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szóló törvényjavaslat (T/6590. szám)  

(Módosító javaslatok megvitatása)   

 

2. Zárószavazások előkészítése:  

a) A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvényjavaslat 

(T/6352.szám)  

b) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú 

törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6589. szám)   

 

3. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításáról szóló 
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(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

 

4. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvényjavaslat (T/6585. szám)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

 

5. a) Magyarország Alaptörvényének első módosítása címmel benyújtott 
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b) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény módosításáról 

szóló törvényjavaslat (T/6818. szám)  

(Együttes általános vita)  

 

6. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. 

törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6984. szám)  

(Általános vita)  
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LXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6858. szám)  

(Koszorús László (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  

c) Magyarország Alaptörvényének 1. számú módosításáról szóló törvényjavaslat 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Salamon László (KDNP), a bizottság elnöke,  
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság alelnöke, valamint  
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)  
Kozma Péter (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz)  
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz)  
Dr. Puskás Imre (Fidesz)  
Dr. Szakács Imre (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)  
Dr. Varga István (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)  
Dr. Varga László (MSZP)  
Dr. Lamperth Mónika (MSZP)  
Dr. Steiner Pál (MSZP)  
Dr. Ipkovich György (MSZP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Pősze Lajos (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Salamon László (KDNP) távozása után dr. Cser-Palkovics Andrásnak 
(Fidesz)  
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) megérkezéséig dr. Staudt Gábornak (Jobbik), majd 
távozása után dr. Gaudi-Nagy Tamásnak (Jobbik)  
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) megérkezéséig dr. Varga Istvánnak 
(Fidesz)  
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) megérkezéséig dr. Szakács Imrének (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz) távozása után dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) távozása után dr. Cser-Palkovics Andrásnak 
(Fidesz)  
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) távozása után dr. Molnár Attilának (Fidesz) 
Dr. Puskás Imre (Fidesz) megérkezéséig dr. Gruber Attilának (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) távozása után Kozma Péternek (Fidesz)  
Dr. Varga István (Fidesz) távozása után dr. Puskás Imrének (Fidesz)  
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Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) megérkezéséig dr. Mátrai Mártának (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP) távolléte idejére dr. Salamon Lászlónak 
(KDNP)  
Dr. Varga László (MSZP) megérkezéséig dr. Bárándy Gergelynek (MSZP) 
Dr. Lamperth Mónika (MSZP) távozása után dr. Steiner Pálnak (MSZP) 
Dr. Steiner Pál (MSZP) megérkezéséig dr. Lamperth Mónikának (MSZP) 
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) távozása után dr. Gyüre Csabának (Jobbik) 
Pősze Lajos (független) távozása után dr. Vas Imrének (Fidesz)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Fónagy János államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Nátrán Roland helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Zsarnóczi Csaba helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Csonka Ernő helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Zöld-Nagy Viktória helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Szili Katalin (független) országgyűlési képviselő  
Dúró Dóra (Jobbik) országgyűlési képviselő  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 31 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, a meghívottakat, az ülés további résztvevőit.  

Napirendi javaslatomat azzal az eltéréssel tartom fenn, hogy az írásban jelzett 
napirendet javaslom kiegészíteni a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról 
szóló 2010. évi XLII. törvény módosítására irányuló törvényjavaslat általános vitára 
alkalmasságának megvitatásával, 6. napirendi pontként. Ez T/6984. szám alatt a kormány által 
került benyújtásra. Illetve a tárgysorozatba-vételről szóló döntések kapcsán javaslom 
kiegészíteni a napirendet Koszorús László fideszes képviselő úr indítványával, illetőleg ezzel 
a kiegészítéssel terjesztem elő a napirendet, amely a polgárok személyi adatainak és 
lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról szól, T/6858. szám 
alatt. Egyébként módosító javaslat nem érkezett a napirendhez.  

Határozathozatal következik a napirendről. Szavazás előtt rögzítjük: Cser-Palkovics 
Andrást Varga István, Zsiga Marcellt Mátrai Márta, Bohács Zsoltot Szakács Imre helyettesíti. 

Ki támogatja a napirendet? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 14 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás; és jelen van 
még négy képviselő, aki nem vett részt a szavazásban. Ezt csak azért rögzítem, hogy 
valójában 20-an vagyunk a teremben, bőséggel olyan számban, hogy a bizottság 
határozatképes, de a határozathozatalban való részvétel szerint is az. Az említett arányban 
tehát elfogadtuk a napirendet. 

Ügyrendi kérdésben Rubovszky képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Köszönöm szépen. Elnézést, lehet, hogy 

elkéstem, azt szerettem volna kérni, hogy ha lehet, a 8. napirendi pontot vegyük előre, 
tekintettel arra, hogy egyéb elfoglaltság miatt el kell mennem, és a mentelmi kérdésben 
szerettem volna jelen lenni. De ha nem megy, nem megy. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Képviselő úr, mikor kell elmennie? (Dr. Rubovszky György: Fél 12-re.) 

Akkor a 8. napirendi ponttal kezdjük a napirendet; a sorrendet az elnök megváltoztathatja.  

Kozák Dániel újságíró a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. 
évi CX. törvény 6. § (7) bekezdés szerinti kezdeményezése; állásfoglalás kialakítása 

Elnöki felvezető 

Következik tehát Kozák Dániel újságírónak a köztársasági elnök jogállásáról és 
javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 6. § (7) bekezdése szerinti kezdeményezése, 
amelyet írásban képviselőtársaim megkaptak. Ez a kezdeményezés a köztársasági elnök, 
pontosabban a volt köztársasági elnök – tehát Schmitt Pál volt köztársasági elnök úrról van 
szó – vagyonnyilatkozatának az ellenőrzésére, illetőleg az ezzel kapcsolatos eljárás 
lefolytatására irányul. 

Képviselőtársaim ehhez a napirendi ponthoz megkaptak egy kérdés-összeállítást. Ezt 
én állítottam össze, tekintettel arra, hogy az ülés előkészítésekor bennem aggályok merültek 
fel azzal kapcsolatban, hogy a volt köztársasági elnökkel szemben van-e helye ilyen eljárás 
lefolytatásának. Erre tekintettel foglaltam össze azokat a kérdéseket, amelyeket a kérdés 
rendezéséről szóló törvény, a köztársasági elnök jogállásáról szóló 2011. évi CX. törvény 
különböző rendelkezései alapján olyannak ítéltem meg, amelynek a mikénti megválaszolása 
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befolyásolhatja azt a döntést, hogy van-e helye ilyen eljárásnak vagy nincs. Tulajdonképpen 
tehát képviselőtársaim elé két kérdést terjesztek, mert egyébként az eljárás elrendeléséről 
nekem kellene személy szerint dönteni, de én ebben a bizottság döntésére kívánok 
hagyatkozni; ezt előre jelzem. 

Az I. pont alatti kérdés az, hogy a volt köztársasági elnök vagyonnyilatkozatával 
kapcsolatosan van-e helye eljárás lefolytatásának a törvény rendelkezése értelmében. Ha és 
amennyiben erre a válasza igenlő lenne a bizottságnak, akkor szükséges a II. pont alatti 
kérdéssel foglalkoznunk, jelesül, hogy a kezdeményezés megfelel-e a törvény 6. § (7) 
bekezdésében foglalt feltételeknek. Félreértés elkerülése végett az I. pont alatti hat alkérdés 
csak mint orientáló alkérdés szerepel; arról én nem fogok külön döntést kérni. Véleményem 
szerint ez a hat kérdés merül fel a jogszabály elemzése kapcsán, és ennek a komplex 
megválaszolásától függ az, hogy az alapkérdésre miként válaszolunk. De döntést 
természetesen csak abban a kérdésben kérek, először, hogy van-e helye eljárásnak, és ha ez a 
döntés igenlő, akkor kérek döntést abban, hogy megindítható-e az eljárás, megfelel-e a 
kezdeményezés a törvényben megfogalmazott követelményeknek.  

Ennyit kívántam előadni általánosságban a kérdéssel kapcsolatosan és a kérdés elnöki 
előkészítésével kapcsolatosan. 

Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Vas Imre képviselő úré a szó, majd Papcsák 
Ferenc képviselő úré. 

Hozzászólások 

DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Egy dologra mindenképpen szeretném 
felhívni képviselőtársaim figyelmét, hogy a köztársasági elnök az országgyűlési képviselőkre 
vonatkozó szabályok szerint köteles vagyonnyilatkozatot tenni, és ugyanazon 
formanyomtatvány szerint. Ha a bizottság elrendelné – aminek szerintem egyébként jelen 
esetben nincs helye, hogy elrendelje – a vagyonnyilatkozati eljárást, arra hívom fel a 
figyelmet, hogy a hozzátartozóknak a B) rész, tehát ami a jövedelemre vonatkozik, nincs 
benne, és ha valaki megnézi az eddig egyébként április 19-éig hatályos vagyonnyilatkozati 
nyomtatványt, annak a 11. oldalán benne van, hogy csak az országgyűlési képviselő tölti ki, 
tehát a hozzátartozóknak azt nem kell kitölteni. Tehát sem az országgyűlési képviselő 
hozzátartozója, ebből következően a köztársasági elnök hozzátartozója sem köteles és a 
nyomtatvány szerint nem is tud nyilatkozni, tehát az ő házastársa az ő jövedelméről. 
Magyarán, a hozzátartozók tekintetében nem kell jövedelemre vonatkozó nyilatkozatot tenni, 
amit egyébként itt a beadvány próbál firtatni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Bocsánat, senkit nem akarok korlátozni, de azt javaslom, a vita első 

szakaszában arról tárgyaljunk, hogy a törvény szerint van-e egyáltalán helye a volt 
köztársasági elnökkel szemben eljárás lefolytatásának, mert nekem ez nem volt egyértelmű, 
aggályaim vannak, tekintettel arra – most nem akarom megismételni az elemzésemet, mert 
megkapták, de rögtön azzal kezdtem a kérdések föltételét –, hogy vagyonnyilatkozati eljárást 
a törvény a köztársasági elnök jogállásáról, a hivatalban lévő köztársasági elnök jogállásáról 
szóló rendelkezésekben tartalmaz. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség mind a hivatalban 
lévő, mind a volt köztársasági elnök számára fennáll, a volt köztársasági elnöknek is kell a 
megbízatása megszűnését követő 30 napon belül vagyonnyilatkozatot tenni, de 
vagyonnyilatkozati eljárásról a törvény csak a köztársasági elnök tekintetében rendelkezik, 
volt köztársasági elnök tekintetében nem.  

Persze vannak más elemei is a törvénynek, azért foglaltam össze az összes olyan 
rendelkezést, amely itt szóba kerülhet. Vannak olyan rendelkezések, amiből ellentétes logika 
következik. Tehát én ezért is hoztam a bizottság elé. 
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De azt javaslom, hogy erről beszéljünk, ne pedig arról, hogy ha és amennyiben van az 
eljárásnak helye, akkor a hozzátartozóknak részleteiben milyen kötelezettségeik vannak. 

Gaudi-Nagy Tamás, Papcsák Ferenc, Rubovszky György, Staudt Gábor – ez a sorrend. 
Gaudi-Nagy Tamás! 

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Mindenképpen nagyra értékeljük, hogy első pontként tűzte napirendre ezt a kezdeményezést, 
hiszen kivételesen most egy olyan napirendi pontot tárgyalunk, ahol megjelenik közvetlenül a 
nép hangja; ezt értékelni kell. S a tényfeltáró újságírás párttól független és ideológiától 
független, tehát ha olyan körülményre bukkan a sajtó, amely figyelmet érdemel, és ráadásul 
ilyen vezető állami tisztségviselőkhöz kapcsolódik, akkor oda kell figyelni ezekre a hangokra. 
Tehát mi ezt értékeljük. 

Az elnök úr első kérdésére nekem az a határozott válaszom, hogy kell egy ilyen 
esetben vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos eljárást folytatni. Ugyanis ha nem így lenne, 
akkor teljesen kiüresedne a vagyonnyilatkozat-tétel intézménye. Egyébként csak 
hozzáteszem, a most nemrégiben, kormánypárti többséggel elfogadott országgyűlési 
törvényhez mi egy olyan módosító javaslatot nyújtottunk be, amelyben a vagyonnyilatkozat 
helytelen, valótlan tartalmú megtétele miatt nagyon drasztikus, komoly szankciókat szerettünk 
volna, tehát komoly fizetésmegvonás, és a végén még akár mandátumvesztés is lehetett volna, 
de ezt nem szavazta meg a kormánytöbbség. Úgy gondoljuk, hogy itt persze egy 
információról van szó, tehát azért ez közel sem egy tényállítás bizonyossága, de mindenesetre 
ha való igaz az, hogy egy volt államfő az aktív államfősége időszakában több lakóingatlan 
tulajdonosa volt, és ezeket bérbeadás útján hasznosította, akkor fő szabály szerint nála is 
kellett volna jelentkeznie valamilyen ellenértéknek, bevételnek, bérleti díjnak, nem csak a 
hozzátartozónál. Tehát én nem értem ezt az átterelését a problémának azonnal a 
hozzátartozókra. Hiszen ha ő résztulajdonosa, egyketted tulajdonosa, mondjuk, egy 
ingatlannak, akkor nyilván a bérleti díjból is fő szabály szerint kellett volna részesedjen. Ő 
nyilván megállapodhatott úgy a házastársával, hogy átengedi a bérleti díjat – bár hozzáteszem, 
az is közös vagyon, ha nincs vagyonmegosztásról szóló megállapodás köztük; de hát nem 
akarok részletes jogászkodásba belebonyolódni.  

Szerintem a közpénzek és a közügyek áttekinthetősége, átláthatósága miatt egy ilyen 
típusú ügyben nem dughatjuk homokba a fejünket. Tehát ugyanúgy, hogy ha most éppen egy 
jobbikos képviselőről lenne szó, ugyanezt mondanánk. A programunkat tessék megnézni, 
2010-ben a politikusbűnözésnek nevezett, lehet, hogy sokszor sértőnek hangzó kijelentés 
kapcsán mondtuk azt, hogy zéró toleranciát kell alkalmazni. Tehát közpénz tekintetében, ha 
elszámolási, nyilatkozattételi szabályok vannak, azokat nagyon keményen be kell tartani. Aki 
ezt nem tartja be, most nyilván kérdés, hogy milyen szankciót lehet majd alkalmazni. Hát, ez 
az, hogy nem tetszettek megszavazni ezt a rendelkezést, amit mi szerettünk volna, nagyon 
komoly jogkövetkezményekkel. De legalább a közvéleményre és a választókra tartozik az, 
hogy tulajdonképpen valaki tudott-e… Egyébként a HVG is rendszeresen feltár 
vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos anomáliákat, szinte anekdota szintjére tartozik az, hogy 
például Magyar Fejlesztési Bank-részvényeket ír a tulajdonában képviselőtársunk, miközben 
már rég nem lehetnének a tulajdonában, mert ez állami tulajdonba tartozik. Tehát egy csomó 
hiba derül ki állandóan a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatban, meg ilyen köztudomású 
tények, hogy Gyurcsány Ferenc is valamilyen, nem tudom, képletes vagyont vall be, vagy 
Veres János egy Trabant boldog tulajdonosának vallja magát (Dr. Gyüre Csaba: Utánfutó.), 
utánfutóénak ráadásul. Ez tehát sorozata ezeknek a visszaélésszerű eseteknek, és ez a 
társadalomban teljesen jogosan bizalmi válságot növel a politikai egészével kapcsolatban.  

Szerintem minden politikai szereplőnek közös érdeke, hogy ilyen ügyben egy 
tárgyszerű vizsgálat induljon, és nyilván nem fogja itt senki önmagában bántani a volt 
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köztársasági elnök urat, de egyszerűen rendnek kell lenni a közpénzek területén. Mi ezért 
támogatjuk a vizsgálat indítását. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Papcsák Ferenc képviselő úr! 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Én viszont pont az ellenkezőjét gondolom. Itt mind a közszereplőknek 
valamennyi kategóriájára szinte ugyanaz a norma vonatkozik. Ha megnézzük az 
országgyűlési képviselők jogállásáról szóló jogszabályt, ott teljesen egyértelmű, és a 
köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló jogszabály is teljesen egyértelműen 
rögzíti, hogy a mandátum megszűnésekor 30 napon belül kell tenni még egy 
vagyonnyilatkozatot. Ezzel semmilyen különösebb gond nincs. Az országgyűlési 
képviselőknél van egy szankció, hogy hathavi tiszteletdíját, jövedelmét nem kapja meg. 

Én azt gondolom, az egy jogi tény, hogy a köztársasági elnök jogviszonya megszűnt, 
ebben a vonatkozásban ez a törvény pontosan specifikálja a 2.-tól a 6. §.-ig a regnáló 
köztársasági elnöknek a jogállását, illetőleg pontosan meghatározza a 17-22. §-okban a 
megszűnt jogállású köztársasági elnöknek a, mondjuk úgy, hogy jogi megítélését. Tehát 
rendszertanilag is azt gondolom, hogy mi már ebben a vonatkozásban eljárást nem 
folytathatunk le. Úgy ítélem meg, hogy ezt az indítványt el kell hogy vesse az elnök úr, 
illetőleg el kell hogy vesse az alkotmányügyi bizottság. Úgy ítélem meg, hogy a volt 
köztársasági elnök mandátumának megszűnése után ellene eljárást, vizsgálatot indítani nem 
lehet; ez az országgyűlési képviselőkre is vonatkozik, analógia formájában.  

Én tehát azt gondolom, hogy erre már nekünk nincs módunk. Éppen ezért én azt 
kérem, hogy vessük el ezt. Tehát eljárásjogi értelemben mi nem járhatunk már el. A 
hivatalban lévővel szemben eljárhatnánk, ha ilyen indítvány születik, de a megszűnés jogi 
tényének beállásától számítottan nekünk nincs, urambocsá! „hatalmunk” arra, hogy eljárást 
indíthassunk. Én ezt gondolom. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Rubovszky György képviselő úr! 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! 

Nagyon rövid leszek, mert a mondanivalómnak a nagy részét Papcsák képviselő úr elmondta. 
Gyakorlatilag arról szól a történet az én olvasatom szerint, hogy a jogszabály a volt 
köztársasági elnökkel kapcsolatos vagyonnyilatkozat-tételről két dologban intézkedik. Az 
egyik az, hogy a hivatal a volt köztársasági elnök és családtagjainak a vagyonnyilatkozatát 
egy évig köteles megőrizni. A másik intézkedés pedig az, hogy addig nem kapja meg a volt 
köztársasági elnök a neki járó juttatásokat, ameddig a záró vagyonnyilatkozatát nem adja le. 
Semmilyen más szankció nincs. Tehát a volt köztársasági elnök ellen vagyonvizsgálati 
eljárásnak nincs helye. 

Ugyancsak nincs helye az országgyűlési képviselők esetében sem a volt képviselőnél. 
Ezt maga a törvény zárja ki azzal, hogy nem ad rá lehetőséget. A kettő között van egy nagy 
különbség, hogy az országgyűlési képviselők csak akkor esnek szankció alá a 
vagyonnyilatkozat tekintetében, ha a mandátumuk megszűntével nem adják le a 
vagyonnyilatkozatot, mert nekik csak akkor jár az a juttatás, ami a jövőben csökkentett lesz; a 
mostani rendszer szerint még, ha jól tudom, maradt a hathavi átlagtiszteletdíj. Tehát aki 
időközben lemond a mandátumáról, az ezt a juttatást nem kapja meg; ha nem ad le 
vagyonnyilatkozatot, teljesen eszköztelen vele szemben a mentelmi és összeférhetetlenségi 
bizottság.  
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Tehát hangsúlyozom, a volt köztársasági elnökkel kapcsolatos vagyonnyilatkozati 
eljárásra két utalás van a törvényben. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lehetőségét a 
törvény nem nyitja meg. Az én álláspontom is az, amit Papcsák képviselő úr mondott, hogy a 
volt köztársasági elnök elleni panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Staudt Gábor következik, őt Bárándy Gergely követi. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. No, hát egy kicsit 

megdöbbenéssel hallgattam a kormányzati képviselőtársaimat, két dolog miatt. Egyrészről 
annak idején a jog a méltányosságot és az igazságosságot jelentette. Most abba az irányba 
haladunk, hogy ettől nagyon eltávolodtunk. A nagyobb baj az, hogy az emberek ezt érzékelik, 
a saját bőrükön érzékelik, és szeretnének valami változást. Úgy látszik, a fülkeforradalom erre 
nem terjed ki. Az átláthatóság követelménye, ha az emberek vagy a média szeretne válaszokat 
kapni egy közszereplővel és az ő jövedelmével kapcsolatban, az egy olyan elv, amelyet 
mindenáron érvényre kell juttatni, hacsak nincs olyan jogszabály, amely ezt teljes mértékben 
lehetetlenné tenné, de általában ilyen nincs. Tehát akár az analógiával is élve is meg kell 
teremteni a lehetőségét, hogy az emberek tisztán láthassanak a közszereplők pénzügyeivel 
kapcsolatban.  

Ha rosszak a jogszabályok, azokat önök hozták, önöknek van kétharmaduk – nem 
ezért kapták a kétharmados felhatalmazottságot. (Dr. Papcsák Ferenc: Ez korábban is így 
volt.) Lehet, hogy korábban is így volt, viszont az, hogy ha egy aktív időszakra szóló 
vagyonnyilatkozatról beszélünk… – és egyébként akkor is meglennének a válaszok, ha a még 
hivatalában lévő köztársasági elnökről beszélnénk, körülbelül azt is el tudnám mondani, hogy 
abban az esetben mit mondanának; azt, amit például Vas képviselőtársam mondott, hogy a 
hozzátartozói vagyonnyilatkozatok nem vizsgálhatók (Dr. Papcsák Ferenc: Na, azért nem ezt 
mondta.)  –, ez alapján viszont az emberek azt látják, ez az óriási probléma, hogy bizonyos 
embereknek mindent szabad, politikusoknak mindent szabad, vagy hozzátartozó 
vagyonnyilatkozatokban elrejtve, vagy arra hivatkozva, hogy senkinek nincs hatásköre arra, 
hogy vizsgáljon bizonyos dolgokat. 

Véleményem szerint az aktív időszakra igenis van lehetőség, tehát ha a törvény 
kifejezetten nem mondja ki, hogy nem szabad ezt vizsgálni, akkor lehet vizsgálni. Az, hogy a 
volt köztársasági elnökre bizonyos esetekben külön szabályokat is megfogalmaz, az nem 
jelenti azt, hogy általánosságban a köztársasági elnök vagyonnyilatkozatára az aktív 
korszakában meghatározott szabályokat ne lehetne arra a korszakra, ameddig ő hivatalban 
volt, alkalmazni akkor is, ha megszűnt a megbízatása. Hiszen nem mostanról beszélünk, 
hanem arról az időszakról, amikor ő még aktív volt. Akkor egyáltalán annak sincs semmi 
értelme, hogy 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell tennie, hiszen akkor ez alapján bármit 
kihagyva vagy bármit nem beírva vagy beírva tesz egy vagyonnyilatkozatot 30 nap után, 
bármilyen tartalommal, és tulajdonképpen felteszi a kezét, mert azt már a Jóisten sem 
vizsgálhatja önök szerint.  

Én azt mondom, hogy ez szégyen, és ezzel nem lehet a választók elé kiállni. Találjuk 
meg azt a lehetőséget – véleményem szerint ez a törvény alapján is megvan –, amivel választ 
adhatunk. Ráadásul nem egy kardinális kérdésről beszélünk. Most mi történik akkor, ha 
beigazolódik, hogy bérbe adta az ingatlant Schmitt Pál, és esetleg nem megfelelően tüntette 
fel a vagyonnyilatkozatában? Összedől a világ? Nem. Viszont az emberek felé az egy nagyon 
rossz üzenet, ha apró kis dolgokban sem lehet a nyilvánosságot biztosítani. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Bárándy Gergely! 
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DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Két körben lenne megjegyzésem. Az egyik nagyon rövid. Én úgy 
gondolom, önmagában az szomorú, hogyha elnök úr saját hatáskörében nem dönti el, vagy 
nem akarja, nem tudja eldönteni egy olyan törvényről, hogy mi a helyes értelmezés, amelyet 
ez a kormány hozott meg. Ugyanis ezt a törvényt 2011-ben fogadta el az Országgyűlés. Úgy 
gondolom, érdemes lett volna akkor olyat alkotni, amely egyértelműen alkalmazható. 

A másik megjegyzés. Én azt gondolom, szomorú, és el kell azon gondolkodnunk, hogy 
miért tart ott a magyar közélet, hogy a legfontosabb kérdések között az alkotmányügyi 
bizottság azt tárgyalja, hogy ki vallott be és ki nem köztársasági elnökként, volt köztársasági 
elnök úr bevallott-e valamilyen jövedelmet vagy nem vallott be valamilyen jövedelmet. 
Persze lehet ez fontos kérdés, csak azért – és ebben, úgy hiszem, mindannyian felelősek 
vagyunk, mindannyian, az összes parlamenti párt, akik ott ülünk és ott ültünk a patkóban – 
talán nem biztos, hogy az a helyes, hogyha ez foglalkoztatja az embereket, a közéletet. (Dr. 
Gaudi-Nagy Tamás: De hát így van! Mi az, hogy nem helyes? Ha ez foglalkoztatja, akkor ez 
foglalkoztatja!)  

Én úgy hiszem, lehet beszélni arról, hogy bevallotta, nem vallotta, helyesen töltötte-e 
ki a vagyonnyilatkozatát, illetve vizsgálható-e a volt köztársasági elnök úr, de lassan már csak 
ilyenről szól a közélet. Ahelyett, hogy arról szólna például, hogy egyáltalán elnök úr, 
mondjuk, alkalmas volt-e ennek a pozíciónak a betöltésére; vajon helyes-e az, ha egy 
köztársasági elnöknek a múltjában nagyjából az szerepel, hogy a másfél-kétéves regnálása 
alatt egyetlenegy törvényt nem küldött vissza megfontolásra az Országgyűlésnek; egyetlenegy 
törvényt nem küldött el az Alkotmánybíróságnak (Dr. Gyüre Csaba: Jók a törvények.), azt 
hiszem, sokkal több törvényt…  

 
ELNÖK: Képviselő úr, elnézést! Nem ez a tárgy. (Dr. Bárándy Gergely: Elnök úr!) 

Én abban kérem a bizottság állásfoglalását, hogy törvény lehetővé teszi-e vagyonvizsgálati 
eljárás megindítását. 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): A szavazásunkat indokolnám, elnök úr. 
 
ELNÖK: Én azt szeretném kérni a képviselőtársaktól, hogy ebben a mederben fejtsék 

ki (Dr. Bárándy Gergely: Ez ebben a mederben van.), mert ha a bizottság elrendeli az eljárást, 
akkor sem ezek a kérdések az érdekesek. Akkor is a bizottság megtekinti a nyilatkozatot, és 
megvan az eljárás rendje annak is. Tehát nagyon kérem a képviselő urat, hogy szorítkozzék a 
tárgyra, mert túlterjeszkedik a tárgyon. Az, hogy a köztársasági elnök tevékenységéről kinek 
mi a véleménye, az ennek a napirendnek nem tárgya. 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Elnök úr, én a napirendről beszéltem, bár most 

már többedszer kapok itt a bizottság ülésén ilyenfajta helyreigazítást. Ez eddig nem volt divat, 
pedig, higgye el, elnök úr, semmit nem változott az én verbális stílusom az elmúlt évek alatt. 

