Elnézést kérek, én a Jobbik és az MSZP vitájában nem akarok részt venni,
de véletlenül sem szeretnék egy büntetőpolitikai platformra kerülni az MSZP-vel. (Derültség.)
Szeretném tehát deklarálni azt, hogy a javaslattal nem büntetőpolitikai problémák vannak,
hanem – és akkor szeretnék finoman fogalmazni, de érthetően – dogmatikai problémák
vannak vele. Ezt ítélje meg a tisztelt bizottság, hogy egy szakbizottság előtt ennek van-e
jelentősége. Én kérem, hogy vegyék figyelembe a szakmai érveket.

ELNÖK: Az előterjesztőé a szó.

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Azért az
vicces, hogy Bárándy képviselőtársam azzal kezdte a hozzászólását, hogy ő nem óhajtja
összekeverni az elmúlt években végzett más tevékenységét az országgyűlési
képviselőségével, és pont ebben az ügyben. Mindenesetre, akik tudják, hogy mire gondolok,
azok bizonyára értik, hogy min mulatok itt magamban.

A másik az, hogy azt mondta az államtitkár úr, hogy nem életszerű az a helyzet, amire
a szabályozás születik. Én akkor tisztelettel azt mondanám, hogy először az életet tessék
megismerni, mert ez sajnos napi gyakorlat ma, különösen Budapest agglomerációjában, és ez
tragédia, hogy ez így zajlik. Én főépítész szakmérnökként azt mondtam a kollégáknak, hogy
ha ez igaz, és erről nekem most már, sajnos azt kell mondjam, papírom van, két ügyészi
állásfoglalásban is, akkor tessenek csinálni, minden főépítész odahaza csináljon, mondjuk,
három vagy négy helyi építési szabályzatot, és attól függően, hogy melyik befektető
szimpatikus vagy melyik nem, éppen azt húzza elő a fiókból. Ilyen dolgokat kell tudni
megakadályozni, ezt a helyzetet kellene tudni megakadályozni ezzel a törvényjavaslattal.

Amit Gaudi képviselőtársam elmondott, azt én is csak alá tudom támasztani. Ha az
előbb említett módon, tényleg három-négy párhuzamos helyi építési szabályzatot kezel egy
önkormányzat, akkor hol van az a közbizalom, amelyet a jogszabályok érvényesülésébe
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vethet az állampolgár, amit egyébként joggal kellene hogy érezzen – a közbizalom hova lesz?
Ezt próbálja szabályozni ez a törvényjavaslat.

Felmerült a hivatali visszaélés. Valóban, itt nagyon nehéz a szándékosságot
bizonyítani, és továbbmegyek: nemcsak egy gépíró részéről, hanem ezt aláírja kék tollal a
jegyző, az adott ülést vezető polgármester vagy alpolgármester, lila tintás pecséttel le is van
pecsételve, és így tovább; tehát ők is felelősséget vállalnak, sőt igazán ők vállalnak
felelősséget azért, ami abban a rendeletben benne van.

És tény, még egyszer hadd szögezzem le, és nézzék, lehet, hogy valóban föl kellett
volna készüljek azzal, hogy ide behozom ezeket az ügyészi állásfoglalásokat a Budakörnyéki
Ügyészségtől, a Pest Megyei Főügyészségtől, hogy lássák a saját szemükkel, hogy erre a
helyzetre a mai, jelenlegi törvényi szabályozás egyszerűen nem ad választ. Ez egy olyan
próbálkozás, ami szerintem megérné a támogatást.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Szavazás következik, előtte bejelentem a további
helyettesítéseket: Vitányi Istvánt én fogom helyettesíteni, Kozma Péter pedig Kovács
Ferencet.

Szavazás
Ki ért azzal egyet, hogy az előterjesztés tárgysorozatba kerüljön? Várom azok

szavazatát. (Szavazás.) 4 igen. Kik tartózkodnak? (Szavazás.) Ez 18. Kik ellenzik? (Szavazás.)
5-en ellenzik. Köszönöm szépen. A javaslatról tehát úgy döntöttünk, hogy nem került ez idő
szerint tárgysorozatba.

Köszönöm szépen képviselő asszony jelenlétét.
c) A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/542. szám)

Következik Molnár Zsolt képviselő úr önálló indítványa – aki jelen van, ha jól láttam
– a választási eljárásról szóló hatályos törvény módosítására, T/542. szám alatt. Parancsoljon,
képviselő úr!

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Köszönöm szépen, hogy lehetőségem van arra, hogy röviden néhány mondatot
fűzzek a kiosztott írásbeli anyaghoz; igyekszem nagyon gyors lenni.

Ez az önkormányzati választási felkészülés és annak az ajánlószelvény-gyűjtési
időszaka ismételten rámutatott arra a komoly hiányosságra, ami az ajánlószelvény-gyűjtési és
az egész ajánlási eljárással kapcsolatban fölmerült. Az a javaslat, amely önök előtt van és
önálló törvényjavaslatként szerepel, ezeknek a problémáknak a jelentős részét orvosolná.
Természetesen százszázalékos módon ez az ajánlási rendszer nem alkalmas arra, hogy
hiánytalanul a választói akaratot visszatükrözze, és hiánytalanul mindenféle anomáliát
kizárjon. Azonban az, hogy egyedivé tenné az ajánlószelvényt azáltal, hogy a személyi
adatok, a személyazonosító szerepelne az ajánlószelvényen, kizárná azt a lehetőséget, hogy
üres ajánlószelvények kerüljenek forgalomba, amelyek a média tájékoztatása szerint, mint ezt
folyamatban levő büntetőeljárások is mutatják, igen, ilyenek történnek.

Másrészről viszont a jóhiszemű ajánlók rendszeresen szokták elrontani, jóhiszeműen,
az ajánlószelvényüket, adott esetben lakcímüket, saját személyazonosítójukat, de még akár a
nevüket is, főleg hölgyek, nők esetében, hogy lánykori, milyen név szerepeljen rajta, abba a
helyzetbe hozva a választási irodát és a választási bizottságot, hogy mérlegelnie kell adott
esetben egy-egy elírás, pontatlanság esetében, hogy tükrözi-e a választási akaratot, és
megfelel-e ez a törvényi rendelkezéseknek.

Más szempontból pedig gyorsítaná a választási bizottságok munkáját, hiszen jelenleg a
teljes egészében kézírással kitöltött és nagyon nehezen értelmezhető és nagyon nehezen
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elolvasható esetekben is gyorsítaná a munkát a választási bizottságok számára, hiszen
tulajdonképpen a személyi adatok, a személyazonosító már rajta lenne magán az
ajánlószelvényen.

Ellenérvként fel lehetne hozni, hogy így túlságosan sok adat van rajta. Szeretném
elmondani, hogy az ajánlószelvénnyel együtt a választási értesítőn, ami ugyanabba a
borítékba és ugyanabba a postaládába kerül, azon rajta van az összes olyan adat, amely
szükséges lehet ahhoz, hogy ha valaki adatlopást akar megkísérelni, akkor ez megtörténjen.
Tehát plusz olyan kockázatot nem rejt az esemény.

A költséget tekintve elenyésző az a költségtöbblet, ami ezt megnövelné. Így minden
olyan racionalitás, és különösen a korábbi választások tapasztalatai azt mutatják, hogy ez
teljesen szakmai alapon megítélhető és bízom benne, hogy mindenféle pártoknak a
büntetőjogi és mindenféle más irányelveivel és eszmerendszerével nem függ össze, tehát azt
gondolom, hogy egy szakmai javaslatról van szó.

Szeretnék még annyit elmondani egy mondatban, hogy ez nagyon szerencsés lett
volna, ha adott esetben már ezen az önkormányzati választáson ilyen ajánlószelvényekkel
találkoztunk volna, mert akkor nem lettek volna azok a gyanúk és anomáliák, amelyekkel a
magyar média foglalkozik, és sajnos, a rendőrségnek is foglalkoznia kell, és amely bizonyára
tisztességes pártokat is gyanúba kevert az ajánlószelvény-gyűjtéssel kapcsolatosan. Ezeket
mind ki tudná zárni, és akkor nem merülne fel, hogy léteznek-e Magyarországon csodák,
lehetségesek-e olyan dolgok, amelyek korábban nem. Ezeket ez ki tudná zárni, tehát kérem
tisztelettel a bizottságot, hogy támogassa ezt a törvényjavaslatot, amely mindenféle politikai
felhangot nélkülöz. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha van szakmai álláspontja, akkor kérdezem államtitkár
urat. Parancsoljon!

