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Napirendi javaslat

1. Magyarország alkotmányának szabályozási elveiről szóló országgyűlési határozati
javaslat (H/2057. szám)
(Az Alkotmány-előkészítő eseti bizottság önálló indítványa)
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

2. A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30)
OGY-határozat módosításáról szóló országgyűlési határozati javaslat (H/1661.
szám, új változat a H/1608. szám helyett) 
(Balczó Zoltán és Farkas Gergely (Jobbik) képviselők önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása)

3. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi
LXVI. törvény, a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és az
anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/2239. szám)
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)
(Első helyen kijelölt bizottságként)

4. A 2006. őszi tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáról szóló
törvényjavaslat (T/2227. szám)
(Dr. Balsai István (Fidesz) képviselő önálló indítványa)
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

5. Döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről:

a) A Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2338. szám) 
(Szilágyi György, Vona Gábor (Jobbik) képviselők önálló indítványa)

b) A Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2340. szám) 
(Mesterházy Attila, dr. Lamperth Mónika, dr. Bárándy Gergely (MSZP) képviselők
sürgősségi javaslattal benyújtott önálló indítványa)

c) Az új alkotmány társadalmi egyeztetéséről szóló törvényjavaslat (T/2341. szám)
(Mesterházy Attila, dr. Lamperth Mónika, dr. Bárándy Gergely (MSZP) képviselők
sürgősségi javaslattal benyújtott önálló indítványa)

d) A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994.
(IX. 30.) OGY-határozat módosításáról szóló országgyűlési határozati javaslat
(H/2296. szám) 
(Kovács Péter (Fidesz) képviselő önálló indítványa)
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Dr. Balsai István (Fidesz), a bizottság elnöke, valamint
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság alelnöke

Gulyás Gergely (Fidesz)
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)
Kozma Péter (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)
Dr. Szakács Imre (Fidesz)
Dr. Vas Imre (Fidesz)
Dr. Rubovszky György (KDNP)
Dr. Salamon László (KDNP)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Dr. Lamperth Mónika (MSZP)
Dr. Steiner Pál (MSZP)
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) dr. Staudt Gábornak (Jobbik)
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) dr. Cser-Palkovics Andrásnak (Fidesz)
Dr. Budai Gyula (Fidesz) dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Kovács Ferenc (Fidesz) Kozma Péternek (Fidesz)
Dr. Molnár Attila (Fidesz) dr. Balsai Istvánnak (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)
Dr. Varga István (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)
Dr. Vitányi István (Fidesz) dr. Szakács Imrének (Fidesz)
Dr. Rubovszky György (KDNP) megérkezéséig dr. Salamon Lászlónak
(KDNP)
Dr. Bárándy Gergely (MSZP) dr. Harangozó Tamásnak (MSZP)
Dr. Ipkovich György (MSZP) dr. Lamperth Mónikának (MSZP)
Dr. Szakács Imre (Fidesz) távozása után dr. Rubovszky Györgynek (KDNP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók
Dr. Répássy Róbert közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár
Szilágyi György országgyűlési képviselő (Jobbik)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 00 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Hozzákezdünk az alkotmányügyi bizottság mai üléséhez. A helyettesítéseket
ismertetem: Balsai István Molnár Attilát, Mátrai Márta Varga Istvánt, Salamon László
Rubovszky Györgyöt, Szakács Imre Vitányi Istvánt, Kozma Péter Kovács Ferencet, Horváth
Zsolt Budai Gyulát, Cser-Palkovics András Bohács Zsoltot, Vas Imre Papcsák Ferencet
helyettesíti. Ezek vannak eddig. Ha lenne még, majd kérem, jelezzék.

Az előzetesen kiküldött napirenddel kapcsolatban kérdezem, hogy ki az, aki egyetért a
napirendi javaslattal. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm.

(Jelzésre:) Egy további helyettesítés: Staudt Gábor Gyüre Csabát helyettesíti.

Magyarország alkotmányának szabályozási elveiről szóló országgyűlési
határozati javaslat (H/2057. szám); az Alkotmányelőkészítő-eseti bizottság önálló
indítványa; kapcsolódó módosító javaslatokat megvitatása

Az 1. napirendi pont: Magyarország alkotmányának szabályozási elveiről szóló
országgyűlési határozati javaslathoz érkezett kapcsoló módosító javaslatok megvitatása.
Nagyon sokan itt voltak az előző ülésen. Kettő darab kapcsolódó módosító indítvány van.
Szeretném jelezni, hogy az Alkotmány-előkészítő eseti bizottság mind a kettőt támogatta.

Az 1. pontban Turi-Kovács Béla képviselő úr javaslatáról van szó, aki szeretné
kiegészíteni az elidegeníthetetlen kincstári vagyontárgyak sorát a javaslat szerinti módon.
Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár:
Tisztelt Elnök Úr! A kormány nem foglalt állást a módosító javaslatról. A tárca álláspontja az,
hogy nincs akadálya egy ilyen módosító javaslat elfogadásának.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja a
javaslatot. (Szavazás.) 20 igen. Ki az, aki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki
ellenezte? (Senki sem jelentkezik.) Ilyen nincsen. Köszönöm szépen.

A másik javaslat Dúró Dóra képviselő asszony javaslata, aki az
alkotmánymódosítással kapcsolatban a koncepcióban lévő formával szemben a módosítás
elfogadását egyszeri döntéshez köti. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár:
Elnök úr, hasonlóan: a kormány nem foglalt állást, de nincs akadálya a hatályos szabályok
fenntartásának.

ELNÖK: Az előterjesztőt kérdezném meg. Salamon László képviselő úr!

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): A bizottság támogatja, tehát az előterjesztő
támogatja.

ELNÖK: Támogatja. Kérdezem az alkotmányügyi bizottság tagjait, ki támogatja.
(Szavazás.) 18 igen. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Ellenszavazat? (Senki sem
jelentkezik.) Nem volt. Köszönöm.

Ezzel tehát végeztünk az Alkotmány-előkészítő eseti bizottság által is megtárgyalt
kapcsolódó módosító javaslatokkal.
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Most egy sajátos technikával az alkotmányügyi bizottság nagyon rövid időre az ülést
felfüggeszti. Ne menjen el senki, mert egy-két perc múlva folytatjuk. Átadom a szót az
Alkotmány-előkészítő eseti bizottság elnökének, Salamon úrnak.

(Szünet: 10.02-10.06)

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30)
OGY-határozat módosításáról szóló országgyűlési határozati javaslat (H/1661. szám, új
változat a H/1608. szám helyett); Balczó Zoltán és Farkas Gergely (Jobbik) képviselők
önálló indítványa; módosító javaslatok megvitatása

ELNÖK: Folytatjuk az alkotmányügyi bizottság ülését. Az 1. napirendi ponton túl
vagyunk. A 2. napirendi pont az Országgyűlés Házszabályáról szóló 46/1994-es országgyűlési
határozat módosítása. Ez - mint tudják a bizottság tagjai, megtárgyaltuk az általános vitában -
Balczó Zoltán és Farkas Gergely képviselők önálló indítványa. Ehhez érkezett két módosító
javaslat. Nincs itt az előterjesztő, Balczó Zoltán alelnök úr, de levélben nyilatkozott.