De visszatérve, azt gondolom, elnök úr is fogja látni és érteni, miért tértem ki én 
minderre. Szóval, én azt gondolom, a közéletben a helyes az, ha a köztársasági elnök úr 
tevékenységét valóban a tevékenysége alapján ítéljük meg. A köztársasági elnök úr 
lemondott. Én azt gondolom, hát, talán azt lehet mondani a lemondásával kapcsolatban, hogy 
egy picit okafogyottá vált ennek a kérdésnek a tárgyalása. Talán megengedik nekem, hogy 
ezzel a hasonlattal éljek: halott oroszlánba semmiképpen nem kívánunk belerúgni. (Dr. 
Steiner Pál: Oroszlán?!) Mi éppen ezért tartózkodni fogunk a szavazásnál. És azt gondolom, 
a kormánypártok felelőssége eldönteni a kétharmaduk birtokában azt, hogy a saját maguk által 
meghozott jogszabályt, a saját maguk által meghozott törvényt miként kívánják értelmezni. 
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Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vas Imre következik; őt követi Turi-Kovács Béla, Gyüre 

Csaba, majd Rubovszky György. 
Vas Imre képviselő úr! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Staudt Gáborra szeretnék annyiban reagálni, hogy nem azt 

mondtam, hogy nem vizsgálható, hanem hogy nincs jövedelem-adattartalma a hozzátartozói 
vagyonnyilatkozatnak. Tudom, hogy most előkérdést kell előbb eldönteni, csak kijavításként 
mondom. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Turi-Kovács Béla képviselő úré a szó. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Általában nem értek egyet a visszamenőleges 

jogalkotással (Dr. Steiner Pál: Na!), de általában nem értek egyet a visszamenőleges 
jogkiterjesztéssel sem, akár szűkítés, akár bővítés az adott helyzetben. Mind a kettő olyan, 
amely álláspontom szerint az alkotmánnyal nem összeegyeztethető. 

Az a kérés, amely tulajdonképpen itt van a bizottság előtt, megítélésem szerint csak 
egyféleképpen dönthető el: a meglévő jogszabály és az eddigi gyakorlat alapján. 
Következésképpen azt gondolom, hogy még akár lehet mögöttes olyan szándék is, amely egy 
jogszabályi későbbi kiterjesztés esetén gyakorolható; az adott esetben ennek nincs jogszabályi 
alapja. A magam részéről ezért nem tudom támogatni. 

 
ELNÖK: Gyüre Csaba alelnök úr! 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Álláspontom szerint ennek a 2011. évi CX. törvény 6. §-ában megfogalmazottaknak két célja 
van, amikor a vagyonnyilatkozatot előírja. Egyrészt nyilván van egy olyan része, amivel rá 
akarja venni a mindenkori köztársasági elnököt arra, hogy adja le időben, hiszen egy 
szankciót fűz mellé: nem gyakorolhatja a köztársasági elnöki tisztségből adódó jogait 
mindaddig, amíg ezen kötelezettségét nem teljesítette. Ez teljesen egyértelmű, hogy ez alapján 
már nem lenne értelme vizsgálnunk ezt az esetet, hiszen ezt a szankciót már nem lehet 
alkalmazni. 

Azonban van még egy kitétel, mégpedig a 6. § (4) bekezdése, amely viszont előírja – 
amire Rubovszky képviselő úr is hivatkozott –, hogy a vagyonnyilatkozat a köztársasági 
elnök megbízatásának megszűnését követő egy év elteltével távolítható el. Tehát nyilván 
ennek valamilyen célja volt, amikor ez bekerült a jogszabályba. 

Akkor kezdjük el megnézni, hogy a jogszabályoknak mindig van egy célja, a 
törvényalkotónak mindig van célja, és bár ugyanez a parlament az, amelyik ezt a jogszabályt 
megalkotta, azonban vizsgálnunk kell azt, hogy mi miatt alkotta meg ezt a jogszabályt. És 
egyértelmű, hogy beszélnünk kell az átláthatóságról, a nyilvánosság szerepéről, és beszélnünk 
kell a közélet tisztaságáról. Jelen esetben éppen az a törvénynek a célja, hogy a közélet 
tisztasága érdekében ezeket a vizsgálatokat meg tudjuk ejteni. Tehát mivel egy évig áll 
rendelkezésünkre az idő, mert addig kell megőrizni ezeket a vagyonnyilatkozatokat, ezen 
egyéves időtartamon belül álláspontom szerint, a törvény céljából kiindulva, a közélet 
tisztasága érdekében, az átláthatóság, a nyilvánosság érdekében lehetőség kell hogy legyen 
arra, hogy ebbe beletekintsünk – függetlenül attól, hogy most kiről van szó; ez itt nem 
személyhez kötött, ez elvi kérdés – a jogszabály alapján. És ez alapján álláspontunk szerint 
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igenis Salamon elnök úr I. kérdésére, hogy vizsgálni kell-e: a mi válaszunk az, hogy igen, 
álláspontunk szerint vizsgálni kell. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Rubovszky György képviselő úré a szó. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelt Bizottság! Én azért kértem a 

sorrendcserét, mert gondoltam, hogy ez lesz az ügyből.  
Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy a parlament mentelmi bizottsága évente 

körülbelül 50-60 ilyen eljárást folytat le. Ez itt azért tűnik újszerűnek, mert kizárólag a 
köztársasági elnök került az alkotmányügyi bizottság hatáskörébe. A Nemzeti Bank elnökétől 
kezdve, a kormánytagok, az összes országgyűlési képviselő, a Versenyhivatal, ezek mind a 
mentelmi bizottság hatáskörében vannak.  

Staudt Gábornak szeretném mondani, hogy a nyilvánosság nagy erő, és azt a jogalkotó 
mindig tiszteletben is tartotta. Amikor most az új vagyonnyilatkozat-beadások megtörténtek 
januárban, ezt követően több mint hatvan levelet kapott a mentelmi bizottság, mert elfelejtette 
a polgármester beírni, hogy őneki polgármesteri tiszteletdíja van, meg mit tudom én, micsoda; 
meg hogy van lakása, de kiadta bérbe, és a bérleti díj nincs benne. Ezeket mind tisztáztuk, 
ezek az eljárások rendre lefolytak. Nem kell kitalálni a törvényt. 

Az egyéves megőrzésre a kialakult gyakorlat szerint szükség van, attól függetlenül, 
hogy a képviselői vagyonnyilatkozatot is meg kell őrizni; azt nem egy évig, hanem 
végtelenségig megőrzi az Országgyűlés, csak a hozzátartozói vagyonnyilatkozatokat lehet 
leselejtezni. A képviselői vagyonnyilatkozatok a parlamenti honlapon, nem ott, ahol az 
aktuális van, de visszamenőleg mind megtekinthetők, tehát megvannak.  

Szeretném elmondani, hogy a kettőnek semmi köze egymáshoz. Itt kizárólag arról szól 
a történet, hogy a képviselői és a köztársasági elnöki mandátum fennállása alatt is van helye 
vagyonvizsgálati eljárásnak. De azért, mert valaki képviselő volt vagy köztársasági elnök volt, 
az idő végezetéig nem lehet kitenni annak, hogy valaki, aki másfél év után ébred föl, hogy 
valamilyen bérleti díj után érdeklődjön, akkor még molesztálhassa az illető személyt! 
Gyakorlatilag arról szól a történet, hogy ameddig köztársasági elnök volt, állta a nyilvánosság 
sarát, megkérdezhették volna, válaszolnia kellett volna; lett volna helye eljárásnak. Volt 
köztársasági elnök ellen, volt országgyűlési képviselő ellen és volt egyéb hivatali személlyel 
szemben nincs helye ilyen eljárásnak, mert a jogalkotó ezt nem látta szükségesnek, szerintem 
nagyon helyesen, mert ezeknek az embereknek is meg kell adni azt a jogot, hogy ne tegyék ki 
őket ilyennek egy életre, csak azért, mert egy újságíró másfél évvel később ébred föl! 
Tisztelettel, egy egész háromnegyed évig volt köztársasági elnök Schmitt Pál! Elkezdte, 
beadta a nyilatkozatát, akkor adta bérbe az ingatlant; másfél év nem volt elég az újságírónak – 
most nyugodjon bele, hogy ez a hajó elment. 

Én változatlanul azt állítom, hogy a jogszabályok nem adnak arra lehetőséget, hogy a 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást le lehessen folytatni. És ezért azt a javaslatot 
teszem, hogy az elnök úr utasítsa el érdemi vizsgálat nélkül. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólási igényt nem látok, a vitát lezárom. 

Szavazás az állásfoglalás elfogadásáról 

Határozathozatal következik. Kérdezem a bizottságot, van-e helye a bizottság 
álláspontja szerint a volt köztársasági elnök vagyonnyilatkozatával kapcsolatosan eljárás 
lefolytatásának.  
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A szavazás előtt rögzítjük, hogy Varga Lászlót Bárándy Gergely, Lamperth Mónikát 
Steiner Pál, Puskás Imrét Gruber Attila helyettesíti. 

A szavazás következik tehát. Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 3 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás.) 18 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodás. A bizottság tehát 
arra az álláspontra helyezkedett, hogy nincs helye eljárás lefolytatásának.  

Ezt a bizottság elnökeként tudomásul veszem, és Kozák Dániel újságíró urat a 
bizottság álláspontjáról és erre épített döntésemről, mármint hogy nem folytatható le a törvény 
értelmében az általa indítványozott vizsgálati eljárás, értesíteni fogom. 

Ebből következően a II. pont alatti kérdés okafogyottá vált, és a napirendi pontot is 
lezártuk.  

A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6590. szám); módosító javaslatok megvitatása 

Következő napirendi pontunk a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel 
összefüggő törvények módosításáról szóló T/6590. számú törvényjavaslat módosító 
javaslatainak megtárgyalása. Az ajánlás 111 pontból áll, és biztató, hogy sok az egymással 
összefüggő javaslat.  

A kormány képviseletében köszöntöm Csonka Ernő helyettes államtitkár urat. 
Az 1. pont alatt Lamperth Mónika, Tóth József, Varga Zoltán módosító javaslata az 

első. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk a javaslatot. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

A 2. pontban Kovács Péter a preambulum módosítását javasolja. Kormány? 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 3. pont Szilágyi Péter javaslata, amely összefügg a 17. és 19. pontokkal, együtt 

tárgyalunk és együtt szavazunk ezekről. A kormányt kérdezem. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 4. pont Tóth József, Lamperth Mónika, Varga Zoltán módosító javaslata, amely 

összefügg és ezért együtt tárgyalandó, szavazandó a 16., 18. pontokkal. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja? 
(Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

Az 5. pont Tóth József, Lamperth Mónika, Varga Zoltán módosító javaslata. 
Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 6. pont Tóth József, Lamperth Mónika, Varga Zoltán módosító javaslata. Kérdezem 

a kormány álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 7. pont Tóth József, Lamperth Mónika, Varga Zoltán módosító javaslata. Kérdezem 

a kormány álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 8. pont Tóth József, Lamperth Mónika, Varga Zoltán módosító javaslata. Kérdezem 

a kormány álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 9. pont Hegedűs Lorántné, Apáti István, Endrésik Zsolt, Kiss Sándor módosító 

javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 8 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 10. pont Lamperth Mónika, Tóth József, Varga Zoltán módosító javaslata. 

Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
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A 11. pont Hegedűs Lorántné és három képviselőtársa javaslata. Kérdezem a 
kormányt. 

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja? 

(Szavazás.) 4 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 12. pont Hegedűs Lorántné és képviselőtársainak javaslata. Kérdezem a kormányt. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja? 

(Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 13. pont Kiss Sándor módosító javaslata. Kormány? 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Több kérdést is fölvetettünk volna a korábban 

leszavazott és kormány által nem támogatott jobbikos módosító javaslatokhoz, de itt ezt most 
semmiképpen nem tudom megállni. Hiszen Kiss Sándor képviselőtársunk javaslata arra 
irányul, hogy a 2007. január 1-je után önkormányzat általi felújítás, korszerűsítés költségét az 
állami tulajdonba kerülő önkormányzati tulajdoni tárgy után az államnak meg kellene téríteni. 
Úgy gondolom, ez egy polgári jogi alapelv. Hiszen tulajdonképpen ha nincs ez a megtérítési 
kötelezettség, akkor a kártalanítás szabályai sem érvényesülnek, ami a kisajátítás… – hiszen 
ez ilyen kisajátításhoz hasonló konstrukció az egész, valljuk be őszintén, és legalább még a 
kisajátításnál is van kártalanítás, tehát megfelelő ellenérték helyébe léptetése. De az, hogy 
helyi közösségek pénzéből, verejtékéből, meg központi költségvetésből, ki tudja, milyen 
pénzekből összehozott önkormányzati korszerűsítések, felújítások értékét is elviszik az 
államosítással, ez mélységesen ellenkezik a jogállamiság elveivel meg a visszterhesség 
elvével. Nem látjuk a másik oldalát. 

Kérem tehát a kormány képviselőit, mondják meg, miért nem támogatják ezt a 
javaslatot. 

 
ELNÖK: Kérdezem a kormány képviselőit. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Abból az egyszerű megközelítésből kezeltük a problémát, amit már az új 
alaptörvény, illetőleg a nemzeti vagyonról szóló törvény is tartalmaz… 

 
ELNÖK: Bocsánat, államtitkár úr – olyan zaj van, hogy nem hallom magam sem a 

választ. Tessék! 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát abból a koncepcionális megfontolásból 
indultunk ki, amit az új alaptörvény, illetve a nemzeti vagyonról szóló törvény is tartalmaz, 
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tehát az államot egységként kezeli. Tehát az önkormányzat és az állam ennek az egységes 
rendszernek a két alrendszere. Ebben a konszenzusban tehát tulajdonképpen értelmezhetetlen 
a gazdagodás kérdése, mert a vagyontárgy az államot, a közjót fogja gyarapítani és annak a 
javát fogja szolgálni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez a felfogás szerintünk nem helyes, és 

egyébként nem is vezethető le helyes módon az alaptörvényből. Egyszerűen az állam és az 
önkormányzat azonosítása és egy jogalanyként való kezelése egyszerűen mélységesen 
ellenkezik az önkormányzatiság elvével és sérti azt. A helyi önkormányzatok és helyi 
közösségek a mi felfogásunkban önálló entitások, amelyek rendelkeznek vagyontárgyakkal, 
élik az életüket; nyilván az állami szférán belül egy elkülönült vagyoni részt kezelnek. De 
onnét kezdve válik igazán izgalmassá a dolog, amikor mondjuk, egy kistelepülés minden 
tartalékát például a helyi kisiskola fejlesztésére fordította, ezt vérrel-verítékkel, helyi 
munkával, önkéntes felajánlással gyönyörűen felújították, megépítették, és onnét kezdve 
államosítják ezt az intézményt, ellenérték megtérítése nélkül; majd mondjuk, egy év múlva 
úgy dönt az állam, a központ, hogy nem szükséges ennek az iskolának a fenntartása, mert ez 
az iskola sokkal megfelelőbb, mondjuk, egy bentlakásos, mit tudom én, kibucképzőnek 
például, és innét kezdve a helyi iskolások mehetnek majd, ki tudja, hova.  

Ugye, ez volt a másik lába, amit szerettünk volna, hogy az önkormányzati vagyon 
államosításával szemben legyen egy olyan korlát, hogy az állam ne tudjon korlátlanul 
garázdálkodni, finoman szólva: rendelkezni ezekkel az államosított vagyontárgyakkal. Így 
viszont se megtérítés, beruházásmegtérítés, se garancia arra, hogy ne tudjanak garázdálkodni, 
visszaélni ezekkel a vagyontárgyakkal. Ez tragikus következményekkel járhat a helyi 
kisközösségek számára.  

 
ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 14. pont Hegedűs Lorántné és képviselőtársainak javaslata. Kérdezem a kormányt. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 15. pont ugyancsak Hegedűs Lorántné és képviselőtársainak javaslata. Kérdezem a 

kormányt. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A következő a 20. pont, amelyről döntenünk kell, Tóth József és képviselőtársainak 

javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 21. pont Hegedűs Lorántné és képviselőtársainak javaslata, összefügg vele a 23. 

pont, együtt tárgyaljuk és szavazunk róla. Kérdezem a kormányt. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Most igyekszem kicsit rövidebben, de mégis 

megkérdezném az elutasító álláspont indokát, különös tekintettel arra, hogy a javaslat azt az 
életszerű esetet vélelmezi, hogy átadás-átvételről nem tudnak a felek megállapodni a 
megadott határidőig, márpedig ez elég életszerűnek tűnik. Tehát ebben az esetben mi fog 
történni akkor a kormány szerint? Miért nem jó egy soron kívüli bírósági eljárás keretében 
történő eldöntése ezeknek a bizony sokszor nagyon szövevényes vagyoni vitáknak?  

 
ELNÖK: Helyettes államtitkár úré a szó. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. A kormányhivatal döntése szükséges az ügyben, 
mégpedig azért, mert közigazgatási határozatot fog hozni, tehát a formát tekintve egy 
közigazgatási határozatnak a megtámadásával nyílik majd meg a polgári perrendtartás szerinti 
bírói út. Tehát a jogi logikai folyamatban ez egy szükségszerű döntési pont, hogy a 
kormányhivatal döntsön, és az ő határozatát lehet majd megtámadni a bíróság előtt.  

 
ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 22. pont Hegedűs Lorántné és képviselőtársainak javaslata, amely összefügg a 24. 

és 27. pontokkal, azokkal együtt tárgyalandó és szavazandó. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 8 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 25. pont következik, Lamperth Mónika és képviselőtársainak módosító javaslata. 

Kérdezem a kormányt. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja? 

(Szavazás.) 8 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 26. pont Tóth József és képviselőtársainak módosító javaslata. Kérdezem a kormány 

álláspontját. 
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DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 28. pont Lamperth Mónika és képviselőtársainak módosító javaslata, összefügg a 

109. ponttal, együtt tárgyalunk és szavazunk róla. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 8 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 29. pont Kiss Sándor módosító javaslata. Kérdezem a kormányt. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Járási biztosi tisztség betöltésével kapcsolatos 

képességi, képesítési és képzettségi előírásokat tartalmaz ez a javaslat, mint láthatják. 
Szeretném megkérdezni, miért nem szempont az a járási biztosnál, hogy szakmai 
felkészültséggel, végzettséggel és tapasztalattal rendelkezzen valaki. Tehát miért jó az, 
hogyha az egyébként általunk elvi szinten támogatott járási rendszer létrehozását jónak 
tartjuk, emberközpontúbb intézési rendszert, ügykezelési rendszert biztosít, meg szemléletet, 
de hogy gyakorlatilag politikai komisszár jellegű, hűbéri rendszer épüljön ki hozzá nem értő, 
odaejtőernyőztetett, ki tudja, kikből verbuvált, volt képviselőkből összerántott emberekből ez 
a csapat, ezt abszolút elfogadhatatlannak tartjuk. Ez egy komoly közigazgatási tapasztalatot 
igénylő munka, helyi kisközösségek sorsáról dönteni, velük kapcsolatos kérdésekben eljárni. 
Számunkra egyszerűen felfoghatatlan, hogy ezt miért nem támogatják, de örülnénk, ha ezt 
megindokolnák ettől függetlenül. 

 
ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs.) Helyettes államtitkár úr kíván-e reflektálni? 

Igen, tessék! 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm, elnök úr, egy-két mondatban reflektálnék. A járási biztos 
szerepéről annyit szeretnék elmondani, hogy előkészítő szakmai jellegű funkciót fog ellátni a 
járási hivatalok felállítása során. Tehát egy egyértelmű szakmai pozíció lesz, a 
kormányhivatal státusában, tehát állományában lesz biztosítva a pozíció, és nem lesz 
kötelező. Tehát ennyi, ami általánosságban elmondható. 

A másik: nem vezető pozíció lesz, tehát ilyen szempontból a módosító javaslat nem 
értelmezhető, mivel nem vezetői pozíció lesz. És egyébként a járási biztosra a kormány-
tisztviselői jogviszonyt szabályozó törvényekben meghatározott képesítési előírások, az 
általános szabályok fognak vonatkozni.  

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

A 30. pont Tóth József és képviselőtársainak javaslata. Kérdezem a kormány 
képviselőjét. 

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 31. pont Szilágyi Péter képviselő úr javaslata, összefügg a 89. ponttal, együtt 

tárgyalunk és szavazunk ezekről. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 32. pont Tóth József és képviselőtársainak javaslata. Kérdezem a kormány 

képviselőjét. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 33. pont Szilágyi Péter javaslata. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 8 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 34. pont Szilágyi Péter képviselő úr módosító javaslata. Kérdezem a kormány 

képviselőjét. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás, tessék! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Szilágyi Péter javaslata egy fontos elvet 

tartalmaz, bár úgy érzem, nem teljesen pontos, illetve nem kikényszeríthető. Ő azt mondja, 
hogy járási székhelyként csak olyan település…, illetve olyan település nem jelölhető ki, 
amely ellen a járáshoz tartozó helyi önkormányzatok létszámbeli és lakosságbeli többsége 
egyaránt tiltakozik.  

Tehát értem, érteni vélem az ő felvetését, hogy tulajdonképpen a demokratikus 
döntéshozatalt próbálja bevinni a járási központok kijelölésébe, csak nyilván ezt egy jogi 
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csatornába rendezett módon kellene megtenni. Én azt tudom elképzelni, hogy kapcsolódó 
módosítóval ezt a végén még alkalmassá lehetne tenni arra, hogy beépüljön mint alapelv. 

Nem tudom, a kormányzat részéről még az alapelv sem fogadható el? Tehát mondjuk, 
egy járásban valóban, mondjuk, az érintett járási lakosság és települések többsége valóban 
élénken tiltakozik az adott székhelykijelöléssel szemben, ennek nyilván nemcsak az az oka, 
hogy utálják a szomszéd falut vagy várost, mert azért vélelmezzük az emberekről azt a 
bölcsességet, hogy tudják, mit tudom én, nehéz a közlekedés erre a településre, a másikra 
jobb, jobb a hivatali ellátottság, s a többi. Persze nyilván bízzunk fő szabály szerint a járások 
kijelölésére avatott bölcsek tudásában, de miért ne lehetne beépíteni a rendszerbe egyfajta 
népi kontrollt, ha úgy tetszik, akár egyfajta helyi népszavazást például, akár például járási 
szintű népszavazást – ezt most egy ilyen hirtelen gondolatként felvetem. De mindenesetre az 
elvet szeretném megkérdezni, hogy ez sem fogadható el?  

 
ELNÖK: Helyettes államtitkár úr! 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Az államigazgatási feladatok letéteményese 
végső soron a kormány, a kormány a feladatokhoz igazodóan maga alakítja ki a 
szervezetrendszerét. Mi ebből az elvi alapvetésből indultunk ki, amikor ezt a módosító 
javaslatot nem támogattuk, azonban az ebben foglalt elképzelés kormányrendeleti szintű 
szabályozást igényel; tehát azt, hogy milyen formában lehet csatlakozni a járáshoz, milyen 
székhelyváltozás lehet, s a többi, az eljárási kérdéseket kormányrendelet fogja szabályozni. 
Természetesen ezt a gondolatot is meg fogjuk vizsgálni ennek a szabályozásnak a kialakítása 
során. És természetesen ahogy minden állampolgárnak, minden képviselő-testületnek, minden 
politikusnak a véleményét a társadalmi egyeztetés során a járások kialakításánál figyelembe 
vettük, azt ezt követően is így fogjuk tenni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 35. pont Navracsics Tibor és képviselőtársainak indítványa, amely összefügg az 

alábbi pontokkal, ezekről együtt tárgyalunk és szavazunk: 36., 41., 42., 44., 45., 49., 50., 51., 
52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 61., 62., 65., 66., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 75., 78., 79., 80., 
81., 82., 83., 84., 85., 86., 88., 90., 96., 101., 102., 103., 104., 105., 107., 108. pontokkal. 
Kérdezem a kormány képviselőjét. 

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal előtt még rögzítjük, hogy 

Rubovszky Györgyöt Salamon László helyettesíti. Ki támogatja a felsorolt indítványokat? Az 
igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 

A 37. pont következik, Tóth József és képviselőtársainak javaslata. Kérdezem a 
kormány képviselőjét. 

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
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A 38. pont szintén Tóth József és képviselőtársainak javaslata. Kérdezem a kormány 
képviselőjét. 

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 39. pont alatt Nagy Csaba módosító javaslata következik. Kérdezem a kormány 

képviselőjét. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 40. pont Kovács Péter módosító javaslata, amely összefügg a 43., 63., 64., 74., 76., 

87., 100., 106. pontokkal; ezeket együtt tárgyaljuk és együtt döntünk róluk. Kérdezem a 
kormány képviselőjét. 

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja? 

(Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A következő a 46. pont – összefüggések okán a korábbiakról már döntöttünk –, amely 

összefügg a 47. és 48. pontokkal, ezekről tehát együtt tárgyalunk és együtt szavazunk; 
Hegedűs Lorántné és képviselőtársainak módosító javaslatáról van szó. Kérdezem a kormány 
képviselőjét. 

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? Lamperth Mónikáé a szó. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Szeretném megkérdezni, miért nem támogatja 

ezt a javaslatot a kormány. 
 
ELNÖK: Kitől kapunk választ? Tessék! 
 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Zöld-Nagy Viktória, helyettes államtitkár. 
A lakcímnyilvántartás, lakcímbejelentés tekintetében az a kormányzat szakmai 

álláspontja, hogy miután a járási hivatalok fő szabály szerint ellátják a helyi államigazgatási 
ügyeket, ezért az a rendszerszerű folyamata ennek, hogy az államigazgatási nyilvántartásokat, 
adatbázisokat a járási hivatal kezelje. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy más hatóságoknak 
ne lenne hozzáférése, tehát például külön garancia van arra, hogy mondjuk, a jegyzők a 
megmaradó államigazgatási feladataikra, illetve az önkormányzati feladatellátáshoz 
hozzáféréssel rendelkezzenek ezekhez az adatbázisokhoz, köztük a lakcímnyilvántartáshoz is.  
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ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 
javaslatot? (Szavazás.) 8 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

Az 59. pont Kiss Sándor módosító javaslata. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 60. pont Tóth József és képviselőtársainak módosító javaslata. Kérdezem a kormány 

képviselőjét. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A következő a 67. pont, Kiss Sándor módosító javaslata. Kérdezem a kormány 

képviselőjét. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 77. pont a következő, amelyikről döntenünk kell, Tóth József és képviselőtársainak 

módosító javaslata. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? Lamperth Mónikáé a szó. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Azt szeretném 

megkérdezni, arra szeretnék választ kapni, hogy ha a fővárosi és a megyei kormányhivatal 
jogosult a fellebbezés elbírálására, amikor első fokon államigazgatási hatósági ügyben a járás 
jár el, akkor hogyan van ez így a jogorvoslati hierarchia meg garanciarendszer szempontjából. 
Hogyan képzelik el? Hiszen a törvény megmondja, hogy a járási hivatal a kormánynak a 
szerve, tehát a saját szerve hoz egy elsőfokú határozatot, és utána pedig a fellebbezés 
elbírálására a kormányhivatal jogosult. Hát, ez elég aggályos! Mondjanak már erre valamit!  