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Elnök úr, a szakmai észrevételeinket szeretném megtenni, és igyekszem körültekintő lenni,
mert az előbb is azt tapasztaltam, hogy ha megpróbáltam rövidíteni a szakmai álláspontunkat,
akkor abból végül félreértések keletkeztek.

A szakmai álláspont szerint a törvényjavaslat az indoklásban foglaltakkal ellentétben
nem nyújt semmilyen biztosítékot az ajánlószelvények jogellenes megszerzése és
felhasználása ellen, csupán azt eredményezi, hogy az eltulajdonított ajánlószelvényt biztosan
nem lehet más nevében vagy más választókerületben felhasználni.

Az ajánlószelvénnyel történő ajánlásnak éppen az lenne a lényege, hogy az
ajánlószelvényre rávezetendő összes adatot nagy valószínűséggel csak a választópolgár
ismerheti. Tehát valójában az ajánlószelvény egyik biztonsági kelléke vagy hogy is mondjam
csak: garanciális kelléke az, hogy a személyes adatokat éppen a választópolgár vezeti rá. Ez a
lényegi elem szűnne meg azzal, hogy ha az adatok egy része már automatikusan rávezetésre
kerülne.

Kétségtelenül igaz, amit itt az előterjesztő is mondott, hogy az ajánlószelvényekkel
együtt postázásra kerül az értesítő is, amelyben ezek a személyes adatok benne vannak.
Természetesen ez szétválasztható. Ennek valóban a költségeit, a költségigényét kell
megfontolni.

Az ajánlószelvények előállítása jelenleg központilag történik, és ha a javaslat szerinti
megszemélyesítésre kerülne sor, akkor viszont helyben kellene megszemélyesíteni, hiszen a
törvényi előírásoknak megfelelően a választópolgárok személyes adatait a helyi
önkormányzatok ismerik. Tehát ez ellentmond annak, hogy központilag készülnek el az
ajánlószelvények.
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A megszemélyesített ajánlószelvények helyi szinten történő előállítása nem képzelhető
el megfelelő informatikai háttér és fejlesztések nélkül, ezáltal a választások költsége
jelentősen nőne. Tehát nemcsak akkor nőne, hogy ha külön postáznák az értesítőt és az
ajánlószelvényt, hanem azzal is nőne a választások költsége, ha helyben kell rávezetni, tehát
helyben kell megszemélyesíteni az ajánlószelvényeket.

Mindezek mellett azt gondolom, hogy az ajánlószelvény módszere, az ajánlószelvény
tartalma természetesen egy választási reform során felülvizsgálható, de az a szakmai
álláspontunk, hogy ez a javaslat az elérni kívánt célt nem tudja garantálni, nem tud kellő

garanciát adni ahhoz, hogy valóban a visszaéléseket el lehessen kerülni.

ELNÖK: Salamon képviselő úr kért szót.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Tisztelt Bizottság! Én – hogy úgy mondjam –
hivatalból kérek szót ebben az ügyben, tudniillik van egy albizottsága az alkotmányügyi
bizottságnak, aminek én volnék az elnöke. Ez a választási reformról szóló albizottság. Persze,
most kérdés, hogy ez a bizottság csak a választójog úgymond anyagi jogi részeivel vagy az
eljárásjogi részeivel is foglalkozzék-e. Én eddig tágan értelmeztem a feladatunkat, bár
egyébként a konkrét feladat-meghatározás stádiumában van ez a bizottság. Jelen pillanatban
észrevételek beérkezésére várunk, pontosabban ezeknek a határideje már lejárt 10-én, de
informálisan értesültem arról, hogy lesz észrevétel, sőt a mai napon adunk be mi is - mármint
a KDNP - néhány pontban észrevételeket a választási reformmal kapcsolatosan.

Tehát a hozzászólásomnak az a lényege, hogy én azért nem támogatom a javaslat
tárgysorozatba-vételét, nem olyan megfontolásokból, hogy ez a javaslat egyébként
önmagában nézve mennyire viszi előre vagy nem viszi előre az ajánlás ügyét, hanem úgy
gondolom, hogy ha egy albizottság azt a megbízatást kapta az Országgyűléstől – és hogy ezt
az albizottságot létre kell hozni, azt az Országgyűlés határozta el, nem is az alkotmányügyi
bizottság, az alkotmányügyi bizottság csak végrehajtó volt, amikor megválasztotta a tagjait -,
tehát ha van egy albizottság, aminek az a célja, hogy a választójoggal kapcsolatos jogi
szabályozási kérdéseket kidolgozza, akkor kontraproduktív, sőt zavaró lehet, ha az
Országgyűlés tárgysorozatba vesz más kezdeményezéseket. Természetesen közjogilag ennek
az égadta világon semmi akadálya nincs, hiszen minden képviselőnek joga van
törvényjavaslatot előterjeszteni, joga van a parlamentnek tárgysorozatba venni, csak akkor
előbb-utóbb el kell dönteni, hogy van-e értelme a választási albizottság munkájának vagy
nincs, vagy akkor meg kell mondani, hogy ezzel és ezzel a területtel a választási albizottság
ne foglalkozzon. Annak ugyanis semmi értelme nincs, hogy ugyanabban a kérdésben
egymástól függetlenül folyik egy munka.

Tehát erre a megfontolásra tekintettel nem fogom támogatni a tárgysorozatba-vételt, és
képviselőtársaimnak is azt ajánlom, hogy ne teremtsünk párhuzamosságokat. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Még három hozzászóló van. Schiffer képviselő úr, Lamperth
Mónika képviselő asszony és Szakács Imre jelentkezett.

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm, elnök úr. Először is nem gondolom,
hogy ennek a törvényjavaslatnak a választójogi reformot előkészítő albizottsághoz bármilyen
köze lenne. Ez egy égető probléma. Tehát azzal együtt, hogy az LMP azon az állásponton
van, hogy magát az ajánlószelvény-gyűjtési rendszert kellene megszüntetni, az ezzel
kapcsolatos alternatív javaslatainkat természetesen az albizottságban fogjuk majd
előterjeszteni. Ez egy régóta égő probléma, nem igazán értem, hogy például az elmúlt
kormányciklusban miért nem volt ötlet arra, hogy az ajánlószelvények megszemélyesítését
önök megoldják, főleg úgy, hogy álláspontom szerint ezt nem feltétlenül csak törvényi úton
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lehetne megoldani, erre kormányrendeleti vagy miniszteri rendeleti úton is lett volna
lehetőség.

Ezzel együtt azt gondolom, hogy ez a törvényjavaslat hasznos. Nyilván nem minden
visszaélést tud kiszűrni, de például azt a különös esetet – így például a voksturizmusra sem
válasz nyilvánvalóan az, amikor az ajánlószelvények megszemélyesítéséről beszélünk -,
amikor egy józsefvárosi időközi polgármester-választáson már a kipostázáskor fel vannak
törve a postaládák, majd utána nagy elutasítottságú pártok pikk-pakk összegyűjtik az
ajánlószelvényeket, ilyen problémákra nyilván ez a javaslat ad valamifajta megoldást.

Én mindenképpen érdemesnek tartom, különös tekintettel itt a kopogtatócédula-
gyűjtés körüli anomáliák miatt, hogy erről a javaslatról mihamarabb tárgyaljon a parlament.

ELNÖK: Lamperth Mónika képviselő asszony, parancsoljon!

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Csak a tárgyszerűség
kedvéért. Az előző években több alkalommal is volt arra nézve kísérlet, hogy egyrészt az
Alkotmánybíróság által jelzett kifogásokat, másrészt bizonyos ellentmondásokat és
problémákat a választási törvényben kiküszöböljünk, és én személyesen is kezdeményezője és
miniszterként előterjesztője voltam jó néhány olyan javaslatnak, ami szerintem egyszerűbbé
és világosabbá tette volna a választási szabályozást. Teljes elutasítás volt az akkori ellenzéki
Fidesz részéről, hogy ezt megoldjuk, hiszen kétharmados törvényről volt szó, szükséges lett
volna az ő támogatásuk is.