Két darab módosításról van szó. Az 1. pontban Tóbiás József javaslata van, aki
elhagyást javasol. Ismertetem Balczó úrnak az ezzel kapcsolatos álláspontját: ő ezt támogatná,
a frakciók természetesen önállóan döntenek.

Kérdezem államtitkár urat, van-e ehhez hozzáfűznivalója. (Dr. Répássy Róbert nemet
int.) Nincsen.

Akkor kérdezem, ki az, aki támogatja ezt a javaslatot. (Szavazás.) 4 támogatás van.
Köszönöm.

A 2. javaslat Szilágyi Péter LMP-s képviselő javaslata. Ezt egyébként az előterjesztő
nem támogatja, Balczó úr sem támogatja. Itt egy kiegészítést indítványoz.

Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki támogatja Szilágyi Péter javaslatát.
(Szavazás.) 1 szavazat.

3. pont is van, Tóbiás József képviselő úr korábban ismertetett javaslata szét lett
szedve. Itt is egy elhagyást javasol. Ez tehát, amit Balczó úr támogatott volna. A bizottságot
kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 4-en támogatják. Ki az, aki tartózkodott?
(Szavazás.) 16. Ki az, aki nemmel szavaz? (Szavazás.) 2. Köszönöm szépen.

Ezt a napirendi pontot megtárgyaltuk. (Dr. Lamperth Mónika megérkezik az ülésre.)

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi
LXVI. törvény, a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és az
anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/2239. szám); kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása; első helyen kijelölt
bizottságként

Következik a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló,
hosszú nevű törvényhez benyújtott kapcsoló módosító javaslatok megvitatása. Ehhez egy
módosítás érkezett. A Nemzeti összetartozás bizottsága a törvényjavaslat kiegészítését kéri: a
névmódosítás során kérhető adatok kapcsán az elhalt anyja nevének magyar nyelven történő
feltüntetését.

Az előterjesztő a kormány. Kérdezem államtitkár urat.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár:
Tisztelt Bizottság! A kormány nem támogatja a javaslatot. Ha valaki kívánja, megindokolom.
(Közbeszólás: Igen.)

ELNÖK: Igen.
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár:
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A módosító indítvány arra irányul, hogy egy olyan személy
nevét változtassák meg a magyar hatóságok, amely személy nem kérte ezt a módosítást, és
amely személy esetleg nem is magyar állampolgár, sőt, esetleg már elhunyt személyről van
szó. Tehát ugye itt a kedvezményes honosítást kérő azt kéri, hogy ne az ő nevét, hanem az
anyja nevét írják másként a dokumentumokban. Ez nem oldható meg. Számos okból, egyrészt
a nemzetközi magánjogról szóló törvényerejű rendelet szerint a személyes joga szerint kell
elbírálni mindenkinek a kérelmét. Az anya esetén személyes jog a magyar jog csak akkor, ha
az anya magyar állampolgár egyrészt, másrészt amennyiben a személy már elhunyt, akkor
semmilyen jogalap nincs arra, hogy egy elhunyt személy nevét másként alkalmazzák a
magyar hatóságok okiratban.

Még egy apróság egyébként, hogy a honosítási okirat nem is tartalmazza az anyja
nevét, tehát amire irányul ez a javaslat, az tárgybeli tévedés, hogy így mondjam, tehát a
honosítási okiraton nincs rajta az anyja neve, tehát nem kerül feltüntetésre. Ennyi érvem van.
Ha ez nem győzte meg önöket, akkor nem tudok több érvet mondani.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt Gábor képviselő úr jelentkezett.

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Ehhez csak
apró hozzáfűznivalóm lenne. Itt nyilvánvalóan az szerepel, vagy az van leírva, hogy korábban
már az anyja szerepelt ilyen néven, tehát magyar néven. Gondolom, akkor hiába külföldi
állampolgár, de ha korábban neki volt magyar neve, akkor ennek a feltüntetése, hiába elhunyt
azóta, nem sértheti az ő jogait. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr!

DR. RÉPÁSSY RÓBERT közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár:
Hogy korábban szerepelt magyar néven, nem biztos, hogy mondjuk, a halála előtti negyven
évben ő megváltoztatta volna, pontosabban azt a nevet használta volna, amely szerepelt egy
ilyen magyar okiratban. Arra hívnám fel a figyelmüket, hogy ne csak a Kárpát-medencei
magyarok névírási problémáiban gondolkozzanak, hiszen nagyon sok emigráns, egyesült
államokbeli, ausztrál állampolgár is kéri a kedvezményes honosítását. Az ő édesanyjuk nevét
semmilyen kényszer hatására, tehát nem kényszer hatására használták, mondjuk, az angol
változatban, hanem ők az egyesült államokbeli vagy ausztráliai állampolgárságukkal
tudomásul vették azt, hogy az ő nevüket hogyan használják, tehát nem a kényszer hatására.
Hát, igen, asszimilálódtak, vagy nem tudom, minek nevezzem ezt a folyamatot, de amikor
önök kiindulnak ebből a módosító indítványból, akkor önök azt a szituációt veszik tipikusnak,
amikor a szlovákiai vagy a romániai magyarok tényleg egyfajta kényszerasszimilációból
íratták át a nevüket. De mondom, a kedvezményes honosítás nemcsak rájuk vonatkozik,
hanem az emigráns magyarokra is, tehát azokra a magyarokra, akik már akár három generáció
óta Ausztráliában, az Egyesült Államokban vagy máshol a világon élnek.

Az alaphelyzet is téves. A kiindulópont téves, mely szerint minden esetben az anya
neve azért van nem magyarul írva, mert az valamifajta kényszer hatására történt. Biztos, hogy
előfordulhat ilyen, de ezt egyébként nem tudjuk orvosolni azzal, hogy egy külföldi
állampolgárnak, egy elhunyt személynek a magyar hatóságok átírják a nevét.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászóló? (Jelzésre:) Gaudi-Nagy Tamás!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, itt egy
reparációs kötelessége van a Magyar Országgyűlésnek a tekintetben, hogy ha már az
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állampolgárság tekintetében helyesen úgy döntött, hogy a trianoni diktátummal elvesztett
állampolgárságot visszaadja az elhunytak leszármazóinak, illetve akik még esetleg nyilván
életben vannak, annak viszont minden következményét le kell vonni, és most ne abból
induljunk ki, hogy vannak olyan halmazok ebben az ügyben az érintett körben, akik adott
esetben önként más írásmódot választottak, hanem induljunk ki abból, hogy vannak olyanok,
akiket viszont akaratuk ellenére szakítottak el az anyaországtól. Számukra ez a megoldás
egyébként egy kompromisszumos megoldás.