 
ELNÖK: Kérdezem a kormány képviselőjét, kíván-e magyarázatul szolgálni, a 

kérdésre válaszolni. Tessék, megadom a szó. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Igen, köszönöm szépen. Az Alkotmánybíróság határozatában kifejtette, hogy 
adott szervezetnek szervezeti egysége is bírhat önálló feladat- és hatáskörrel törvényi 
felhatalmazás alapján. Ez az elmélet már a gyakorlatban is működik a fővárosi, megyei 
kormányhivataloknál: szakigazgatási szerv, ami a kormányhivatal szervezeti egysége, külön 
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önálló feladat- és hatáskörrel került felruházásra a törvényben. Tehát az első fokot ők 
gyakorolják, másodfokot pedig a felettes szerv. Ugyanez a koncepció található meg itt is. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Annyit hozzáteszek kérdésként: a másodfokú határozat a bíróság előtt 

megtámadható a Ket. szerint?  
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

A 91. pont következik, Tasó László és Tiba István javaslata, összefüggésben a 99. 
ponttal, együtt tárgyaljuk és együtt döntünk róla. Kérdezem a kormány képviselőjét. 

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 9 igen. A bizottság nem támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 
A 92. pont Lamperth Mónika és képviselőtársainak módosító javaslata. Kérdezem a 

kormány képviselőjét. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? Lamperth Mónika képviselő asszonyé a szó. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Ez a módosító indítvány 

arról szól, hogy a járási hivatal illetékességi területén működő önkormányzatok képviselő-
testületeinek legyen egyetértési joga a hivatalvezető kinevezésénél. Ez a konstrukció 
egyébként működik ma is például a rendőrkapitánnyal kapcsolatban; és igazából, hogy az 
államnak és az önkormányzatoknak valami viszonya legyen egymáshoz, és legyen egy kvázi, 
nem beszámolási, inkább tájékoztatási kötelezettsége, ezt én fontosnak tartanám.  

Ezt a javaslatot egyébként a Magyar Önkormányzatok Országos Szövetsége vetette 
föl, közleményében nyilvánosságra hozta, és én azt gondolom, ezt érdemes lenne 
megfontolni. Úgyhogy szeretném megkérdezni a kormányt, hogy miért nem támogatják ezt. 
Bár hozzáteszem, ez politikai kérdés, úgyhogy erre inkább a politikusoknak kellene választ 
adni. Esetleg ha Vas Imrének van valami ötlete, szívesen vennénk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Mint fő politikusnak (Derültség.) – jó. További hozzászólás van-e még? 

(Nincs.) Helyettes államtitkár úr kíván-e válaszolni? Igen, tessék parancsolni! 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy a kettővel ezelőtti kérdésnél is említettem, 
az államigazgatási szervezetrendszernél a feladat- és a szervezetrendszert maga a kormány 
fogja kialakítani, ez az alaptörvény alapján jogosultsága, illetve kötelezettsége is. Itt tehát 
ugyanazt a választ tudom elmondani, amit ennél a kérdésnél. 
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Annyit azért megjegyeznék, hogy ha az adott járás illetékességi területén az 
önkormányzati képviselő-testületek többségi döntésére lenne szükség, akkor nem tudom, 
mennyi reális esély lenne arra, hogy ezek a hivatalvezetők időben beálljanak. Ugyanis akkor 
tíz településből hatnak egyet kellene értenie ebben, úgyhogy én itt látom a problémát. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

A 93. pont Kiss Sándor képviselő úr módosító javaslata. Kérdezem a kormány 
képviselőjét. 

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? Gyüre Csabáé a szó. 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Államtitkár Úr! Az előbbi érvelés során ön éppen arról beszélt, hogy ennél a státusnál 
a szakmaiság, a szakmai tapasztalat, szakmai végzettség, s a többi, s a többi, ez fog dominálni, 
nem pedig a politikai beállítottság. Én tehát itt néminemű ellentmondást érzek az indokolások 
között, hiszen itt dr. Kiss Sándor képviselőtársam javaslata pontosan erre szolgál, mint már a 
korábbi javaslatában is a szakmai végzettségre, szakmai gyakorlatra utalt, itt pedig, hogy ne 
politikus irányítsa a járást, hanem a szakma. Úgy érzem, hogy itt ellentmondásban van az ön 
korábbi nyilatkozata, illetve hogy most nem támogatják ezt a javaslatot. Nem tudom, erre tud-
e választ adni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úré a szó. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Felhívom Gyüre Csaba képviselőtársam 

figyelmét, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerint a köztisztviselő párt 
nevében nyilvános közszereplést nem vállalhat. Egyébként ugyanazok a szabályok fognak 
vonatkozni, ha jól tudom, az államigazgatásnak bármelyik szintjén dolgozó kormányzati 
tisztviselőre. Úgyhogy így külön nem lenne igazán szabad; ráadásul ilyet alaptörvényben 
kellene egyébként szabályozni, ha ilyet szabályozni szeretnénk. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? Helyettes államtitkár úré a szó. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Én a hárommal ezelőtti kérdésre adott 
válaszomban a járási biztosról beszéltem. A járási biztos jogállása, illetve személye teljesen 
elkülönül a járási hivatal vezetőjétől, tehát ilyen értelemben nincs összefüggés.  

És egyetértve Vas képviselő úr gondolataival, indokolatlan szűkítést jelentene a járási 
hivatal alkalmazottjaira az, ha pluszfeltételeket állítanánk az alap-, jogállást szabályozó 
törvényhez képest.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: További hozzászólás nincs. Határozathozatal következik. Ki támogatja ezt a 

javaslatot? (Szavazás.) 7 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
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A 94. pont Czunyiné Bertalan Judit és Vinnai Győző módosító javaslata. Kérdezem a 
kormány képviselőjét. 

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. 

Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
A 95. pont Szilágyi Péter módosító javaslata. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 97. pont Tóth József és képviselőtársainak módosító javaslata. Kérdezem a kormány 

képviselőjét. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 98. pont Hegedűs Lorántné és képviselőtársainak javaslata. Kérdezem a kormány 

képviselőjét. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 7 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 110. pont a következő, amelyről döntenünk kell, Lamperth Mónika és 

képviselőtársainak módosító javaslata. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Lamperth Mónika képviselő asszony kért szót. Tessék parancsolni! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! 

Amikor a Karrier Híd programot nyilvánosságra hozta a kormány, akkor én tamáskodtam, 
hogy ez ad-e majd valódi segítséget azoknak a köztisztviselőknek, akik kiesnek a rendszerből, 
és aztán a végrehajtás során is volt néhány aggodalom. De azért mégiscsak valami bizakodás 
volt bennem is és nagyon sok köztisztviselőben, hogy akik kiesnek ebből a rendszerből, 
kapjanak valami segítséget vagy kapaszkodót, mert akkor ezt erősen hangsúlyozta a Fidesz 
egyébként, hogy aztán itt most mindenkinek a kezét majd megfogják. 

Ha egy picit is komolyan veszik saját magukat, ha egy pici, egy cseppnyi igazság van 
abban, amit eddig mondtak, hogy számítanak azok az emberek, akik most kikerülnek az 
utcára, mondjuk, ötven év körüli nők, akiknek gyakorlatilag másutt nem lesz megélhetésük, 
ha ilyen szakmai tapasztalatuk van, hogy kapjanak segítséget a Karrier Híd programban, hát 
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akkor azt gondolom, hogy ezt meg kell szavazni. Ha nem, akkor fényes bizonyítékát adják, 
hogy csak egy Szijjártó-szerű PR-akció volt az egész, és eszük ágában nem volt segíteni az 
embereken. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs.) Reflexiót kíván-e tenni helyettes államtitkár 

úr? Megadom a szót. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Az alaptörvény, illetve a mi törvényjavaslatunk is 
alapelvi szinten rögzíti azt, hogy a feladat kerül át, illetve a feladattal együtt a státus, illetve az 
azt végző személy is. Tehát ilyen értelemben nem beszélhetünk arról, hogy bármilyen 
leépítés, létszámcsökkentés lenne a közvetlen hozadéka a járási rendszer kialakításának.  

A másik észrevételem az, hogy a Karrier Híd program kormányrendeleti szintű 
szabályozás, tehát ennek az eljárási, illetve anyagi jogi feltételeit kormányrendeleti szinten 
lehetséges megteremteni, azzal, hogy a Karrier Híd jelenleg hatályos szabályozása alapján 
kizárólag kormánytisztviselők vehetik igénybe. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás nincs. Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

Végül a 111. pontban Tóth József és Lamperth Mónika, Varga Zoltán javaslatával 
zárjuk. Kérdezem a kormány képviselőjét. 

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Köszönöm szépen, ezzel ezt a napirendi pontot megtárgyaltuk. 

a) Magyarország Alaptörvényének első módosítása címmel benyújtott törvényjavaslat 
(T/6817. szám); b) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6818. szám); együttes általános vita 

A kormány képviselőjének kérésére az 5. napirendi ponttal folytatjuk: a Magyarország 
Alaptörvényének első módosítása címmel benyújtott T/6817. számú törvényjavaslat, illetve a 
Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény módosításáról szóló T/6818. 
számú törvényjavaslat együttes általános vitája következik. 

Megadom a szót Nátrán Roland helyettes államtitkár úrnak, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium részéről. Kérem, szíveskedjék az alaptörvény-módosító javaslatot és a 
banktörvény-módosító javaslatot ismertetni. 

Nátrán Roland szóbeli kiegészítése 

NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A Magyarország Alaptörvényének első 
módosítása címet viselő törvénymódosítási javaslat alapvetően két pontban foglalható össze. 
Az 1. cikkelyben az átmeneti rendelkezéseket az alaptörvény részévé teszi a jogszabály-
módosító javaslat. Felhívom a figyelmet – nyilván az alkotmányügyi bizottságban ezt önök 
jól tudják –, hogy a vonatkozó jogszabályok, tehát az alkotmány két követelményt állított az 
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Országgyűlés elé ahhoz, hogy alkotmányerejű rendelkezést alkosson: ez a két követelmény 
egyfelől az akaratkijelentés deklarációja, miszerint alkotmányozó hatalomként alkotja meg a 
vonatkozó jogszabályt; a másik követelmény pedig az, hogy valamennyi országgyűlési 
képviselő legalább kétharmadának szavazatával kell megtennie ezt a jogalkotási aktust. Mind 
az alkotmány, mind az alaptörvény és mind az átmeneti rendelkezés esetében mind a két 
feltétel teljesül. Ennek megfelelően tehát az alaptörvény átmeneti rendelkezéseire vonatkozó 
szabályozás önmaga is kifejti, illetve deklarálja, hogy alkotmányerejű rendelkezésről van szó. 
E tekintetben tehát jogtechnikai megoldást tartalmaz a módosítás. 

A 2. pontja a törvényjavaslatnak hatályon kívül helyezné a jegybank és a PSZÁF 
összevonásának lehetőségét megteremtő jogi szabályozást. Ez egészen pontosan az 
alaptörvény átmeneti rendelkezésének a 30. cikkelye. Ez a cikkely megteremtette a 
lehetőségét tehát a mikroprudenciális és a makroprudenciális felügyeletet gyakorló 
intézmények összevonásának, azonban annak érdekében, hogy ez még csak fel se vesse a 
jegybanki függetlenség sérelmét, ezért a kormány azt javasolja az Országgyűlésnek, hogy ezt 
a rendelkezést helyezze hatályon kívül. Ami azt jelenti természetesen, hogy a jövőben abban 
az esetben, ha a mindenkori Országgyűlés a két intézmény, mármint a PSZÁF és a Nemzeti 
Bank összevonásáról döntene, akkor ebben az esetben azt természetesen a vonatkozó pontos 
jogszabályhely, tehát az alaptörvény módosításával lehetne csak megtenni. 

A jegybanktörvényt módosító jogszabályjavaslat – ez a Magyar Nemzeti Bankról 
szóló 2011. évi CCVIII. törvény – alapvetően az Európai Bizottság által indított úgynevezett 
kötelezettségszegési eljárás keretében tett észrevételeket, illetve kifogásokat hivatott 
orvosolni. Alapvetően módosítja a jegybanktörvényt a tekintetben, hogy a monetáris 
tanácsnak a továbbiakban, illetve a jegybanknak nem kötelessége a monetáris tanács 
napirendjét megküldeni a kormánynak, és nem jogosult a monetáris tanácson még 
tanácskozási joggal sem részvételre a kormány képviselője.  

A további módosítások a súlyos kötelezettségszegés miatti felmentésre, illetve a 
monetáris tanács euró bevezetése miatti megszűnésére vonatkozó szabályozás hatályon kívül 
helyezéséről szólnak. Ezzel a jogszabály-módosítással lehetővé válik, hogy a Magyarország 
ellen indított úgynevezett kötelezettségszegési eljárás megszűnjön, és az Európai Bizottság 
lezárja ezt a folyamatot. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Megadom a szót 

Lamperth Mónika képviselő asszonynak. 

Hozzászólások 

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Képviselőtársaim! Ahogyan a kormány képviselője ezt az előbb jogtechnikai módosításnak 
nevezte, hát, ha nagyon finoman akarok fogalmazni, akkor annyit mondok, hogy ez legalábbis 
érdekes. Tehát az, hogy az ombudsman, Szabó Máté az Alkotmánybírósághoz fordult annak 
megállapítására, hogy az átmeneti törvény alaptörvény-ellenességét mondja ki, ez egy nagyon 
logikus okfejtés, és én azt gondolom, egyébként mi ezt korábban többször hangsúlyoztuk, 
elfogadhatatlan számunkra, hogy az alaptörvény részének tekintik az átmeneti törvényt is. 
(Folyamatos zaj.) Köszönöm szépen; örülök, hogy most már valamennyi képviselőtársam tud 
figyelni, hogy milyen izgalmas… (Dr. Papcsák Ferenc: Rám gondolt a képviselő asszony?) 
Számomra lenyűgöző lenne, ha ön is megajándékozna a figyelmével. (Dr. Papcsák Ferenc: 
Megtisztel.) Annál is inkább, mert azt gondolom, hogy itt most egy nagyon fontos 
állásfoglalás fog majd megszületni az alkotmányügyi bizottságban. 

Ha egy pillanatig is komolyan gondolták volna, hogy azok a szabályok, amelyek az 
átmeneti törvényben szerepelnek, az alaptörvény részét kellene hogy képezzék, akkor 
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gondolom, hogy beletették volna az alaptörvénybe. De hát tudja mindenki, hogy miért nem 
így került erre sor, hiszen az alaptörvény mellett, amit szentnek és sérthetetlennek és mintegy 
háromszáz évre megváltoztathatatlannak gondolnak, természetesen közben jöttek még ötletek, 
gondolatok, hogy mit kellene még kétharmados bilincsbe beleszorítani, és ezért létrejött ez az 
átmeneti törvény kategória a maga összes érdekességével együtt.  

Amikor Szabó Máté ombudsman levezeti ennek az alaptörvény-ellenességét, és 
beadvánnyal fordul az Alkotmánybírósághoz, akkor a kormánypártok és a kormány egyszerre 
csak hirtelen úgy érzi, hogy valamilyen jogtechnikai megoldást kellene találni, amivel 
belefeszíti az alaptörvénybe ezt az átmeneti törvényt, és utána már az Alkotmánybíróság ezt 
nem vizsgálhatja. Én tehát azt hiszem, itt a ló is kilóg, nemcsak a lóláb – teljesen 
elfogadhatatlan ez az eljárás. És ha figyelembe vennék azoknak a magyar civil 
szervezeteknek, azoknak a demokratikus intézményeknek az észrevételeit, amelyek komoly 
aggodalmukat fejezik ki a magyar demokratikus intézményrendszer működésével, illetve nem 
működésével kapcsolatban, akkor azért érdemes lenne azon elgondolkodni, hogy szabad-e 
ilyet megcsinálni vagy nem. 

Hihetetlen nagy illúzióink persze nincsenek, de mégis szeretném fölhívni a 
kormánypárti képviselők figyelmét arra, hogy ezen az úton nem érdemes tovább járni, mert ez 
az út Magyarországnak nem jó; csak bajt és károkat hoz, méghozzá közvetlenül érzékelhető 
gazdasági károkat is. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Papcsák Ferenc képviselő úrnak megadom a szót. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Lamperth képviselő asszony 

kitüntető figyelmére kénytelen vagyok reagálni. Nagyon kedves, hogy foglalkozik a 
személyemmel is. 

Én viszont úgy ítélem meg, hogy az alaptörvény, illetve a Nemzeti Bankról szóló 
törvény módosítása nem a mi szándékaink szerint való, hanem az Európai Központi Bank 
ajánlását a viták elkerülése végett, illetőleg a viták lezárása céljából hoztuk a parlament elé. 
Én magam voltam az a képviselő – emlékszik a képviselő asszony, egy karácsony előtti 
időszakban –, amikor azt javasoltam, az európai gyakorlattal összhangban egyébként, hogy a 
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének, illetve a Magyar Nemzeti Banknak az esetleges 
jövőbeli összevonására tegyek indítványt. Ezzel mind a mai napig egyébként én egyetértek. 
Számos európai országban van így, de ha önöket az megnyugtatja például – ez itt van az 
előttünk fekvő módosító javaslatban –, hogy a monetáris tanács ne küldje meg a napirendjét a 
kormánynak, ám legyen, akkor ne küldje meg a napirendjét, de hát úgy is megtudja utóbb a 
kormány; illetőleg egyéb ilyen normákról van szó.  

Visszatérve a PSZÁF és a Magyar Nemzeti Bank összevonásának lehetőségére, ezzel 
összefüggésben továbbra is azt fogom gondolni, hogy ez az európai gyakorlattal teljesen 
összhangban volt, de ha az Európai Központi Bank ezt az indukciót kívánja vagy várja el 
tőlünk, ám legyen, akkor a béke kedvéért vagy a viták lezárása céljából ezt el tudjuk fogadni. 

Köszönöm szépen. És kérem a képviselőtársakat, hogy támogassák. Kérem önöket is, 
hogy támogassák, hiszen ez egy olyan indítvány, amelyet önök is jó szívvel megszavazhatnak. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Bárándy Gergely képviselő úré a szó. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Én nagyon rövid leszek szintén, hiszen a véleményem egyik részét Lamperth képviselőtársam 
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elmondta, aki egyébként kicsit másról beszélt, mint amire Papcsák képviselő úr reagált, de 
végül is ez mellékes.  

Én is azt gondolom, hogy ha egyértelmű lett volna az, hogy ezek az alaptörvény részét 
képezik, akkor most nem hoznák ide újfent. Nyilvánvalóan és tudhatóan önök számára is egy 
presztízsveszteség, hogy ezt meg kell hozni, mert ha mást nem is mutatna az előttünk fekvő 
módosítás, azt biztosan, hogy önök slendrián módon jártak el, és az egyik legfontosabb 
törvényünk megalkotásával kapcsolatban komoly jogtechnikai hibákat vétettek. De valóban 
nem jogtechnikai hibáról van szó, hanem abszolút tartalmi kérdésekről, gyakorlatilag arról a 
folyamatról, amiről Lamperth képviselőtársam beszélt, hogy amennyiben önök azt a veszélyt 
érzik, hogy valami alkotmányellenes, akkor rögtön beemelik az alkotmányba; ha azt a 
veszélyt látják, hogy valamelyik állami szerv vagy akár a bíróság marasztaló ítéletet fog az 
önök számára hozni, akkor abból törvénymódosítást eszközölnek, ahogy lesz egy következő 
napirendnél. Szóval, ismerjük ezt a technikát. 

Egynek viszont nagyon örülök, és ezt szeretném kiemelni, hogy az elmúlt másfél-két 
év arról szólt, hogy önök rendre a demokratikus értékrenddel ellentétes jogszabályokat, 
alkotmánymódosító javaslatokat fogadtak el, most meg úgy tűnik, hogy ebben történt egy 
fordulat, és ezeket a jogsértő, alkotmánysértő, nemzetközi jogszabályokat sértő 
rendelkezéseket most szépen sorra elkezdik visszavonni. Erről szól az igazságszolgáltatási 
törvénycsomag, ahol az igazságszolgáltatás rendszerét kívánják jórészt visszaalakítani a 
korábbi modell felé, lényegi rendelkezéseket változtatva rajta; és erről szól a most előttünk 
fekvő törvényjavaslat is. E tekintetben örülök annak, hogy ez itt van, és azt gondolom, 
prognosztizálni lehet azt is, hogy akár a megindult többi kötelezettségszegési eljárásnak a 
nyomán, akár a Velencei Bizottság és más nemzetközi szervezetek eljárásai alapján önök 
rendszeresen ilyen hasonló jellegű törvénymódosító javaslatok beterjesztésére fognak 
kényszerülni. E tekintetben pedig legalábbis üdvözöljük azt, hogy végre valaki rá tudja önöket 
arra bírni, hogy ezeket a demokráciát súlyosan sértő és veszélyeztető törvényjavaslatokat 
visszavonják és módosítsák. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Egy történelmi 

jelentőségű módosítás megvitatásán vagyunk, hiszen a húsvéti alkotmányozás első 
alkalommal történő módosítására irányuló kormány-előterjesztésről vitatkozunk. Mert eddig 
volt alaptörvény módosítására irányuló javaslat, többek között például a Jobbik részéről is, a 
kommunista bűnök elévülhetetlenségéről, a kommunista nómenklatúra tagjainak kizárásáról 
és sok más fontos témáról. Így hát ezzel a komolysággal és felelősséggel próbálunk mi is 
hozzáállni a kérdéshez, hiszen ez nem jelent mást, mintsem azt, hogy az alkotmányozó 
hatalomként eljáró kétharmados többség revideálja bizonyos szempontból a korábbi 
álláspontját, ami önmagában nem feltétlenül rossz és bírálandó. Én mindig örülök akkor, és 
egyet tudunk érteni az olyan kormányzati hozzáállással, hogy mondjuk, beismerik adott 
esetben valamely esetben azt, hogy nem jártak el megfelelően, és ezt korrigálják utóbb.  

Nagyon komoly vitát váltott ki az alaptörvény átmeneti rendelkezéseiről szóló 
törvény, illetve egyáltalán ez a törvény és az alaptörvény viszonya. Ahogy hallottam, Bárándy 
Gergely képviselőtársam is ezt feszegette; ezt a parlamenti vitában mi is nagyon keményen 
kifogásoltuk, hogy ha alaptörvényi szintű rendelkezéseket kíván az alkotmányozó hatalom 
megfogalmazni, akkor a kiváló alkalom erre az, hogy az alaptörvényben helyezze el. Ez felel 
meg a normavilágosság követelményének, az átláthatóság és a jogállamiság, a jogbiztonság 
elvének. Éppen ezért váltott ki egyébként szerintem fölöslegesen, tehát fölöslegesen 
kényszerítette bele magát a kormány, a kormányzati többség abba a helyzetbe, hogy most 
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erről kelljen vitatkozni, miszerint most az alaptörvény átmeneti rendelkezéseiről szóló, tavaly 
év végén elfogadott jogszabály normaszövegei alaptörvényi szövegek vagy sem. Ez azért nem 
mellékes, mert például az Alkotmánybíróság mint egy normakontrollt végző szerv, amelynek 
ugyan beszűkültek a hatáskörei, meg a hozzáfordulók köre is, de mégis mérlegre kell tegye 
többek között az elfogadott jogszabályok alaptörvénynek megfelelőségének kérdését, és 
egyáltalán nem mindegy, hogy itt az átmeneti rendelkezésekről szóló törvény normáit 
alaptörvényi normának tekintik vagy sem. Nyilván ezt a helyzetet szeretné egyértelműsíteni a 
kormánytöbbség, ez látható, érzékelhető. És az is érzékelhető, hogy ebben az elfogadott, 
átmeneti rendelkezésekről szóló törvényben bár vannak nagyon nagy számban olyan elemek, 
amelyek nem voltak szimpatikusak és elfogadhatók, például az adóterhekkel kapcsolatos 
norma, hogy ha bármely adóterhet hatályon kívül helyez akár az Európai Unió vagy az 
Alkotmánybíróság, akkor automatikusan helyébe kell léptetni egy másik, ugyanilyen mértékű 
sarcot kivető normát. De volt szimpatikus elem is, például a kommunista bűnök 
elévülhetetlenségét kimondó, lényegében a lex Zétényi bekottázása történt meg; a Jobbik-
frakció ezért is szavazta meg. Én speciálisan ezt egyébként nem szavaztam meg, ettől 
függetlenül, mert a többi részét viszont oly mértékben elfogadhatatlannak tartottam, és 
hiányzott az MSZP feloszlatására vonatkozó módosító javaslatom támogatása is, beemelése 
ebbe a rendelkezésbe; tehát sok ilyen egyéb probléma volt.  

De most távolabbról nézve tehát a kérdést, és nem tudom, elnök úr már mondott-e 
véleményt – elnézést, közben ki kellett mennem egyeztetésre, de tényleg kíváncsi lennék 
elnök úr alkotmányjogi véleményére ezzel az egész előterjesztéssel kapcsolatban –, de ez 
mindenképpen egy kardinális kérdés, hogy eldöntsük, alaptörvényi szintre kell-e emelkedjen 
az az utalás, hogy az átmeneti rendelkezések az alaptörvény részét képezik vagy sem. Ha az 
alkotmányjogi gondolkodás minden elemét és a jogértelmezés minden elemét felvonultatjuk, 
én azt gondolom, ahogy mondtam is, mindenképpen az alaptörvénybe kell emelni minden 
olyan rendelkezést és normát, amelynek alaptörvényi jogkövetkezményt kíván tulajdonítani 
az alkotmányozó hatalom. Ez tehát azt jelenti, hogy az a bizonyos tavaly év végén elfogadott 
jogszabály ebben az értelmezésben, hiába nevezi magát alaptörvény-erejűnek, nem lett 
alaptörvény-erejű, és mivel nekünk a kommunista bűnök elszámoltatása, a felelősségre vonás 
nagyon nagy szívügyünk, függetlenül attól egyébként, hogy még egyszer mondom, ennek az 
átmeneti rendelkezésekről szóló törvénynek vannak viszont elfogadhatatlan elemei, ezért is 
fontosnak tartjuk, hogy ez a rendelkezés, de csak ez a rendelkezés emelődjön be az 
alaptörvénybe. Tehát magyarul, arra akarok kilyukadni, hogy mi ebben a formában az 1. 
cikkben foglalt módosítást nem tudjuk támogatni, mivel vannak annak olyan elemei, 
amelyeknek semmi helye nem lenne az alaptörvényben. Viszont vannak olyan elemei, 
amelyeknek lenne. Mi tehát egy olyat tudnánk támogatni, ha a lex Zétényi igazságtételi 
javaslatnak megfelelő fordulat – Nemzeti Emlékezet Bizottsága, és egyáltalán a kommunista 
bűnök elszámoltatásával kapcsolatos szabály – beemelődne, de minden más pedig kimaradna.  