Amit Salamon László érvelésként elmondott, az igazából még megfontolásra érdemes
is lenne, hiszen valóban, most egy ilyen előkészítő folyamat zajlik. Csak engem az zavar,
hogy azt az érvet, hogy éppen most előkészítünk valami nagy horderejű változást, vagy most
gyorsan meg kell valamit változtatni, ezt aszerint változtatja a kormányoldal, hogy
aktuálpolitikailag éppen mi az ő érdeke. Tehát amikor készítünk elő egy alkotmányt, és
közben kutyafuttában hat alkotmánymódosítást kellett itt ledarálni, némelyiket úgy, hogy
hétfőn reggel itt kaptuk meg, és azt sem tudtuk rendesen megnézni, hogy mi van benne, és
tárgyalni kellett volna; vagy pedig egy fontos ügyben azt mondja a kormányoldal, hogy ezzel
most várjunk, mert koncepcionálisan kell megalkotni, tehát nem hiteles ez az érv a képviselő

úr részéről, mert ezt aszerint váltogatja a kormányoldal, hogy éppen aktuálpolitikailag neki
milyen érdeke van az adott ügyben.

Ami a tartalmi javaslatot illeti, a Molnár képviselőtársam által előterjesztett javaslatot
a Magyar Szocialista Párt támogatja, és rendkívül aktuálisnak tartjuk azt, hogy most
tárgyaljunk erről. Hiszen most van egy olyan politikai helyzet az önkormányzati választások
előtt, amikor a választópolgárok érzékenyebbek azokra a csodákra, amelyről Molnár
képviselő úr beszélt. És én azt gondolom, hogy az elkötelezettségét a Magyar Köztársaság
Országgyűlésének a tekintetben, hogy ezt az ajánlószelvény-mutyizós gyakorlatot meg akarja
oldani, fel akarja számolni, meg akarja oldani és tiszta viszonyokat akar teremteni, ezt
mindenképpen mutatni kellene a közvéleménynek és a magyar állampolgároknak. Úgyhogy
mi támogatni fogjuk Molnár képviselő úr indítványát.

ELNÖK: Szakács képviselő úr!

DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Folytatnám Salamon
képviselőtársunk gondolatát annyiban, hogy a probléma valós, hiszen a napi híradásokból
tudhatjuk, és aki részt vesz a kampánylebonyolításokban, mind tapasztalhatta ezeket az
anomáliákat. De egyrészt azt gondolom, hogy ez a választójogi reformmal foglalkozó
bizottság egyrészt azt a hibát kiküszöböli, amit Lamperth Mónika elmondott, mármint hogy
az előző ciklusokban ők többször próbáltak törvényt módosítani. Bár én azt gondolom –
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zárójelet nyitva –, Schiffer képviselőtársamnak igaza van, hogy ehhez nem törvény kellett
volna, hanem kormány- vagy miniszteri rendelet, és azzal ezt a problémát meg lehetett volna
oldani, hiszen az ajánlószelvény tartalmát nem a törvény határozza meg; zárójel bezárva. Ez
egy valós egyeztetési lehetőség lett volna, ugyanis az MSZP nem tartott az előző években
soha érdemi egyeztetést erről, erővel lenyomta az ellenzék torkán a javaslatait. (Dr. Lamperth
Mónika nevet. – Dr. Steiner Pál: Ez egy vicc.)

Másrészt pedig nincs jelen pillanatban ennek aktualitása. Ha a Jóisten is úgy akarja, a
Magyar Köztársaságban legközelebb általános választások négy év múlva lesznek; időközi
választások természetesen jöhetnek egy-egy választókerületet érintve, de úgy tűnik, hogy
most négy éven keresztül nem lesz ajánlószelvény-gyűjtés, hacsak azt az egy-két időközi
választást nem nézzük. Tehát megvan arra a lehetőség, hogy a választójogi reformmal
foglalkozó parlamenti albizottság széles körű egyeztetéssel, megnyugtató módon rendezze
ezeket a kérdéseket, adott esetben javaslatokat tegyen azoknak a szerveknek, akiknek a
hatáskörében áll ezeknek az anomáliáknak a kiszűrése.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Gaudi képviselő úré a szó.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. A Jobbik elkötelezett…

ELNÖK: Bocsánatot kérek, egy másodpercre megszakítom, elnézést kérek. Fél 1-ig
fogunk tárgyalni, ebédszünetre is tekintettel, mert 1 órakor plenáris ülés van. Akik
megtisztelik a bizottságunkat és itt vannak, azoknak az előterjesztését természetesen meg
fogjuk tárgyalni, Pörzse képviselő úrét, illetve akik tagjai a bizottságnak. Akik nem jöttek el,
azokkal kapcsolatban alkalmazni fogjuk azt, hogy ha nincs jelen, akkor máskor fogjuk
tárgyalni.

Parancsoljon, képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr, még egyszer nekifutnék.
Tehát a Jobbik Magyarországért Mozgalom abszolút híve annak, hogy a választások
tisztaságának elvét meg kell óvni, érvényesíteni kell. Sajnos a kopogtatócédulák 1990 óta
folyamatosan visszaélésekre adnak okot. Emlékszünk az ominózus kopogtatócédula-égetésre
még annak idején, amit a kisebb szervezetek végeztek, mert kifogásolták magát a létét. Jelen
esetben valóban egyfajta kopogtatócédula-biznisz alakult ki; erre Novák Előd képviselőtársam
munkássága nagyon jól rávilágított, főleg az előző országgyűlési választások kapcsán, de
most is ez a helyzet.

Ez valóban egy szabályozandó terület. Én azt gondolom, az Országgyűlésnek az
kötelessége, hogy ha egy ilyen szabályozandó területtel találkozik, egy ilyen kirívó, új, káros
és a választás tisztaságát befolyásoló eseményt vagy eseménytípust észlel, akkor arra a
jogalkotás eszközével lépjen. Azt gondolom tehát, hogy tiszteletben tartva természetesen azt,
hogy egy komolyabb, átfogóbb, mélyebb, jövőre vonatkozó szabályozást végez ez az
albizottság, a választási szabályokkal kapcsolatos albizottsága az alkotmányügyi bizottságnak,
de ez a mostani jogalkotási kényszert nem szünteti meg. Ez tipikusan a komitológia alapelvét
jelentené, hogy egy bizottság körébe utaljuk a gyorsan megoldandó kérdést. Szerintem ez egy
gyorsan megoldandó kérdés, mert bár ugyan aki be akart vásárolni kopogtatócédulából a
mostani önkormányzati választásokon, az már megtette (Derültség.), de ettől függetlenül
valóban lesznek előttünk állóan vélelmezhetően esetleg időközi választások. Tehát egy
választás is sok, még történjen ez akár helyben, bárhol, ahhoz, hogy ott ez a fajta
akadálymentes kopogtatócédula-biznisz folytatódhasson. Mondjuk, a javaslat szövegén,
tartalmán, megfogalmazásain nyilván lehet csiszolni, meg kell is, de önmagában mi
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támogatjuk ezt; ez legalább azért is jó, mert törvényi szinten, kétharmados törvény szintjén
rögzítődne a kopogtatócédula tartalmi kellékrendszere, és ezáltal nem lehet egy mindenkori,
gyors, bármifajta, a választás tisztaságával ellentétes kormányzati lépéssel ettől kitérni az
Országgyűlés hozzájárulása nélkül.

Álláspontom szerint egyébként bőven elég lenne tulajdonképpen a családi és utónév
feltüntetése a kopogtatócédulán; úgy gondolom, ez is már bőven elég kritérium lenne. De így
a Jobbik-frakció ezért támogatja a kérdés napirendrevételét.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszaadom a szót az előterjesztő képviselőjének.

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP): Köszönöm szépen elnök úrnak, nagy tisztelettel.
Köszönöm szépen az építő jellegű hozzászólásokat. Azt gondolom, valóban olyan típusú
időbeli kényszer, ami azt jelentené, hogy ma oldjuk meg ezt a problémát, nincs, hiszen jelen
pillanatban már túl vagyunk az ajánlási időszakon az önkormányzati választással
kapcsolatban.