Ez több bizottságot megjárt már, az emberi jogi bizottságban is megvitatásra került, és
ez a bizottsági módosító javaslat pontosan azt a kompromisszumot tükrözi, ami egyébként a
képviselőtársunk, Szávay István és Zagyva Gyula javaslatának egy olyan elfogadható, így
törvénybe illeszthető rendszerét jelenti a korábbi feltüntetés felhasználásával, amely így most
már nem sérti sem a nemzetközi magánjogi jogszabályokat, sem pedig olyan állami érdeket
nem sért, amely miatt most ezeket az érveket el kellene fogadnunk. Ezért kérem, hogy
támogassák ezt a javaslatot. Köszönöm.

ELNÖK: Staudt Gábor következik, utána lezárjuk a vitát.

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Csak egy mondat lenne még. A
feltüntetés és hogy átneveznénk az ő anyját, szerintem ez két különböző kategória - aztán
javítson ki, államtitkár úr -, tehát itt csak a feltüntetésről van szó, nem arról, hogy módosítjuk
a kérelmező édesanyjának a nevét.

ELNÖK: Államtitkár úr következik, utána pedig szavazunk.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár:
Valóban igaz. Az anyja nevének magyar nyelven, zárójelben való feltüntetése, tehát a magyar
megfelelő zárójelben való feltüntetése szerepel, de szeretném felhívni a figyelmüket arra,
hogy egyébként ez a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban a magyar állampolgárok
esetében sincs. A magyar állampolgárok esetében is az anyának csak egy neve van. Az „anyja
neve” rovatba egyet írnak, még akkor is, ha megváltozott a neve. Tehát az anyja nevéhez az
anyja születési nevét írják bele, ahogy korábban mondtuk, az anyja leánykori nevét írják oda,
és nem írják oda például zárójelbe a férjezett nevét. Az anyja neve rovat csak egy nevet
tartalmaz, nem tartalmaz sem zárójeles, sem nem tudom, milyen kiegészítő neveket és nem
tudom, miket.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most tehát döntünk. Arról a javaslatról van szó, amelyet
a nemrégen felállított Nemzeti összetartozás bizottsága terjesztett elő más bizottsági
vélemények ismeretében is. Kérdezem, hogy ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 21 igen
szavazat. Ki az, aki ellenezte? (Szavazás.) 4 ellenszavazat. Köszönöm szépen.

Dr. Jóri András adatvédelmi biztos levelének megvitatása

Még ehhez a napirendi ponthoz tartozik az adatvédelmi biztos levele. A levélben
módosításokra tesz javaslatot, arra hivatkozik, hogy megtárgyalta a dolgokat az államtitkár
úrral. Szeretném megkérdezni az államtitkár urat, hogy ezzel kapcsolatban mi a minisztérium
álláspontja.
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Hozzászólások

DR. RÉPÁSSY RÓBERT közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár:
Tisztelt Bizottság! Nem értünk egyet az adatvédelmi biztos úr álláspontjával. Az adatvédelmi
biztos úr úgy fogalmaz, óvatosan fogalmaz - erre külön felhívom a figyelmüket -, hogy
álláspontja szerint jobban szolgálná az érintettek információs önrendelkezési jogát, tehát az
adatvédelmi biztosnak nem az az álláspontja, hogy a törvényjavaslatbeli megoldás sérti az
információs önrendelkezési jogát, azt mondja, hogy jobban szolgálná az érintettek
információs önrendelkezési jogát, ha a külföldön élő, egyszerűsített honosítással
állampolgárságot szerző személyek a hivatalbóli eljárás helyett kérelmükre kerülnének a
személyi adat- és lakcímnyilvántartás rendszerébe.

Tekintettel arra, hogy ilyen módosító indítványok voltak, hosszasan elmondtuk az
érveinket, csak röviden emlékeztetnék arra, hogy álláspontunk szerint a hivatalbóli eljárás
biztosítja azt, hogy a nyilvántartás a lehető legpontosabb és legnaprakészebb legyen. Másrészt
a hivatalbóli eljárás a legügyfélbarátabb megoldás, nincs adminisztratív teher a leendő
állampolgárokon.

A harmadik érvem, hogy ahhoz, hogy a honosítást kérelmezők az eskü vagy a
fogadalom letételét követően azonnal megkaphassák a személyi azonosítót és külföldi
lakcímre utaló okmányokat, már a köztársasági elnök döntése után nyilvántartásba kell
kerülniük, mert ezen okmányok is nyilvántartási alapúak. Ha össze akarom foglalni az
álláspontunkat, az, hogy szerintünk nem ellentétes az információs önrendelkezési joggal az,
hogy egy állam nyilvántartja az állampolgárait, egy államnak számos okból oka és joga van
arra, hogy nyilvántarthassa az állampolgárait, különösen ebben az esetben, amikor
kedvezményes honosítási kérelem alapján, tehát kérelem alapján történik a kedvezményes
honosítás, valójában a kérelmező kifejezi azt a szándékát, hogy ő a magyar állam polgára
kíván lenni.

Van egy kategória egyébként - ezt már a vitában is elmondtam -, akik még így is ki
fognak maradni a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból: azok a magyar állampolgárok,
akik külföldön születnek, és soha semmilyen kapcsolatuk nem volt és nem is lesz a magyar
állammal. De mivel a magyar állampolgársági jog a leszármazási elv alapján áll, ezért a
külföldön született magyar szülők gyermeke megszerzi a magyar állampolgárságot annak
ellenére, hogy soha semmilyen nyilvántartásban esetleg nem fog szerepelni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérem a hozzászólásokat. (Jelzésre:) Lamperth Mónika!

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Képviselőtársaim! Államtitkár úr nagy valószínűséggel el tudná mondani az érveimet, mert
elég sokszor elmondtuk egymásnak, és sajnálom, hogy ezt a módosító indítványt, amelyet én
ugyanebben a témában nyújtottam be, nem támogatta a kormány. Gyakorlatilag az évelésem
abban a módosító indítványban is hasonló volt, azon az elven nyugodott, amelyet az
adatvédelmi biztos úr is megfogalmazott a levelében.

Az államtitkár úr, illetve a kormány álláspontja ebben a kérdésben egy rendkívül
praktikus álláspont, tehát adminisztratív oldalról közelíti meg ezt a kérdést, jelesül azt, hogy a
honosított és visszahonosított leendő magyar állampolgárok már ezzel a jogi aktussal, de még
az esküjük előtt belekerülnek a magyar nyilvántartásba és adatbázisba. Miközben én azt
gondolom, hogy sok olyan ügy van, ahol ez a praktikus megközelítés indokolt, én ezt nem
vonom kétségbe, de azt gondolom, hogy pont ennél a kérdésnél, a honosított vagy
visszahonosított leendő magyar állampolgároknál nem tudjuk azt pontosan, hogy kinek
milyen okból fontos ez az új magyar állampolgárság.