Viszont sokkal súlyosabb és durvább kérdéseket vet fel a 2. cikk, amely gyakorlatilag 
egy újabb európai uniós diktátumnak a magyar jogrendbe történő emelése, sőt példátlan 
módon most már nemcsak hogy arra kényszerül Magyarország, hogy saját törvényeit 
módosítsa az Európai Bizottság rendkívül elfogult és sok esetben nem is szakmai, hanem 
inkább politikai büntető hadjáratának következtében, hanem az alaptörvényt is. És ennek 
vagyunk tanúi. Én ezt elmondtam mind az adatvédelmi hatóság hatáskörének 
újraszabályozásával kapcsolatban uniós diktátumra benyújtott törvényjavaslat kapcsán, 
elmondtam a bírósági szervezetrendszerrel kapcsolatos törvényjavaslat kapcsán, hogy mi 
semmi olyan javaslatot nem tudunk támogatni, amely európai uniós diktátumok magyar 
jogrendbe történő bekottázását jelenti. Ez egyébként ellentmond élesen mindazoknak a 
megnyilatkozásoknak, amit Orbán Viktor miniszterelnök úrtól kezdve nagyon sokan 
elmondtak akár kormányoldalon is, meg ellenzéki oldalon legalábbis a Jobbik részéről, hogy 
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nem fogadható el az, hogy gyarmattartóként viselkedjék velünk az Európai Unió, nem 
fogadható el az, hogy egy szuverén nemzet, amely bizonyos szuverenitási elemeket persze 
sajnálatos módon átengedett az Európai Uniónak, saját alkotmányát, alaptörvényét 
hozzáigazítsa az Európai Unió és annak senki által nem választott illegitim testülete, az 
Európai Bizottság kénye-kedve szerinti követelményeknek. És itt konkrétan a Magyar 
Nemzeti Bank státusával kapcsolatos kettéválasztás, illetve az egyesítés kérdéskörére 
vonatkozó, tehát a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete és a Nemzeti Bank 
egybeolvasztását lehetővé tevő rendelkezés hatályon kívül helyezéséről van szó, ami több 
szempontból sem fogadható el, hogy most hatályon kívül helyeződik. Álláspontom szerint 
sajnos a Magyar Nemzeti Bank a Horn-érában… (Folyamatos zaj, közbeszólások.)  

 
ELNÖK: Nagyobb csendet kérek, képviselőtársaim!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): …a Horn-érában elfogadott, ’97-es MNB…  

(Dr. Papcsák Ferenc: De a lényeget kellene mondani! Mi a lényeg?) 
 
ELNÖK: Képviselő urak, engedjék meg… 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ezt szeretném elmondani, csak hát… (Dr. 

Papcsák Ferenc: A lényeget!) A ’97-es, Horn-érában elfogadott MNB-törvény végképp olyan 
irányba vitte el a Magyar Nemzeti Bankot, hogy tulajdonképpen a nemzetközi tőke 
magyarországi fiókvállalatává silányult. Tehát nem tölti be igazából, érdemben a jegybank 
feladatait, nem védi a magyar monetáris rendszert, nem védi a magyar gazdaságot. Ez a 
látványos és rendkívül nagyhangú támadássorozat és aggódássorozat, ami az Európai Unió 
részéről megfigyelhető, akár a jegybankelnök fizetésével kapcsolatban vagy a jegybank 
bármilyen státusváltozásával kapcsolatban, ami kicsit is a nemzeti önrendelkezést, a nemzeti 
ellenőrzést erősítené a jegybank terhére, azt egy ördögtől való rettenetes bűn rossznak tekintik 
az Európai Unióban. Ennek egyetlenegy egyszerű oka van: hogy gyakorlatilag az Európai 
Unió szeretne egy egységes monetáris rendszert, egy egységes fiskális rendszert működtetni, 
és ehhez egy jó eszközt lát a jelenlegi jegybankelnök által működtetett jegybankban, a 
Magyar Nemzeti Bankban. Tehát magyarul, mi azt támogattuk egyébként, bár a módszertanát 
élesen elleneztük és az időzítését is, ugye, még előzetes konzultáció sem volt, de mégis, mi 
támogatjuk azt, hogy ez a rendelkezés maradjon meg.  

Tehát még egyszer mondom: ez Magyarország megalázása, és gyarmati kiszolgálóvá 
történő tételének egy rendkívül szomorú példája, hogy a kétharmados kormánytöbbség által 
támogatott alaptörvény, amelyet úgy fogadtak el, hogy örök életre szól, senki nem nyúlhat 
hozzá, ez így jó, ahogy van, egy év után most, gyakorlatilag fülét-farkát behúzva, a 
kormánytöbbség a hangzatos szabadságharc hirdetése ellenére behódol az Európai Uniónak. 
Bár hozzáteszem, a tárgyszerűség kedvéért mondva, nem mindenben teljesítve az Európai 
Unió jegybankkal kapcsolatos követelményeit, de nekünk még ennyi sem tetszik. Mi 
egyáltalán semmilyen diktátumot nem tudunk elfogadni, ezért nem támogatjuk a javaslatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs.) Megkérdezem a kormány 

képviselőjét, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. Gáva Krisztián helyettes államtitkár 
úré a szó. 

Dr. Gáva Krisztián reflexiói 

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Az átmeneti rendelkezésekkel kapcsolatos felvetésekre szeretnék röviden 
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észrevételt tenni, azzal kapcsolatosan, hogy tulajdonképpen az átmeneti rendelkezések 
módosítása vagy az azzal kapcsolatos módosítás nem egy technikai jellegű módosítás lenne.  

Szeretném tájékoztatni a képviselő hölgyeket és urakat, hogy az átmeneti 
rendelkezések most is az alaptörvény részei. Ezt egyrészt maga az átmeneti rendelkezések 
mondják ki, hogy az alaptörvény részei, az alaptörvény részét képezik; másrészt pedig az 
Országgyűlés mint alkotmányozó hatalom, deklaráltan mint alkotmányozó hatalom, az ehhez 
szükséges kétharmados többséggel alkotta meg. Tehát ezek most az alaptörvény részét 
képezik. Pusztán arról van szó, hogy mivel ez kifejezetten megjelenik az átmeneti 
rendelkezésekben is, hogy az átmeneti rendelkezések az alaptörvény részét képezik, ezért 
indokolt a másik lábát megalkotni, tehát hogy a másik oldalról az alaptörvényben is 
megjelenjen ugyanez a rendelkezés. Itt tehát pusztán erről van szó, egy ráerősítésről, egy 
világossá tételről, mert akkor ezek szerint sokak számára nem volt ez teljesen világos. 
Kizárásos alapon sem lehetne más az alaptörvény átmeneti rendelkezései, mint az alaptörvény 
része, hiszen más jogforrást az Országgyűlés nem is alkothat, csak alkotmányt vagy 
alaptörvényt, illetőleg törvényt. De mivel ez nem törvény, akkor más nem is lehet, csak 
alaptörvény. (Közbeszólások az ellenzéki képviselők részéről.)  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Határozathozatal előtt rögzítjük, hogy Gruber 

Attilát Horváth Zsolt képviselő úr helyettesíti. 
Két határozathozatal következik.  

Szavazás a T/6817. számú törvényjavaslat általános vitára alkalmasságáról 

Az első a Magyarország Alaptörvényének első módosítása címmel benyújtott T/6817. 
számú törvényjavaslat általános vitára alkalmasságáról szól. Kérdezem, ki ért egyet a 
törvényjavaslat általános vitára bocsátásával. Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 
18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 5 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A 
bizottság tehát az alaptörvény első módosításának általános vitára bocsátását támogatta. 

Szavazás a T/6818. számú törvényjavaslat általános vitára alkalmasságáról 

Következik a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényjavaslat általános vitára 
bocsátása. Ki támogatja az általános vitára alkalmasságát? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? 
(Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodás. A bizottság ennek a 
törvényjavaslatnak az általános vitára bocsátását is támogatja.  

Előadót kell állítanunk. Egyébként a törvényjavaslat tárgyalására és az alaptörvény-
módosítás tárgyalására holnap, közvetlenül a szavazások után kerül sor. (Jelzésre:) 
Kisebbségi előadóként ezek szerint meg kell osztani, mert Lamperth Mónika és Gaudi-Nagy 
Tamás jelentkezett. Többségi véleményre van-e jelentkező? (Nincs.) Ha nincs, akkor a 
bizottság elnökeként magamra vállalom a többségi álláspont tolmácsolását. 

Köszönöm szépen. Ezzel a napirendi ponttal végeztünk. 

Zárószavazások előkészítése 

b) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6589. szám) 

Következik a zárószavazások előkészítése. Fónagy János államtitkár úr kérte, hogy a 
bányászatról szóló törvény és egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslattal kezdjük. A kérésnek eleget teszünk, úgyhogy ezzel a T/6589. számú 
törvényjavaslattal kezdjük. 
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Egyetlen pontból áll az ajánlás, amelyet az előterjesztő nyújtott be. Akkor tehát azt 
nem kérdezzük, hogy egyetért-e vele, mert nyilván igen. 

Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úré a szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Egy gyors kérdésünk lenne. Mi indokolja ezt? 

Rövid lakonikus kérdés. A 42/T. §-ban foglaltak vizsgálata miért nem szükséges a bezárási 
engedély kapcsán? 

 
ELNÖK: Képviselőtársaim, kérem, nagyobb csendben figyeljük egymás 

hozzászólását! 
Parancsoljon, államtitkár úr! 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm. A 

bányatörvény 42/S. §-a tartalmazza, hogy a szén-dioxid geológiai tárolására szolgáló 
tárolóhely milyen esetekben zárható be véglegesen. A 42/S. § (1) bekezdése jelenleg azt 
tartalmazza, hogy ha a tárolóhelyet az üzemeltető kérelmére zárja be a bányafelügyelet, akkor 
a bezárásra vonatkozó engedély megadása során vizsgálnia kell a bányatörvény 42/T. §-ában 
foglalt feltételeket. Ez utóbbi joghelyre való utalás azonban helytelen, mivel nem a bezárás 
engedélyezésének feltételeit tartalmazza, hanem a bezárást követően a tárolóhellyel 
kapcsolatos felelősség bányafelügyelet által történő átvételének a feltételeit határozza meg. 
Ennek a felismerése alapján indítványozzuk a hivatkozás elhagyását. 

A tárolóhely bezárása során a vizsgálandó feltételeket a bányatörvény végrehajtására 
készített kormányrendelet tartalmazza. A tárolóhely üzemeltetőjének a kormányrendeletben 
meghatározott tartalommal elkészített bezárásra vonatkozó tervet kell készítenie, és annak a 
bányafelügyelet általi jóváhagyásával történik a bezárás hatósági engedélyezése. 
Megjegyzem, hogy az eddigi gyakorlat is ez volt. 

Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Bevallom őszintén, azért kérek most ismét 

szót, mert gondolom, képviselőtársaimnak fogalma sincs, hogy éppen miről van szó igazából, 
úgyhogy csak elmondom nekik… (Közbeszólás: Neked se nagyon! – Derültség.) Ugye, itt 
nem kevesebbről van szó… 

 
ELNÖK: Nagyobb figyelmet kérek, képviselőtársaim! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Elnézést, tényleg szíveskedjenek abbahagyni, 

ugyanis itt nem kevesebb javaslatról van szó, mintsem arról, hogy a környezetszennyező 
tevékenységet folytató ipari üzemek által kibocsátott szén-dioxidot nem úgy kívánja 
csökkenteni a kormány, hogy arra kényszeríti ezen üzemeket, hogy alkalmazzanak 
környezetbarát technológiát, hanem úgy, hogy biztosítsák a lehetőségét, most jogszabályi úton 
teremtsék meg a lehetőségét annak, hogy ezt a kibocsátott szén-dioxidot préseljék be a föld 
alá Magyarország területén is. Tehát gyakorlatilag egy ilyen technológiáról van szó, egy ilyen 
kipróbálatlan, életveszélyes technológiáról. Elmondtuk a vitában, hogy Kamerun területén 
volt egy ilyen szén-dioxid-kitöréses hatalmas tömegkatasztrófa már. Egyszerűen elképesztő, 
hogy egy ilyen technológiát egyáltalán hogyan mernek jogszabályi keretek között elénk 
hozni! 

És ha már itt arról van szó, hogy tárolóhely-bezárási szabályok kapcsán zárószavazás 
előtti módosítót terjesztett be a kormány, amelyben, ha jól értem, igazából következmények 
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nélkül abba lehet hagyni egy ilyen tároló tevékenységet; mondjuk, Fejér megyét telenyomják 
szén-dioxiddal, aztán fogja magát az üzemeltető, azt mondja, hogy jó, akkor én most úgy 
gondolom, hogy bezárom. Aztán hogy mi fog történni ezzel a szén-dioxiddal, mi fog történni 
az üzemeltetővel, a felelősségével; a vagyoni biztosítékot eleve a nevetséges 200 millió 
forintos összegben határozták meg, elutasították a módosítóinkat, hogy ezt 20 milliárdra 
emeljük. De hogy most még azt is ki kívánják emelni, ha jól érzékelem, hogy vizsgálják meg, 
hogy tulajdonképpen minden rendben volt-e itt, betartotta-e a jogszabályi követelményeket ez 
a tároló cég, és egyszerűen csak úgy szépen, következmények nélkül lehúzhatja a rolót, én 
legalábbis ezt így értelmezem, és ha ez így van, akkor ez nagyon-nagyon nem támogatandó. 

 
ELNÖK: Van-e további hozzászólás? (Nincs.) Ha nincs, akkor a vitát lezárom, és 

válaszadásra felkérem államtitkár urat. 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Képviselő úrnak a dolog súlyát, tehát tartalmi, szakmai súlyát illetően igaza 
van. Ugyanakkor amit most zárószavazás előtti módosító javaslatként idehoztunk, ez nem ezt 
a lényegi kérdést érinti, hanem egy helytelen hivatkozást igyekszik korrigálni. Tehát mindaz, 
amit ön elmondott, egyébként tartalmilag igaz, csak nem erről szól a módosító.  

Egy megjegyzést engedjen meg a tartalmi részt illetően: a visszasajtolás nem 
kötelezettség, hanem egy lehetőség. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? 

(Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság támogatta. 
Közben jelzem, hogy Varga Istvánt Puskás Imre helyettesíti, és ez már a szavazásnál 

is így történt. Köszönöm. 

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvényjavaslat (T/6585. szám); módosító 
javaslatok megvitatása 

A következő napirendi pontunk – szintén az államtitkár úr kérésének megfelelően – a 
közadatok újrahasznosításáról szóló T/6585. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító 
javaslatok megtárgyalása; tehát a zárószavazás előkészítésének napirendi pontját itt most 
félbeszakítottuk, a földmérési témára majd később térünk vissza. 

Az ülés vezetését átadom Cser-Palkovics András alelnök úrnak. (Dr. Salamon László 
távozik a teremből.) 

 
(Az ülés vezetését dr. Cser-Palkovics András, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság!  Egy 22 pontos ajánlás van előttünk.  
Az 1. pont Baja Ferenc képviselő úr módosító indítványa. Kérdezem államtitkár urat a 

kormány álláspontjáról. 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem a 

bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem 
támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 2. pont Baja Ferenc képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormányt. 
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DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 
nem támogatja. 

 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem a bizottságot, 

ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 

A 3. pont szintén Baja Ferenc képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormányt. 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Államtitkár úr jelzi, hogy a kormány nem támogatja. Kérdezem a 

bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem 
támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 4. pont Schiffer képviselő úr javaslata. Államtitkár úr? 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Az 5. pont Baja Ferenc képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormányt. 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Államtitkár úr jelzi, hogy a kormány nem támogatja. Kérdezem a 

bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem 
támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 6. pont Schiffer András képviselő úr javaslata. Kérdezem államtitkár urat. 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr kért szót. Képviselő úré a 

szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Schiffer András javaslata kapcsán mondom, 

ez nekünk is nagyon fontos kérdés. A javaslat arra irányul, hogy szűkítsük azon adatok körét, 
amelyek nem bocsáthatók rendelkezésre újrahasznosítás céljából, és vegyük ki ebből a körből 
a közfeladatot ellátó szervek által külső vállalkozóval kötött szerződés alapján e vállalkozót 
megillető felhasználási jogot. Úgy érzem, hogy itt azért egy ilyen menekülő kaput, egy 
kiskaput zárhatna be ez a módosító javaslat, ha nem adunk ilyen elfedési védelmet, 
biztonságot az átláthatóság egyébként közadatokkal kapcsolatos fő szabályával szemben a 
mindenkori államhatalomnak. Kérem tehát államtitkár urat, szíveskedjék tájékoztatni, miért 
nem támogatja ezt a javaslatot.  

 
ELNÖK: Államtitkár úré a szó. 
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DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 
szépen. Elöljáróban engedje meg, képviselő úr, hogy megjegyezzem, a törvényjavaslat a 
közadatok nyilvánosságát továbbra is elsődleges kritériumnak tekinti.  

Ami Schiffer képviselő úr javaslatát illeti, a javaslatunkban lényegében ugyanez 
szerepel, megítélésünk szerint egy fordított logika alapján. Tehát a célt illetően nincs vitánk 
Schiffer képviselő úr javaslatával, csak a törvénytervezethez képest ez egy fordított logikát 
vagy fordított sorrendet tartalmaz. Mi úgy ítéljük meg, hogy a miénk jobban szolgálja a 
törvényhozói akaratot, de egyébként a tartalmat illetően, illetve bocsánat, a célt illetően nincs 
vita közöttünk.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 2-en támogatják. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 7. pont Schiffer képviselő úr javaslata. Kérdezem államtitkár urat. 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 7 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 8. pont Baja Ferenc képviselő úr javaslata. Államtitkár úr? 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 9. pont Baja Ferenc képviselő úr javaslata. Államtitkár úr? 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 10. pont szintén Baja Ferenc képviselő úr javaslata. Kérdezem az államtitkár urat. 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 11. pont Baja Ferenc képviselő úr javaslata. Kérdezem államtitkár urat. 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 12. pont Baja Ferenc képviselő úr javaslata. Államtitkár úr? 
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DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 
nem támogatja. 

 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 13. pont Schiffer András képviselő úr javaslata. Államtitkár úr? 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 7 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 14. pont Baja Ferenc képviselő úr javaslata. Államtitkár úr? 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja.  Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 15. pont Baja képviselő úr javaslata. Kérdezem államtitkár urat a kormány 

álláspontjáról. 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 16. pont Baja képviselő úr javaslata. Kérdezem államtitkár urat a kormány 

álláspontjáról. 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 17. pont Baja képviselő úr javaslata. Kérdezem államtitkár urat a kormány 

álláspontjáról. 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 18. pont Baja képviselő úr javaslata. Kérdezem államtitkár urat a kormány 

álláspontjáról. 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

nem támogatja. 
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ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 
(Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 19. pont Baja képviselő úr javaslata. Kérdezem államtitkár urat a kormány 
álláspontjáról. 

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 20. pont Bohács Zsolt képviselő úr javaslata, összefüggésben a 22. ponttal. 

Kérdezem államtitkár urat. 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja a javaslatot. Gaudi képviselő úré a szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Egy kis tájékoztatást ha szabad kérnünk, 

akkor lehet, hogy mi is meggyőződünk arról, hogy egy fontos javaslat végül is ez a 24. §, 
hogy miért lenne fontos, hogy a kihirdetést követő napon lépjen hatályba. Ha ebben 
kaphatnánk egy kis tájékoztatást, akkor megpróbáljuk itt megérteni a dolgot.  

 
ELNÖK: Államtitkár úrnak adom meg a szót válaszadásra. 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen. A módosítás tartalmát és célját is tekintve technikai jellegű, és a javaslat lényegét 
ilyetén a módosítás nem érinti: technikai jellegű. 

 
ELNÖK: Lamperth Mónika képviselő asszonyé a szó. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Az államtitkár úr hihetetlenül rutinos és képzett 

parlamenti képviselő és kormánytag, tehát nagyon ügyesen kikerülte a kérdésben azt a 
tartalmat, amire akkor én most már ennél konkrétabban szeretnék rákérdezni. Tehát a 
közadatok újrahasznosításáról szóló törvényben miért kell vajon a területfejlesztésről és 
területrendezésről, valamint a pénzeszközök felhasználásának részletes szabályairól szóló 
részt módosítani? Mit jelent ez a „technikai”, hogyan kerül ez ide? Megértünk mi már itt 
néhány furcsaságot, csak szeretnénk tisztán látni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Államtitkár úré a szó. 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen. A módosítás, mint említettem, technikai jellegű, és az államháztartásról szóló 
törvénnyel teremti meg az összhangot. A Tft. és az utóbb megalkotott államháztartásról szóló 
törvény ugyanis ugyanarra a tárgykörre eltérő címzetteknek adott jogalkotási felhatalmazást. 
A felhatalmazó rendelkezésekből adódó ellentmondás miatt a területfejlesztés 
intézményrendszerének – tehát amire képviselő asszony kérdés utalt – 2012. évi működési 
támogatási forrását biztosító költségvetési előirányzat felhasználási rendelete sem adható ki 
időben. Az érintett kedvezményezettek, például a megyei önkormányzatok finanszírozási 



- 42 - 

nehézségeinek megelőzése érdekében a felhasználási rendelet soron kívüli kiadása szükséges. 
Ehhez viszont fel kell, fel kellett oldani a felhatalmazó rendelkezések kapcsán ismertetett 
helyzetet. 

A javasolt módosítás egyértelművé teszi, hogy az előbb hivatkozott törvény 
értelmében az adott tárgykörben a miniszterek adhatnak ki végrehajtási rendeletet, a 
módosítási javaslat így feloldja a 2011-es, az államháztartásról szóló törvény 109. §-ának (5) 
bekezdésével kapcsolatos ellentmondást. 

A módosító javaslat nem érinti a közadatok újrahasznosításáról szóló T/6585. számú 
törvényjavaslat szabályozási tárgykörét. A probléma sürgősségére és alapvető technikai 
jellegére tekintettel azonban külön előterjesztés benyújtása nem lett volna indokolt és célszerű 
ebben az esetben.  

Tehát van egy laza kapcsolódás – saláta. (Derültség.) 
 
ELNÖK: Lamperth Mónika képviselő asszony kért szót. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Csak hogy az utókornak 

megmaradjon: köszönöm az államtitkár úr korrekt válaszát, aki egyenesen és világosan 
megmondta, hogy semmi köze a közadatokhoz ennek a módosító indítványnak, a világon 
semmi köze. (Közbeszólás a kormánypárti képviselők oldaláról: Hahaha!) Csak most 
belevarrják, merthogy sürgős a módosítás, és technikailag szükség van rá, ezért belevarrják 
egy éppen futó törvénybe. Ez úgy van a Fidesznél, hogy valakinek eszébe jut valamilyen 
szabályozás, akkor kinyitja a számítógépet, megnézi, hogy éppen milyen törvény van az 
asztalon, és ahhoz benyújt egy módosító indítványt, oszt’ jó napot! Én azt gondolom, ezt a 
gyakorlatot azért kellene felszámolni, mert higgyék el, a végrehajtásban iszonyú károkat 
okoz.  

Nekem olyan, a közigazgatásban, de más jogterületeken, igazságszolgáltatásban 
dolgozó szakemberek mondják, hogy egyszerűen alkalmazhatatlan joganyagot állít elő az 
Országgyűlés, mert abszolút oda nem tartozó törvényekbe varrnak bele más ügyeket. Önök itt 
ezen elszórakozhatnak, meg mondhatják, hogy a fülkeforradalom erre is fölhatalmazta önöket 
– szívük joga ezt így gondolni. Én ugyanakkor azt gondolom, hogy az a szempont, hogy a 
joganyag végrehajtható-e vagy sem, azok, akiket érint, akikre kötelezettséget ró, akiknek 
jogosítványokat ad, tudnak-e róla, tudják-e, hogy mi az eljárás rendje – ezt most általában 
mondom, nem ehhez a konkrét ügyhöz, mert világos volt, amit az államtitkár úr elmondott –, 
erre érdemes lenne figyelni.  

És tudom, hogy így fél egy körül már mindenki nagyon éhes, úgyhogy itt 
abbahagyom. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Határozathozatal következik. Mátrai Márta képviselő asszony Rubovszky 

György képviselő urat helyettesíti, jómagam pedig elnök urat. 
Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványokat. (Szavazás.) 18 igen. 

Ki nem támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 8 tartózkodás. A 
bizottság támogatta a módosító indítványokat. 

A 21. pont Baja Ferenc képviselő úr javaslata. Államtitkár úr? 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Ezt a napirendi pontot befejeztük. Köszönöm szépen, államtitkár úr. 
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DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen. 

Zárószavazások előkészítése 

a) A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvényjavaslat (T/6352.szám) 

ELNÖK: Most tehát visszatérhetünk a zárószavazás előkészítésében a 2/a napirendi 
pontra: a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvényjavaslatra. Az ajánlás három 
pontból áll, az előterjesztő nyújtotta be mindegyik módosító indítványt; gondolom, hogy 
támogatja is azokat. 

Az 1. ponthoz van-e hozzászólási szándék? (Nincs.) Nem látok ilyet. Kérdezem a 
bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 18 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 2. pontban lévő javaslatot szintén az előterjesztő nyújtotta be. Ki támogatja? 
(Szavazás.) 18 igen. Ki nem támogatta? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 6 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 3. pontban lévő javaslatot ugyancsak az előterjesztő nyújtotta be. Hozzászólási 
szándékot nem látok. Ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ki nem támogatta? (Szavazás. – 
Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

Ezt a napirendi pontot is lezárjuk. Köszönöm szépen. 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/6467. szám); kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Következik a fogyasztóvédelemről szóló T/6467. számú törvénymódosító javaslat 
kapcsolódó módosító indítványainak megtárgyalása. Az ajánlás 15 pontból áll. 

A 3/1. ponttal kezdjük, Zsigó Róbert és képviselőtársa javaslata. Kérem, a nevét és 
beosztását közölje a jegyzőkönyv számára. 

 
ZSARNÓCZI CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Zsarnóczi Csaba, a belgazdaságért felelős helyettes államtitkár, NGM. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérem, hogy a kormány álláspontját ismertesse a 3/1. javaslattal 

kapcsolatban. 
 
ZSARNÓCZI CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja a javaslatot.  
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 21 igen. A bizottság támogatta a módosító indítványt. 
Az 5/1. pont Spaller Endre és Aradszki András képviselők javaslata. Kérdezem a 

kormány álláspontját. 
 
ZSARNÓCZI CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 6/1. pont Herman István képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
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ZSARNÓCZI CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 
kormány nem támogatja a javaslatot. 

 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
(Jelzésre:) Az ajánlás szerint egyébként ezt támogatta az előterjesztő; ezek szerint változott a 
helyzet. 

 
ZSARNÓCZI CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Tárcaálláspontot képviseltünk a bizottsági ülésen, most pedig már kormányálláspontot tudunk 
mondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
A 7/1. pont Zsigó Róbert és Mágori Józsefné képviselők javaslata. Kérdezem a tárca 

álláspontját. 
 