Azt azonban szeretném mondani, rendkívül cinikus volt az a hozzászóló
képviselőtársam, aki azt mondta, hogy ezt korábban kellett volna megtenni. Én júliusban
valamennyi képviselőtársamnak elküldtem ezt a javaslatot; a Jobbik frakciójából érkezett
támogató válasz, ezt köszönöm szépen nekik; az LMP részéről olyan, hogy az egész ajánló
rendszert kellene átgondolni, és ezzel egyébként egyetértek. Én azt gondolom, hogy
önmagában ez a felvetésem, ez a törvényjavaslat nem old meg minden problémát, azonban ha
ezt júliusban megtettük volna, akkor most picit nyugodtabban és sok-sok visszásságtól és
anomáliától mentesen készülnénk erre az önkormányzati választásra ebben az időszakban.
Úgyhogy azt az érvet picit cinikusnak tartom, hogy ez nem időben lett megtéve, ezért most
nem aktuális.

Ezzel együtt abban igaza van Gaudi képviselőtársamnak, hogy ha meg lehet oldani a
problémát, azzal, hogy nem tudjuk, mikor lesznek, majd csak 2014-ben választások, emiatt ne
húzzuk el. Ezért kérem, hogy amennyiben lehetséges, a tisztelt bizottság vegye
tárgysorozatba.

Azonban egy szakmai észrevételem lenne államtitkár úr és a kormány érveivel
kapcsolatban. Én azt gondolom, az egy garancia, hogy a jelölt és a jelölőszervezet nevét saját
kézzel kell ráírni a választópolgárnak, és alá is kell írnia. Én tehát azt gondolom, nem tűnik el
az a garanciális elem, hogy igenis, kelljen lehetőség szerint saját kezűleg kitölteni. Bár
szeretném mondani, hogy jelenleg a saját kezűség csak az aláírással kapcsolatban megkívánt,
tehát nem nagyon tudom értelmezni a tisztelt kormánynak azt az észrevételét, ami tökéletesen
ellentmond a bírósági gyakorlatnak, az Alkotmánybíróság és az Országos Választási Bizottság
állásfoglalásának, amelyek kifejezetten megengedik, hogy akár egy személy töltsön ki több
száz ajánlószelvényt, kizárólag az aláírásokat kell személyesen megtenni. Ezért tehát azt
gondolom, ez a típusú ellenérv értelmezhetetlen, amelyet a tisztelt kormány képviselője tett
ebben a kérdésben.

Számomra a másik is értelmezhetetlen, de értem ezzel együtt, hogy ez most nem cél,
hogy tárgysorozatba kerüljön. De hogy helyben keletkeznek adatbázisok, és hogy azokat kell
nem országos szinten összegezni, szeretném mondani, hogy a választási értesítő, amelyet a
központi adatbázis állít elő, semmilyen más pluszadat nem kerülne rá az ajánlószelvényre,
mint amit a központi nyilvántartás az ajánlószelvényekről való értesítéssel együtt megküld.
Egyébként pedig az az érv, hogy illetéktelenek tudnak hozzájutni, ez most is fönnáll, és
semmivel nem állna fönn jobban abban az esetben, hogyha egy postaládát föltörnek, amiben
az értesítőn minden személyes adat rajta van; hogy megismétlésre kerülne egy része ezeknek
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az adatoknak magán az ajánlószelvényen, az semmilyen pluszkockázatot nem jelent senki
számára.

Az pedig egyébként, amit Gaudi képviselőtársam mondott, hogy elég lenne a
személyes adatok közül a név és a lakcím rajta, és a személyazonosítót nem feltétlenül kellene
feltüntetni, azt csak szeretném pragmatikus okokból fönntartani, hogy a hibás
ajánlószelvények jelentős részének elrontása jóhiszeműen, de a személyazonosító által
történik, és nagyon sokszor, ha már csak egy szám el van abból rontva, akkor az önmagában
olyan vitára ad okot, hogy akkor ez most megfelel a választói akaratnak vagy sem.

Nem szerencsés, ha mérlegelés van. Tehát ezek önmagában nem a garanciális elemek,
hanem a pragmatikus elemek, amelyek a választási bizottságok munkáját könnyítik meg. Az
azért elszomorító, hogy a választók több tízezre jár úgy, hogy az ajánlásával nem tud élni,
mert bár kitölti és azt gondolja, hogy jóhiszeműen, szabályosan kitöltötte, de belecsúszik egy
olyan hiba, ami az ő figyelmetlensége, vagy azokat a vitákat nyithatja meg, hogy az
emeletnek, a házszámnak és a háztömbszámnak kell-e rajta szerepelni, a leánykori névnek,
stb. Ezeken rendszeresen vita van. Ha ezt úgy kapná meg az állampolgár, hogy ez rajta van,
akkor nem lehetne erről vitát nyitni, hiszen ami a központi nyilvántartásban szereplő adat, az
érkezik, akkor ez mindenféleképpen ezt a problémát megoldaná.

És amit államtitkár úr mondott, hogy legalább az üres szelvények feketepiacát
megszüntetné, már az is egy nagyon nagy siker lenne, hiszen ez azt jelentené, hogy legalább
egyedi beazonosításra alkalmas, és ezt nem lehetne megtenni. Ezzel együtt el tudom fogadni
azt a politikai érvelést – szakmait nem -, hogy egy átfogó választási rendszer van, és erre majd
vissza kell térni, de ezzel együtt kérem, hogy amennyiben ez megoldható, akkor ezt most
tegyük meg, hogy ezt oldjuk meg.

Szavazás
ELNÖK: Köszönöm. Szavazás következik. Ki az, aki egyetért a képviselő úr

javaslatának tárgysorozatba-vételével? (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.)
17 tartózkodás. Ki szavazott ellene? (Szavazás.) 1 ellene. Köszönöm szépen a képviselő úr
megjelenését.
f) A Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/588. szám)

Ahogy ígértem, előrevesszük azokat a képviselői indítványokat, amelyekhez jelen
vannak, úgyhogy Pörzse Sándor képviselő úr f) pont alatt jelzett indítványával folytatjuk, aki
az alkotmányt kívánja T/588. szám alatti beadványában módosítani. Parancsoljon, képviselő

úr!

PÖRZSE SÁNDOR (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Államtitkár
Úr! Tisztelt Bizottság! Rövid leszek, mert szerintem ez egy nagyon könnyen eldönthető

javaslat, másrészt az idő is szorít.
Azt szeretném, ha a szentkoronás magyar címer visszakerülne a magyar zászlóra. Erre

két alátámasztandó érvet szeretnék felhozni. az egyik lélektani, a másik pedig praktikai.
Lélektani szempontból úgy gondolom, hogy azért, mert a Szent Korona nem kell

mondjam, itt mindenki tudja, hogy a magyarság talán első számú és legfontosabb jelképe,
másrészt pedig a Kárpát-medencei magyarság összetartozását is jelképezi. Tehát ezért is. Itt
aztán még lehetne mondanom, hosszasan sorolhatnék egyéb érveket is, de most az idő
rövidsége miatt nem teszem meg.

A másik pedig praktikai ok, éspedig az, hogy nagyon felületesen nézve is kilenc olyan
zászlót találtam, amellyel pillanatok alatt összekeverhető a magyar zászló. Azt gondolom,
hogy ez is érv lehet, ha mást nem sorolok ide, például a mexikói zászlót az olasz zászlótól a
címer különbözteti meg, és ugyanígy sorolhatnám a magyar zászlóval kapcsolatos
összekeverhető nemzetek zászlaját. Semmiféle politikai, semmiféle – ilyet is hallottam –
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nacionalista, semmi egyéb felhangja nincs ennek a dolognak, egyszerűen csak azt szeretném,
ha a magyarság első számú jelképe újra, ahogy ez már volt, most hirtelen nem tudom,
majdnem 70 évig vagy 80 évig, ugyanúgy visszakerülne a magyar zászlóra.