Az, hogy ehhez pozitívan állt hozzá az Országgyűlés, ez helyes, ezt én is
megszavaztam. De bizonyára vannak szép számban olyanok - ezt nem tudjuk, ez most csak
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találgatás -, akik úgy gondolják, hogy nekik ez szimbolikusan fontos, a magyar nemzethez
tartozó közösségüket ezzel fejezik ki, de egyébként semmilyen más közjogi aktusra nem
készülnek, mondjuk, nem akarnak szavazni Magyarországon, és mondhatnék még más
példákat, tehát nekik ez szimbolikusan fontos. Akkor, én azt gondolom, hogy meg kellene
hagyni a választás lehetőségét, hogy ő egyébként akarja-e, hogy ennek a nyilvántartásnak
része legyen, vagy nem akarja, hogy ennek a nyilvántartásnak része legyen.

Ha valaki egyrészt ismeri ezt az új jogi lehetőséget, eljut odáig, hogy szabadon,
mérlegeléssel döntést akar hozni, akkor szerintem ezt az egy új szempontot, hogy része
legyen-e ennek a nyilvántartásnak a rá vonatkozó adathalmaz vagy sem, ugyanúgy meg tudja
hozni. Tehát ezek a praktikus szempontok. Ezek persze mérlegelhető dolgok, tehát nem
akarom azt mondani, hogy ebben nincsen semmi igazság, csak ha az arányosságot nézzük,
akkor azt gondolom, hogy ennek a szabad választásnak a lehetősége is sokkal fontosabb, és
erre mutat rá az adatvédelmi biztos is ebben az érvelésben.

Igaza van államtitkár úrnak, amikor kiemeli, hogy nem olyan típusú aggályt vet föl,
amire azt mondanánk, hogy ez most rettenetesen erős konfliktust okoz, de mindenesetre
szerintem elegánsabb lenne, következetesebb lenne, és én azt gondolom, hogy sokkal jobban
bizonyítaná a kormány jó szándékú hozzáállását, nem vetné föl azt a gyanút, hogy hasonlóan
a magánnyugdíjpénztárakhoz, megfordította a jelentkezést, és annak kellett jelentkezni, aki
maradni akart, aki meg nem jelentkezett, azt meg tolták át a másik rendszerbe. Szóval azt
gondolom, hogy ez sokkal korrektebb és elegánsabb lenne. Úgyhogy én még egyszer
javasolom a jelen lévő tisztelt képviselő hölgyeknek és uraknak, hogy ezt fontolják meg.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Szakács Imre képviselő úr jelentkezett.

DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr, csak nagyon röviden. Én
a kormány álláspontjával értek egyet, és nekem az a szimpatikusabb. Elfogadom Lamperth
Mónika képviselőtársamnak azt az indoklását, hogy nem szeretne egyébként az adott
állampolgár, a honosított, visszahonosított ebben a nyilvántartásban részt venni, mert számára
ez csak szimbolikus, de ez egy pillanatnyi helyzet. És ha később olyan programok vagy olyan
lehetőségek nyílnak meg, amikor számára megint csak fontos volna, hogy az állampolgárság
jogán ezekben részt vegyen, akkor utána kerülne be az adatbázisba? Én azt gondolom, hogy
ez adminisztratív okból is pluszmunkát jelentene.

Azzal pedig messzemenően egyetértek, hogy a magyar államnak kötelessége a magyar
állampolgárok nyilvántartása. Tehát én azt gondolom, hogy az egy közösséghez, egy
államhoz tartozó személyeknek az adatnyilvántartása nemcsak egy lehetőség, hanem
kötelezettsége is egy államnak. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Az országgyűlési biztos levelével
kapcsolatban, ha egyetért ezzel a bizottság, ezen vita jegyzőkönyvének a megküldésével
tájékoztatjuk az országgyűlési biztost - erről külön nem kell határozni -, hogy a bizottságban
ezek az álláspontok hangoztak el. Köszönöm szépen.

Ezzel a napirendi ponttal végeztünk.

A 2006. őszi tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáról szóló
törvényjavaslathoz (T/2227. szám); dr. Balsai István (Fidesz) képviselő önálló
indítványa; kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása

Következik a 4. napirendi pont. Itt átadnám Cser-Palkovics alelnök úrnak az elnöklést,
mert az általam beterjesztett törvényjavaslathoz benyújtott indítványról van szó, ezzel
kapcsolatban én is szeretnék nyilatkozni. Parancsoljon!
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(Az ülés vezetését dr. Cser-Palkovics András, a bizottság alelnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Egy módosító indítvány
érkezett, ez a múltkori bizottság ülés fényében várható is volt. Gaudi képviselő úr nyújtotta
be. Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt
Bizottság! Ahogy utalt erre Cser-Palkovics elnök úr, a módosítás megfelel annak, amit
megbeszéltünk itt az elmúlt héten. Gaudi-Nagy Tamás a korábbi javaslathoz képest
pontosította, én ezt a módosítást elfogadhatónak tartom annál is inkább, mert akkor - mint
ahogy ezt már mondtam - a bíróságok munkájában úgy nem avatkozna bele a törvény, hogy a
bírót, aki eljárt, arra késztetné, hogy neki kelljen a saját határozatát felülbírálni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár: A
kormány egyetért az előterjesztővel.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Gaudi képviselő úr kért szót.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a támogató nyilatkozatokat. Azért
is tartottam nagyon fontosnak, hogy ebben a pontosított formában kerüljön ez a módosító
javaslat most a bizottság elé és majd a Ház elé is, mert nemcsak az elsőfokú eljárásokban
merülhet föl a korábban már érintett bíró kizárása, hanem másodfokú szinten is, hiszen a
semmisségi eljárásnak van egy másodfokú szakasza is, ha nem kedvező döntés születik, tehát
ez a megoldás, úgy gondolom, hogy jó megoldás lehet.

Én nagyon bízom benne, hogy a bírói kar megfelelő fegyelmezettséggel és
jogkövetéssel fog eljárni ebben az ügyben. Igazából ez a bírói kar tekintélyét is védi azáltal,
hogy egyúttal a rendőri jelentésekkel kapcsolatos közhitelesség helyreállítását is szolgálja a
javaslat, illetve a rendőrök, bizony besározódott mundérjának a helyreállítását is szolgálja,
másrészt viszont az igazságtételt is, tehát ebben a formában fenntartom a javaslatomat, és
köszönöm a támogatást.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazás következik. Kérdezem, hogy ki az, aki
támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 22. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 4. Köszönöm
szépen.

Visszaadom elnök úrnak az ülésvezetést.