ZSARNÓCZI CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez 

most már kormányálláspont, amit tudok mondani. Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatják, köszönöm. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 14/1. pont Zsigó Róbert képviselő úr javaslata, összefüggésben a 15/1. és 16/1. 

pontokkal. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
ZSARNÓCZI CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 17/1. pont Zsigó Róbert képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
ZSARNÓCZI CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Hozzászólási szándékot nem jelzett senki. Kérdezem 

a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 20 igen. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 5 tartózkodás mellett a bizottság támogatta a módosító indítványt. 

A 22/1. pont szintén Zsigó Róbert képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
ZSARNÓCZI CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 18 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 

A 22/2. pont Herman István képviselő úr javaslata, összefüggésben a 23/1-essel. 
Kérdezem a kormány álláspontját. 
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ZSARNÓCZI CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Támogatjuk a javaslatot. 

 
ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványokat. (Szavazás.) 20 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás. – Nincs ilyen.) A bizottság támogatta. 

A 27/1. pont Zsigó Róbert és Mágori Józsefné képviselők javaslata. Kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
ZSARNÓCZI CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 18 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Ki nem támogatta? (Szavazás. 
– Nincs ilyen.) A bizottság támogatta. 

A 38/1. pont összefügg a 39/1-essel, Zsigó Róbert képviselő úr javaslata. Kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
ZSARNÓCZI CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 20 igen. Ki nem támogatta? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 5 tartózkodás mellett a bizottság a módosító indítványt támogatta. 

A 42/1. pont Zsigó Róbert képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
ZSARNÓCZI CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk a javaslatot. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 19 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás. Volt-e, aki 
nemmel szavazott? (Szavazás. – Nincs ilyen.) A bizottság támogatta. 

Ezt a napirendi pontot is lezárjuk.  

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6984. szám); általános vita 

Következik a kiegészítés szerinti 6. napirendi pont: a Magyar Köztársaság 
minisztériumainak felsorolásáról szóló T/6984. számú törvényjavaslat általános vitája.  

Répássy Róbert államtitkár urat tisztelettel köszöntöm a napirend tárgyalásánál. 
Kérdezem, kíván-e hozzászólni a napirendhez. Államtitkár úré a szó. 

Dr. Répássy Róbert szóbeli kiegészítése 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Tisztelt Bizottság! Gondolom, ismerik ennek a törvénymódosításnak az előzményét. A 
miniszteri tisztségre javasolt Balog Zoltán államtitkár úr indítványozta, hogy a kormány 
terjesszen elő egy törvényjavaslatot, amely szerint így tehát Emberi Erőforrások 
Minisztériuma néven működteti tovább a kormány ezt a tárcát. Tehát az a tiszteletteljes 
javaslata a kormánynak, hogy változtassa meg a minisztérium elnevezését a miniszterjelölt 
indítványa alapján az Országgyűlés. 

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. A vitát megnyitom. Lamperth Mónika képviselő 

asszony kért szót.  

Hozzászólások 

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Csak egy rövid megjegyzést 
szeretnék elmondani. Mi tartjuk magunkat ahhoz az állásponthoz, hogy a kormány a saját 
szerkezetét és elnevezéseit úgy hívja, ahogy akarja, ahogy ő azt a lehető legjobbnak tartja. 
Hozzáteszem, a „Nemzeti Erőforrást” sem tudta senki megjegyezni Magyarországon, ezt az 
„E-E-M”-et sem fogják tudni megjegyezni, úgyhogy olyan nagy változás nincs. De mi ebben 
a szavazásban nem akarunk részt venni; a kormányoldal döntse el, hogy mit tart a legjobbnak. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úré a szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Egy érdekes 

jelenségnek vagyunk tanúi: minisztérium átnevezése. Ezt mindig el szoktuk mondani a 
kormányalakítási vitákban is, hogy végül is a kormányzat a saját szervezetrendszerét a saját 
koncepciói szerint alakítja ki, tehát ebbe az ellenzék legfeljebb csak akkor kell beleszóljon, ha 
ez valamilyen oknál fogva nemzeti érdekeket sért, akár tartalmában, akár szimbolikájában.  

Itt önmagában az elnevezés változása mögött mi azért érzünk egy olyanfajta 
hangsúlyváltást, ami nekünk nem szimpatikus; ezt szeretném röviden elmondani, bár tudom, 
már közeledik az egy óra meg az ebéd is. A „nemzeti erőforrás” fogalmába mi beleértjük az 
embereket is; nem tudom, mások hogyan vannak ezzel. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy az 
eddigi elnevezés egy viszonylag tág és szépen értelmezhető keretet adott annak a 
feladatkörnek; ugye, egy öt ágazati feladatot ellátó nagy mamutminisztériumról van szó, 
amelynek nincs ember, aki minden ágát nyilván miniszterként átlássa, tehát ez a nagy kihívás 
vár most Balog Zoltánra. Mindenesetre az, hogy a nemzeti erőforrások minisztériuma helyett 
emberi erőforrások minisztériuma legyen, én úgy érzem, egy karakterjegy kivonása ennek a 
minisztériumnak a szemléletéből, munkájából, mégpedig az, hogy egy nemzeti irányultságú, 
nemzeti érdeken alapuló kormányzási feladatot kell elvégezzen. Ugye, ha azt mondjuk, hogy 
emberi erőforrások minisztériuma, akkor akár, némi túlzással, mondjuk, a tuareg törzs 
kérdéseit ugyanúgy szívén kell viselje, mondjuk, Marokkóban, vagy ugyanúgy a katalánok 
sorsát, amelyik persze egy szimpatikus nép nekünk; de hosszan folytathatnám a sort. Tehát 
nem tetszik ez nekünk. Mi ennek a magyarázatát nem értjük meg. Ez egyébként azt a 
dichotómiát villantja föl, amelyet például a jogvédelem területén tapasztalunk, hogy van az 
emberijog-védelmi rezsim, amely minden ember individualista jogának védelmére koncentrál; 
mi, nemzeti jogvédők – és a Jobbik is ezt vallja – nemzeti közösségek szintjén megjeleníthető 
és védhető jogokról, értékekről beszélünk. Ugye, ezek azok az értékek, amelyeket a globalista 
világhatalmak szét akarnak zúzni. Nem értjük azt, hogy miért kell – egyfajta megfelelési 
kényszerből? Vagy Balog Zoltán személyes küldetéstudatából fakadó egyetemességi 
igényből? Vagy valami református tanítás mondja ezt nekünk, hogy itt most ezt a…? Tehát 
még egyszer mondom, nem akarom degradálni az „emberi” jelzőt, sőt számunkra, mint ahogy 
a klasszikus, antik filozófusok számára is, a legfőbb érték az ember. De az, hogy gyakorlatilag 
most így kivonatoljuk a „nemzeti” elemet az emberből, vagy a minisztériumból, és azt 
mondjuk, hogy minden ember erőforrásával foglalkozó minisztériummá tesszük, ez, bevallom 
őszintén, egészen nevetséges. Meg hát igazából sérti a mi nemzeti felfogásunkat, ezért mi ezt 
nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Tekintettel arra, hogy több hozzászólási szándékot nem látok, kérdezem 
államtitkár urat, kíván-e reagálni a vitában elhangzottakra. (Dr. Steiner Pál: Halljuk!)  

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Köszönöm, nem. (Derültség.) 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm. Határozathozatal következik. Kérdezem, ki az, aki a javaslatot 
általános vitára alkalmasnak tartja. (Szavazás.) 15 igen. Ki nem tartja általános vitára 
alkalmasnak? (Szavazás.) 3 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás. Tehát a bizottság 
általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot. 

Kérdezem, kíván-e a bizottság előadót állítani. (Nincs jelentkező.) Nem kíván. 
A napirendi pontot lezártuk. Köszönöm. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, valamint általános vita 

a) A polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6970. szám) 

Következő napirendi pontunk: döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-
vételéről, illetve azok általános vitája. (Dr. Salamon László visszatér a terembe.) 

Az első javaslat T/6970. számon Papcsák Ferenc és Vas Imre képviselő urak önálló 
indítványa, amely a polgári törvénykönyvre vonatkozik. Kérdezem képviselő urakat… 
(Jelzésre:) nem kívánnak szólni. 

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke véleményt fogalmazott meg a javaslattal 
kapcsolatban, ez képviselőtársaim előtt ott van. 

Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr kért szót. Képviselő úré a szó. 

Hozzászólások, reflexiók 

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Handó Tünde 
álláspontja ebben a tekintetben messzemenőkig megfelel a polgári jogi normaszövegek helyes 
értelmezésének és a bírói gyakorlatnak is. De én azért nagyon kíváncsi lennék, hogy ez a 
bizonyos rejtélyes jogalkotási háttérintézmény, amelyet Papcsák Ferencben tisztelhetünk, és 
végül is nem egy esetben értékes dolgokat hozott már a Ház elé; tehát nem akarom 
semmiképpen kifogásolni ezt a javaslatot, bár valahogy ő mindig olyan sikeresen tud lobbizni 
az ilyen egyedi javaslatokkal, nekünk ez kevésbé megy, de hát más kormánypárti képviselőről 
is tudok, aki nem nagyon tud ilyen ügyes lenni.  

Mindenesetre itt nekünk konkrétan nagyon komoly aggályunk van ezzel a javaslattal. 
Mégpedig az, és elmondom, hogy mi a lényege. A lényeg az, gyakorlatilag az érvénytelenség 
polgári jogi jogintézményének az a lényege, hogy egy szerződés ha és amennyiben olyan 
körülmények között jött létre, ami jogszabályba ütközött, vagy sok más egyéb érvénytelenségi 
kelléket visel magán, akkor ezen szerződés jogkövetkezményeivel együtt szűnjön meg. Én 
tulajdonképpen így veszem le a jogalkotó akaratát, és így jártam el eddig eljáró ügyvédként is, 
így ismerem a gyakorlatot, ezt tanultam az egyetemen. És most a javaslat, ha jól látom, arra 
irányul, hogy kifejezetten nevesítetten biztosítja azt a lehetőséget, hogy megállapítást kérjen, 
akár az ügyész is, mondjuk, egy elzabrált közvagyon esetében, például a cukoripari 
privatizáció esetében. Egyébként csak emlékeztetem magunkat, hogy éppen jobbikos 
javaslatra, a mi javaslatunkra úgy fogadtuk el a cukoripari privatizációról szóló jelentést, hogy 
a legfőbb ügyészt felszólítottuk arra, hogy járjon el az elzabrált cukorgyárak visszaszerzése 
érdekében, a szerződések érvénytelenítése érdekében. Na most, ez a rendelkezés, amit most 
Papcsák Ferenc és Vas Imre képviselőtársunk benyújt, az 1. §-ában egyszerűen a 
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jogkövetkezmények érvényesítését kiveszi mint lehetőség, tehát biztosítja azt, hogy az ügyész 
úgy tudjon érvénytelenségi pereket indítani, hogy ehhez ne járulhasson az a szükségszerű 
következmény, hogy az eredeti állapotot helyre kell állítani, nyilván a felek közötti 
elszámolás és egyéb más, Ptk. 236. szerinti szabályok alapján.  

Én tehát ezt így, ebben a formában nem támogatom. De azért sem támogatom, mert 
egyetértek, mondom, Handó Tündével, aki az 1/2010-es polgári kollégiumi véleményből 
fakadóan szépen levezeti, hogy a gyakorlatban valóban így volt, számos érvénytelenségi 
perben ezt én magam is megtapasztaltam, hogy ha kértem az érvénytelenség megállapítását, 
akkor csak azt kértem, ha meg kértem az eredeti állapot helyreállítását és annak 
jogkövetkezményeinek érvényesítését, akkor meg választhattam ebben. Tehát én nem látom 
az indokát. Nagyon remélem, nem az az indoka ennek a törvényjavaslatnak, hogy például a 
cukoripari privatizációról szóló országgyűlési határozatból fakadó legfőbb ügyészi, eredeti 
állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettségeket és minden más elrabolt közvagyon 
visszaszerzésére vonatkozó törvényes lehetőségeket korlátozza vagy kizárja.  

A 2. §-hoz röviden annyi, hogy itt a jogi képviselővel eljáró peres fél esetében 
egyébként általunk támogatott azon szigorítást veszi most ki a javaslat, ami azt jelentette, 
hogy a keresetváltoztatásnak szigorú időkorlátait adta a Pp. egy évvel ezelőtti módosítása, 
amit támogattunk. Most már nem értjük, hogy miért kell ezt hatályon kívül helyezni. Tudom, 
megint csak jogi képviselőként is kellemesebb az, ha az ember az utolsó percekben is tud, 
főleg alperesként keresetet változtatni. De ha már egyszer egy éve úgy döntöttünk, hogy ez ne 
legyen így időhatár nélkül, akkor nem értjük ennek az okát. 

Tehát olyan nagyon nem tudjuk támogatni egyik javaslatot sem jelenleg. 
 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úr Gyüre Csaba alelnök urat helyettesíti. 
Turi-Kovács Béla képviselő úr, utána pedig Steiner Pál képviselő úr kért szót. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen. Szeretném megindokolni, 

hogy miért fogok tartózkodni a szavazásnál. Azon egyszerű oknál fogva, hogy az én nézetem 
szerint Magyarországon a termőföldekre vonatkozó adásvételi szerződéseknek egy igen 
jelentős része érvénytelen. Érvénytelen azon egyszerű oknál fogva, hogy Magyarországon ma 
is érvényes a 300 hektáros egy személyre vonatkozó fölső határ, érvényes továbbá az 1000 
hektár, ami egy családra vonatkozik, amit eddig még soha senki nem határozott meg, hogy 
vajon az az 1000 hektár miként és milyen módon érvényesül. Következésképpen a magam 
részéről – és ez a jövőre is vonatkozik – olyan jogszabályi módosítást, amely az 
érvénytelenségnek a következményeit valamilyen módon is szűkíteni kívánná, hacsak erre 
vonatkozóan külön szabályt nem hozunk, a magam részéről támogatni nem tudok.  

Meggyőződésem, hogy a tiszta és világos jogviszonyok helyreállításához e tekintetben 
előbb vagy utóbb Magyarországon olyan törvényt kell hozni, amely egyértelművé teszi, hogy 
mik a valóságos tulajdoni viszonyok a magyar termőföld területén.  

 
ELNÖK: Steiner képviselő úré a szó. 
 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az idő 

előrehaladottsága miatt nem mennék bele a jogintézmény értelmezésébe.  
Az indítvánnyal kapcsolatosan az első, ami idekívánkozik, hogy vajon miért kerül ez 

most ilyen sürgősen a parlament elé, illetőleg a szakbizottság elé. Egészen addig különböző 
opciókon gondolkodtam, hogy mi lehet az oka. Az egyik valóban az, ami több hozzászólásban 
elhangzott indokolásképpen, hogy bizonyos szerződésekkel kapcsolatosan a mostani politikai 
kommunikációnak megfelelően megindult volna egy hangulatképzés, aminek a végén nem 
történik semmi.  
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A másik, amire Gaudi képviselőtársam nagyon finoman utalt, hogy Papcsák úr 
ügyvédi irodájában történt valami malőr (Derültség.), és most ezt szükséges törvényjavaslattal 
rendbe hozni. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Ezt hogyan lehetett kihallani ebből?) De tekintettel 
arra, hogy az Országos Bírósági Hivatal elnöke, Handó Tünde világosan megírta, milyen 
komoly problémái vannak ezzel az előterjesztéssel, úgy gondolom, különösebb szakmai 
indokolás nem szükséges, hiszen az elnök asszony álláspontja, legalábbis ebben a kérdésben, 
teljes mértékben megalapozott. 

Az meg különösen érdekes, hogy miközben a polgári törvénykönyv tervezetében 
valóban ez a megoldás kerül javaslatként megfogalmazásra, ezért mi szükség van egy ilyen 
komoly kodifikáció folyamatában kiemelni végül is sok minden szempontból parciális 
kérdést, és azt most behozni ilyen erőltetett menetben a parlament elé. Tehát vagy valami 
olyan joggal való visszaélés előkészülete folyik, amit majd később fogunk megismerni, vagy 
pedig valóban olyan érdekek játszottak közre, ami nem indokolja, hogy a polgári 
törvénykönyvet bizonyos személyes érdekek mellett rángassuk folyamatosan.  

A polgári perrendtartást meg nem is szeretném értelmezni. Ahhoz meg pláne nem 
volna szabad így hozzányúlni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Kérdezem az előterjesztőket, kívánnak-e szólni. Vas Imre képviselő úré a 

szó. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Gaudi képviselőtársamnak mondanám, 

hogy az alperes maximum viszontkeresetet szokott változtatni, de az a Pp.-nek a 147/A. §-
ában van benne. Egyszerűen azért kell hatályon kívül helyezni véleményünk szerint ezt a 
146/A. és 147/A. §-át a Pp.-nek, mert nem vált be. Tehát lehet, hogy gyorsíthatná igazából az 
ügyeket, csak később is kiderülhetnek olyan dolgok, ami miatt a kötelezően jogi képviselővel 
eljáró félnek esetleg keresetet kell változtatnia. Amit ugye most per pillanat tilt a Pp. 

Álláspontom szerint nem sérti az érvénytelenség megállapításának 
jogkövetkezményét, egyszerűen arról van szó, hogy amit per pillanat egy keresettel kell 
mindenképpen eldönteni, amiben általában részítéleteket szoktak kérni, azt most lehet külön 
keresettel is. Tehát a jogkövetkezményeket ez nem érinti. Továbbra is, ha valaki kéri a 
jogkövetkezmény megállapítását, akkor erre lehetőség van. Úgyhogy ezt nem érinti. 
(Jelzésre:) Elnézést, közbenső ítélettel lehetett kérni. 

Köszönöm szépen, ennyit kívántam a kérdésekre válaszolni. 
 
ELNÖK: Megadom a szót képviselő asszonynak, de ugye előterjesztőként 

gyakorlatilag a vitára reagált Vas Imre képviselő úr. De természetesen megadom a szót. 
Megkérdezném viszont egyúttal államtitkár urat, hogy a kormánynak vagy a tárcának 

van-e álláspontja az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, jelezni akartam, hogy a kormány nem tárgyalta, csak a tárca álláspontját tudom 
tolmácsolni. A tárca álláspontja az, hogy általános vitára mindenképpen alkalmas a javaslat, 
nagy általános vitára javaslom. (Derültség.)  

 
ELNÖK: Mielőtt megkérdezem, kíván-e erre az előterjesztő válaszolni, képviselő 

asszonyé a szó. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr, és a 

méltányosságát is, hogy elkerülte a figyelmemet, hogy előterjesztőként szólt a képviselő úr. 
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Amikor a kétharmados kormánytöbbség Handó Tünde hivatalvezető asszonyt 
megválasztotta, a jogi szakmai felkészültségéről rendkívül dicsérő szavakat és mondatokat 
mondtak önök, és ezzel egyébként mi is egyetértettünk; nem ez volt a kritikánk tárgya. Tehát 
szeretném megerősíteni, hogy nem változott az álláspontunk a hivatalvezető asszony 
felkészültségéről. De most eljött az igazság pillanata, hogy e tekintetben, ha Vas Imrével kell 
mérkőznie (Derültség.), akkor kinek a javára fognak a szavazatukkal dönteni. Hát, tegye ezt a 
Fidesz! 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Kérdezem Vas Imrét, kíván-e erre reagálni.  
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Nem. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, a bizottság tárgysorozatba veszi-e a javaslatot. Ezt ki 
támogatja? (Szavazás.) 17 igen. Ki nem támogatta? (Szavazás.) 8 nem. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság tehát tárgysorozatba vette a javaslatot. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

Kérdezem, a bizottság általános vitára alkalmasnak tartja-e az előterjesztést. 
(Szavazás.) 17 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem. Tartózkodás volt-e? (Szavazás.) 1 
tartózkodás. A bizottság általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot. 

Előadót kíván-e állítani a bizottság? (Jelzésre:) A kisebbségi álláspontot megosztva 
Steiner képviselő úr és Gaudi képviselő úr fogja ismertetni. A többségi álláspontot pedig 
kérjük, amennyiben lehet, az előterjesztő ezt tegye meg. (Dr. Papcsák Ferenc: Rendben van.) 
Köszönjük szépen. 

Most pedig visszaadom az ülés vezetését elnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Salamon László, a bizottság elnöke veszi át.) 
 

b) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6858. szám) 

ELNÖK: Következő napirendi pontunk a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról szóló T/6858. számú 
törvényjavaslat tárgysorozatba-vétele, valamint igenlő döntés esetében általános vitára 
bocsátásról is dönt a bizottság, tehát ilyen értelemben egy együttes vitát folytatunk le. A 
javaslatot Koszorús László képviselő úr jegyzi. Az előterjesztő nincs jelen; ez nem akadálya a 
tárgyalásnak.  

A kormány képviselőjét kérdezem, hogy van-e álláspont. 

Hozzászólások, reflexiók 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Elnök úr, a tárgysorozatba-vételről ugyebár a kormány nem foglal állást. Viszont itt általános 
vitára alkalmasságot is vizsgál a bizottság. A kormány nem tárgyalta a javaslatot, de a tárcánk 
általános vitára alkalmasnak tartja. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Bárándy 

Gergely képviselő úré a szó. 
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DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Tisztelt Államtitkár Úr! Én azt gondolom, ez a helyzet, amire elnök úr is, ha úgy 
tetszik, kérdésével felhívta a figyelmet, hogy nincs jelen az előterjesztő, nagyon jól példázza 
azt, hogy megint a valóságban miről van szó. Arról van szó, hogy újra egy olyan képviselői 
önálló indítvánnyal került kapcsolatba az alkotmányügyi bizottság, amely burkoltan egy 
kormány-előterjesztés.  

Az Alkotmánybíróság már kimondta két határozatában is, hogy nem tekinti 
alkotmányosnak és elfogadhatónak azt, ha valójában a kormány előterjesztését képviselői 
önálló indítvány formájában nyújtják be. Tehát erre szeretném fölhívni a figyelmet, hogy erről 
már alkotmánybírósági határozat van. Nem gondolom azt, és mondom, jól jelzi Koszorús 
képviselő úrnak a távolmaradása is, és az, hogy az államtitkár úr képviseli itt valójában 
szakmai szempontból ezt a javaslatot, hogy itt miről van szó. Nyilván nem Koszorús 
képviselő úr gondolta úgy egyszer, amikor fölkelt reggel, hogy éppen módosítani kíván egy 
olyan jogszabályon, ami arról szól, hogy mondjuk, a kormány, illetve a Miniszterelnökség 
hogyan férhet hozzá állampolgárok személyi adataihoz. Egészen nyilvánvaló, hogy ezt a 
kormány szeretné módosítani az előttünk fekvő törvényjavaslattal. És sajnos ez is abba a 
sorba illik bele, amiről egy előző napirendi pont kapcsán már beszéltünk, hogy amikor a 
kormány azt látja, hogy megvan a veszélye annak, hogy az Alkotmánybíróság 
alkotmányellenesnek nyilvánít majd valamit, akkor módosítja az alkotmányt; amikor meg 
megvan arra az esély, hogy a bíróság negatív döntést kíván hozni valamiről, akkor módosítja 
a jogszabályt, ilyenformán megelőzve azt a problémát, azt a bajt, hogy a bíróság kimondja 
egy kormányzati intézkedésről, hogy az nem felelt meg a jogszabályoknak. Erről szól az 
előttünk fekvő törvényjavaslat. De mondhatnám úgy is, hogy egy törvényellenes, jogellenes 
gyakorlatot kíván legitimizálni, úgy, ahogy ez történt a Házszabály esetében is a 
zárószavazások előtti módosító javaslatok tekintetében.  

Gyakorlatilag arról van szó, hogy a társadalmi és szakmai egyeztetésnek a kiváltására 
önök kitaláltak egy adatgyűjtési formát, amit elneveztek egyébként nemzeti konzultációnak, 
aztán volt utána természetesen szociális konzultáció, ahol irányított kérdéseket tesznek fel az 
állampolgároknak, és nyilvánvalóan a beérkezett válaszok alapján bizonyos szenzitív adatok 
beszerzésére nyílik mód, ráadásul a politikai irányultság megismerésére is. Hiszen a kérdések 
ezt lehetővé teszik. S azzal, hogy önök a szociális konzultáció kapcsán – mert ez a javaslat 
azért, ne tévedjünk, erről szól – úgy fogalmazták meg a kérdéseket, illetve azonosításra, 
egyéni azonosításra alkalmassá tették a kérdőíveket, ezzel gyakorlatilag egy burkolt ilyen 
jellegű adatgyűjtést végeztek. 

Az adatvédelmi biztos erről kimondta a határozatában, hogy ez bizony 
jogszabályellenes, és most az ügy a bíróságon van. Önök pedig egy olyan módosító javaslatot 
terjesztettek elő, hogy mindez helyénvaló, mindez rendben van. 

Nyilván államtitkár úr majd azt fogja mondani, hogy itt van egy óriási garanciális 
elem, hogy 90 napig kezelheti ezt csak a Miniszterelnökség, mármint a beérkezett adatokat, és 
utána meg kell hogy semmisítse. Ami egyébként nyilvánvalóan így is fog történni, tehát 
innentől kezdve 90 nap elteltével nem a Miniszterelnökség, hanem Kubatov Gábor fogja 
nyilvántartani ezeket az adatokat. (Dr. Papcsák Ferenc: Óvatosan!) Hát, sajnos nem kell 
ebben annyira óvatosnak lenni, azt gondolom, merthogy eddig is így működött az önök 
rendszere; nyilvánosságra került a Kubatov-lista, s a többi, s a többi. Nem a tartalma, csak 
hogy van ilyen. (Dr. Papcsák Ferenc: Felháborító!) Én azt gondolom, ez nyílt titok, és erről 
nyugodtan lehet itt beszélni, bármennyire is azt mondja Papcsák képviselő úr, hogy 
felháborító. Ez a javaslat tulajdonképpen egy könnyen összeszedhető és könnyen bővíthető, 
bármikor bővíthető Kubatov-lista összeállítását teszi lehetővé. Erről szól az előttünk fekvő 
javaslat.  
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Képviselőtársaim! Én azt gondolom, nem kell sokat gondolkodni azon, és nem kell 
sokáig olvasni ezt a két oldalt, hogy mindenki számára nyilvánvalóvá váljon a politikai cél. 
Ezt mi kifejezetten felháborítónak tartjuk, és természetesen nem fogjuk támogatni. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? Ha nincs, akkor még szót kért a kormány 

képviseletében Répássy államtitkár úr. Megadom a szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Tisztelt Bizottság! Az előbb csak arról adtam tájékoztatást, hogy a tárcánk szerint általános 
vitára alkalmas a javaslat, de most szeretném az elhangzottak miatt azt a tájékoztatást is 
megadni, hogy érdemben megvizsgáltuk a képviselői önálló indítványt, és alkotmányosnak 
találjuk.  