Úgyhogy kérem képviselőtársaimat, hogy tegyék lehetővé ennek a megtárgyalását.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Salamon képviselő úr kért szót.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Csak annyit mondok, hogy a képviselő úr
javaslata egy lehetséges alternatívája a magyar zászlónak, amivel az alkotmány-előkészítő
eseti bizottság megkerülhetetlenül foglalkozni fog, hiszen az alkotmány most is szabályozza a
zászló használatát. Tehát foglalkozni fog ezzel az alkotmány-előkészítő eseti bizottság, mint
egyik lehetséges alternatívával.

ELNÖK: Ki kíván még hozzászólni? Gaudi képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Egy nagyon fontos
szimbolikus, de egyben mindannyiunk életére is kiható előterjesztést tett Pörzse Sándor
képviselőtársunk. Nagyon sokak, lényegében a nemzet mindazon tagjának az akaratát és
óhaját kifejezi ez a javaslat, akik számára nemcsak egy közjogi kapocs a Magyar Köztársaság
állampolgárának lenni, és ezen túlmenően ráadásul nemcsak egy fizikai tény, hogy a Kárpát-
medencében él elszakított magyarként, vagy éppen a világba szórt szórvány tagjaként.
Szakmai érvek tömegeit lehetne hozni valóban amellett, hogy miért lehet és kell egy ilyen
előterjesztést támogatni. Ő ezt meg is tette szépen az indokolásban, tehát azt gondolom, hogy
legfeljebb annyit tudok hozzátenni, hogy ha visszanézünk még az 1848 előtti időszakra, akkor
is abszolút hagyomány és szokás volt a címerek zászlón való használata. Tehát
tulajdonképpen a hadilobogók minden alkalommal tartalmazták vagy az angyalos címert vagy
a babérkoszorús címert, vagy pedig Szent Imre király pajzsát hordozták zászlaikon a magyar
seregek, amikor összecsaptak az országunkat éppen megszállni kívánó idegen erőkkel.

Tehát a ’48-as áprilisi törvények pedig egyértelmű iránymutatást adnak, azt gondolom,
és úgy gondolom, hogy ezt a ’48-as örökséget mindenki fel tudja vállalni, aki most itt
képviseletet nyert a Magyar Országgyűlésben, legalábbis bízom benne, bár ennek tanújelét
nem mindig láttuk az elmúlt nyolc évben.

Valójában nem is kellene szerintem többet érvelni, és én tényleg arra kérem Salamon
képviselőtársamat is, meg minden más kormánypárti képviselőt, hogy most megint csak ne
tegyen úgy, hogy majd egy bizottság megoldja ezt a kérdést. Igen, folyik az alkotmány-
előkészítő eseti bizottság, de most van napirenden ez a kérdés, most kell erről dönteni, most
kell a választók szemébe nézni majd jövő héten vagy azt követő héten, hogy vajon, a
kormánytöbbség miért nem gondolta fontosnak, hogy az egyébként a Magyar Köztársaság
hivatalos címerévé helyesen tett 1990-es címer miért ne nyerhetne hivatalos elhelyezést a
nemzeti lobogónkon.

Egyébként valóban széles körű nemzetközi példája is van annak, hogy hogyan
használják a címert a nemzeti lobogókon a nemzetek, de azt gondolom, hogy nekünk, saját
magunknak saját nemzeti tudatunk szempontjából van nagyon nagy jelentősége. Egyébként,
ha megnézzük a napi használatát, az emberek már tulajdonképpen így eldöntötték ezt a
kérdést, hiszen a napi zászlóhasználatban azt gondolom, hogy döntő többségében
tüntetéseken, megmozdulásokon, megemlékezéseken vagy bármilyen olyan eseményen, ahol
a nemzeti lobogónkat felemelik, legyenek akár futballszurkolók vagy legyenek bármilyen
eseményen részt vevők, bizony ők már a címeres zászlót használják. Ne maradjon már le a
közvetett hatalomgyakorlás legfontosabb szerve, az Országgyűlés ezen népakarat mellett,
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tehát teljesítsük a népakaratot. Ennyi az egész, erről szól ez a javaslat, és ezért kérjük a
Jobbik-frakció nevében, hogy támogassák. Köszönöm.

ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Akkor visszaadom a szót képviselő úrnak.

PÖRZSE SÁNDOR (Jobbik): Köszönöm szépen, nem kívánok többet mondani.
Szavazás

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor a tárgysorozatba-vételről szavazunk. Ki az, aki a
jelenlegi formájában egyetért a javaslat tárgysorozatba-vételével? (Szavazás.) 3 igen. Ki az,
aki tartózkodott? (Szavazás.) 19 tartózkodás. Ki az, aki ellenezte? (Szavazás.) 5 ellene.

Akkor ezzel az aránnyal a bizottság a tárgysorozatba-vételről döntött, hogy nem veszi
tárgysorozatba. Köszönöm szépen képviselő úrnak.
h) A politikai álláshalmozás tiltása érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII.
törvény, valamint egyes jogállási törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/615.
szám)

Jelen van a bizottság tagjain kívül, a bizottság tagjai között még itt van Schiffer úr,
akinek van egy pár előterjesztése, de Novák Elődöt venném előre, mert ő megérkezett közben,
aki a h) pont alatti indítvány egyik társszerzője, a politikai álláshalmozás tiltása érdekében a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a nemzeti és etnikai kisebbségek
jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény, valamint egyes jogállási törvények módosításáról
szóló T/615. számú javaslat előterjesztőjeként megtisztelte a bizottságot. Át is adom a szót a
képviselő úrnak.

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Úgy érzem, az
önkormányzati választások indokolják, hogy ezt a javaslatot tárgyaljuk, hiszen már most
felvetődik számos probléma, amelynek a társadalmi vitára bocsátása egy ilyen tárgysorozatba-
vétellel akár elindulhat, és elvezethet oda is talán, hogy az önkormányzati választások után,
amikor valakit mondjuk polgármesterré választanak, akkor választhat aközött is, hogy
országgyűlési képviselő vagy polgármester kíván lenni, hiszen a kettőt együtt nem lehet
tisztességgel ellátni. Azt gondolom, ezt bizonyítják azok az országgyűlési ülések is, amikor
egy átlagos vitán a plenáris ülésen 5-10 kormánypárti képviselő van jelen, hiszen ez
nyilvánvalóan önöket érinti a legnagyobb számban, illetve a Jobbikon kívül mindenkit érint
valamennyire.

Egyedül a Jobbiknál vezettük azt be alapszabályban, hogy aki országgyűlési képviselő,
az nem tölthet be mellette semmilyen más önkormányzati tisztséget, még külsős bizottsági tag
sem lehet, nemhogy polgármester vagy megyei közgyűlési képviselő vagy esetleg mindegyik
egyszerre.

Annyira elburjánzott, már-már normává vált ez az elképesztő gyakorlat, hogy ennek
mindenképpen megálljt kell parancsolni. Én tudom, hogy ez sok érdeket sért. Azonban itt az
ideje, főleg, ha az Országgyűlés létszámát csökkentjük, úgymond, a kiosztható helyek száma
is csökkenni fog, nyilvánvalóan az önök pártjában is el fog ez indítani egy olyan folyamatot,
ami alapján azt gondolom, illő tárgysorozatba vennünk ezt az indítványt. Hogy mikor fog ez
hatályba lépni, az egy külön történet; azt természetesen lehet módosítani. De erről egy
közbeszédet el kell indítani, hiszen amúgy is elindult már az országgyűlési képviselők, illetve
az önkormányzati képviselők számának csökkentése. Persze az utóbbi önöket kevésbé érinti,
hiszen nyilvánvalóan csak a listás helyeket nyirbálták meg igazán, „a győztes mindent visz”
elve alapján tovább torzítva a választási rendszert, azonban egyértelmű számomra, hogy
tisztességgel ellátni több ilyen feladatot nem lehet.
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A magam szerény és még viszonylag kevés tapasztalatai is egyértelműen kimutatják,
hogy egy országgyűlési képviselőség az bőven egy főállás önmagában, még ha én például
nem is töltök be semmilyen tisztséget itt az Országgyűlésben egyik bizottságban sem, még így
sem lehetne emellett tisztességgel ellátni semmilyen más apró, mondjuk, önkormányzati
tisztséget sem. Hiszen annyi leterheltséget jelent egy országgyűlési képviselőség, ha nem
olvasatlanul akarjuk leszavazni a módosító javaslatokat meg az előterjesztéseket, ahogy az
sajnos sok esetben megtörténik; ha részt akarunk venni a vitákban, amit a Házszabály is előír,
ennek ellenére sajnos a korábbi házelnökünk nem tett ezért semmit ebben a ciklusban, hogy
egy ilyen tömeges, hetente több száz házszabálysértés történjen, bár ennek
megakadályozására a Házszabály szerint fel kellett volna lépjen, nem lépett fel. Nagyon
bízom benne, hogy a Ház méltóságát is elő tudjuk ezzel mozdítani, hogy nem néhány tucatnyi
képviselő összejövetelét kell Országgyűlésnek nevezni. Ez szerintem méltatlan
Magyarországon, és nagyon rossz példát mutat az országban is, hogy lehet így félvállról venni
bizonyos megbízásokat. Tehát adjuk vissza az Országgyűlés tekintélyét, és mutassuk meg,
hogy nekünk, képviselőknek ez a legfontosabb feladat, és emellett nem akarunk még
számtalan más posztot betölteni.