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

Döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről:

a) A Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2338. szám); Szilágyi György és Vona Gábor
(Jobbik) képviselők önálló indítványa

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Ha fordítanak a napirenden, ott van
még egy második oldal: döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről. Ezen
keresztülrágjuk magunkat, jó?
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Az első az a) pont, amelyben alkotmánymódosításról van szó, Szilágyi György és
Vona Gábor képviselő urak indítványa, akik a jelenleg hatályos alkotmány módosítására
tesznek javaslatot. A benyújtott indítvány szerint a javaslat különböző sportlétesítményekkel
kapcsolatban tartalmaz előírást. A tárgysorozatba-vételről fogunk határozni. Kérdezem, hogy
van-e valakinek ehhez a javaslathoz kiegészítenivalója? (Jelzésre:) Harangozó képviselő úr,
parancsoljon!

Hozzászólások

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Csak azt szeretném még egyszer elmondani,
amit már hasonló tárgyú törvényjavaslat kapcsán elmondtunk, hogy ez teljesen
elfogadhatatlan szerintem, főleg 2011-ben. Egyetlenegy példát szeretnék önöknek mondani.
Ha jól olvasom ezt a törvényt, akkor jelenleg a Fidesz által jelölt és megválasztott, a Magyar
Köztársaság elnöki tisztét betöltő Schmitt Pálra is érvényes lehetne, már ami a MOB elnök
tisztét az elmúlt hosszú-hosszú évek és évtizedek alatt jelenti, hiszen az OTSH
elnökhelyettese miniszterhelyettesi rangot jelentett, ha jól tudom, annak idején, mindenesetre
biztos, hogy állami vezetői minőségnek felelt meg. Szerintem ez a törvényjavaslat úgy, ahogy
van, elutasítandó. Köszönöm. (Dr. Steiner Pál megérkezik a bizottsági ülésre.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnézést kérek, az előbb az előterjesztőnek első helyen
kellett volna szót adni. Parancsoljon!

Szilágyi György (Jobbik) hozzászólása

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Azzal
kezdem, hogy válaszolok erre a kérdésre. A törvények kimondják, hogy aszerint kell
megítélni, hogy ki volt állami tisztviselő, hogy az akkori törvények hogyan rendelkeztek. Az
akkori törvények az én véleményem szerint - ha már személyekről beszélünk - Schmitt Pál
nem volt állami vezető pontosan azért, mert az akkori törvények úgy rendelkeztek, hogy
akiket kinevezés útján választottak meg. Valóban miniszterhelyettesi pozícióban volt, de nem
kinevezés útján, tehát ez még esetleg véleményem szerint egyébként kérdéses lehet, de attól
függetlenül a Jobbik Magyarországért Mozgalom már többször kifejezte azt a véleményét,
hogy törvényeket nem emberekhez kellene kötni. A törvényeket az ország érdekében kell
hozni, és nem azt kell nézni, hogy kire hatályos ez a törvény, esetleg kiket érinthet
hátrányosan.

Annyit szeretnék mondani a törvénnyel kapcsolatban, hogy arról általában a
politikában és a civil társadalomban is most már egy elég nagy konszenzus alakult ki, hogy
1990-ben nagyon sok lehetőséget elszalasztottak az akkori politikai vezetők ahhoz, hogy egy
valódi rendszerváltás legyen az országban. Ezeknek a rossz döntéseknek azóta is a nemzet
nyögi a kárát az elmúlt húsz évben is. Most itt a lehetőség a 2010. évi választások után, hogy
a kétharmados kormánytöbbség birtokában korrigáljuk azokat a tévedéseket, amelyeket 1990-
ben végrehajtottak. Egy ilyen tévedés, egy ilyen hiba volt véleményünk szerint az, hogy az
előző állampárti vezetőket, a diktatúra kiszolgálóit nem zárták ki a közéletből, és az elmúlt
húsz évben is irányíthatták a magyarországi közéletet, hatással lehettek a gazdaságra, és ilyen
negatív tendencia egyébként, hogy a politikában is részt vehettek. Benyújtottunk egy
lusztrációs törvényt, amely már volt a tisztelt bizottság előtt erre vonatkozóan, hogy a
közéletből zárjuk ki akkor most a volt állampárti vezetőket. Akkor - legnagyobb
meglepetésünkre - a kormánypárti képviselők sem támogatták, így nem kerülhetett az
Országgyűlés elé.

Mivel a tavaszi ülésszak menetrendjében jól látható, hogy a kormány nagyon helyesen
egy, a sportot érintő teljesen átfogó törvénytervezetet kíván a tisztelt Ház elé tárni, tehát
valóban a sportéletet meg kívánják változtatni, ez a véleményünk szerint helyes, hiszen ha
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változásokról beszélünk, talán a legkevesebb változás pont a sportban történt meg az elmúlt
húsz évben, tehát valóban át kell szervezni az egész sportéletet. Azt mondjuk és úgy véljük,
hogy ennek az alapja az lehetne, hogy megfelelő alapokra helyezve kezdjünk el építkezni,
tehát itt a lehetőség arra, hogy legalább a sportéletből zárjuk ki az egykori állampárti
vezetőket, az egykori erőszakszervezet irányítóit, és ne vehessenek részt a sportéletben, és a
sporthoz kapcsolódó intézményrendszerekben végbemehessenek ezek a változások, hiszen az,
hogy nem vált változás a sportban, azt is eredményezi, hogy a sporthoz kapcsolódóan még ma
is nagyon sok olyan ember tevékenykedik, akik az előző rendszer kiszolgálói és irányítói
voltak, ezért kérem önöket, hogy támogassák ezt a törvényt, hogy egy megtisztult sportéletre,
sporttársadalomra lehessenek hatással azok a törvények, amelyeket az Országgyűlés a tavaszi
ülésszak során meg kíván hozni a sporttal kapcsolatosan. Köszönöm szépen. (Dr. Rubovszky
György megérkezik a bizottsági ülésre.)

ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás van-e? (Dr. Répássy Róbert jelentkezik.) A
kormány részéről kíván szólni Répássy úr.

További hozzászólások

DR. RÉPÁSSY RÓBERT közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár:
Elnök Úr! A kormány nem foglal állást a tárgysorozatba-vétel előtt, de mondjuk úgy, hogy a
tárca észrevételeit szeretném elmondani. A sportéletben nem ritka az 1990. május 2-át
megelőző bármely erőszakszervezet vezető beosztású tisztjének a részvétele. Ilyenek a
Honvéd Sportegyesületben és a Dózsában való részvétel. Nem vagyok sportszakértő, de a
Honvédben és a Dózsában rendszeresen kiváló magyar focisták tiszti beosztásban voltak. (Dr.
Gaudi-Nagy Tamás: Nem volt vezető beosztás.) Nem vagyok egy sportszakértő, de a
sporttörténelem ezt biztosan fel tudja deríteni, még az is lehet, hogy az Aranycsapat tagjai is
egyébként tiszti beosztásban voltak. Kérem tehát alaposan megfontolni, hogy esetleg az ő