A Bárándy Gergely által felvetett aggályokra a törvényjavaslat választ ad, számos 
okból. (Dr. Bárándy Gergely: Hol?) Egyrészt csak a törvényben meghatározott célból lehet 
kezelni ezeket az adatokat, másrészt csak 90 napig lehet kezelni. (Dr. Bárándy Gergely: Aztán 
megy a Fidesz-központba.) És ne felejtsék el, hogy mindezzel szemben még az adatvédelmi 
hatóságnak továbbra is van olyan jogköre, az adatvédelmi hatóság elnökének, hogy 
amennyiben törvénysértő lenne az adatkezelés, akkor természetesen felszólalhatna ez ellen, 
tehát mindenféle eljárást indíthatna ez ellen. 

Tehát még egyszer szeretném megnyugtatni önöket, hogy megvizsgáltuk a javaslatot, 
nem találtunk arra bizonyítékot, amiről itt beszél Bárándy Gergely. (Dr. Bárándy Gergely: 
Szerintem inkább ti írtátok, nem ti vizsgáltátok!) A javaslat szerintünk alkotmányos. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólást nem látok, a vitát lezárom. 

Viszontválaszra az előterjesztő távolléte okán nem kerülhet sor. 
Két döntést hozunk, egyfelől a tárgysorozatba-vételről, illetve annak eredményétől 

függően az általános vitára alkalmasságról döntünk. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Ki támogatja a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét? Az igenlő szavazatokat 
számolom. (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 4 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 
Nem volt. A bizottság tehát tárgysorozatba vette a javaslatot.  

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

Most az általános vitára alkalmasságról döntünk. Ki támogatja a törvényjavaslat 
általános vitára bocsátását? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 6 nem. A 
bizottság tehát általános vitára alkalmasnak találta a törvényjavaslatot. 

A bizottság kíván-e előadót állítani? (Nincs jelentkező.) Nem kíván előadót állítani. 
Köszönöm. 

Rögzítjük – már így is szavaztunk –, hogy Steiner Pált Lamperth Mónika helyettesíti. 

d) Magyarország Alaptörvényének módosításáról a köztársasági elnök közvetlen 
választása tárgyában benyújtott törvényjavaslat (T/6671. szám) 

Tisztelt Bizottság! Áttérünk a további tárgysorozatba-vételekre. Mivel az előterjesztők 
körében Szili Katalin képviselő asszony megjelent, köszöntöm képviselő asszonyt; az ő 
javaslatával kezdjük: T/6671. szám alatt Magyarország Alaptörvényének módosításáról a 
köztársasági elnök közvetlen választása tárgyában benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-
vételéről, illetőleg igenlő döntés esetén általános vitára alkalmasságáról döntünk. 

Megadom a szót. 
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Dr. Szili Katalin szóbeli kiegészítése 

DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Képviselőtársaim! Kedves Vendégek! Valóban, T/6671. számon nyújtottam be 2012. április 
5-én egy, az alaptörvény módosítására vonatkozó javaslatot, amely alapvetően a köztársasági 
elnök közvetlen választásának a tárgyában született. Tekintettel arra, hogy május 2-án 
köztársasági elnök urat megválasztottuk, nyilván 2017-re gondolhatok akkor, amikor ezt a 
javaslatot megteszem. 

Figyelemmel az elmúlt 20-22 esztendő tapasztalataira is, illetőleg a 2011. március 15-
én általam és a Szociális Unió által elkészített alkotmánytervezetben foglaltakra is, hiszen az 
általunk asztalra tett alkotmánytervezet közjogi berendezkedésében, túl a kétkamarás 
parlamenten, közvetlen elnökválasztásra tett javaslatot; és figyelemmel arra is, hogy 
egyébként ezzel a közvetlen elnökválasztással továbbra is megmarad az a formula, ami ennek 
a szimbolikus jelentőségét és annak a súlyát növeli; illetőleg továbbra sem rendelkezne 
különösen erős jogosítványokkal a köztársasági elnök, ezért tettük ezt a javaslatot. Ez 
gyakorlatilag egy olyan megoldást tartalmaz, hogy a pártok és a parlamenti frakcióval 
rendelkező pártok tehetnek javaslatot elnökre, akit egyébként közvetlen választással 
választanának választópolgárok. 

Tisztelt Elnök Úr! Azt hiszem, az általam beterjesztett alaptörvény-módosításnak is 
inkább szimbolikus jelentősége van, figyelemmel arra is, hogy következetesek vagyunk az 
általunk letett alkotmánytervezethez, így különösebben illúzióink nincsenek, de a rendelkező 
rész és az indokolás ismeretében kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák annak a 
tárgysorozatba-vételét és általános vitára alkalmasságát, a jövőbeni lehetőségeket is tekintve, 
figyelemmel arra is, hogy időről időre ebben a kérdésben a politikai erők többsége arra tesz 
javaslatot, hogy valóban közvetlen elnökválasztás történjen a jövőben a Magyar 
Köztársaságban. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. (Nincs jelentkező.) 

Akkor én szeretnék hozzászólni, és ennek érdekében Cser-Palkovics Andrásnak átadom az 
ülés vezetését. 

 
(Az ülés vezetését dr. Cser-Palkovics András, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Elnök úré a szó. 

Hozzászólások, reflexiók 

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Tisztelt Bizottság! Visszatérő javaslatról van 
szó, egyébként ugyanilyen tárgyú javaslatot a Jobbik is előterjesztett, de olyan értelemben is 
visszatérő javaslatról, hogy a magyar alkotmányos életet a rendszerváltozás óta folyamatosan 
kíséri a közvetlen elnökválasztásra vonatkozó javaslatok megtétele. Tehát nem először 
találkozunk ezzel a problémával, nem először találkozunk ezzel a felvetéssel. 

Én azért kértem szót, mert úgy érzem, rendkívül lényeges ennek a felvetésnek az 
alkotmányjogi megközelítésű összefüggése. Tudniillik általában a javaslattevők politikai 
indokokkal szokták ezt a javaslatot, ezt az indítványt megindokolni, és itt most én a politikán 
nem valamiféle negatív jelzőt értek, hanem a szó nemes értelmében vett politikai indokokat 
hoznak fel: a nép általi elnökválasztás, úgy gondolják, a demokrácia tökéletesebb formáját 
jelenti. Ezt az alkotmányjog tudománya alapvetően téves megközelítésnek tartja. 

Szeretném azt is hozzátenni, hogy nem véletlenül fogalmaztam úgy, hogy az 
alkotmányjog tudománya, mert az, amit én itt most véleményként kifejtek, ez nem egy 
személyes nézet, hanem az alkotmányjogászok világában általános elfogadott kánon. Ennek 
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pedig az a lényege, hogy parlamentáris kormányformájú országokhoz nem illeszkedik a 
közvetlen nép általi elnökválasztás. Nem illeszkedik azért, mert a közvetlen elnökválasztás a 
legitimációnak egy olyan magas, egyébként a parlamenttel egyenrangú szintjét adná meg az 
államfőnek, amihez egy parlamentáris kormányformában az államfő, a köztársasági elnök 
nem rendelkezik megfelelő jogkörrel. Ebben a cirkalmas megfogalmazásban én azt kívántam 
kifejezésre juttatni, megfogalmazni, másképp, mondjuk így, úgy lehetne a kérdés lényegére 
rámutatni, hogy a parlamentáris kormányformára egy jobbára, inkább protokolláris jellegű 
államfői szerep kerül kialakításra. Az alkotmányok nem ruházzák föl parlamentáris 
kormányformában az elnököt, az államfőt olyan hatalommal, amely a közvetlen 
elnökválasztásból fakadó, különösen magas legitimációt biztosítaná.  

Nagyon árnyaltan kell persze fogalmazni, mert nem véletlen, hogy hozzátettem két kis 
megszorító jelzőt, hogy jobbára, inkább protokolláris jellegű, mert az sem lenne igaz, ha azt 
mondanám, hogy a parlamentáris kormányformában abszolút protokolláris jellegű az államfő. 
Bár erre is van példa – és most remélem, az nem zavar senkit, hogy monarchiát fogok 
példának felhozni –, a brit királyságban az államfő, a király vagy királynő egy, a szó szoros 
értelmében vett reprezentatív jellegű hatáskörnek a birtoklója. Tehát nincs valóságos politikai 
hatalma, önálló döntéshozó politikai szerepköre nincs. Ehhez képest persze különböző 
megoldások léteznek. A magyar alkotmányjogi megoldásra, én ezt gondolom, leginkább ez a 
helyes kifejezés, hogy jobbára, inkább protokolláris jellegű az államfő szerepe, vagyis vannak 
olyan hatáskörei, amelyeket nem lehet lebecsülni, aminek van súlya, de hozzáteszem, hogy 
ezek a hatáskörök jogilag nagyon szigorúan körülírtak. Például feloszlathatja az 
Országgyűlést, de az alkotmány nagyon szigorúan behatárolja, hogy milyen esetekben. Vagy 
az Országgyűlés akadályoztatása esetén kihirdetheti a rendkívüli állapotot, de körülírja az 
alkotmány, hogy mikor lehet arról beszélni, hogy az Országgyűlés akadályoztatva van, ezt ki 
mondja ki, és a rendkívüli állapot kihirdetésének mik a feltételei. 

Elnézést, nem akarok elveszni részletekben, de amit feltétlenül szükségesnek tartok 
elmondani, hogy ott, ahol az államfőt közvetlenül választják, prezidenciális rendszerben, 
félprezidenciális rendszerben, ott egészen más az államfői szerepkör. Az Egyesült Államok 
elnöke a végrehajtó hatalom teljességének a birtoklója; olyannyira, hogy nincs is külön 
miniszterelnöki tisztség: egy személyben kormány- és államfő. Ehhez a rendszerhez valóban a 
nép általi elnökválasztás illeszkedik. Egyébként magát ezt az intézményt az amerikai 
alkotmány alkotói, az Egyesült Államok alapító atyái vezették be 1787-ben, pontosan ebből a 
megfontolásból. A francia rendszer – tegnap volt a francia elnökválasztás – egy 
félprezidenciális rendszer. Csak példákat mondok: a francia köztársasági elnök önmaga 
kiírhat népszavazást. A francia köztársasági elnök nevezi ki a kormányt; elnököl, ha úgy 
akarja, a kormány ülésein. Érdemi politikai döntések, nagyon is súlyponti politikai kérdések 
részvevője, sőt meghozója, és bár az alkotmány kifejezetten nem rendelkezik arról, de 
szokásjogi alapon a kormányt is menesztheti. Ezekhez a hatáskörökhöz valóban hozzátartozik 
ez a legitimáció. De ha elképzelnénk egy elnökválasztási kampányt, egy korrekt 
elnökjelöltnek az összes fontos kérdésre azt kellene a nép felé mondania, hogy van ugyan 
nézetem a nyugdíjrendszerről, van ugyan nézetem Magyarország uniós helyzetéről, a 
szociálpolitikáról, a honvédelemről, erről, arról, amarról, de ez, tisztelt választópolgárok, 
indifferens, mert az én nézeteim nem érvényesülnek, mert a kormány nézetei és a 
kormánytöbbség nézetei fognak érvényesülni, politikai felelősség őket terheli; az én 
döntéseim jelentős része, nagyobb része csak miniszteri ellenjegyzés mellett érvényes.  

Bocsánat, én itt be is fejezem, mert azt gondolom, a bizottsági ülés nem igazán arra 
hivatott, hogy alkotmányjogi eszmefuttatást hosszadalmasan hallgassunk, legalábbis olyan 
jellegűt, amire esetleg azt lehet mondani, hogy az elnök valamilyen előadás tartásának a 
hibájába esik. De azt gondolom, amit elmondtam, az annyira elég – és ebben bízom, hogy 
annyira elég –, hogy érzékeltessem a bizottság tagjaival, hogy az az álláspont, amelyet én 
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megfogalmazok, és amit tudtommal a kormányzó pártszövetség is követ, az az álláspont nem 
politikai álláspont, hanem alkotmányjogi álláspont. Ennek pedig, még egyszer, egy 
mondatban az a lényege, hogy a parlamentáris rendszerhez a közvetlen elnökválasztás nem 
illeszkedik.  

Lehet elfogadni egy ilyen megoldást, de akkor át kell rendezni az elnök hatásköreit, 
föl kell ruházni azokkal a jogokkal, amivel mondjuk, az Egyesült Államok elnöke, vagy 
legalább amivel a Francia Köztársaság elnöke rendelkezik; akkor a nép meg fogja érteni, hogy 
őt egy valóságos politikai hatalommal rendelkező személy megválasztására jogosítják föl, 
nem pedig egy többé-kevésbé csak protokolláris szerepet betöltő valakinek a megválasztására.  

Én ezen megfontolások alapján, híven az alkotmányjogi kánonhoz, és nem azért, mert 
kétségbe vonnám Szili Katalin és más hasonló elképzelések előterjesztőinek a korrekt jó 
szándékát és pozitív politikai indíttatását, de ezen alkotmányjogi kánonból adódóan ilyen 
természetű javaslatot nem tudok támogatni, és ezt nemcsak ehhez a napirendi ponthoz 
kapcsolva mondtam el, hanem tessék érteni a Jobbik hasonló tárgyú javaslatára is. És 
elnézést, hogy kicsit tovább vettem igénybe a bizottság idejét. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Megadom a szót Gaudi-Nagy Tamás képviselő úrnak, és egyben visszaadom 

az elnöklést elnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Salamon László, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. Nagyon röviden próbálok 

szólni, mert a Jobbiknak is van egy közvetlen választásra irányuló javaslata, és ott szeretném 
majd hosszabban kifejteni, bár most már szerintem nem ebben az ülésrészben, talán majd ma 
később.  

Összességében tehát mi is támogatjuk a közvetlen köztársaságielnök-választást, bár mi 
a programunkban is azt mondtuk, és most is azt mondjuk, hogy jogkör- és hatáskörbővítéssel 
kellene ez együtt járjon, az lenne a legigazibb. Tehát ilyen értelemben van igazsága elnök 
úrnak. Abban talán viszont nem osztom a véleményét, hogy a köztársasági elnök nem egy 
passzív báb tulajdonképpen (Dr. Salamon László: Én sem ezt mondtam.), bár volt 
közelmúltbeli példa erre, aki ezt bizonyította, hogy lehet így is köztársasági elnöknek lenni. 
Viszont lehet aktív kezdeményező, törvényalkotást, törvényjavaslatokat kezdeményezhet, az 
elfogadott törvények vétózásánál, alkotmánybírósági kontrolloztatásánál és sok más 
tekintetben tud egy köztársasági elnök azért aktív, alkotó, alakító szerepet játszani. Úgyhogy 
én ezt azért nem osztom, hogy magában csak egy szimbolikus és a hatáskörénél fogva egy 
gyenge köztársasági elnökről van szó, és ezért ne válassza a nép, mert mindegy. 

Amit viszont Szili Katalin javaslatában mi nem osztunk, az egy dolog, mégpedig hogy 
a jelölés jogát csak a parlamenti képviselőcsoportoknak adja meg, amit mi egy teljesen nem 
támogatható, szűkítő javaslatnak látunk. Mi úgy gondoljuk, hogy egy átlátható, mindenki 
számára nyitott jelölési sorozatnak kellene lenni. Mert tulajdonképpen, ha ez történik, akkor 
nem lesz másról szó, mint az Országgyűlés által hozandó döntésből a jelöltek kiválasztását 
meghagyjuk az Országgyűlésnek, ami az ügy érdemének 90 százalékát eldönti, és már csak az 
marad a népnek, hogy kiválassza azt, hogy az országgyűlési frakciók jelölései közül melyik az 
igazi. Úgyhogy mi tartózkodni fogunk emiatt. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: További hozzászólás? Ha nincs, akkor válaszadásra megadom a szót Szili 

Katalin képviselő asszonynak. 
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DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Én nem kívánok 
nyilvánvalóan sem alkotmányjogi, sem egyéb fejtegetésekbe bocsátkozni. Ami ennek a 
megoldásnak a lényegét jelenti, az nem az alkotmányjogi alapvető megfontolásokból, hanem 
abból a helyzetből fakadt, amit mi ezért szerettünk volna nyilván feloldani, hűen magunkhoz 
is, ami az alkotmánytervezetünkből fakad.  

Hangsúlyozom még egyszer, illúzióim nem voltak ennek a javaslatnak a sorsát 
illetően, úgyhogy köszönöm egyáltalán a bizottságnak, hogy foglalkozott a kérdéssel.  

 
ELNÖK: Ez természetesen kötelezettsége volt a bizottságnak, de ettől függetlenül 

nyilván minden ilyen kérdést alaposan meg kell vizsgálni. 
Köszönöm a viszontválaszt. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Határozathozatal következik. Elsőként arról szavazunk, hogy tárgysorozatba veszi-e a 
bizottság a javaslatot. Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 5 igen. Ellenszavazat? 
(Szavazás.) 12 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodás. Köszönöm szépen.  

A bizottság nem vette tárgysorozatba a javaslatot, így általános vitára bocsátásról nem 
szavazunk.  

Tisztelt Bizottság! Az ülés menetében szünetet rendelek el. Az ülést az interpellációk 
befejezése után folytatjuk, tehát az interpellációk vége után nyomban itt találkozunk a még 
hátralévő napirendi pontok megtárgyalására. 

 
(Szünet: 13.28–15.40) 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Az ülésünket folytatjuk.  

c) Magyarország Alaptörvényének 1. számú módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/6611. szám) 

Következő napirendi pontunk a tárgysorozatba-vétel és általános vita tárgyában Vona 
Gábor, Dúró Dóra, Szilágyi György jobbikos képviselőtársaink által T/6611. szám alatt 
benyújtott törvényjavaslat, amely Magyarország Alaptörvényének 1. számú módosításáról 
szól, ennek tárgysorozatba-vétele és tárgysorozatba-vétele esetén az általános vitára való 
alkalmasság megtárgyalása és az arról való döntés. Természetesen a tárgyalás összevont a 
tárgysorozatba-vétel és az általános vitára alkalmasság szempontjából. 

Köszöntöm képviselő asszonyt, meg is adom a szót. 

Dúró Dóra szóbeli kiegészítése 

DÚRÓ DÓRA (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
Vona Gáborral és Szilágyi Györggyel közösen nyújtottuk be a Magyarország 
Alaptörvényének módosításáról szóló előterjesztést, amelyben azt javasoljuk, hogy a 
köztársasági elnököt a későbbiekben közvetlenül válassza meg a magyar nemzet. Erre azért is 
teszünk javaslatot, mert például Orbán Viktor miniszterelnök úr 2005-ben azt mondta egy 
sajtótájékoztató keretében, hogy a köztársasági elnök megválasztása egy fontos kérdés, és az 
elmúlt időszakban a fontos kérdések eldöntése távol került az emberektől. Azonban 
miniszterelnök úr akkor jónak tartotta volna, ha az emberek közvetlenül is véleményt 
nyilváníthatnak olyan kérdésekben, mint például a köztársasági elnök személye, és ezért 
2005-ben a Fidesz részéről meghirdetett egy szimpátiaszavazást, hogy az emberek 
közvetlenül is állást foglalhassanak a köztársasági elnök személyével kapcsolatban.  

Osztom miniszterelnök úrnak ezen érvelését. A Jobbik is úgy gondolja, hogy a 
köztársasági elnök személye egy olyan kérdés, amelyben közvetlenül a népnek kellene 
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véleményt nyilvánítania. Ehhez a jelenleg hatályos jogrendben az alaptörvény módosítására is 
szükség van, ezt terjeszti elő a javaslatunk.  

Azok, akik ez ellen szoktak érvelni, még gyakran felhozzák azt az indokot, hogy a 
követlen elnökválasztással együtt járna a köztársasági elnök jogkörének kiterjesztése is, 
hiszen ha nagyobb legitimációja van az elnöknek, akkor ahhoz illik nagyobb jogköröket is 
megadni. Ha megnézzük azonban az európai példákat, akkor azt láthatjuk, hogy ugyan az 
európai köztársaságok többségében közvetlenül választják meg az elnököt, de nem minden 
esetben párosul ehhez szélesebb, valódi politikai hatást is eredményező jogkör. Például 
gyenge jogkörrel felruházott, de közvetlenül megválasztott elnök van Bulgáriában, 
Finnországban, Izlandon, Írországban, Macedóniában, Portugáliában és Montenegróban is. S 
arra is találunk példát, hogy egy ország úgy változtatta meg a köztársasági elnök 
megválasztásának módját, hogy egyébként az elnök jogkörein nem változtatott: Szlovákiában 
1999-ben változott meg a választás módja, akkor tértek át a közvetlen elnökválasztásra, 
azonban az elnök jogköre nem változott meg. És a legfrissebb példa, amely ország át fog térni 
szintén a közvetlen elnökválasztásra: ez Csehország, 2013-ban már közvetlenül fogja 
megválasztani az elnököt, eddig pedig a parlament választotta meg.  

Úgyhogy az alaptörvény ezen módosításával kérjük, támogassák azt, hogy a 
köztársasági elnököt Magyarországon is közvetlenül válasszák meg. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úré a 

szó. 

Hozzászólások, reflexiók 

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Az 
ülésünk délelőtti szakaszában volt napirenden Szili Katalin javaslata, amely szintén közvetlen 
köztársaságielnök-választást irányzott elő, bár más jelölési eljárással, ami nekünk nem volt 
szimpatikus, ezért nem is támogattuk, hiszen ő a képviselőcsoportok szuverén jogává tette 
volna, hogy ők jelöljék a köztársaságielnök-jelöltet, majd abból válasszon a nép. Ugye, ez egy 
rossz megoldás. 

Ez a megoldás, amelyet most a képviselőtársaink beterjesztettek, egy első lépés ahhoz 
az állapothoz, ami szerintünk ideális lenne egy valóban szuverén állam életében. Bár ez a 
szuverenitás sajnos, mint tudjuk, jelentős mértékben korlátozott az erőszakkal és 
megtévesztéssel kikényszerített uniós csatlakozás miatt, aminek mai napig szenvedik nemcsak 
a kormánypárti, ellenzéki képviselők, de az egész ország a gyarmatosítás következményeit. 
Viszont addig is a kis lépések elvén haladva, el kellene indulnunk, és ez a javaslat abba az 
irányba mutat, amit egyébként a Jobbik programjában is – kezemben tartom, éppen kedves 
barátunk itt átadta ezt nekem – mondtunk annak idején. Itt sem mondunk mást, célunk az 
államfő jogkörének jelentős kiterjesztése, az államfő nép általi megválasztása, és 
tulajdonképpen visszatérés egy olyan irányhoz, egy olyan hagyományhoz, amely ebben a 
jelenleg még nem az ősi államformákhoz visszatért állapotban, de valahogy mégis közelebb 
hozza az államfőt a néphez. Amely nép amúgy is rettenetesen leválasztódott a 
döntéshozataltól, saját sorsának irányításától, az elmúlt 22 évben tulajdonképpen nem 
alakítója, hanem elszenvedője volt sorsának a magyarság.  

Mindenképpen életet és lendületet hozhatna a magyar nemzet életébe egy olyan 
köztársasági elnök, aki közvetlenül kerül megválasztásra. Hiszen, mint ahogy láthatjuk is, a 
közelmúltbeli események teljesen világosan bizonyították, hogy Schmitt Pál például arra volt 
egy példa, hogy ő nem is vállalt persze mást, mintsem azt, hogy egy lojális végrehajtója lesz a 
rendszernek, és ezt teljesítette is, hiszen egyetlenegy törvényjavaslatot sem küldött vissza, 
egyetlenegyszer sem élt törvényjavaslat-tételi jogával, egyetlenegy esetben sem 
kezdeményezett, mondjuk, olyan volumenű társadalmi vitát vagy párbeszédet, amely 
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mondjuk, a magyar élet valamely jelentős kérdéseit kezelte volna. Áder Jánosról most még 
nem tudunk mit mondani köztársasági elnöki minőségét illetően, de az ő jelölése kapcsán is 
azok a kritikák, azok a hangok, azok a fenntartások, amelyek megjelentek, akár jogosan, akár 
jogtalanul, abból fakadnak, hogy pártok döntése volt, helyesebben lényegében egy párt, a 
pártszövetségben működő Fidesz–KDNP döntése volt, hogy ő legyen Magyarország 
köztársasági elnöke. Ebbe tulajdonképpen senki másnak a parlamenti többséget képező 
kormánypárti képviselőkön kívül Magyarországon, a tízmillió embernek – most már sajnos 
tízmillió alatt vagyunk – nem volt beleszólása. Ez nyilván nem jelenti azt, hogy neki ettől még 
egy olyan lojális nyuszinak kellene lenni, mint amilyen Schmitt Pál volt; reméljük, hogy nem 
is lesz az, és ahogy én őt ismerem, vélelmezem, hogy nem is lesz az. De mindenképpen már 
eleve kiemelné, ebből a mindig a politikai pártok alkui döntik el a magyar élet sorskérdéseit 
című posványból ki tudnánk mozdítani ezt a közjogi tisztséget.  

Elnök úr szépen kifejtette végül is a Szili Katalin-féle javaslat kapcsán, hogy ő 
alkotmányjogilag miért gondolja úgy, hogy ilyen jogkörű köztársasági elnöknél nincs értelme 
– gyakorlatilag ezt mondta, ugye, röviden összefoglalva: nincs értelme – a nép általi 
megválasztásnak. Én meg azt mondom, hogy viszont igenis, egy nép körében járt, ha úgy 
tetszik, magát felmutató, programmal rendelkező, választással kiválasztott emberek hitelesítő 
bélyegével rendelkező ember sokkal közvetlenebb hatást tudna gyakorolni mind a 
társadalomnak akár közhangulatára is. Ilyen jellemzőkre is figyelnünk kell. Egy társadalom 
működtetése nem csak normatív jogszabályok elfogadásának az egymás mellé rakása 
megfelelő rendben, és akkor majd bedobunk egy gépbe jogszabályokat, és akkor a végén majd 
egy jól működő társadalmat kapunk. Tehát figyelni kell a lélektani tényezőkre, tradíciókra. 
Egy ilyen típusú köztársasági elnök, akit a nép választ, titkos szavazással, öt évre, képes lehet 
arra, hogy éljen azokkal a lehetőségekkel, amelyekkel, mondom, eddig nem élt, és őt aztán ez 
a fajta legitimitás meg fogja erősíteni mindabban, amit tesz. Tehát sokkal nagyobb súlyt ad a 
szavainak, én erre hívnám fel a figyelmet. Az elmúlt időszak köztársasági elnökei nagyon 
nehezen tudtak kibújni abból a bélyegből, hogy ők valamilyen oknál fogva egy politikai alku 
eredménye folytán kerültek megválasztásra, és emiatt mindig körüllengte az ő lépéseiket az, 
hogy most egyik pártnak, másik pártcsoportnak valamilyen érdekét szolgálták vagy nem 
szolgálták. Tehát ezt egy frappáns megoldással kiszakítaná a javaslat, és a nép kezébe tenné a 
döntést, és valódi alternatívát kínál. Ha úgy tetszik, nemzetstratégiai víziók ütköztetésére is 
mód nyílna. Mert azért tegyük a szívünkre a kezünket, az országgyűlési választások fő 
szabály szerint – itt persze némi elfogultsággal azt kell mondanom, a Jobbikot érzem 
kivételnek ez alól; mi azért tényleg egy olyan komplex programot tettünk le 2010-ben, 
amiben a magyar élet minden területére kiterjedő, teljes jövőképet, reformképet javasoltunk 
az elfuserált rendszerváltás megváltoztatására, de általában a politikai választások azért a 
hatalom megragadásához vezető út jelmondatait tartalmazzák tömörítve vagy bővítve. 
Viszont a köztársaságielnök-jelöltek vitái nemzetstratégiai víziók ütköztetéseivé válhatnának, 
és tulajdonképpen jó kiegészítői, vagy ha úgy tetszik, megerősítői lennének a demokratikus 
választási rendszernek, és annak, hogy ugyan közvetett hatalomgyakorlás a fő szabály 
jelenleg Magyarországon, de mégis lenne egy olyan szereplője a magyar politikai életnek, akit 
közvetlenül választanak, aki ugyan közjogi státusát tekintve nem egy francia köztársasági 
elnök és nem az úgynevezett erős köztársasági elnök, de például Václav Klaus példája is jól 
mutatja, aki nemrégiben azt a szimpatikus mondatot mondta, hogy jelenleg az Európai Unió 
hasonlít a bukás előtt álló kommunista blokk rendszeréhez, illetve egyáltalán a Hradzsinra 
nem teszi föl az uniós zászlót, és nagyon markáns álláspontot képvisel a nemzeti szuverenitás 
terén.  