Mi jó példával járva elöl, magunkra ezt bevezettük, és azt kell mondjam, nagyon
pozitív támogatásra talált nemcsak a tagságunk, de a választók körében is. Tehát
nyilvánvalóan előbb-utóbb ez egyre inkább a közbeszéd része lesz, mi is a kampányunkat
jelentős részben erre építjük. Azt gondolom, hogy ha önök nem akarnak egészen lemaradni,
akkor már most csatlakozzanak. Ne legyen az, mint mondjuk, Trianon kérdésében volt, hogy
évekig, évtizedekig kellett szinte a saját, szinte föld alatti Trianon-megemlékezéseinket
tartani, mígnem eljuthattunk ide húsz év elteltével, hogy állami megemlékezés lehetett
Trianon évfordulóján. Önöknek is kellemetlen, hogy korábban inkább még kivonultak, meg
ha lehetett, inkább egyáltalán nem emlékeztek erre a fájó sebre; ugyanígy ne legyen még több
ilyen, én azt javaslom. Előbb-utóbb úgyis rá fogja önöket kényszeríteni a társadalmi akarat, az
elvárás, vagy akár a belső pártbéli viták, amikor csökkenni fog az Országgyűlés létszáma,
vagy esetleg nem fognak így, ilyen nagy arányban választásokat nyerni, rá fogja kényszeríteni
önöket a saját tagságuk is. Én tehát azt mondom, hogy menjenek elébe, álljanak az élére
ennek a kezdeményezésnek, és támogassák. Ezért kérem a politikai álláshalmozás tiltását,
legalábbis a tárgysorozatba-vételét és lehetőség szerint az általános vitára alkalmasságát is.

Köszönöm a lehetőséget.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szakmai álláspontja van az államtitkár úrnak.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Tisztelt Bizottság! Itt megint előre kell bocsátanom, hogy a kormány nem foglalt ebben állást,
én pedig a saját véleményemet nem szeretném véletlenül sem idekeverni. Ezért inkább csak
néhány szempontot szeretnék javasolni, mondjuk úgy, hogy szakmai vagy közjogi szempontot
szeretnék javasolni megfontolásra.

Az egyik az, hogy a javaslat úgy tekint ezekre a tisztségekre, mintha semmilyen
különbség nem lenne a választott és a kinevezett tisztség között. A választott tisztség esetén
maguk a választópolgárok döntenek úgy, hogy valakit akár két vagy akár három feladattal is
megbíznak. Tehát a választott tisztség esetén a választók mérlegelik azt a kérdést, hogy ők
összeférhetőnek, egyidejűleg elláthatónak látják-e ezt a feladatot vagy sem. A mi álláspontunk
egyébként – mármint a mi pártunk vagy frakciónk álláspontja – korábban is mindig az volt,
hogy itt maguk a választók dönthetik el az összeférhetetlenségi helyzet fennállását,
amennyiben úgy tekintik ezeket a tisztségeket, hogy nem végezhetők el egyszerre.

A kinevezett tisztségviselők esetében ez természetesen egy teljesen racionális
mérlegelés, hogy valaki, miközben van egy választott tisztsége, amellett, mondjuk, további
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tisztségre kinevezést nyerjen-e vagy sem. Ezt is a kinevező mérlegeli, de itt természetesen az
összeférhetetlenséggel már nagyvonalúbban lehet bánni. Amikor tehát az előterjesztő azzal a
prekoncepcióval él, hogy politikai álláshalmozásról van szó, akkor tekintsük ezt úgy, hogy a
választópolgárok arra választották meg az adott politikust, hogy több tisztséget is ellásson,
tehát ez a választópolgárok döntésén alapul. Mellesleg arra van számos példa, hogy több
tisztségviselés esetén az ezért járó tiszteletdíj vagy például költségtérítés mérsékelt, tehát
inkább az anyagiak szempontjából van azért következménye ennek a bizonyos
álláshalmozásnak. A közvélemény mérlegelésének nyilvánvalóan ez is tárgya, hogy ki
mennyit kap azokért a tisztségekért.

A szakmai észrevétel csak arra irányulhat, hogy egy ilyen megoldásnak nem lehet
visszamenőleges hatályúnak lennie. De erre utalt egyébként Novák Előd is, hogy az, hogy
mikor lép hatályba, egy külön kérdés. Amennyiben az Országgyűlés ilyen döntést hozna,
akkor célszerű, hogy csak a következő választott tisztségre vonatkozzon, tehát már további
tisztség esetén, további választás esetén vezessék be ezt az összeférhetetlenséget. Arra a
tisztségre, amelyben éppen egy politikus van, ne vonatkozzon ez az összeférhetetlenség,
hanem egy következő Országgyűlésre. Mellesleg itt valóban igaz az, amit mond Novák Előd,
hogy az alkotmányozás, illetőleg a választójog újragondolása felvethet ilyen
összeférhetetlenségi kérdéseket. Ebben én nem akarok állást foglalni, mert mondom, nem
akarom a saját véleményemet összekeverni az államtitkári helyzetemmel. De hangsúlyozom,
hogy nagy különbséget látok a között, hogy a választóktól származik-e a megbízás, vagy egy
politikus nevez ki egy másik politikust bizonyos tisztségre.

ELNÖK: Hozzászólások következnek. Gaudi-Nagy Tamást láttam jelentkezni.
Parancsoljon!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Az előterjesztés abszolút
egyértelmű üzenetet fogalmaz meg. Államtitkár úr szavaival ellentétben én azt gondolom,
hogy itt önmagában – idézőjelesen – a „versenyszabályok” kiírása körében már egyértelművé
kellene tenni azt, hogy még maga a választási lehetőség se adathassék meg azoknak a
polgároknak. Mert lehet, hogy van egy szimpatikus polgármester, szeretik őt, úgy gondolják,
hogy annyi mindent meg tud oldani, hát akkor majd elküldjük az Országgyűlésbe, ott is
dolgozzon nekünk egy kicsit. Nyilván jóhiszemű választói akaratról van szó, de nyilván azért
teszi ezt, mert egyáltalán a választás lehetőségét megkapja, tehát magyarul ezt az általa
kedvesnek vagy szimpatikusnak tartott embert beküldi az Országgyűlésbe is. Csak ebből
viszont pontosan ő jöhet ki vesztesen, és nagy valószínűséggel, sőt a tapasztalatok is ezt
mutatják, hogy vesztesen kerül ki a választópolgár, amikor egy ilyen döntést hoz, mert ő maga
nincs olyan helyzetben, hogy mérlegelje, milyen munkateherrel jár egy országgyűlési
képviselői tisztség, mandátum és egyidejűleg egy igen tekintélyes, komoly, mondjuk, egy
Debrecen nagyságú város polgármesteri tisztségének ellátása. A polgárnak van egy jó érzése,
úgy gondolja, hogy rábízza erre a jóemberre, hogy na, akkor majd ő oldja meg a dolgomat. De
így egy olyan utcába megy bele a választópolgár, egy olyan döntést hoz, amelynek a
következményét ő maga nem tudja felmérni, és ennek tulajdonképpen a vesztese lesz.

