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Napirendi javaslat

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/2672. szám)

(Gulyás Gergely (Fidesz) képviselő önálló indítványa)

2. Az LMP képviselőcsoportjának megkeresése módosító javaslat

házszabályszerűségének vizsgálata tárgyában

(AIB-18/2011.)

(Állásfoglalás kialakítása a Házszabály 143. §-ának (3) bekezdése szerinti

eljárásban)

3. Az MSZP képviselőcsoportjának megkeresése a Házszabály megsértésének

megállapítása tárgyában

(AIB-34/2011.)

(Állásfoglalás kialakítása a Házszabály 143. §-ának (3) bekezdése szerinti

eljárásban)
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Az ülés résztvevői

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
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz)
Dr. Budai Gyula (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz)
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)
Kozma Péter (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)
Dr. Molnár Attila (Fidesz)
Dr. Szakács Imre (Fidesz)
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)
Dr. Varga István (Fidesz)
Dr. Vas Imre (Fidesz)
Dr. Vitányi István (Fidesz)
Dr. Rubovszky György (KDNP)
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Dr. Lamperth Mónika (MSZP)
Dr. Steiner Pál (MSZP)
Dr. Ipkovich György (MSZP)
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott
Gulyás Gergely (Fidesz) dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)
Dr. Salamon László (KDNP) dr. Balsai Istvánnak (Fidesz)
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) dr. Staudt Gábornak (Jobbik)

Meghívottak részéről

Hozzászóló
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 30 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Szeretettel üdvözlöm a bizottság tagjait, meghívottakat, vendégeinket. Ismertetem a
helyettesítési rendet: Balsai István helyettesíti Salamon Lászlót, Cser-Palkovics András
Rubovszky Györgyöt, Varga István Budai Gyulát, Vas Imre Papcsák Ferencet, Szakács Imre
Vitányi Istvánt; ezek az eddigi helyettesítések.

Előzetesen megkapták a kiküldött napirendet. Kérdezem, ki az, aki egyetért a
napirendi javaslat kiküldött változatával. (Szavazás.) Úgy látom, mindenki. Köszönöm
szépen.

Már most mondom, tisztelt bizottság, hogy holnap hosszabb ülésre számítsanak, mert
az alkotmányhoz benyújtott mindegyik módosító javaslaton szeretnénk végigmenni, és a
délelőtt kezdődő ülést befejezni emberi időpontban.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/2672. szám); döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről

Rátérünk az 1. napirendi pontra: Gulyás Gergely távollétében, aki éppen az
alkotmánnyal kapcsolatos módosításokról számol be a frakciónak, megtárgyaljuk a
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény módosításáról szóló T/2672. számon
előterjesztett indítványát. Nem egy bonyolult dolog, úgy látom – mindenki megkapta –, arról
van benne szó, hogy a szokásos jogszabály-kihirdetést ünnepélyesebbé teszi a javaslat. (Dr.
Bárándy Gergely: Ügyrendi kérdés, elnök úr!)

Igen, Bárándy képviselő úr, parancsoljon!

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Tekintettel arra, hogy éppen elnök úr vezette be azt a szabályt, hogy az előterjesztő
jelenléte nélkül a bizottság nem tárgyalja a napirendet, azt indítványoznám, hogy legyünk
ehhez konzekvensek.

Köszönöm.

ELNÖK: Én azt hiszem, ez a szabály úgy szól, hogy ha nem adott megbízást a
helyettesítésére, akkor lép ez életbe, tekintettel arra, hogy vannak esetek, amikor
természetesen ezt a szabályt nem tudjuk alkalmazni. Az alkotmányozási folyamat több szinten
zajlik, jelenleg két frakció együttes ülésén van az előterjesztő képviselő úr; én ezt most nem
látom indokoltnak.

Ki az, aki egyetért az ügyrendi javaslattal? (Szavazás.) Nem kapott többséget.
Kérdezem a kormány álláspontját a 2010. évi CXXX. törvény módosításával

kapcsolatban. Államtitkár úr!

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Tisztelt Elnök Úr! Csak egy megjegyzés az előbbi vitához. Egyébként bármely országgyűlési
képviselő csatlakozhat az előterjesztéshez, és ezzel társelőterjesztővé válhat; csak úgy
megjegyzem.