Úgyhogy így ezeket az érveket összevetve, legalább egy országgyűlési vitát, úgy 
érzem, mindenféleképpen megérne a dolog. Hiszen akkor kerülne ki a szélesebb közvélemény 
elé, akkor jutnának egyáltalán helyzetbe akár a parlamenti pártok, akár pedig a parlamenten 
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kívüli pártok, parlamenten kívüli társadalmi mozgalmak, amelyek közül nagyon sok 
egyébként nagyon régóta lelkes híve a köztársasági elnök közvetlen választásának. Úgyhogy 
legalább az esélyt adjuk meg arra, hogy erről a közjogi kérdésről, még ha az alaptörvény most 
jelenleg másképp is rendelkezik, vitát bonyolíthassunk. És hogy mennyire nem szent tehén az 
alaptörvény, azt éppen a mai napon tárgyalt EU-diktátum hatására végrehajtandó, vagy 
legalábbis a kormánytöbbség felfogása szerint végrehajtandó alaptörvény-módosítás 
szimbolizálja. Tehát magyarul hozzá lehet nyúlni, ha fontosnak érzi az Országgyűlés, az 
alaptörvényhez, hát, nyúljunk akkor most hozzá, és teremtsük meg ezt a közvetlen választási 
lehetőséget. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? Lamperth Mónika! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Tisztelt Képviselőtársaim! Az MSZP a 

közvetlen elnökválasztás pártján állt mindig is. Amikor kétharmadunk volt koalícióban, akkor 
azonban a koalícióban nem volt ennek az ügynek kétharmada, mert koalíciós partnerünk 
máshogy gondolkodott erről. 

Egyébként is azt gondoltuk, ettől függetlenül, hogy az ilyen ügyekben széles körű 
konszenzusra kell jutni, szemben a fülkeforradalom pártjaival, mi tényleg azt gondoltuk, hogy 
ilyen ügyekben meg kell állapodni vagy meg kell egyezni valamilyen módon a parlamentben. 
Ennek ellenére most tartózkodni fogunk, mert mi ezt más formában képzeljük el, és azt 
gondoljuk, hogy majd más módon egyszer ennek érvényt lehet szerezni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Gyüre Csaba alelnök úré a szó. 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Nagyon fontosnak tartom azt, legalábbis a magam részéről, hogy az emberek sajátjuknak 
érezzék ezt az országot, sajátjuknak érezzék ezt az államot, és minél inkább részt vesznek az 
emberek a döntéshozatalban, minél jobban érzik azt, hogy beleszólhatnak ennek az államnak 
az életébe, az állam irányításába, az állam vezetésébe, annál jobban magukénak érzik az 
országot, annál jobb lesz a teljesítőképesség, annál inkább miénk lesz ez az ország. 

Önmagában az, amikor pártokra szavazunk négyévente egyszer, még nem jelenti azt, 
hogy a döntéshozatalban olyan aktívan részt veszünk. Láthatjuk, hogy milyen sokan passzívak 
maradnak, hiszen nem ők határozzák meg a miniszterelnök személyét, nem ők határozzák 
meg a miniszterek személyét, kizárólag az országgyűlési képviselőkét, illetőleg a pártokét 
határozzák meg. Ezen túlmenően szerintem nagyon jó irány az, amikor azt mondjuk, hogy az 
ország első emberét, az államfőt, a köztársasági elnököt, még ha nincs is akkora jogköre, mint 
egy miniszterelnöknek, de akkor is őt legalább közvetlenül választanánk.  

Én azt gondolom, van annyira érett ez a magyar nép, hogy képes dönteni felelősen a 
megfelelő személyről, és így mindenképpen demokratikusabbá válik az intézményrendszer 
Magyarországon. Ezért támogatandó a közvetlen elnökválasztás. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Van-e még hozzászóló? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor Cser-Palkovics 

András alelnök úrnak átadom az ülésvezetést, és hozzászólásra jelentkezem. 
 

(Az ülés vezetését dr. Cser-Palkovics András, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Elnök úré a szó. 
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DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Tisztelt Bizottság! Bár Szili Katalin javaslatánál 

elég részletesen kifejtettem a magam álláspontját, amihez a szavazatok tanúsága szerint a 
kormányzó pártszövetség csatlakozott és egyetértett. Különben megjegyzem, hogy legjobb 
emlékezetem szerint a Fidesz – legalábbis a Fidesz a maga részéről – mindig a parlament 
útján történő elnökválasztást támogatta; tehát ebben töretlen az álláspontja. Az én személyes 
álláspontom is töretlen, a Magyar Demokrata Fórummal is ezt az álláspontot képviseltem, ez 
volt annak idején az MDF álláspontja is.  

Az érvekre én nem kívánok visszatérni, de kérem az előterjesztőt, ne vegye 
udvariatlanságnak. Talán annyit mégiscsak – megtiszteléseként az előterjesztőnek, nagyon 
röviden –, hogy amit részletesebben kifejtettem Szili Katalin javaslata kapcsán, hogy a 
parlamentáris kormányformától ez énidegen megoldás. 

Nem akarok végigmenni a képviselő asszony által mondottakon, de kapásból 
mondanám, hogy a finn köztársasági elnök nem gyenge hatáskörű, sőt a cseh köztársasági 
elnök sem gyenge hatáskörű köztársasági elnök. Sokkal erősebb a hatásköre, mint a magyar 
köztársasági elnöknek.  

És talán Gaudi-Nagy Tamás megfogalmazására annyit, ő azt mondta, hogy kifejtettem 
az alkotmányjogi nézeteimet. Hangsúlyozom: ezek az alkotmányjogi nézetek az 
alkotmányjogi szakma 98 százalékának a nézete. Tehát azért ezt tegyük hozzá, hogy ezek a 
javaslatok szembemennek az alkotmányjogi kánonnal, amit az alkotmányjog tudománya, 
elmélete a parlamentáris kormányformáról gondol.  

Nem arról van szó, kedves alelnök úr, hogy nem tartjuk a népet elég felnőttnek ahhoz, 
hogy önmagának elnököt válasszon, hanem úgy gondoljuk, hogy ha és amennyiben 
államfőválasztás jogával ruházzuk fel a népet, akkor az az államfő ne egy protokolláris vagy 
jobbára protokolláris, reprezentatív figura legyen, akinek sem belpolitikában, sem 
külpolitikában meghatározó szerepe nincs, nincs önálló politikai szerepköre ezekben a 
kérdésekben. (Dr. Staudt Gábor: Önálló gondolata sincs!) Árnyalt egyébként a jogi 
pozíciójának a megítélése, tehát nem lehet ezt sommásan egy mondattal rendezni, de a 
politikai döntésformáló, politikaformáló erő a parlamentáris kormányformában a parlament és 
a kormány, és nem az államfő. Tehát a nép nem elégedne meg, és teljesen igaza lenne, ha egy 
olyan protokolláris személyt választhatna csupán meg, abba szólhatna bele csupán 
közvetlenül, amely protokolláris személynek nincs a politikára igazán alakító szerepe. Akkor 
joggal mondhatná azt, hogy ruházzuk föl ilyen, olyan, amolyan jogosítványokkal – erre utalt 
Gaudi-Nagy Tamás is –; ezt úgy hívják, hogy prezidenciális rendszer. Én nem mondom, hogy 
az rossz – a magyar hagyományoknak nem felel meg különben, de például az Egyesült 
Államok rendszere egy nagyon logikus, ütőképes, hatékony rendszer. De akkor ott más 
alkotmányos berendezkedésben kell gondolkodni, nem elég azzal megelégedni, hogy 
megváltoztatjuk az elnök megválasztásának a szabályait, hanem egész más hatáskörökkel kell 
felruházni, végig kell gondolni, hogy szükséges-e a bizalmi viszony a parlament és az elnök 
között. Az Egyesült Államok elnöke például nem felel a parlamentnek, sőt politikai 
felelőssége nincs; hacsak azt nem tekintjük politikai felelősségnek, hogy a választói elé áll, ha 
akar, és ha tud, mert két ciklus után még csak nem is tud, még ha akarna sem. Tehát az egy 
más rendszer. Nem rossz rendszer ez, lehet követni; én nagyon tisztelem a prezidenciális 
rendszert meg a félprezidenciális rendszert, de olyan ez a két rendszer, tudják, mint a 
marhahúsleves és a halászlé: mind a kettő nagyon finom, de én azt nem szeretem, ha a 
marhahúslevesbe halat tesznek, vagy ha a halászlébe marhahúst. (Derültség.) Tehát ne 
keverjük ezeket a dolgokat.  

Annyit talán Gaudi-Nagy Tamás képviselő úrhoz, hogy itt az ideje, hogy beszéljünk 
róla: képviselő úr, elment az ideje. Már ne haragudjanak, erről az alkotmányjogi kérdésről az 
új alaptörvény megalkotásakor folytattunk vitát, ráadásul önök ebben a vitában részt is vettek; 



- 61 - 

még csak azt sem tudom önöknek mondani, hogy miért nem vettek benne részt, mert részt 
vettek. Módosító javaslatuk volt. Most lehet azt csinálni, hogy ha úgy gondoljuk, hogy ennek 
az országnak arra van szüksége, hogy kéthavonta kinyitjuk az összes alkotmányjogi kérdést, 
de nem biztos, hogy én ezt szerencsésnek gondolom. (Dr. Lamperth Mónika: Tizenegyszer 
módosították az alkotmányt!)  

Úgyhogy változatlanul azt tudom mondani, hogy nem azért, mert mi nem tartanánk a 
népet alkalmasnak, megfelelőnek, kellően érettnek az elnökválasztás kezébe adására, hanem a 
kifejtettek okán, az alkotmányos rendszer teljes logikáját tekintve nem tudunk támogatni egy 
olyan rendszert, egy olyan változtatást, ami ebben a rendszerben énidegen lenne, és 
diszfunkcionális is lenne meggyőződésem szerint.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Megadom a szót Turi-Kovács Béla képviselő úrnak, utána Szakács Imre 

képviselő úr jelentkezett; és visszaadom az elnöklést elnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Salamon László, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm a szót. Ha már egy ilyen élvezetes 

témánál vagyunk, nem tudom megállni, hogy ne szóljak hozzá. 
Mi, kisgazdák a két világháború között a szabad királyválasztás pozíciójában voltunk 

(Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Ezt mi most is támogatjuk!) – nem akarom hangoztatni, hogy lehet, 
hogy most is. (Derültség. – Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Mi nem haragszunk érte! – Dr. Staudt 
Gábor: Támogatjuk!) De hogy világos legyek, a második világháborút követően pedig a 
köztársasági elnök nép általi választását támogattuk.  

Elnök úrnak számos megállapításával egyetértek, némellyel nem. Azzal például 
tökéletesen egyetértek, hogy jelentős mértékben post festam vagyunk ebben az ügyben. 
Ugyanis van egy alkotmányunk, amelyet, úgy gondolom és remélem, nyilván menet közbeni 
alakítgatásokkal, ezt hiába is tagadnánk, de tartós és hosszabb időre szóló alkotmánynak 
gondolunk. Ez a berendezkedés pedig, amit ez az alkotmány sugall – ebben értek egyet elnök 
úrral –, döntően egy parlamentáris formációhoz kötődik, ennek megfelelően itt ez a fajta 
köztársaságielnök-választás látszik a helyesnek. 

Azzal azonban vitatkoznék, mindenki mással, hogy a magyar köztársasági elnöknek 
gyenge lenne netán a jogköre. A magyar köztársasági elnöknek egy középerős jogköre van. 
Még érhet meglepetés sokakat, ha ezzel egy köztársasági elnök tényleg él is. Ugyanis az én 
meggyőződésem szerint az elmúlt időszakban azért alakult ki egy olyan kép, egy ilyen 
látszatkép, minthogyha egy gyenge jogosítványú köztársasági elnökünk lenne, mert a 
köztársasági elnökök többsége vagy egyirányú volt – most nem akarom megnevezni, mert 
csak a zöld irány volt az, amelyik éppenséggel igazán érdekelte –, vagy éppenséggel csak a 
jog volt az, amelyen kifejezetten mint speciális területen mozogni kívánt, mégoly rendes 
ember esetében is. Egészen más a helyzet meggyőződésem szerint akkor, amikor politikus 
köztársasági elnök van. Ezért én arról vagyok meggyőződve, és arra kérem jobbikos 
barátainkat is, hogy adjunk csak időt arra, hogy kiderüljön, egy politikusi és politikusként 
köztársasági elnöki pozícióba került, egyébként határozott egyéniség, ebben az egyébként 
most meglévő jogosítványokban milyen kiteljesedést tud produkálni. Ugyanis az a 
véleményem, és ebben is egyetértek, azt hiszem, sokakkal, hogy a fékek és ellensúlyok 
rendszere nem föltétlenül csak abban nyilvánul meg, amit szocialista barátaink nagyon 
gyakran elmondanak, és amelyekben itt különböző ágazatokat, az államnak különböző ágait 
próbálják fékek-ellensúlyokként egymással szembeállítani. Nagyon erőteljes szerepe lehet egy 
demokratikus kibontakozásban vagy egy tökéletesebb demokrácia kialakításában annak a két 
meghatározó személyiségnek, egyéniségnek, akik közül az egyik köztársasági elnök, a másik 



- 62 - 

miniszterelnök; mindkettőnek megvannak a maga jogosítványai. Ezek olyan módon 
kiegyensúlyozhatják egymást, hogy akár hosszabb távon is megnyugtató megoldást képesek 
adni.  

Hosszabb távon azonban a magam részéről nem zárnám ki annak a lehetőségét, hogy 
elkövetkezik az a fajta alkotmányos fejlődés, ahol a köztársasági elnök nép általi 
megválasztása lehetséges. Még egyszer hangsúlyozom, meggyőződésem szerint a mai 
alkotmányunk – amelyet azért nagyjából-egészében, bár nemmel szavazott a Jobbik például, 
de én úgy gondolom, maga a jelenlétük is azt igazolta, hogy az alkotmányozásban részt 
kívántak venni – hosszabb távon képes arra, hogy stabil alkotmányos hátteret adjon. 

Még egy utolsó gondolat, amire már utaltam. Természetszerűleg nem gondolom, hogy 
az elfogadott alkotmánynak ne lennének olyan részei, amelyeken majd nem kell változtatni. 
Föl tudnék néhány olyat is sorolni, amely meggyőződésem szerint nem is való az 
alkotmányba; nem fogom mondani, mert némelyek megsértődnének tőle. De azt kell 
mondanom, hogy előbb vagy utóbb ezen nyilván majd változtatni kell. Tudományos 
kérdéseket például nem érdemes az alkotmányban rögzíteni, mert a tudományos kérdések 
időnként változnak, és azt gondolom, ezekre a változásokra később sor is kerül.  

Mindezek alapján tehát a magam részéről ilyen fenntartások mellett nem tudom 
támogatni az előterjesztést. 

 
ELNÖK: További hozzászólás? Szakács Imre! 
 
DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. A Szili Katalin 

képviselőtársunk és a Dúró Dóra által képviselt felszólalásnál sem hangzott el egyik esetben 
sem szerintem egy momentum, amelyet talán érdemes a jegyzőkönyv számára elmondani. 
Huszonkét évvel ezelőtt erről döntött a magyar nép. Volt egy népszavazás négy kérdésben, és 
az egyik kérdés, ha én jól emlékszem – nem tudom, elnök úrra nézek, ő nálam rutinosabb és a 
politikában régebben bent lévő személy –, az arról szólt, hogy közvetlen vagy közvetett 
elnökválasztás legyen Magyarországon; ez volt a „négy igenes” népszavazás. Akkor ebből az 
sült ki, hogy nem közvetlen elnökválasztás lett.  

Ezt csak azért mondtam, hogy persze 22 év nagy idő, egy nemzedék felnőtt ez alatt, 
tehát lehet ezen vitatkozni, de gyakorlatilag volt erről már megkérdezve a rendszerváltozást 
követően a magyar nép. 

 
ELNÖK: Az elnöklés átadása nélkül a történeti hűséghez tartozik, hogy akkor abban a 

speciális összefüggésben volt népszavazás, hogy a szabadon választott parlament válasszon-e 
köztársasági elnököt, vagy előtte egy ízben egyszer a nép. (Dr. Szakács Imre: Igen.) Mert az 
alkotmányban is az volt, hogy a parlament fog elnököt választani. A politikai összefüggései 
nagyon érdekesek lennének, de arra tényleg kevés az idő. Fölmerült egy Szocialista Párt által 
támogatott erős reformkommunista elnök, amit az SZDSZ elsősorban az ő hatalmi pozícióból 
való kiszorításának vett, és ezzel szemben lett föltéve egy olyan kérdés, amiből azért nem 
biztos, hogy mindenki számára kiderült, hogy a közvetlen vagy a közvetett elnökválasztás 
között és különösen nem örökérvényűen döntöttek volna. Úgyhogy elnézést, ez hozzátartozik 
a dologhoz; még így is ildomtalan volt, sőt talán nem is teljesen szabályos, de 
megbocsátjátok, hogy nem adtam át az elnöklést, csak kiszaladt a számon. Úgyhogy most 
gyorsan befejezem ezt a megszólalásom.  

Van-e még más hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. Akkor válaszadásra 
megadom a szót Dúró Dórának. 
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Dúró Dóra válasza 

DÚRÓ DÓRA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Köszönöm mindenkinek a 
hozzászólásokat. Röviden reagálnék azokra a kifogásokra, amelyeket itt felhoztak. 

Egyrészről jelen politikai helyzetben úgy gondoljuk, hogy indokolt akár az 
alaptörvény módosítása is. Nyilvánvaló, hogy a kormányzó többség olyan szándékkal fogadta 
el ezt az alaptörvényt, hogy hosszú távra szerette volna változatlanul hagyni, és ez a törekvés 
helyes is, hiszen az alaptörvény jellegéből adódik, úgy gondolom, hogy nem gyakran 
módosítja az ember. Azonban úgy gondoljuk, hogy a köztársasági elnöki tisztség méltóságán 
esett csorba megköveteli most akár azt is, hogy módosítsuk az alaptörvényt, és egyébként azt 
is, hogy a nép kezébe adjuk a döntést, hiszen úgy adhatjuk vissza ennek legitimációját és az 
embereknek ebbe a tisztségbe vetett bizalmát, ha ők közvetlenül beleszólhatnak ennek 
eldöntésébe. Tehát úgy gondoljuk, hogy az a botrány, amely most a köztársasági elnöki 
tisztség kapcsán kialakult, egyrészt indokolttá teszi azt is, hogy az alaptörvényt módosítsuk, 
másrészt pedig azt is, hogy a népnek adjuk vissza a közvetlen elnökválasztás lehetőségét.  

Azt nem tudom érvként elfogadni, hogy 22 éve erről döntöttek a magyarok, hiszen 
2008-ban meg arról döntöttek, hogy nem szeretnének tandíjat, most mégis ezt vezeti be a 
kormányzat. Tehát azért, hogy 22 évvel ezelőtt milyen körülmények között miről tartottak 
népszavazást, az nem zárja ki annak lehetőségét, hogy most, 2012-ben változtassunk ezen a 
szabályon. Egy népszavazás sem vagy egy alaptörvény sem örök érvényű, ezért úgy 
gondolom, indokolt ennek a javaslatnak a tárgysorozatba-vétele és az általános vitája is majd. 

Lamperth Mónika képviselő asszonynak is szeretnék válaszolni. Ez az előterjesztés 
nem szól arról, amit ő kifogásolt, hogy ők más módon szeretnék megválasztani a köztársasági 
elnököt. Ez az előterjesztés kizárólag a közvetlen választásról szól, és csak a határidőket 
rendezi, sem azt, hogy ezen a választáson milyen módon lehessen jelöltet állítani, sem azt 
nem tartalmazza, hogy a szavazás egyfordulós vagy kétfordulós legyen. Tehát számos olyan 
kérdés van, amelyet nyitva hagy, és sarkalatos törvény hatáskörébe utalja. Tehát azt az érvet 
nem tudom ellenérvként elfogadni, amit ő elmondott. 

Ahogy azt sem tartalmazza ez az előterjesztés, hogy a köztársasági elnöknek 
egyébként a jogkörén változtatni szeretnénk-e. Tekinthetjük ezt gyengének vagy közepesen 
erősnek, ez is ebből a szempontból mindegy, hiszen csak a közvetlen választásról van szó, és 
ha a támogatók úgy gondolják, hogy ehhez szükséges változtatni, erősíteni a köztársasági 
elnök jogkörét, akkor ezt meg lehet tenni, alaptörvény-módosítással, illetőleg a köztársasági 
elnökről szóló törvény módosításával. Tehát úgy gondolom, hogy itt olyan ellenérvek is 
elhangzottak, amelyek ennek a javaslatnak nem tárgyai. Úgyhogy én kérem szépen mindezek 
ellenére, hogy támogassák a javaslatot. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik, előtte azonban rögzítjük, 

hogy Papcsák Ferencet Molnár Attila helyettesíti. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Először arról döntünk, hogy tárgysorozatba veszi-e a bizottság a javaslatot. Ki ért 
egyet a javaslat tárgysorozatba-vételével? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) Ez 2 
igen szavazat. Ellene? (Szavazás.) 18 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) Nem volt. Tehát a 
bizottság nem vette a javaslatot tárgysorozatba, és így az általános vitára való alkalmasságról 
sem szavazhatunk. 

e) Magyarország Alaptörvényének módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6719. szám); 
f) Magyarország Alaptörvényének módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6720. szám); 
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g) Egyes szexuális magatartászavarok visszaszorítása érdekében szükséges 
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/6721. szám) 

Következő napirendi pontunk megint egy alaptörvény-módosítási javaslat, amelynek 
Mirkóczki Ádám képviselő úr az előterjesztője T/6719. szám alatt. Nem látom a képviselő 
urat; az előterjesztő távolléte a tárgyalást nem akadályozza. 

Megnyitom a vitát. Ki kíván hozzászólni? Gaudi-Nagy Tamás! 

Hozzászólások, reflexiók 

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Az 
előterjesztő sajnos nem tud itt lenni, úgyhogy megkért, hogy röviden próbáljam tolmácsolni 
az álláspontját.  

Ez gyakorlatilag egy komplex jogszabálycsomagnak egy része, illetve ha jól értettem, 
akkor elnök úr ezt egyben… – vagy különválasztva terjeszti a bizottság elé? 

 
ELNÖK: Önálló számot kaptak a napirendi javaslatok. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): De én egyrészt javaslom, hogy folytassunk 

együttes vitát… (Közbeszólások.)  
 
ELNÖK: Közfelkiáltással egyetértés van, de szavazni majd külön kell róluk.  
Akkor rögzítsük, hogy ezzel formalizáljuk a dolgot, hogy tehát az e), f) és g) napirendi 

alpontok együtt tárgyalandók – mind a három, ugye? (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Igen.) –, a 
bizottság közfelkiáltással így döntött, szavazásra külön nem kell feltennem. A szavazás róluk 
pedig külön-külön fog történni. Mindegyiknek Mirkóczki Ádám az előterjesztője, a T/6720. 
és T/6721. számú idekapcsolt törvényjavaslatoknak is. 

Ennek megfelelően ismertetnem kell, hogy Handó Tünde, az Országos Bírósági 
Hivatal elnöke a T/6721. számú törvényjavaslathoz írásbeli észrevételeket terjesztett elő, mely 
képviselőtársaink rendelkezésére áll.  

Így tehát most megteremtettük formálisan is az együtt-tárgyalás feltételeit, és 
elhangzott az ehhez szükséges elnöki felvezető is. 

Tessék, képviselő úr, folytassa tovább a hozzászólását! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. A javaslatcsomag 

keletkezési oka, azt gondolom, eléggé nyilvánvaló. Tehát a hagyományos társadalmi, 
konzervatív értékkötődésű embereket már régóta sérti, bosszantja, felháborítja, de ezen 
túlmenően még az emberi méltóságukat is sérti az, hogy az egyes szexuális devianciák, így 
például az azonos neműek közötti szexuális kapcsolat és egyáltalán ez a világ, ahogy ezt ők 
nevezik az Európa Tanácsban, az LGBT-témakör Magyarországon is egyre nagyobb teret kap, 
mégpedig a köztájékoztatás terén és a közterületeken is. Ennek leginkább az úgynevezett 
„meleg büszkeség menete” szokott lenni a legjellegzetesebb példája, amely valóban évről 
évre ezerszám háborítja fel a konzervatív gondolkodású embereket, de azt gondolom, talán 
azokat a homoszexuális kötődésű embereket is, akik adott esetben tényleg vagy valamifajta 
genetikai meghatározottság, vagy egyszerűen valamilyen, akár betegségnek nevezhető vagy 
bármi okból azonos neműek iránt vonzódnak. Ez a fajta magamutogató, piedesztálra emelő 
jellegű megjelenítése az azonos neműek közötti kapcsolatnak tényleg még jelenleg a magyar 
társadalomban – ezt hozzá kell tegyem, és remélem, még sokáig – nem élvezi a többséget. 

El kell mondanom, hogy vannak rettenetes példák. Én tavaly az Egyesült Államokban 
jártam június 4-ei megemlékezéseken, és Chicagóban aznap volt szerencsém a napilapot 
kinyitva elolvasni azt a hírt, hogy a chicagói polgármesteri hivatal előtt negyven boldog ifjú 
pár kelt egybe – csak a probléma az volt, hogy egyneműek mindannyian. (Szórványos 
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derültség.) És elképesztő képsorozatok voltak – ezt most hadd ne részletezzem, bár úgy 
látom, most kiskorúak itt nincsenek. És mindezt büszkén megírva, hogy itt a kedves hölgy, 
aki éppen most csókolózik párjával az ünnep kapcsán, a polgármesteri hivatal, mit tudom én, 
főosztályvezetője, a másik nem tudom, kicsoda, jelentős személyiség; és a polgármester 
élénk, komoly támogatásával, aki egyébként Barack Obama választási kampányfőnöke volt. 
Úgyhogy azért az ember ezt megtapasztalja. Az Európa Tanácsban képviselőtársainkkal 
együtt tapasztaljuk, hogy ott is egy meglehetősen erős nyomulás figyelhető meg.  