sportéletben való, mármint a demokratikus jogállamban való sportéletben való részvételük
lehet, hogy mégiscsak bizonyos szempontból kívánatos lenne. A Jobbik javaslata szerint az
Aranycsapat egyik-másik tagja sem viselhetne sportvezetői tisztséget. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Harangozó Tamás képviselő úr!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Visszakérdeznék
- mert mégiscsak nyilvános ülésen vagyunk -, bizonyára tudatlan vagyok. Az előző
rendszerben az OTSH elnökhelyettesét demokratikusan választották, képviselő úr, vagy
hogyan kerülhetett arra a posztra? Azért akarok belemenni ebbe személyesen, mert ez a
törvényjavaslat pontosan személyeket, egyes embereket fog érinteni. Azt gondolom, duplán
nem a sport az a terület, ahol 21 éve a rendszerváltás után politikai tisztogatást kellene
végezni azért, mert valaki az előző rendszerben egyébként sportolóként, sportvezetőként
valamilyen tisztséget vállalt. Szerintem ítélje meg - ezt mondtam az előbb a múltkori
javaslatuknál - az életük, főleg az elmúlt 20-21 évnyi tevékenységük, ha ők sportvezetőként
megállják a helyüket, és sportvezetőként adnak ennek az országnak, ennek a nemzetnek,
ennek a társadalomnak annyit, hogy megérdemelten töltik be azt a sportvezetői pozíciót, amit
betöltenek. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Gaudi képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Az előterjesztett indítvány, törvényjavaslat
álláspontom szerint nagyon is időszerű, nagyon is célszerű, hogy megszülessen. Nagyon
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sajnálatos egyébként - ismét hangot kell adnom ennek, Szilágyi György képviselőtársam már
utalt erre -, hogy ez a lehetőség, amit most a kétharmados többséggel megszerzett a
kormánytöbbség, annak a bizonyos elmaradt tavaszi nagytakarításnak a véghez vitelére
felhatalmazást is ad egyúttal, hiszen ilyen arányban juttatták kifejezésre a választópolgárok,
egyébként a Jobbikra szavazó választópolgárokat is nyugodtan ideszámíthatjuk, hogy itt már
nem szabad azokat a személyi szálakat érintetlenül hagyni, amelyek révén sajnos a mai napig
egy olyan hálózat működik nemcsak a sport területén, hanem ugyanúgy igaz az
egészségügyre, ugyanúgy igaz sok olyan területre, ahova még nem jutott el úgymond a
rendszerváltozás. Egyébként is csak akkor lehet rendszerváltozásról beszélni, ha minden
következménye, személyre szabott következménye is érezhető lesz annak, ha valaki
kiszolgálta a diktatúrát, ennek az embertelen rendszernek valamilyen módon egy meghatározó
szereplője volt, nem formálhat jogot arra, hogy ilyen minőségében továbbra is meghatározó
szereplője legyen akár a sportéletnek is.

Egyébként pedig a tárgysorozatba-vételről és az általános vitára való alkalmasságról
való döntés azt jelenti, hogy megnyílik a vita, adott esetben lehet jobbító szándékú
javaslatokkal cizellálni ezt a kérdéskört, de maga a napirendre vétel, a tárgysorozatba-vétel
elmaradása, az általános vitára való alkalmasság tárgyában való nemleges döntés egy rossz
üzenet, mert azt üzeni, hogy igazából a kormánytöbbség nem kívánja. Nyilván az MSZP
álláspontját - finoman szólva értjük -, nyilván ők most is a saját érdekeiket védik, és nyilván
elszenvedői lennének jelentős mértékben ennek a javaslatnak. Azonban arra kérem a
kormánytöbbséget, hogy ezt fontolja meg, legalább akkor folyjon erről vita, és utána aztán
egy olyan formában, ahogy az a célnak megfelel, mégpedig ennek a bizonyos közélet
megtisztításának, ennek a célnak megfelelő szövegezéssel, de a cél számára megfelelő

formában szülessen meg ez a javaslat. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A javaslat tárgysorozatba-vételéről döntünk. Még
egyszer ismétlem, a jelenleg még néhány hétig hatályos alkotmányról van szó, annak a
módosításáról. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja… (Szilágyi György jelentkezik.)
Visszaadom a szót. Parancsoljon!

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Csak reagálni szeretnék egy-két
dologra. Répássy képviselő úr mondta, hogy különböző dolgok fennállhatnak. Itt egy kérdés
van most jelen pillanatban, nem az, hogy beszéljünk személyekről. Egyetlenegy kérdés:
megadjuk-e a lehetőség a változtatásra, tárgysorozatba vesszük-e, és tárgyalt-e róla az
Országgyűlés, hiszen a módosításokra több lehetőség van. Ennek az alkotmánytervezetnek a
tárgyalásánál módosító javaslatokat lehet benyújtani, azt is tudjuk - és gondolom, Répássy
képviselő úr is teljesen tisztában van vele -, hogy az alkotmányban csak a keretszabályokat
rögzítjük, mert ez felel meg az alkotmány szellemiségének. Az alkotmány felhatalmazása
alapján a részletszabályokat a jogbiztonság érdekében külön törvény fogja szabályozni. Ott is
lehetőség lesz arra, hogy ezeket a felmerült kérdéseket bármilyen módosító javaslatokkal
korrigáljuk, és egy olyan törvényt alkossunk meg, ami mindenkinek megfelelő. Tehát még
nagyon sok olyan lehetőség van, ami az itt felmerült kérdésekre válasz adhat. Itt most arról
kell dönteni, hogy lehetőséget adunk-e ennek a változtatásnak, egyáltalán annak, hogy
tárgyalja a magyar parlament, vagy pedig nem. Ha nem akarnak változást ebben az ügyben,
akkor természetesen ellene fognak szavazni, ha változásokat szeretnének, akkor pedig nem.

A másik, amire még szeretnék válaszolni: az MSZP képviselője azt kérdezte - és
nagyon örülök neki, hogy pont ő vet föl ilyen problémát -, hogy vajon demokratikusan
választották-e annak idején Schmitt Pált. Most erről polemizálhatnánk, hogy az önök
elődszervezete, az MSZMP hogy irányította ezt az országot, és mennyire lehetett változásokat
végrehajtani. Úgyhogy örülök neki, hogy pont ön vetette föl.
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Egyetlenegy megjegyzés még: én ugyan Ferencváros szurkoló vagyok, de nem
szeretném, ha így maradna a jegyzőkönyvben, ezért szeretném korrigálni Répássy képviselő
úr két megjegyzését: a Dózsa egy sértő szó jelen pillanatban az Újpest szurkolóinak és
szimpatizánsainak. Köszönöm szépen.

Határozathozatal

ELNÖK: Szavazhatunk, ugye? (Közbeszólások: Igen.) Kérdezem, ki az, aki támogatja
az indítvány tárgysorozatba-vételét. (Szavazás.) 3. Kik, akik ellenzik? (Szavazás.) Mindenki
más.

b) A Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2340. szám); Mesterházy Attila, dr. Lamperth
Mónika, dr. Bárándy Gergely (MSZP) képviselők sürgősségi javaslattal benyújtott
önálló indítványa

c) Az új alkotmány társadalmi egyeztetéséről szóló törvényjavaslat (T/2341.
szám); Mesterházy Attila, dr. Lamperth Mónika, dr. Bárándy Gergely (MSZP)
képviselők sürgősségi javaslattal benyújtott önálló indítványa

Tisztelt Bizottság! A következő a b) és a c) pont alatt előterjesztett
alkotmánymódosítási indítvány. Azt javasolták az előterjesztők - itt van az egyik előterjesztő -
, hogy ezekről együttes vitát is lefolytathatunk. Először megadom a szót Lamperth
Mónikának, aki mindkét előterjesztés tekintetében a többiek nevében is nyilatkozik.
Parancsoljon!

Hozzászólások

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Azért is
javasoltam, hogy együttes vita legyen, mert logikailag egybetartozik a két kezdeményezés.
Egy alkotmánymódosítás és egy új törvénytervezet az új alkotmány társadalmi egyeztetéséről
van a bizottság előtt. A Magyar Szocialista Párt nagyon fontosnak tartja azt, hogy amennyiben
lesz új alkotmány, az a teljes magyar társadalom számára egy olyan alaptörvény legyen,
amelyet a sajátjának tart, és amely mindazokat az értékeket tartalmazza, amik a magyar
társadalom kohézióját erősíthetik. Ezért használtunk nagyon erős politikai eszközöket akkor,
amikor olyan lépéseket tett a kormányoldal, ami szerintünk ezzel szembemegy, és teljesen
elfogadhatatlan. Ezért döntöttünk úgy, hogy nem veszünk részt az Alkotmány-előkészítő eseti
bizottságban, illetve annak munkacsoportjaiban azt követően, hogy az Alkotmánybíróság
megregulázására a Lázár-csomaggal állt elő a kormányoldal.

Tehát mi úgy gondoltuk, hogy ezek az erős politikai eszközök alkalmasak arra, hogy
felhívják a társadalom figyelmét, hogy itt egy Fidesz-alkotmány készül, amit mi nem tudunk
elfogadni, és azt gondoljuk, hogy ez a hihetetlen sietős, vágtatempóban zajló előkészület
káros, és kvázi megakadályozza azt, hogy valóban a társadalom egészen széles körei számára
egy modern, új, a magyarság számára érzelmileg is fontos alaptörvény készüljön.

Ezért azt mondtuk, hogy akkor és csak akkor és úgy tudjuk elképzelni, hogy az
alkotmány előkészítésének a folyamatában a Magyar Szocialista Párt frakciója részt vegyen,
ha olyan feltételeket a kormányoldal elfogad, ha úgy tetszik, teljesít, amik ennek a
szándéknak, amiről az előbb beszéltem - nem ismétlen meg -, a megvalósulását garantálják.
Ezt fogalmaztuk meg ebben a két törvénytervezetben.

Az alkotmánymódosításnál javasoljuk visszaemelni azt a négyötödös szabályt, amely
az alkotmánykoncepció elfogadásához volt rögzítve hatályos alkotmányunkban, és amelyet
júniusban a képviselői indítvánnyal hozott kicsit csalafinta módon az Országgyűlés elé a
kormányoldal, és fogadta el és szavazta meg. Illetve azt a gondolatot, amit egyébként a
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koncepcióban a Fidesz és a KDNP hozott elő, mi egy korrektebb változatban gondoljuk
elfogadni, tehát nem a most valamikor elfogadott új alkotmány után a módosításhoz kell
kétszer kétharmados többséget előállítani, hanem már most olyan feltételt kell
megfogalmazni, hogy most kétharmaddal elfogad egy hatályos alkotmányt az Országgyűlés,
majd egy következő demokratikus választáson megalakult Országgyűlés kétharmada erősíti
meg. Ez lenne egy erős garancia az új alkotmányhoz.

Végül a harmadik, ami a másik törvényben fogalmazódik meg: egy valódi társadalmi
egyeztetés. Nem kívánom ezt most részletesen elmondani, hiszen a törvénytervezet azt a
keretet, amelyet mi a társadalmi egyeztetés keretének szánunk, precízen megfogalmazza, és
kötelezettséget fogalmaz meg a kormány számára is, hogy hogyan kell ezt az egyeztetési
keretet fölállítani, illetve hogy a társadalmi egyeztetés végén annak a tapasztalatait, hozadékát
hogyan, milyen módon kell megjeleníteni az alkotmányozási folyamatban. Ezt azért nem
akarom elmondani, mert gondolom, mindenki elolvasta az előterjesztést, de ennek ez a célja,
hogy ezt a keretet létrehozza.

Amennyiben ezt tárgysorozatba veszi, napirendre veszi az Országgyűlés, a
kormányoldal megszavazza, elfogadást nyer ez az alkotmánymódosítás, elfogadást nyer ez a
törvény, akkor lehetségesnek látszik, hogy valóban a magyar társadalom érdekében és a
magyar társadalom támogatásával létrejöjjön az új alkotmány, nem kisajátítva, egy párt
elgondolásait megjelenítve, mert mi azt gondoljuk, hogy ez egy normálisan működő
demokráciában lehetetlen. Ugyanis meggyőződésünk szerint a jogállamot és a demokráciát
nemcsak az jelenti, hogy négyévente demokratikus választások vannak, hanem az is, hogy két
választás között működik a fékek és ellensúlyok rendszere. Nem kizárólagos a hatalma még a
kétharmados parlamentnek sem, hanem vannak olyan intézmények, amelyek garanciát
jelentenek, és amelyek féket jelentenek a hatalomgyakorlás szempontjából. Ez így
demokratikus és így helyes, úgyhogy kérem a kormányoldalt, hogy ha komolyan gondolja azt,
hogy tényleg társadalmi közmegegyezéssel akar alkotmányt, akkor a nagyon vicces és
komolytalan kérdőíves megkérdezés helyett fogadja el azt, amit javasolunk. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár urat kérdezem először.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár:
Tisztelt Bizottság! A kormány nem foglalt állást. Mondhatnám azt, hogy a tárca szakmai
álláspontja, de ki fog derülni, hogy nem igazán a tárca szakmai álláspontja az, hogy nem lehet
mindig az alkotmánymódosítás szabályait ahhoz igazítani, hogy a Magyar Szocialista Párt
hány százalékot kapott éppen a választásokon.

Egyébként, hogy a szakmai gondolkodásukat is segítsem, gyakorlatilag négy kormány
programjában szerepelt eddig az új alkotmány elfogadása, többek között annak a kormánynak
a programjában is, amelyben Lamperth Mónika képviselő asszony miniszter volt, tehát tag
volt. Már a Horn-kormány is a programjában szerepeltette az új alkotmány elfogadását, de
expressis verbis a Medgyessy-kormány programjában szerepel új alkotmány megalkotása. És
érdekes, hogy 2002-ben a Medgyessy-kormány nem tett arra javaslatot, hogy az alkotmány
megváltoztatásának vagy új alkotmány elfogadásának a szabályait módosítsa az
Országgyűlés, mielőtt az alkotmányozásba belekezdett volna. Tehát az a helyzet, hogy
tényleg a Szocialista Párt alkotmányozáshoz való viszonyát éppen az üléspontja határozza
meg, hogy hány százalékban vesznek részt az Országgyűlés tevékenységében, hány
százalékot kaptak a választáson. Köszönöm szépen.