Tehát ezt a rendszert próbálja ez a javaslat megváltoztatni, a Jobbik-frakció teljes körű
támogatását élvezve. Kérem önöket, hogy ezt a felelősséget ne hárítsák el maguktól, amikor
végül is egyfajta önkorlátozást kell tanúsítani. Ez egy nagyon fontos dolog; Schmitt Pál
köztársasági elnök úr nagyon sokszor és helyesen hivatkozza azt, hogy legyünk alázatosak a
választópolgárokkal, a nemzetünkkel szemben. Tehát ne tegye meg azt senki, ne tehesse meg
– a javaslat szerint ez a lényeg: ne tehesse meg – azt, hogy felelős köztisztségeket halmozva
egyrészt többletjövedelemhez jut, illetve igazából egyiknek sem tud ezáltal megfelelni.
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Azért nagyon fontos visszautalni a történelmi előzményekre. Ha nem tévedek, akkor
ezt a szabályozást, ami egyáltalán lehetővé tette mondjuk az önkormányzati választott tisztség
betöltését és az országgyűlési képviselői tisztség betöltését, ezt a Horn Gyula pufajkás
miniszterelnök időszakában fogadta el az Országgyűlés, és azt gondolom, hogy az akkori
ellenzék emlékezetem szerint nem nagyon örült ennek a módosításnak. Tehát magyarul: volt
egy helyes és jó szabályozás 1990-től kezdődően, és ezt a pufajkás miniszterelnök kormánya,
illetve országgyűlési többsége úgy változtatta, hogy bizony, lehetővé tette ezt az
álláshalmozást. Onnantól kezdve sajnos, nem az történt az akkori ellenzék részéről, hogy
egyfajta következetes ellenkezést kapott volna ez az intézmény, hanem belementek, és úgy
állították be, úgy álltak rá erre a rendszerre, hogy lényegében maguk is részeseivé váltak egy
ilyen rossz rendszernek. De soha nem késő azt mondani, hogy ez valóban így nem jó, nem
vállalható.

Visszautalnék arra is, hogy még a miniszterelnök úr is utalt rá több alkalommal már
emlékezetem szerint, hogy igenis, ezt a kérdést előbb-utóbb most már úgy kell megoldani,
hogy valóban mindenki, aki köztisztséget vállal, az egy választott tisztségnek tudja
odaszentelni magát, és ilyen szempontból a választópolgárok érdekei nem sérülhetnek, és ez a
tiszta lap. Nyilván hozzátéve azt, hogy a javadalmazás viszont legyen olyan mértékű, akár az
országgyűlési képviselő javadalmazására is gondolok, hogy valóban a tisztességes képviselői
munkát tisztességes mértékű díjazás illesse meg, és akkor nem kényszerül arra mondjuk a
politikával megélhetésszerűen foglalkozó politikus, ezt most nem a szó negatív értelmében
mondom, hanem ha valaki politikus, akkor neki nincs másra lehetősége, nem tud mellette más
civil szakmát űzni. De ha ezt a szakmát űzi, akkor egy tisztességes jövedelmet tudjon kapni és
ne kényszerüljön arra, hogy egyéb másod-, harmad- politikai állásokat töltsön be, így
egészítve ki a jövedelmét.

Tehát ez egy jogalkotási feladat is lehetne egyben, csak igazából felvetem ezt a
kérdéskört. És akkor már még kevésbé lehet számon kérni az egyes embereken, akik most
álláshalmozók, hogy tényleg ők egzisztenciálisan is veszítenének ezzel. Ha valaki felelős és
tisztességes munkát végez, akkor egy ilyen köztisztségből tudjon tisztességesen megélni,
egyben nyilván elszenvedné mindannak a következményét, amit a közbizalom megsértése
jelent. Úgyhogy támogatásukat kérem ezen indokok alapján is.

ELNÖK: Szakács Imre képviselő úr jelentkezett.

DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tulajdonképpen az az
álláspontom, ami az előző két javaslatnál is, az alkotmány-módosításnál, illetőleg a
választójogi törvénynél volt, hogy gyakorlatilag nincs olyan gyors és azonnali döntéshozatali
igény vagy nyomás a parlamenten, ami ezt igényelné, hiszen nyilvánvaló, hogy ezt már a
mostani, 2010. évi önkormányzati választásokra nem lehet behozni, az ajánlószelvény-gyűjtés
lezárult. Aki abban a tudatban tette ezt meg, hogy az összeférhetetlenség nem áll fenn, lehet,
hogy változtatna. Egyetértek államtitkár úrral, hogy visszaható hatálya lenne. 2014-től pedig
azt gondolom, hogy teljesen evidens, hogy ez a szabályozás egyébként egy átgondolt, az
előbb említett nagy, átfogó törvénymódosításoknál meg fog jelenni. Azzal nem értek egyet,
amit Novák Előd mond, de nyilván ő a fiatal hevülettel mondja ezeket a dolgokat. Igenis, a
választópolgárok pontosan tudják, hogy az adott személy, aki az ő bizalmukért ringbe száll,
egy országgyűlési képviselő, egyben polgármesterjelölt vagy viszontkapcsolatban is van. Nem
egyszer a politikai ellenfelek azok, akik ezt nagyon kihangsúlyozzák a választási kampány
során, tehát a választópolgár abszolút tudatában van annak, hogy az adott személy egy vagy
több pozíciót tölt be, és nyilván ennek megfelelően hozzák meg a döntésüket. Ha úgy
gondolnák, hogy a két tisztség összeférhetetlen, és aki így gondolja, az nyilván úgy is szavaz,
hogy nem adja meg a bizalmat, tehát én azt gondolom, hogy a választópolgárok ilyen
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szempontból bölcs döntést hoznak. Abban pedig biztos vagyok, hogy a következő, tehát a
2014-es választáson ezt megtesszük, hiszen Gaudi-Nagy Tamás pontosan emlékszik, a
rendszerváltoztatást követően, 1990-ben az akkori parlament ezt összeférhetetlennek tette
meg, és bizony, az 1994-es választások után, amikor az SZDSZ elárulta a szavazóit és
összeállt a kommunistákkal, akkor a kétharmaduknak a tudatában, azért, hogy minél több
emberüket újabb pozíciókhoz juttassanak, változtatták meg kétharmaddal az alkotmányt. Idő

lenne, ha Novák Előd ezt a tavaszi ülésszakon teszi meg, akkor még lehet, hogy át lehetett
volna úgy vinni a parlamenten, hogy ősszel ez már érvényes legyen, kár, hogy nem tavasszal
tette ezt a javaslatot.

ELNÖK: Schiffer képviselő úr jelentkezett.

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm, elnök úr. Csak bátorkodom
emlékeztetni a kormánypárti képviselőket, hogy a miniszterelnök úr harcot hirdetett a
cinizmus és a nihilizmus ellen, úgyhogy lehetőleg ennek jegyében működjenek közre.

Amikor önök a helyhatósági választási eljárásra vonatkozó szabályokat módosították,
ezt többek között azért elleneztük, mert ha megkezdődik egy választójogi reform, akkor
legalábbis nem sportszerű már rögtön itt egy lényegi szabályozásba belenyúlni. Akkor,
amikor az önök alkotmánymódosításait mi rendre azért opponáltuk, mert ha egyszer
elkezdenek egy alkotmány-előkészítő folyamatot, akkor legalábbis nem illendő hetente a még
meglévő alkotmányba belenyúlni. Ezt önök elengedték a fülük mellett.

Tehát amit én leginkább hiányolok, az az elvi magatartás. Tehát akkor, amikor
önöknek politikai haszonból úgy néz ki, hogy fontos belenyúlni a választási eljárásba, fontos
belenyúlni az alkotmányba, akkor ezt megteszik, ha ellenzéki oldalról jön egy indítvány,
akkor pedig az az érv, hogy itt egy nagyobb, átfogó reform van folyamatban. Jó lenne
választani a két érv között.

ELNÖK: Visszaadom a szót Novák Elődnek, hogy az észrevételeit megtehesse.