Rögzítsük, nyilván – mielőtt még bárki félreértésbe kerülne, és megkapnánk a 
szokásos vádakat, hogy itt homofóbok, meg nem tudom, micsodák vagyunk –, hogy az 
azonos neműek közötti vonzódás, hogy mondjam…, intim szférában történő kifejtése, annak 
minden következményével együtt, gyakorlatilag a magánügye mindenkinek, tehát ezt tiltani, 
üldözni, felszámolni, megsemmisíteni nyilván nem lehet. Hosszú történeti visszatekintéseket 
lehetne itt mondani, hogy valóban, a történelem különböző stációiban társadalmi jelenségként 
jelen volt mindig is ez az elem, még ha talán nem is olyan durva formában, mint ahogy a 
„300” című film megragadta, hogy a spártai katonák is kvázi párocskaként, pártként védték 
egymást és harcoltak, ami picit azért talán túlzás is. De tény és való, hogy az intim szférán 
kívüli megjelenítése, erőteljes, agresszív, erkölcsi közérzületet sértő, romboló, például a 
fiatalság nemi fejlődését hátrányosan befolyásoló jellegű megjelenítése már, úgy gondoljuk, 
hogy büntetendő, tiltandó. Tehát ezt próbálja a javaslat megfogni. Egyrészt nyilván itt, az 
alaptörvénynél a gyülekezési szabályokra vonatkozó – Szabadság és felelősség – VIII. 
cikkhez kellett az előterjesztőnek ezért javaslatot tenni. Közerkölcs és közérdek mint 
alapjogot korlátozó jogcím; az európai emberi jogi egyezmény dogmatikája szerint 
lehetőséget ad arra, hogy ilyen megszorítást alkalmazzunk. Tehát úgy gondolom, hogy 
nemzetközi egyezményekbe nem lenne ütköző egy ilyenfajta megszorítás, amely 
gyakorlatilag azt mondja, hogy az ilyen típusú gyülekezések, amelyek ilyen szexuális 
zavarokról és azonos neműek között szexuális kapcsolat létesítéséről szólnak, ne legyenek 
lényegében tudomásul vehetők.  

Ugyanez vonatkozik a sajtóban megjelenő részre. Itt hosszabban én nem érvelném ezt. 
Nekem itt van egy szakmai álláspontom, én igazából a széles értelemben vett 
véleménynyilvánítási szabadság talaján állok. Úgyhogy itt adott esetben az előterjesztő 
szövegére hagyatkozzunk, de én azt mondom, hogy ugyanúgy, mint ahogy a szélsőségesnek 
minősített vagy a gyűlöletkeltőnek minősített szövegek toleranciája szerintem egy fontos 
alkotmányos érték, az USA alkotmányának első kiegészítése az a helyes út, amit szerintem 
követnünk kell. Az USA-ban nyugodtan lehet több náci párt is, a Mein Kampfot is simán 
forgalomba hozhatják; belefér a rendszerbe, mert gyakorlatilag ütköznek az érvek, és a 
demokrácia kifejtéséhez, működtetéséhez kell az, hogy egyes olyan vélemények 
megnyilvánuljanak a közélettel kapcsolatban, amelyek akár túlzónak, meghökkentőnek, 
bántónak vagy éppenséggel gyűlöletkeltőnek minősíthetőek, csak éppen nem azok, csak 
annak szokták minősíteni. 

Viszont amikor egy öncélú – én itt tudom megragadni a véleménynyilvánítási 
szabadságra, a IX. cikkre vonatkozó megszorító részt támogathatónak talán, hogy amikor egy 
öncélú – életmód, ráadásul a társadalom közérzetével nem találkozó életmód propagálásáról, 
erőszakos terjesztéséről van szó, ott már lehet megszorítást alkalmazni.  

A harmadik eleme a csomagnak, ez a T/6721-es, itt több jogszabály módosítását 
rendelné el, ezek között is legkülönösebben Btk.-tényállást hozna létre szexuális 
magatartászavar népszerűsítése címen; az a 18. életévét betöltött személy, aki más azonos 
nemű személlyel folytatott szexuális kapcsolatot – ugye, ezt fajtalanságnak definiálja ebben a 
formában a javaslat –, az bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel 
sújtandó; és különböző minősített esetek alakzatait is még tartalmazza, kiskorú sérelmére 
elkövetett eset, illetve felügyelet, gondozás, gyógykezelés alatt álló körben is felmerül ez. Ez 
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egyébként egybecseng a most a Ház előtt levő, gyermekbarát igazságszolgáltatásra vonatkozó 
törvényjavaslat minősített kategóriáinak rendszerével.  

Ami kicsit most meglepett minket, Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnök 
asszonyának az álláspontja, amely egyrészt az alaptörvényre hivatkozik, és azt mondja, ott 
semmifajta különbséget, megkülönböztetést nem lehet akár faj, szín, nem… Mondjuk, ez 
érdekes, egyszer már mondja meg nekem valaki, hogy szín, milyen színek alapján lehet 
megkülönböztetést tenni; milyen színek vannak? Az Amerikai Egyesült Államokban 
egyébként nyugodt szívvel beírják az elkövető faját – race – a rendőrségi fájlokba, és ezt az 
újságok közzé is teszik – de mindegy. Itt tehát a lényeg az, hogy különbségtétel nélkül 
biztosítja, csak ugye ezt nem viszi tovább, hogy az európai Emberi Jogi Egyezmény, de az 
ENSZ alapokmánya is, a polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya lehetővé 
teszi az alapvető szabadságjogok korlátozását, különösen közerkölcsre, közérdekre tekintettel. 
És amit meg igazán nem értünk itt, bevalljuk őszintén, az ő álláspontjában, amikor azt 
mondja, hogy „hátrányosan különbözteti meg az azonos nemű személlyel folytatott szexuális 
kapcsolatot, amelyet fajtalanságnak jelöl meg”. Hát, ugye, itt az egész javaslat erre épül. Nem 
azt mondja, hogy hátrányosan különbözteti meg, hanem azt mondja, hogy védjük 
tulajdonképpen a hagyományos szexuális orientációt a nem hagyományos szexuális 
orientációval szemben, amely, még egyszer mondom, az Európa Tanácsban megdöbbentő 
intenzitással van jelen. Azt hiszem, most hirdették meg az LGBT, tehát az azonos neműek 
közötti vonzódást népszerűsítő mozgalmak évét, és akkor most egy teljes európai felmérés 
lesz, hogy mennyire érvényesülnek a homoszexuálisok jogai. Én úgy gondolom, ez tényleg 
egy túlhajtott helyzet. És amit ő itt mond, hogy „a fajtalanság a büntető anyagi jogban nem az 
azonos neműek szexuális kapcsolatát jelenti”, hanem utal a Btk. 210/A. § (2) bekezdésére: 
„minden súlyos olyan szeméremsértő cselekményt, amely nemi vágy felkeltésére, 
kielégítésére szolgál, a közösülés kivételével”. Most itt van egy kulcselem, és itt a Csemegi-
kódexet érdemes felidéznünk: a Csemegi-kódex ugyanis nagyon határozottan úgy 
fogalmazott, bár egyoldalúan közelítette meg a dolgot, hogy ő közösülésnek például nem 
minősíti az azonos neműek szexuális kapcsolatát; most hadd ne menjek bele biológiai 
elemzésekbe, de gyakorlatilag nem erre találták ki ezt a fogalmat. És ráadásul úgy fogalmaz a 
jogszabály, az akkori jogszabály, hogy ezt csak férfi követheti el nővel szemben… – volt már 
példa nemrégiben Oroszországban fordított esetre is. (Folyamatos zaj, közbeszólások.) Tehát 
új definíciót hoz be. 

Tudom, hogy alapvetően most ez a javaslatcsomag el van rendelve, hogy milyen sorsa 
legyen, de ettől függetlenül azért mindenképpen szeretném felütni azt a témát, hogy itt az, 
hogy most a fajtalanságnak van egy Btk.-beli fogalma, amely ráadásul a közösülés alól 
kiveszi az azonos neműek kapcsolatát, az egybecseng a mi javaslatunkkal. Tehát nem értjük 
Handó Tünde érveit, és ez pontatlan, jogbizonytalanságot eredményező megfogalmazást 
hozna. (Dr. Lamperth Mónika: És minél tovább beszél, annál inkább!) Pontosan az 
ellenkezőjéről van szó. Pontosan a hagyományos szexuális orientáció védelmére vonatkozó 
eszközrendszert ad a jogalkalmazó kezébe, mind a szabálysértési, mind a büntetőjogban, 
médiaalkotmányban, amit a kormánytöbbség terjesztett elő és támogatott. Azért ott is egy 
jelentős hangsúlyt kap azért a hagyományos szexuális orientáció védelme.  

Tehát valahogy úgy lenne szerintem konvertálható a saját álláspontjukhoz a mostani 
szavazatuk, ha legalább vitára bocsátanák ezt a javaslatcsomagot. Nézzük meg, hogyha 
valóban büntető anyagi jogi szempontból vannak itt definíciós problémák, akkor próbáljuk 
konkretizálni, de ne söpörjük le hivatalból ezt a javaslatot. Ami egyszerűen tulajdonképpen – 
még egy utolsó záró gondolatként – egy nemzeti érdekvédelem is, ha úgy tetszik. Sajnos azt 
kell látni, hogy a világban jelen lévő szupremacionista törekvések a nemzetek különösségét, 
egyediségét, a hagyományokat, a tradíciókat próbálják szétzúzni. És ennek sajnos egy 
előretolt hadoszlopa az úgynevezett LGBT-témakör, és ezzel szemben az önvédelem, a jogos 
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védelem keretei között egy nemzetnek meg kell alkotnia saját szabályait, természetesen 
tiszteletben tartva a másságot. 

 
ELNÖK: További hozzászólás? Lamperth Mónika! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 

Képviselőtársaim! A lényeget sokkal rövidebben is el lehet mondani. (Derültség. – Dr. 
Gaudi-Nagy Tamás: Na! Halljuk!)  

Handó Tünde elnök asszonynak igaza van abban az álláspontjában, hogy a 
törvényjavaslat hátrányosan különböztetné meg a homoszexuálisokat, és hogy a szexuális 
magatartászavar pontatlan és jogbizonytalanságot eredményező megfogalmazás. Önmagában 
ez is elég lenne, de én hozzáteszek még érvet, ami miatt a Magyar Szocialista Párt elutasítja 
ezt a törvényt. 

Először is az az indokolás, amit itt Gaudi-Nagy Tamás fölsorolt és itt elmondott, ez 
szégyen. Innen már csak néhány lépés az, amit a fasiszták csináltak, hogy elvitték és 
gázkamrába zárták a homoszexuálisokat. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Tudtam, hogy ez jön!) De 
ha tudta, akkor meg miért nem próbálja meg tisztességes ember módjára végiggondolni (Dr. 
Gaudi-Nagy Tamás: Mert nem fogok igazodni, Mónika, a pc szövegéhez!) azt, hogy ilyen 
gyűlöletkeltő szövegeket… 

 
ELNÖK: Képviselőtársaim! Bocsánat, egy pillanat! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Nálam van a szó, úgy tudom. 
 
ELNÖK: Bocsánat! Az alkotmányügyi bizottságban az a szokás, hogy van felszólaló, 

és utána, aki szeretne hozzászólni, az szót kér, és egymást meghallgatjuk. 
Most Lamperth Mónikánál volt a szó. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát ez egy 

gyűlöletkeltő szöveg volt, ahonnan, ahogyan az előbb is említettem, csak néhány lépés az, 
amit a fasiszták csináltak a homoszexuálisokkal. 

A Magyar Szocialista Párt azt szeretné, hogy ezek az emberek ugyanolyan jogokat 
kapjanak, mint bárki más. Ugyanúgy fizetik az adót, és ugyanúgy biztonságban akarják érezni 
magukat, diszkrimináció nélkül, mint bárki más. Ez a törvényjavaslat, amelyet beterjesztettek, 
gyűlöletkeltő, diszkriminációra alkalmas, és ezért nem támogatjuk. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Gyüre Csaba képviselő úr! 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Bizottság! Hát, 

nagyon érdekes ez az okfejtés, és lehet, hogy Lamperth Mónika képviselőtársam, illetve az 
MSZP is ellene van ezeknek a törvényjavaslatoknak, de azért mérlegelnünk kell, hogy a 
társadalomnak erről mi a felfogása, mi az alapvető felfogása, illetve mi a társadalom érdeke, 
illetve milyen irányba menjen az ország. Bár lehet ezzel vagdalkozni, hogy Gaudi-Nagy 
Tamás képviselőtársunk rossz irányba viszi, és lehet itt a gázkamrákat vizionálni, de 
egyáltalán nem erről van szó. Egy teljesen egészséges társadalomvédelemről van szó.  

Nem szabad hátrányos helyzetbe helyezni, megkülönböztetni a homoszexuálisokat, 
mondja Lamperth Mónika képviselőtársunk. De én azt sem gondolom, hogy a társadalom által 
nem bevett magatartásformákat reklámozni kellene ebben az országban. Mert ilyen alapon 
nem szabad hátrányos helyzetbe helyezni az alkoholistákat, a drogosokat – ők is nyugodtan 
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vonuljanak fel, nyugodtan az óvodák, az iskolák előtt mutassák, hogy hogyan kell drogozni, 
hogyan kell beszúrni maguknak az injekciót, hogyan kell meginni egy liter pálinkát egy 
szuszra! (Derültség.) És mutassuk be, népszerűsítsük azt a programot Magyarországon, hogy 
a deviancia legyen minél inkább népszerű, és már a gyerekek is ismerkedjenek vele. A 
televízióban is mutassuk be ezeket rendszeresen, legyenek rendszeres felvonulások, és lássuk 
meg, hogy milyen társadalmat fogunk építeni! Mert nagyon jól tudjuk, hogy a 
homoszexuálisok házasságából milyen szép gyermekek fognak születni, milyen szép jövő lesz 
abból, ha ők fognak összeházasodni.  

És Gaudi-Nagy Tamás igenis elmondta, hogy nekik joguk van a magánéletükhöz. 
Joguk van, amennyiben férfi férfit, nő nőt szeret, ezt otthon, a négy fal között tegye; ehhez 
senkinek semmi köze nincs, és ebbe nem is kívánunk beleszólni. Mi csak egyet kérünk, és ez 
a törvényjavaslat is erre vonatkozik: ezt ne reklámozzuk, ne tegyük követendő 
magatartásformává, ne neveljük arra a magyar ifjúságot, hogy neki ez legyen a példa, és ezt 
kell követniük. 

A társadalom védelme alapvető kötelezettsége a parlamentnek, ezért kérem önöket, 
hogy támogassák. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Személyes érintettség keretében is 

megszólalnék (Közbeszólások: Te is? – Derültség.) – éppen nincs bent most Lamperth 
Mónika, sajnálom. Nem Gyüre Csaba szavai miatt, ő megvédett, de azért ezt én tartom 
igazából szégyenletesnek és egészen megdöbbentőnek, hogy egy magát felvilágosultnak tartó, 
emberi jogok iránt elkötelezett – bár ezt nem nagyon mondják, de azért úgy tesznek, mintha 
így lenne – párt képviselője, Lamperth Mónika azt mondja, hogy az én ezzel kapcsolatos, 
tehát a tradicionális szexuális orientáltság védelmére vonatkozó törvényjavaslat kapcsán 
elmondott érveim gyűlöletkeltőek, és innét már csak egy lépés a gázkamra. Aki ezt mondja, 
már elnézést kérek, ott valami súlyos orvosi kezelésre van szükség. Ez egyszerűen már 
tényleg beteges; sajnos erre tényleg azt kell mondanom, ez egy beteges dolog.  

Most nyilván nem akarok átcsapongani arra, hogy pont ezt a bizonyos ilyen típusú 
beszédek és magatartások elleni javaslatát az MSZP-nek viszont támogatta a kormánytöbbség, 
és ha elmegy ebbe az irányba az Országgyűlés, akkor ezek szerint, ha jól értelmezem, ilyen és 
ehhez hasonló vitákban még előterjesztői indokolást sem lehet elmondani, mert azt 
kinyilvánítja róla Lamperth Mónika, hogy gyűlöletkeltő, és gázkamrát kezdek már itt ácsolni 
a sarokban. Ezt én egyszerűen kikérem magamnak! Azt kell mondanom, hogy nem értette 
meg a dolog lényegét. A dolog lényege az, hogy senki nem különbözteti meg hátrányosan, de 
előnyt ne lehessen élvezni, és ne lehessen rongálni a társadalom egészséges szöveteit a 
buzerancia népszerűsítésével, mert egyszerűen ez a nemzet számára káros, minden egészséges 
nemzet számára káros. 

Még hadd osszak meg egyetlen „élményt”. Megvallom őszintén, azért elég sokkoló, 
aki Londonban elmegy például egyes negyedekbe, mondjuk, a Soho és környékére, 
egyszerűen sokkoló az az élmény; szabad ország, férfibárok, buzibárok sorozata egymás 
mellett, ahol gyakorlatilag egymással csókolózó… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, ne tessék ilyen kifejezéseket… 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): …összekeveredő párok… 
 
ELNÖK: Képviselő úr! Ne tessék ilyen kifejezéseket használni! Amit maga mondani 

akar, arra van egyetemesen elfogadott kifejezés. 
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tessék segíteni, elnök úr, melyik az? 

(Derültség.)  
 
ELNÖK: Nem segítek, képviselő úr. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Jó. Igen, hát van többfajta megfogalmazás; 

lehet homoszexualitásról beszélni, lehet melegekről beszélni, meg minden egyébről. De egy a 
lényeg, hogy egy erkölcsi állapotot és egyszerűen morált, emberséget sértő élmény ezeket a 
buzibárokat… – de hát ez az elnevezése, most nem tudok mit mondani! – szemlélni, de még 
Brüsszelben is! Kérem szépen, Brüsszelben, az Európai Parlament épületétől egy kilométerre 
kifejezetten azonos neműek utaztatására szervezett irodák működnek.  

És még elmondok egy történetet, hogy egy kicsit még színesebb legyen a dolog – szó 
szerint színes. Bementem az egyik ottani jobbikos vendéglátó csoport tagjával egy 
tesztjelentkezésre (Derültség.), hogy mi szeretnénk egy utazásra befizetni. (Derültség.) 
Próbáltunk úgy mutatkozni, mintha mi nem lennénk rendben. (Derültség.) A következő volt a 
válasz: gyakorlatilag egyértelműen közölték, hogy tulajdonképpen csak az egyértelműen 
mélyen elkötelezett homoszexuálisoknak áll nyitva ez a lehetőség, egy karibi hajón ott egy 
hétig egymást nyalhatják-falhatják. Tehát gyakorlatilag leblokkolták, azt mondták, hogy nem, 
ön nem. Én megkérdeztem, hogy miért. Na, hát ez a hátrányos megkülönböztetés! 
(Derültség.) Ez az, ami gyakorlatilag sérti… 

 
ELNÖK: De ez nem Magyarországon történt… 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez nem Magyarországon történt, Brüsszelben 

történt, de… 
 
ELNÖK: …mert, képviselő úr, most nem a belga törvényeket tárgyaljuk, hanem a 

magyarokat. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Igen, csak pont ez a javaslat – nem én 

nyújtottam be, de ha már megkért arra Mirkóczki Ádám képviselőtársam, hogy jó 
képviselőként, kicsit ügyvédként is védjem ezt a javaslatot, akkor el kell mondanom: ilyen 
irányba nem akarunk tartani. Tehát ez az, amit nem akarunk, és ezért kell ilyen jogszabályokat 
alkotni, hogy megvédje a nemzet magát, és az egészséges értékek talaján tudjon maradni. 

 
ELNÖK: További hozzászólás nincs. Gyüre Csabának átadom az elnöklést, mert két 

mondatot hozzáteszek érdemben. 
 

(Az ülés vezetését dr. Gyüre Csaba, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Megadom a szót elnök úr számára. 
 
DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): (Jelzésre:) Elnézést, Bárándy képviselő úr is fog 

szót kapni. 
Személyes véleményem szerint a szexuális töltetű magatartások kirakatba helyezése 

ízléstelen, orientáltságra tekintet nélkül, és egy ponton túl pedig fölháborító. Ezekre 
büntetőjogi kategóriák léteznek ma is. 

Köszönöm a figyelmet. 
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ELNÖK: Megadom a szót Bárándy Gergelynek, és visszaadom az elnöklést elnök 
úrnak. 

 
(Az ülés vezetését dr. Salamon László, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Bizottság! 

Én egy picit kevésbé színesen kívánnék hozzászólni, inkább szakmai szempontból.  
Szóval, egyrészt amit elnök úr mondott, én is azt az álláspontot osztom, egyébként 

zárójelben mondom, mindkét vonatkozásban. De ha a szakmai részét nézzük, akkor én is azt 
gondolom, hogy például a szeméremsértés az egy ilyen bűncselekmény, amely létezik a 
büntető törvénykönyvben; nem diszkriminatív, hiszen bárki követi el, akár legyen az 
heteroszexuális vagy homoszexuális, bűncselekménynek minősül. Gyakorlatilag azokat a 
magatartásokat, amelyek a büntető törvénykönyv módosítását jelentenék, ott a (2) 
bekezdésben szerepelnek, az én meglátásom szerint az például teljes egészében lefedi. 

A másik, hogy egyébként szakmai problémák is vannak ezzel a javaslattal, hiszen 
például a fajtalanság mint fogalom már foglalt a büntető törvénykönyvben; pont hogy Gaudi 
képviselő úr is utalt arra a törvényhelyre, ahol ez megjelenik. Természet elleni fajtalanságnak 
hívták korábban azt a magatartást, amire Gaudi képviselő úr most hivatkozni szeretne. A 
fajtalanság ugyanis mindkét vonatkozásban, tehát mind a hetero-, mind a homoszexuális 
viszonyokban büntetőjogilag értelmezett.  

Egyébként arra hívnám fel a figyelmet, és maradnék tényleg a büntető törvénykönyvet 
módosító tényállásnál, hogy nem veszik figyelembe az előterjesztők azt, hogy e témakörben 
pontosan, ha jól emlékszem, a 199. §, ami a természet elleni fajtalanságot korábban a Btk.-
ban, és ahova most illeszteni kívánják ezt a jogszabályt – de lehet, hogy ebben tévedek –, 
valahol itt helyezkedett el az a tényállás, amelyet az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek 
nyilvánított. Azt gondolom, mivel ez egy lényegesen súlyosabb megítélésű magatartást foglalt 
magába, azok az elkövetési magatartások, amelyek itt ahhoz képest enyhébbnek minősülnek, 
pontosan azon okfejtés alapján, amit az Alkotmánybíróság akkor kimondott, valószínűleg 
szintén alkotmányellenesnek minősülnek. Hiszen e vonatkozásban semmit nem változtak a 
hatályos alaptörvénynek az erre vonatkozó rendelkezései a korábbi alkotmány erre vonatkozó 
rendelkezéseihez képest. 

Én tehát azt gondolom, hogy nemcsak hogy elvi okokból lehet bizonyos problémákat 
megfogalmazni a javaslattal kapcsolatban, hanem a törvénynek a szövegezése sem olyan, amit 
el lehetne fogadni az én meglátásom szerint. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha további hozzászólás nincs, akkor határozathozatalok 

következnek, tárgysorozatba-vételről döntünk. Előtte azonban rögzítjük, hogy Cser-Palkovics 
Andrást Zsiga Marcell, Staudt Gábort Gyüre Csaba helyettesíti. 

Szavazás a T/6719. számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 

Először tehát a T/6719-es alkotmánymódosítási, alaptörvény-módosítási 
törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről. Ki támogatja ezt? Az igenlő szavazatokat számolom. 
(Szavazás.) Ez 3 igen. Ellene? (Szavazás.) 21 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) Nem volt. A 
bizottság nem vette tárgysorozatba; általános vitára alkalmasságról nem tudunk dönteni. 

Szavazás a T/6720. számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 

A következő a T/6720-as javaslat. Ki támogatja a tárgysorozatba-vételét? (Szavazás.) 
3 igen. Ellene? (Szavazás.) 21 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) Nem volt. A bizottság nem 
vette tárgysorozatba. 
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Szavazás a T/6721. számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 

Végül a T/6721. számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről határozunk. Az igenlő 
szavazatokat számolom. (Szavazás.) 3 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 21 nem. Tartózkodás? 
(Szavazás.) Nem volt. A bizottság ezt sem vette tárgysorozatba. 

Egyebek 

Az „egyebek” címszó alatt, képviselőtársaim, szerdán délután 2 órakor a cseh petíciós 
bizottság öttagú delegációja találkozik az alkotmányügyi bizottsággal. Kérdezem, rajtam kívül 
ki az, aki még részt tud venni ezen a találkozón. A téma: emberi jogi területet érintő aktuális 
problémák, gyülekezési jog, állampolgárok panaszainak kezelése, romaintegráció, szociálisan 
hátrányos helyzetű csoportokból származó gyermekek társadalmi helyzetének javítását segítő 
programok, emberi jogi területen tevékenykedő nonprofit szervezetek helyzete. Egyébként az 
emberi jogi bizottsággal is találkoznak. 

Ki az tehát, aki még részt venne? Mert talán nem biztos, hogy nagyon szerencsés 
megoldás, ha egy delegációval egyedül ülök szemben, bár nekem ez nem jelent problémát. 
(Rövid egyeztetést követően:) Gyüre Csaba feltételesen jelezte a részvételét.  

Más „egyebek” van? Tessék, Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nekem több héttel ezelőtt volt egy javaslatom, 

a magyar alkotmányosságot, jogalkotást érő folyamatos uniós kritikák oldására, a félreértések 
eloszlatása érdekében javasoltam, hogy az alkotmányügyi bizottság és az elnök úr 
kezdeményezze az Európai Parlament alkotmányügyi bizottságával valamilyen módon a 
közös bizottsági munka lehetőségét. Akár úgy, hogy meghívjuk az Európai Parlament 
alkotmányügyi bizottságát, vagy hogy mi megyünk el; bármelyik megoldás jó. Csak 
egyszerűen legyen egy kontaktusfelvétel, ahol tulajdonképpen nyílt sisakkal meg lehetne 
beszélni, vitatni ezeket a kérdéseket, amelyeket most igen nagy számban hoznak itt föl az 
Unióban Magyarországgal szemben.  

Én ezt továbbra is fenntartom, és kérdezem tisztelt elnök urat, hogy valami történt-e ez 
ügyben. 

 
ELNÖK: Köszönöm a jelzést, meg fogjuk fontolni, és visszatérünk rá. 
Más hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. 
Köszönöm a részvételt. Holnap reggel 9 órakor találkozunk, és még egyszer 

megismétlem, terveink szerint jövő kedden lesz a Btk. bizottsági tárgyalása.  
Az ülést berekesztem. A viszontlátásra! 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 50 perc)  

Dr. Cser-Palkovics András 
a bizottság alelnöke 

 

Dr. Salamon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