Magával a javaslattal kapcsolatban, annak tárgysorozatba-vétele esetén a kormány
egyetért; inkább úgy fogalmaznám meg, hogy nincs ezzel kapcsolatban szakmai kifogás. Sőt,
az előző kormány idején az úgynevezett jogszabály-szerkesztési rendeletet úgy módosították,
hogy az alkotmányt és annak módosításait nem az elfogadott törvény számával kell kihirdetni,
hanem az alkotmány módosítását a kihirdetés napjával kell megjelölni. Ha valaki most
megnyitja valamelyik jogtárat – nem akarok reklámot csinálni nekik –, akkor láthatja, hogy az
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elmúlt fél évben elfogadott alkotmánymódosításokat mindegyiket úgy jegyezték be, hogy az
alkotmánynak egy bizonyos évszám, hónap és nap szerinti módosítása. Tehát nem a
sorszámozással jelölték meg az alkotmányt, ezzel is jelezve, hogy az alkotmány kihirdetésére
vonatkozó szabályok eltérhetnek a törvényétől. Viszont a jogalkotási törvény nem
tartalmazott speciális rendelkezést az alaptörvény kihirdetésére és a megjelölésére, ezért
indokolt ez a jogalkotási törvénymódosítás, hogy az alaptörvényre vonatkozzon egy speciális
szabály.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a kormány támogatta tulajdonképpen az
előterjesztést.

Megnyitom a vitát. Megadom a szót Lamperth Mónika képviselő asszonynak.

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Először kérdést szeretnék föltenni az
előterjesztőnek, de ha államtitkár úr ad választ a tárca szakmai álláspontját illetően, azt is
megköszönöm.

Az első az, hogy itt most igazából egy olyan törvényről, alaptörvényről fog
rendelkezni a jogalkotási törvény, ami még nincs is elfogadva; tehát ez egy ilyen furcsa jogi
technika. Lát-e ebben problémát? Csak szeretném jegyzőkönyvbe diktálni: a fideszesek ezen
kacagnak, de hát joguk van természetesen a kacagáshoz, ezt nem szeretném kétségbe vonni.
Nem látja-e tehát ezt problémának?

Másrészt pedig az előterjesztőtől kérdezem, mi a szándéka azzal, miért akarja kiemelni
olyan módon a jogrendből, hogy nem lesz törvény szerinti sorszámozása az alaptörvénynek.
Mi ezzel a szándék? Itt az emelkedett mondatokat is szívesen hallgatom persze, ha van erre
idő, de sokkal inkább szakmailag, jogilag szeretnék erre nézve valamilyen indokolást kapni.

Köszönöm.

ELNÖK: További kérdés? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor államtitkár úr válaszol.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Arra szeretném felhívni a képviselőtársaim figyelmét, hogy a képviselői önálló indítvány
megjelöli az alkotmány 19. § (3) bekezdés a) pontját, amely kifejezetten az alkotmányozási
vagy alkotmányozói hatásköréről szól az Országgyűlésnek. Tehát lényegében ez a szabály azt
mondja, hogy az alkotmányozói hatáskörében elfogadott jogszabályt hogyan kell kihirdetni.
Nyilván azért van ide alaptörvény írva, mert Gulyás Gergely mint előterjesztő valószínűleg
tapasztalta azt, hogy a benyújtott alkotmánytervezet alaptörvénynek nevezné önmagát. (Dr.
Lamperth Mónika: Majd ha lesz!) Majd ha lesz – de mivel éppen annak a kihirdetéséről szól
ez a szabály, ezért nem okoz semmilyen gondot. Mert ha esetleg mégis úgy dönt az
Országgyűlés, hogy nem alaptörvénynek nevezi magát az új alaptörvény, hanem
alkotmánynak nevezi magát az új alaptörvény, attól az még alaptörvény. Tehát az
alaptörvényt mint köznapi fogalmat használjuk az alkotmányra; azt hiszem, ez vitán felüli. Ha
valaki beüti a keresőbe azt, hogy „alaptörvény”, akkor általában az alkotmányt dobja ki a
kereső; ez azt jelenti, hogy az alkotmánynak a köznapi nyelven szinonimája az alaptörvény.

Tehát még egyszer, szakmailag: ha mégsem alaptörvény néven fogadná el az új
alkotmányt az Országgyűlés, hanem alkotmány néven, attól még ez a szabály teljesen
értelmezhető lenne, mert egy alaptörvényként funkcionál az alkotmány. Az egy más kérdés,
hogy egyébként az alkotmányozók szándéka szerint ráadásul alaptörvénynek is neveznénk az
új szabályt. De itt a lényeg az, hogy a jogalkotási törvény itt megjelölné, hogy az
Országgyűlés mely hatáskörében alkotott jogszabályáról van szó. Az Országgyűlés hatáskörei
most is külön kezelik az alkotmányozó hatáskört és a törvényhozó hatáskört. Emlékeznek rá,
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mikor az alkotmánymódosításokat alkotja az Országgyűlés, akkor arra szoktak hivatkozni,
hogy az Országgyűlés mint alkotmányozó vagy alkotmánymódosító hatalom alkotja a
következő törvényeket. Ez azért van, mert a mostani alkotmányunk is megkülönbözteti az
alkotmányozó hatáskört és a törvényhozó hatáskört.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Bizottság! Két döntést kell hoznunk; ezt ma tárgyalja az
Országgyűlés. Közben Horváth Zsolt Gulyás Gergelyt helyettesíti.