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Sajnos én is véltem némi cinizmust
felfedezni abban, hogy egyfelől a kormány úgymond nem tartotta fontosnak, hogy ebben
egyáltalán állást foglaljon, és persze államtitkár úr a saját véleményét sem kívánja elmondani,
de néhány szempontot mégiscsak felvetett. Többek között azt a cinikus észrevételt, hogy a
választópolgárok döntöttek így, hogy ezt akarják. Nyilvánvaló, hogy a választók nem erről
döntöttek. Sok mindenről együtt. Nem túlzottan érvényesül a közvetlen demokrácia, nyilván
sok egyéb ok miatt, főleg egy nagyváros polgármestere esetében ott leginkább pártra
szavaznak, tehát leginkább – bár tudom, hogy önök, kormánypárti képviselők hajlamosak azt
hinni, hogy ezek mind-mind az önök egyéni győzelme abban a választókerületben, de ez
nyilvánvalóan nincs így. Bárkit indítanak el ilyen színekben, tudnánk rá példákat mondani,
hogy ki mindenkit voltak képesek a választók megválasztani. De most nem kívánok
személyeskedni.

Azt azonban elmondhatjuk, hogy például amikor a választók az önök kezébe adták a
kormányzás lehetőségét, akkor azért remélem, nem állítják azt, hogy ezzel arról is döntöttek,
hogy a Kubatov Gábor-féle adatbázis-építés helyes, és nem mondják azt, hogy az egyben egy
népszavazás volt arról, hogy ezt akarják, hogy mindenkit tartsanak nyilván, hogy ki az, aki
nem fideszes, hogy azt majd esetleg a kormányzati tevékenység során is fel lehessen
használni, ha mondjuk, el kell bírálni valamilyen pályázatot vagy helyben egy iskolaigazgatói
pályázatot. Tehát ennyi erővel ezt is mondhatják, hogy erről alkottak véleményt.

Nyilvánvalóan nem erről alkottak véleményt, nyilvánvalóan azt mondhatjuk, hogy a
társadalomnak ez nincsen a kedvére, sőt kirívó társadalmi igazságtalanság ez a fajta
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pozícióhalmozás, és semmi következménye nincs annak, hogy a Házszabálybeli
kötelességüket is megszegve, nem járnak be az ülésekre, vagy akár itt júliusban az utolsó
ülésükön, egy 40 perces ülésen „tárgyaltak meg” száz módosító javaslatot, hat egészen
különböző témakörben.

Ez nyilvánvalóan nem egy tisztességes munkavégzés, nyilvánvalóan az emberek nem
erről mondtak véleményt, hanem összességében más érvek alapján is egy globális döntést
hoztak. Azonban lesz erről közvetlen véleménynyilvánítás, tehát kiprovokálhatják úgymond,
hogy vigyük népszavazásra – egyébként már vittük is, csak egyelőre túl nagy volt a
kérdéscsokor, ezért utasította el az Országos Választási Bizottság. Nem leszünk könnyű
helyzetben így egy fideszesekkel feltöltött OVB és Alkotmánybíróság esetében, de meg
fogjuk kísérelni nyilvánvalóan a népszavazásra bocsátását is ennek a kérdésnek, ha ezt
mindenképpen kiprovokálják.

Államtitkár úr felvetése, hogy a hatálybalépést el kellene halasztani, ezt egy módosító
javaslatnak tekintem, amiről lehet vitatkozni, hogy lépjen-e hatályba már ebben a ciklusban
vagy csak a későbbiekben, azonban ha csak a későbbiekben lép hatályba, akkor is
szükségesnek tartom már most a tárgysorozatba-vételét, mégpedig pont a tervezhetőség miatt.
Tehát ami itt az elmúlt hónapokban megmutatkozott, az leginkább jól mutatta, hogy így nem
tudnak az állampolgárok tervezni, hogy folyton változnak a különböző rájuk vonatkozó
szabályozások. Mondjuk ki, akár önkormányzati képviselőknek is, hogy mire számítsanak
négy év múlva. Mondjuk ki, hogy aki mondjuk húsz éve akár polgármester valahol, vagy akár
már több ciklus óta, akkor nem biztos, hogy a következő ciklusban is ott polgármester lesz, és
annyira nagy valószínűséggel ne számoljanak vele, mint ahogy tennék azt most jelen esetben.
Készüljenek fel ott helyben, hogy esetleg átadják azokat a tudásokat, tapasztalatokat esetleg
egy alpolgármesterének, aki jó eséllyel folytatni fogja azt a küzdelmet.

Tehát fontos az, hogy tervezni tudjanak, akár a képviselők, politikusok is, ezért
szükségesnek tartom már most. Annyi minden volt, ami kevésbé volt, azt gondolom, égető,
mégis napirendre lehetett venni. Sok példát tudnék mondani rá, de nem húzom az önök idejét.
Azt gondolom, ez bőven belefér, és csak egy igen szavazatot érdemel.

Az meg végtelenül cinikus, hogy kár, hogy nem tavasszal nyújtottam be, hiszen
egyetlen ellenzéki javaslatot sem vett még napirendre az Országgyűlés, sőt tárgysorozatba
sem vettek a bizottságokban még egyet sem tudomásom szerint, egyetlen ellenzéki javaslatot
sem a bizottságokban legalábbis. Tehát végtelenül cinikus ez a hozzáállás.

Azt kérem, hogy egy ilyen javaslat ne legyen úgymond szimplán egy pártnak az
akarata, javaslata, véleménye. Álljunk oda mögé mi, politikusok, állítsuk vissza a politika
becsületét, az Országgyűlés tekintélyét, és mondjuk ki azt, hogy igen, ezzel a kérdéssel
valamilyen formában foglalkozni szeretnénk.

Köszönöm a lehetőséget.

Szavazás
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazni fogunk. Ki az, aki támogatja a tárgysorozatba-

vételt? (Szavazás.) 4-en támogatják. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) Ez 19. Ki az, aki ellenzi?
(Szavazás.) 4 tartózkodás mellett nem vettük tárgysorozatba. Köszönöm szépen.

Tisztelt Bizottság! Az ülést a terveknek megfelelően most befejezzük. Az a kérésem,
hogy a frakciójukban, akik most nem kerültek sorra – a bizottsági tagok, mint például Schiffer
képviselő úr, ő természetesen „hivatalból” is itt van –, akik tehát egyéni előterjesztők,
tájékoztassák őket, hogy a torlódás miatt eleve azokat fogjuk megtárgyalni, akik jelen vannak,
és fölmerülhet annak az esélye, hogy nem lesz megtárgyalva; az előterjesztő hiányában
történő megtárgyalás csak egy lehetőség. A bizottság elvárja azt, hogy jelen legyen az
előterjesztő. Kérem, erről tájékoztassák képviselőtársaikat.

Igen, képviselő úr?
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NOVÁK ELŐD (Jobbik): Korondi Miklós képviselőtársam itt van, és ő szintén
előterjesztője az egyik javaslatnak.

ELNÖK: Hát, bocsánatot kérek tőle, de van ebédszünetre is igény, másrészt pedig
miniszterelnöki felszólalás lesz, tehát nem tudunk sokkal tovább tárgyalni. Elnézést kérek
Korondi képviselő úrtól.
A napirend módosítása, az ülés lezárása

Ilyen értelemben akkor tehát módosítottuk a napirendet. Kérem, hogy értsenek ezzel
egyet; kérem a szavazataikat. (Szavazás.) Látható többség, köszönöm szépen.

Szeretném tájékoztatni a jelenlévőket, amíg együtt vagyunk, hogy délután 16 órakor
egy soron kívüli ülést tart itt a helyszínen az alkotmány-előkészítő eseti bizottság; majdnem
mindenki érintve van. Kérem, hogy ezt ne felejtsék el; a nyilvánosságról van szó. Tehát
előreláthatóan 16 órakor, pontosabban az interpellációs időszak után, amikor már nem kell
szavazni.

Schiffer képviselő úr?

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Elnök úr, csak annyi kérdésem van, hogy mikor
tervez következő ülést a bizottság.

ELNÖK: A következő parlamenti napon, tehát október 4-én délelőtt. (Közbeszólások.)
Úgy érezzük, a parlament döntést fog hozni egy olyan munkarendről, amely október 4-ével
folytatódik. Amennyiben ez a döntés születik meg, akkor fogunk ülést tartani. Ha nem így
van, akkor visszatérünk rá.

A mai ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 34 perc)

Dr. Balsai István
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők: Ipacs Tiborné és Prin Andrea