ELNÖK: További észrevétel vagy hozzászólás? (Nincs jelzés.) Akkor visszaadom a
szót Lamperth Mónikának.
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DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Szeretnék arra reagálni,
amit az államtitkár úr elmondott. Szó sincs arról, hogy a Magyar Szocialista Párt azt
gondolná, hogy az alkotmányozást ahhoz kell igazítani, hogy éppen hány százaléka van, de
arról szó van, hogy társadalmi konszenzussal kell a mi megítélésünk szerint létrehozni az új
alkotmányt. Persze, hogy a Medgyessy-kormány programjában nem kellett kétszer
kétharmados szabályt beleírni, mert akkor még élt a négyötödös szabály az alkotmányban.
Tudom, hogy önök vitatják. Van, aki azt gondolja, bár szerintünk nem, különben nem kellett
volna Mátrai Márta képviselő asszonynak ezt nyáron beterjeszteni és kivenni az
alkotmányból. Önök is így gondolták, különben nyilván nem szavazták volna meg.Másrészt
pedig azt gondolom, jól emlékszem persze, képviselő voltam a Horn-kormány ideje alatt,
amikor az új alkotmány megalkotására kísérletet tett az akkori kétharmad. Emlékszem azokra
az irtózatos hosszú, éjszakákba nyúló vitákra, amelyeket az előzetes egyeztetés során
folytattunk az alkotmányról. Lehet ezen nevetni, államtitkár úr, természetesen, de akkor is
fontosabb szempontnak tartottuk azt, hogy próbáljunk meg széles körű társadalmi támogatást
és konszenzust rendelni az alkotmány mögé, mint azt, hogy hamar-hamar, fülkeforradalom, és
akkor nyomjuk le az Országgyűlés torkán ezt az új alkotmányt. Azt gondolom, hogy a
mostani alkotmány, miközben persze tudunk jó néhány területet mondani a közpénzügyi
szabályozásnál, a szociális jogok garantálásánál, amely miatt esetleg érdemes belefogni egy új
alkotmány megalkotásába, de a mostani alkotmány garantálja a demokratikus működés
kereteit, jóllehet önök kisebb trükkökkel próbálják feszegetni, és a Lázár-csomag bármikor
érkezhet, tehát azért annyira nyugodtak mégsem lehetünk. Azt gondolom, ezt kellene önöknek
is mérlegelni. Nyilván nem véletlen, hogy Gulyás képviselő úr és mások nyilatkozataival
próbálják meg valamilyen módon az ellenzéket visszacsalogatni az alkotmányozás
folyamatába, de higgyék el, ez nem személyes dolog, ez nem presztízskérdés, az MSZP-nek
végképp nem az. Mi letettük világosan a javaslatunkat az asztalra. Ha van készség a
kormányoldalban arra, ez egy költői kérdés volt, mert Répássy úr megmondta, hogy nincs,
hogy ne Fidesz-alkotmány készüljön, hanem ennél szélesebb körű, még a KDNP sem biztos,
hogy ebbe belefér, látom a belső vitáikat, akkor lelkük rajta, a felelősségük. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Rubovszky képviselő úr kért még szót.

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelettel én csak egy mondatot szeretnék a
’94-es és ’98-as társadalmi nyitottsággal kapcsolatban mondani, hogy az elfogadott
szabályozási rendben volt olyan, hogy csak olyan mehet a bizottság elé, amelynek a háttérben
kétharmados támogatottsága van. Tehát ha és amennyiben az az alkotmány megszületik,
akkor ha valamire, akkor arra mondhattuk volna, hogy szocialista alkotmány, mert a
Szocialista Párt nélkül még módosító indítvány sem juthatott volna a bizottság elé, mert a
parlament összetétele folytán, mivel a szocialistáknak 52 százalékuk volt, egy indítvány csak
akkor kaphatott kétharmadot, ha a szocialisták is támogatták.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más hozzászólást nem látok.
Együttes vita volt, de két szavazást kell tartanunk. Először tehát azt kérdezem, hogy a

b) pont alatti, az alkotmánymódosítással kapcsolatos 2340. számú indítványt ki támogatja. A
tárgysorozatba-vételről szavazunk. (Szavazás.) Öt igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.)
Tizenhat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Három.



- 19 -

Mielőtt szavaznánk a másodikról, ismertetem, hogy Harangozó Tamás Bárándy
Gergelyt, Lamperth Mónika Ipkovich Györgyöt, Rubovszky képviselő úr pedig Szakács Imrét
helyettesíti újabban.

Szavazunk a c) pont alatt előterjesztett javaslatról, tehát a 2341. számúról. Kérdezem,
hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Öt igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Tizenhat. Ki
tartózkodott? (Szavazás.) Három. Köszönöm.

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.)
OGY-határozat módosításáról szóló országgyűlési határozati javaslat (H/2296. szám)
(Kovács Péter (Fidesz) képviselő önálló indítványa)

Még egy napirendi pont tárgyalása van hátra, amelyet nem vettünk tárgysorozatba. A
d) pont alatt szerepel Kovács Péter fideszes képviselő önálló indítványa. Az önálló indítványa
arról szól, hogy a Házszabály egészüljön ki azzal, hogy az ülésszak elején mindig énekeljük el
a Himnuszt, a nemzeti imánkat. Kérdezem, hogy az előterjesztő itt van-e. (Nincs jelentkező.)
Megbízott-e valakit? (Nincs jelentkező.) Nem bízott meg senkit. Természetesen
megtárgyalhatjuk. Tehát nincs olyan, aki meg lenne hatalmazva? (Nincs jelentkező.)

Kérdezem a kormány jelenlévő képviselőjét, hogy kíván-e ehhez hozzászólni.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár:
Elnök Úr! A Házszabály-módosítás tekintetében nem szoktunk állást foglalni.

Határozathozatal

ELNÖK: Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül kik értenek egyet ezzel a javaslattal.
(Szavazás.) Három. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Huszonegy. Köszönöm szépen. Nem vettük
tárgysorozatba.

Tisztelt Bizottság! Ma végeztünk a munkával. Előre elmondanám, hogy hétfőn 11
órakor tartunk ülést. Elmondanám, hogy van egy csomó jelentés, amelyet napirendre kell
vennünk, a képviselők választásáról, az OVB beszámoló, három is van ilyen, és néhány
zárószavazást fogunk előkészíteni. Tehát különösebben új dolgok nincsenek, de
elmaradásaink vannak. Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 56 perc)

Dr. Balsai István
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Nánásiné Czapári Judit és Vicai Erika