Szavazás a tárgysorozatba-vételről

Először is tárgysorozatba kell vennünk. Kérdezem, ki az, aki egyetért a
tárgysorozatba-vétellel. (Szavazás.) 19 igen.

Szavazás az általános vitára alkalmasságról

Ki támogatja az általános vitára alkalmasságot? (Szavazás.) 19. Ki nem támogatta?
(Szavazás.) 4-en. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) Egy tartózkodás mellett általános vitára is
alkalmasnak találtuk.

Tisztelt Bizottság! Döntenünk kell még arról, hogy ez a törvény természetesen
kétharmados elfogadást igényel mint jogalkotásra vonatkozó jogszabály. Ki ért ezzel egyet?
(Szavazás.) Egyhangúlag egyetértettünk. Köszönöm szépen.

Az LMP képviselőcsoportjának megkeresése módosító javaslat házszabályszerűségének
vizsgálata tárgyában (AIB-18/2011.); állásfoglalás kialakítása a Házszabály 143. §-ának
(3) bekezdése szerinti eljárásban

Áttérünk a következő napirendi pontra: a Lehet Más a Politika képviselőcsoportjának
megkeresése módosító javaslat házszabályszerűségének vizsgálata tárgyában. Az
egészségügyi szakmai kamarákkal kapcsolatos törvényhez benyújtott módosító javaslat
tekintetében kérte az állásfoglalásunkat. Tisztelt képviselőtársaim látják a tervezetet.

Kérdezem, kíván-e ehhez valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet.

Szavazás az állásfoglalás elfogadásáról

Ki az, aki elfogadja az állásfoglalást a kiküldött tervezet szerint? (Szavazás.)
Egyhangúlag elfogadtuk, köszönöm szépen. Akkor benyújtjuk ezt a tervezetet.

Az MSZP képviselőcsoportjának megkeresése a Házszabály megsértésének
megállapítása tárgyában (AIB-34/2011.); állásfoglalás kialakítása a Házszabály 143. §-
ának (3) bekezdése szerinti eljárásban

Még a múltkorról áthózódott az MSZP képviselőcsoportjának a Házszabály
megsértésének megállapításával kapcsolatos állásfoglalásra vonatkozó megkeresése.

Megnyitom a vitát, ha van hozzászólás. Parancsoljon, Lamperth Mónika!

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Kedves Képviselőtársaim!
Amikor ezt a kérést benyújtotta a Magyar Szocialista Párt képviselőcsoportja nevében a
frakcióvezetőm, akkor az előzetes egyeztetés során a szakemberek részéről is
megfogalmazódott bizonyos értetlenség, hogy miért is szeretnénk mi ebben állásfoglalást
kérni. Merthogy a Házszabály egyértelmű, és gyakorlatilag ebben az állásfoglalás-tervezetben
sincs más, mint hogy ideidézi a Házszabálynak azt a rendelkezését, amely szerint arról, hogy
a Házszabályt megsértették-e – most nem mondok szándékosan alanyt –, az Alkotmányügyi,
igazságügyi és ügyrendi bizottság jogosult és köteles eljárni. Tehát egyfelől joga van arra
nézve, hogy ha valaki kéri, hogy megállapítást nyerjen konkrét esetben, hogy
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házszabálysértés történt-e vagy sem, akkor joga és kötelessége is ebben az ügyben eljárni; és
bizonyos – ez itt most nincs idézve – feltételek fennállta esetén ez a plenáris ülés elé kerülhet.
De ott a dolognak vége van. Tehát ha jól értem ezt az utalást – és szeretném, ha ezt
megerősítené akár elnök úr, alelnök úr vagy képviselőtársaim, hogy jól értem –, hogy a
Házszabály megsértését illetően csak és kizárólag a Magyar Köztársaság Országgyűlésének
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága jogosult és köteles eljárni, és semmilyen
más szervnek nincs erre nézve hatásköre. Ugye, jól értem? Én szeretnék ebben megerősítést
kapni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Az állásfoglalás-tervezetből is ez derül ki, amit képviselő
asszony mondott. Én is így tudom, és mint az alkotmányügyi bizottságnak korábban is tagja –
és itt sokan vagyunk így –, kizárólag az ügyrendiként is működő alkotmányügyi bizottság
jogosult házszabálysértés megállapítására. Amikor külön volt ügyrendi bizottság, akkor más
volt a helyzet, de most, amióta összevontan működünk, ez az álláspontunk.

Szavazás az állásfoglalás elfogadásáról

Megfelel ez? Tisztelt Bizottság! Aki egyetért az állásfoglalással, kérem a támogató
szavazatát. (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk, köszönöm szépen.

Egyebek

Tisztelt Bizottság! Nincs más mai napirendi pontunk.
Tájékoztatásul elmondom, hogy „Az új alaptörvényről elfogadása előtt” címmel

mindenki számára kiosztottunk egy konferenciára szóló meghívót. Ez a jövő pénteki nap lesz,
a Delegációs teremben. Mindenkit szeretettel várunk; elég nagy számú felkért előadó van,
olyanok is, akik eddig nem szerepeltek, olyanok is, akik már szerepeltek. Szerintem megéri a
részvétel is és az érdeklődés. Kérem, vegyék figyelembe a napjaik tervezésénél.

Bárándy képviselő úr!

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Csak egy nagyon rövid
kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. Tudomásom szerint egyébként van olyan ellenzéki párt,
amelyik még részt vesz az alkotmányozás folyamatában. Itt egyetlen ellenzéki képviselő nem
kapott lehetőséget arra, hogy előadóként megszólaljon. Mi ennek az oka? Hiszen ez egy
bizottsági rendezvény.

Köszönöm.

ELNÖK: Nekem úgy tűnik, hogy nem vesznek részt az alkotmányozásban – a
jelenlétükkel vesznek részt és a módosító indítványokkal. De többször deklarálták azt, hogy
nem kívánják az alkotmányt támogatni, az alaptörvényt sem, meg az alkotmányt sem. (Dr.
Staudt Gábor: Elnök úr, az részvétel!) Az egy fizikai jelenlét. (Dr. Staudt Gábor: Jaj, elnök
úr!) De egyébként én úgy látom, országgyűlési képviselőként, illetve a bizottság elnökeként
úgy érzem, talán indokolt, hogy részt vegyek. Ezen kívül Salamon László vesz még részt, és
az úgynevezett kodifikációs bizottság, tehát az alkotmányszövegező bizottság tagjai vesznek
részt. (Dr. Bárándy Gergely: Melyikük ellenzéki?) Jelenleg egyikük sem ellenzéki, ha ez volt
a kérdés. (Derültség.) Kormánypárti rendezvény lesz, hogy magyarul fogalmazzunk.

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Tisztelt Elnök Úr! Akkor hadd legyen egy
kérdésem: hogyan lehet még részt venni? Ha az ember módosítókat nyújt be, jelen van a
vitában, az általános vitában, részletes vitában – ezen kívül? Tehát nem nagyon értem ezt a
kijelentést.
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ELNÖK: Én azt javasolom, hogy a hozzászólások lehetősége megvan, és számtalan
olyan felkért előadót látok, aki az ellenzék álláspontját is nyilván tudja ismertetni. De van
kérdésre és hozzászólásra lehetőség. A hozzászólás azt jelenti, hogy a plenáris résztvevők
számára is meg lehet címezni a mondanivalót.

Bárándy képviselő úr!

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Én azért
nem mennék el emellett, mert eddig az volt a gyakorlat – és egyébként elnök úr is eddig
abszolút tartotta magát ehhez –, hogy ha a bizottság rendez egy rendezvényt, akkor azon
azonos feltételek mellett természetesen ugyanolyan lehetőséget kapnak, legyen szó egy
konferenciáról vagy egy hivatalos külföldi kiküldetésről, az ellenzék képviselői is.

Én nem igazán értem azt, hogy ha az alkotmányügyi bizottság, és nem a Fidesz
frakciója rendezi ezt a konferenciát, akkor miért nem jelennek meg, és most hagyjuk, hogy
részt veszünk vagy nem, miért nem jelenik meg, mondjuk, egy jobbikos előadó a felkértek
között, aki részt vesz az alkotmányozási vitában.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Tolmácsolni fogom, képviselő úr, a rendezést és a finanszírozást vállaló
tényezőknek az ön kérését, és amennyiben változás lesz, erről értesítést fogok adni. Április 4-
éig lehet jelentkezni a konferenciára résztvevőként.

Köszönöm szépen, akkor tehát holnap találkozunk.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 50 perc)

Dr. Balsai István
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea


