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Napirendi javaslat  
 

1. Zárószavazások előkészítése:  

a) A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7677. szám)  

b) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7669. szám)  

c) A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő 

egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7675. szám)   

 

2. a) A választási eljárásról szóló törvényjavaslat (T/8405. szám)  

(Lázár János, Kósa Lajos (Fidesz), dr. Vejkey Imre (KDNP), dr. Varga István, 

Patay Vilmos, Bábiné Szottfried Gabriella, Csóti György, dr. Vitányi István, Ékes 

Ilona, Wittner Mária, Csöbör Katalin és Kőszegi Zoltán (Fidesz) képviselők önálló 

indítványa)  

(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 

b) Magyarország Alaptörvényének második módosítása címmel benyújtott 

törvényjavaslat (T/8404. szám)  

(Lázár János (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  

(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 

 

3. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről:  

a) A jó erkölcsbe ütköző egyes juttatások hatékonyabb visszaköveteléséhez 

szükséges egyes törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/7504. szám) 

(Dr. Schiffer András (LMP) képviselő önálló indítványa)  

b) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 

LXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7627. szám)  

(Hegedűs Lorántné, Sneider Tamás és Baráth Zsolt (Jobbik) képviselők önálló 

indítványa)  

c) Egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető 

elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7757. 

szám)  

(Dr. Stágel Bence (KDNP), Csöbör Katalin, Németh Zoltán (Fidesz), Michl József 
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(KDNP), Sági István, Kőszegi Zoltán, Patay Vilmos, Vantara Gyula és Wittner 

Mária (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  

 

4. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Gulyás Gergely (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz)  
Dr. Puskás Imre (Fidesz)  
Dr. Szakács Imre (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (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) dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)  
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) megérkezéséig dr. Staudt Gábornak (Jobbik)  
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz) megérkezéséig dr. Zsiga Marcellnek (Fidesz)  
Gulyás Gergely (Fidesz) megérkezéséig dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz)  
Kozma Péter (Fidesz) dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz) megérkezéséig Pősze Lajosnak (független)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) távozása után dr. Molnár Attilának (Fidesz) 
Dr. Varga István (Fidesz) dr. Puskás Imrének (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz) megérkezéséig dr. Szakács Imrének (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP) távolléte idejére dr. Gruber Attilának 
(Fidesz)  
Dr. Varga László (MSZP) megérkezéséig dr. Bárándy Gergelynek (MSZP) 
Dr. Lamperth Mónika (MSZP) távozása után dr. Varga Lászlónak (MSZP) 
Dr. Steiner Pál (MSZP) távozása után dr. Bárándy Gergelynek (MSZP)  
Dr. Ipkovich György (MSZP) megérkezéséig dr. Lamperth Mónikának 
(MSZP)  
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Kandrács Csaba helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Tavaszi Zsolt főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Magyar Mária főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
Dr. Garaguly István jogi főreferens (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala) 
Dr. Magicz András főosztályvezető-helyettes (Alapvető Jogok Biztosának 
Hivatala)  
Dr. Csonka Ernő helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Galambos Gábor főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP) országgyűlési képviselő  
 

Megjelentek  
Dr. Pálffy Ilona politikai főtanácsadó (Miniszterelnökség)  
Bertha Zsolt (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)  
 



- 8 - 

(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 3 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Nagy szeretettel köszöntöm önöket az Alkotmányügyi, 
igazságügyi és ügyrendi bizottságnak a mai napra a főemelet 58. tanácstermébe összehívott 
rendes ülésén. 

Engedjék meg, mielőtt a napirendünket elfogadnánk, ismertessem a helyettesítés 
rendjét: Gulyás Gergelyt magam fogom helyettesíteni; Kozma Pétert helyettesíti dr. Turi-
Kovács Béla képviselő úr, Gruber Attilát Zsiga Marcell, Varga Lászlót Bárándy Gergely, 
Bohács Zsoltot Vas Imre, Ipkovich Györgyöt Lamperth Mónika fogja helyettesíteni, amíg 
meg nem érkeznek; Pősze Lajos képviselő úr Molnár Attilát, Horváth Zsolt pedig Salamon 
László elnök urat helyettesíti. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk.  

Meg kell állapítanunk a mai napra szánt napirendünket, hogy mit fogunk ma 
megtárgyalni az előkészítésnek megfelelően. Úgy látom, módosítási javaslat nem érkezett. 
Négy napirendi pontot fogunk megtárgyalni, természetesen ezeken belül vannak a), b) és c) 
alpontok, illetőleg a 2.-nál egy a)-b) pont, amelyet, tehát a választási eljárásról szóló T/8405. 
számú törvényjavaslatot, Lázár János és képviselőtársainak előterjesztése alapján, illetőleg a 
Magyarország Alaptörvényének második módosítása címmel benyújtott T/8404. számú 
törvényjavaslatot 10 órától tárgyalnánk. Ez tehát azt jelenti, hogy úgy kérem a napirendet 
megállapítani, hogy mindig automatikusan csúszna előre a következő napirendi pont, ha 
hamarabb fejeznénk be. Nem tudom, ezzel kapcsolatban van-e bárkinek észrevétele. (Nincs 
jelentkező.) Úgy látom, nincs. 

El tudjuk-e fogadni a napirendet? Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
(Szavazás.) 17 igen. Ellenpróbát kérek. (Szavazás.) Ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett 
elfogadta a napirendjét a bizottság. Köszönöm szépen. 

Úgy látom, elkezdhetjük a munkánkat. 

Zárószavazások előkészítése 

a) A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7677. szám) 

Az 1. napirendi pontunk a zárószavazások előkészítése, amelynek az a) pontja a 
Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat. 22 pontból áll az ajánlás.  

A kormány képviselőit kérem, hogy a jegyzőkönyvbe legyenek szívesek nevüket és 
beosztásukat rögzíteni. 

 
KANDRÁCS CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretettel köszöntök mindenkit. Kandrács Csaba, Kincstárért 
felelős helyettes államtitkár vagyok. 

 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Én is köszöntök mindenkit. 

Tavaszi Zsolt vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztériumban az Államháztartási és 
Szabályozási Főosztályt vezetem.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Rögzítjük, hogy Gyüre Csabát Staudt Gábor képviselő úr 

fogja helyettesíteni. 
Parancsoljon, Vas képviselő úr! 
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DR. VAS IMRE (Fidesz): Javaslom, hogy a pontokat egyben tárgyaljuk, de a 6-osról 

külön szavazzunk, tekintve, hogy szinte az összeset az előterjesztő nyújtotta be, illetve a 
másik részét a költségvetési bizottság. Úgyhogy javaslom, hogy egyben tárgyaljuk és egyben 
szavazzunk, kivéve a 6-osról, mert annak esetleg lehet egy bizottsági módosító indítványa 
vagy egy alternatívája.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezt ügyrendi indítványnak tekintem, erről szavaznunk 

kell. Egyetértünk-e abban, hogy az 1-22. pontokat egyben tárgyaljuk és szavazzunk róluk, a 6-
os kivételével? Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 16 igen. Aki 
nem ért egyet? (Szavazás.) 4 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Köszönjük 
szépen.  

Megkezdjük tehát az egyben történő tárgyalását az 1-22. pontoknak, kivéve a 6-ost. 
Kívánja-e a kormány kiegészíteni? (Jelzésre:) Nem kívánja. Hozzászólásra jelentkező van-e? 
(Nincs jelentkező. – Jelzésre:) Kérem, hogy az 5. pontról nyilatkozzanak; ez a költségvetési 
bizottságnak az indítványa volt. Tessék parancsolni! 

 
KANDRÁCS CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a javaslat annak a lehetőségét teremti meg, hogy kivételes 
esetben a kormány akár a főösszegek módosítását tartalmazó módosító javaslatot is 
benyújthasson az Országgyűlésnek a költségvetés kapcsán. Ezek elég szűk körben 
történhetnének. Ilyen lenne, ha például nemzetközi szervezettel megkötésre kerülő szerződés 
alapján az feltétlenül szükséges, továbbá ha az Alkotmánybíróság, Európai Unió Bírósága, 
illetve más bíróság vagy jogalkalmazó szerv döntése alapján az állam által teljesítendő olyan 
mértékű fizetési kötelezettség keletkezne, melyre a megállapított kiadási főösszegek nem 
biztosítanak kellő fedezetet. Ez a módosítás ezt tartalmazza, és a kormány támogatja. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Tehát akkor a kormány támogatja. (Kandrács Csaba: Igen.) Tessék, Gaudi-

Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. Igen, tudtuk, hogy lesz ez 

a módosítás, hallottuk Varga Mihály tárca nélküli miniszter úrtól. Igazából ezt nem tudjuk 
elfogadni. Nem tudjuk elfogadni, hogy az IMF-tárgyalások előre nem látható kimenetele, 
amely akár a legrosszabb forgatókönyvvel is megvalósulhat – bár nyilván a cél az, hogy ne 
legyen kiszolgáltatva az ország –, de mint tudjuk, az IMF lényegében valóban 
gengsztermódszerekkel dolgozó szervezet, a globalizmus egyik talpköve; ha ezt most 
elfogadjuk, akkor az IMF diktátumának a magyar költségvetési törvénybe való automatikus 
szinte átültetésére mondunk egy elvi felhatalmazást. Mi ezt nagyon szomorúnak tartjuk, és 
úgy gondoljuk, hogy a 2008-as tragikus IMF-megállapodás nyomán egyáltalán nem esélyes 
az, hogy itt egy, Magyarország szuverenitását, függetlenségét védő megállapodásra kerülhet 
sor. Hiszen emlékszünk, Orbán Viktor miniszterelnök odafordult a frakciónk felé, Vona 
Gáborhoz, és azt mondta: önök még nem tapasztalták meg azt, hogy milyen az, amikor az 
IMF feltételeket diktál. Tehát el tudjuk képzelni, milyen diktátumokról van szó, viszont mi 
nem szeretnénk ebben asszisztensi szerepet játszani. Mi az utolsó pillanatig szeretnénk védeni 
a nemzet függetlenségét az ilyen és ehhez hasonló csalárd szervezetekkel szemben.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más hozzászólásra jelentkezőt nem látok. 

Határozathozatalokra kerül sor.  
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Fölteszem szavazásra először az 1-4. és a 7-20. pontokban lévő módosító javaslatokat. 
Aki ezeket támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 17 igen. Ellene? 
(Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodás. A bizottság tehát támogatta ezeket 
a javaslatokat. 

A jegyzőkönyv számára rögzítem, hogy Vitányi István képviselő urat Szakács Imre 
képviselő úr, Varga István képviselő urat pedig Puskás Imre képviselő úr képviselte már a 
szavazásnál. 

Most az 5. pontról fogunk külön határozni, a költségvetési bizottság indítványáról, a 
kormány támogatta. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e az indítványt. Aki igen, az 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 17 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodás. A bizottság támogatta a javaslatot. 

Most a 6-osról következik a határozathozatal. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 
Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

Parancsoljon, képviselő úr! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): A 6. javaslat alternatíváját javaslom benyújtani – ki lett 

osztva képviselőtársaimnak. Kikerül a szövegből „a kormány irányítása vagy felügyelete alatt 
áll”, és bekerül „a nemzetbiztonsági szolgálatok és az Országgyűlés Hivatala kivételével az 
államháztartás központi alrendszerébe” szöveg a második mondatba. Egyébként az Áht. 44. § 
(2) bekezdését módosítja így. 

 
ELNÖK: Így van. Tehát egy bizottsági módosító indítvány benyújtásáról kérdezem a 

kormány álláspontját. 
 
KANDRÁCS CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez a 

módosító javaslat gyakorlatilag, azt gondolom, a kormány szándékával szembemenne, 
tekintettel arra, hogy az a módosító javaslat, az eredeti 6-os, amely szerepelt, a központosított 
illetményszámfejtésbe beemelne több olyan szervet, például az Alkotmánybíróságtól, 
ügyészségtől kezdve sok mindenki mást, kivéve a nemzetbiztonsági szolgálatot, hogy ha 
kizárólag csak az Országgyűlés Hivatalát tennénk be a kivételek közé, az a kormány 
álláspontjával, szándékával ellentétes lenne. Úgyhogy azt gondolom, a kormány ezt nem tudja 
támogatni.  

 
ELNÖK: A bizottsági módosító indítvány benyújtása kapcsán halk tanácskozásban 

nézek a képviselőkre, hogy megnyitjuk-e esetleg a vitát ebben a kérdésben. (Jelzésre:) 
Megnyitjuk a vitát, engedélyezem. Tessék, Lamperth Mónika! 

 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Elnök úr, egészen addig, 

amíg nem hallottuk meg a kormány érvelését, nekem legalábbis úgy tűnt, hogy a 
kormánypárti képviselők, illetve a kormány oldalán van megegyezés abban, ilyen 
számtalanszor előfordult, hogy úgy kerül itt benyújtásra módosító indítvány, hogy itt most 
egy új irányt szabjanak ennek a feladatellátásnak. Amit a kormány képviselője elmondott, 
abból kiderült, hogy ez nem pont így van. Úgyhogy én szeretném Vas Imre képviselőtársamat 
megkérdezni, hiszen ő volt ennek a javaslatnak az előterjesztője, hogy tartalmában mi az, ami 
indokolja, hogy meg kell változtatni ezt a feladatellátást. Melyek azok az érvek, ami miatt 
ajánlja a figyelmünkbe, hogy fogadjunk el egy ilyen módosító indítványt? 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Tessék, képviselő úr! 
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DR. VAS IMRE (Fidesz): Ez a kormány által előterjesztetthez képest az Országgyűlés 
Hivatalával egészíti ki a kivételes szabályt. És úgy gondolom, hogy az a javaslat indoka, hogy 
az Országgyűlés Hivatala a kormánynak nem alárendelt szerve. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy érzem, a bizottsági módosító javaslatot Vas 

képviselő úr a nevére vette. Úgy gondolom, meghozhatjuk a döntést. A kormány tehát nem 
támogatja.  

Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. Aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze. 
(Szavazás.) 20 igen. Ellene? (Szavazás.) 4 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság elfogadta.  

Dr. Rubovszky György képviselő urat dr. Gruber Attila képviselő úr helyettesítette 
már ebben a szavazásban is.  

Most akkor még a 21. és 22. pontok dilemmáját kell megoldanunk.  
Kérdezem a kormányt, hogy a 21. pont kérdésében milyen álláspontot foglal el: a 

költségvetési bizottság javasolja a módosítást. 
 
KANDRÁCS CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólásra jelentkezőt nem látok… Vas képviselő úr? 

Parancsoljon! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Én úgy látom, a 22-es, amelyik a számozást helyesen 

tartalmazza, tehát az átszámozásból következően a 22-es tűnik helyesnek. Valószínűleg a 
költségvetési bizottság ugyanazt szerette volna, csak azóta átszámozódtak.  

 
ELNÖK: Tessék parancsolni, kiegészítés! 
 
KANDRÁCS CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Igen, egyetértünk az érveléssel, tehát a 22-es az, amit a kormány támogat. 
 
ELNÖK: Rendben, tehát akkor a 21-est nem támogatja a kormány, ha jól értelmezem. 

(Nincs ellenvetés.) Kérdezem, a bizottság támogatja-e. Ki támogatja a 21. pontot? (Szavazás.) 
Úgy látom, hogy senki nem támogatja. 

Most a 22-esről fogunk dönteni. Az előterjesztő támogatja. A bizottság támogatja-e? 
(Szavazás.) 18 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 
7 tartózkodás mellett elfogadtuk. 

Ezzel az 1/a napirendi pontot lezártuk. 

b) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7669. szám) 

Most következik az 1/b napirendi pont: a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 
2011. évi törvény módosításáról szóló törvényjavaslat.  

Az ajánlásunk két pontból áll, mind a kettőt a költségvetési bizottság terjesztette elő. 
Kérdezem a kormány álláspontját a két ajánlási ponttal összefüggésben. 

 
KANDRÁCS CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. A kormány mind a kettőt támogatja.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Úgy látom, hozzászólásra jelentkező 
e módosítások tekintetében nincs. Határozathozatal következik. 

Kérdezem a bizottságot, tudjuk-e támogatni a költségvetési bizottság 1. pontban jelzett 
módosítását. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 18 igen. Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás volt-e? (Szavazás.) 4 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 2. pontban lévő költségvetési bizottsági módosító javaslatot tudja-e a bizottság 
támogatni? Aki támogatja, igennel szavazzon! (Szavazás.) Ez is 18 igen. Ellenszavazat? 
(Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodás mellett a bizottság ezt is 
támogatta.  

Lezártuk ezt a napirendi pontot. Önöknek is nagyon szépen köszönöm, hogy 
megtisztelték a bizottság ülését. További jó munkát! 

c) A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7675. szám) 

Az 1/c napirendi pont következik: a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az 
építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. Üdvözlöm a 
kormány képviseletében megjelenteket, jó reggelt kívánok. Kérem a jegyzőkönyv számára a 
nevüket, tisztségüket, illetőleg a foglalkoztató nevét megjelölni. Önöké a szó. 

 
MAGYAR MÁRIA (Belügyminisztérium): Magyar Mária, a Belügyminisztérium 

Építésügyi Főosztályának a vezetője vagyok. 
 
DR. MAGICZ ANDRÁS (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala): Tisztelettel 

köszöntöm önöket. Magicz András vagyok, az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának 
képviseletében, a Közjogi Főosztály helyettes vezetője. 

 
DR. GARAGULY ISTVÁN (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala): Én pedig 

Garaguly István vagyok, az alapvető jogok biztosának jogi főreferense. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. 21 pontos ajánlás érkezett. Azt gondolom, tudjuk ezt is 

egyben tárgyalni. Halk tanácskozásban úgy látom, a képviselő hölgyek, urak úgy döntöttek, 
hogy igen, tudunk, szavazás nélkül is. 

Megnyitom a vitát. Egyben tárgyaljuk a pontokat, csak kérem, tessék erre reagálni, 
hogy mi a rövid véleménye. 

 
MAGYAR MÁRIA (Belügyminisztérium): Köszönöm, elnök úr. Alapvetően technikai 

jellegű és koherenciazavart elkerülő módosítási elemekről van szó. A törvény 
előterjesztéséhez beérkezett módosító indítványok tartalma tette alapvetően szükségessé az 
indítványt. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, hozzászólásra jelentkező nincs a módosító 

indítványokkal összefüggésben. Az előterjesztő nyújtotta be valamennyit.  
Az 1-21. pontokról egyben fogunk szavazni; úgy látom, ennek akadálya nincs. 

Kérdezem képviselőtársaimat, egyetértenek-e a zárószavazás előtti módosító javaslatoknak a 
benyújtásával, és elfogadják-e a módosító indítványokat az 1-21. pontokban. Aki támogatja, 
ezt igen szavazatával jelezze! (Szavazás.) 18 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. Köszönjük szépen.  

Még ehhez a napirendi ponthoz van egy bizottsági módosító javaslat. Vas képviselő úr 
jelentkezik, parancsoljon! 
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DR. VAS IMRE (Fidesz): Elnök úr az ombudsmani hivatal javaslatára elkészített egy 

módosító indítványt, amelyet a bizottság nyújthatna be. Azt javaslom, tárgyaljuk meg, de én 
személy szerint a benyújtását nem javasolom. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem először a kormány álláspontját. Tessék 

parancsolni! 
 
MAGYAR MÁRIA (Belügyminisztérium): Köszönöm, elnök úr. A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az ombudsmani hivataltól tessék parancsolni! 
 
DR. MAGICZ ANDRÁS (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala): Az alapvető jogok 

biztosa teljes mértékig támogatja azt a bizottsági módosító javaslatot, amely az egységes 
javaslat 37. §-ának elhagyását javasolja. Ennek alapján az összevont telepítési eljárásra 
vonatkozó szabályozás kikerülne a törvényjavaslatból. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Hozzászólásra jelentkezett Staudt 

képviselő úr. Parancsoljon! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Ez volt az a javaslat, 

amelyet levettünk megfontolás végett az előző ülésünkön napirendről. Ez nekem egy kis 
csalódás, hogy ezt most a kormányzat nem támogatja; remélhetőleg a bizottság fogja. Mert 
úgy érezzük, hogy ez azért elég nagy felhatalmazást ad azoknak a befektetőknek, amelyek így 
– és ez szerepel tételesen is a törvényszövegben –, hogy ha a beruházás megvalósításához 
építési szabályzat, szabályozási terv módosítása is szükséges, akkor ezt a beruházásnak az 
engedélyeztetésével együtt kezdhessék meg. Ez azért felháborító, mert eddig legalább 
formálisan, még ha gyakorta ki is lógott a lóláb, hogy egy adott befektető miatt módosítottak 
helyben, nagyon sok önkormányzatnál ez majdhogynem napi szintű, rossz értelemben 
„rutinná” vált, de ezt eddig úgy tehették meg, hogy megváltoztatták a szabályzatokat, és akkor 
utána, mit ad Isten, pont olyan módon változott, ami a jövendőbeli beruházást elősegítette. 
Úgy gondoljuk, az, hogy ezt most már előtte meg lehet tenni, nem a magyar emberek és a 
helyben lakó emberek érdekét, hanem a nagyberuházókat és a nagy ingatlanpanamák, 
önkormányzati ingatlanmutyik érdekét védi. És ezért a legmesszebbmenőkig szeretnénk, ha 
ez kikerülne a szabályozásból. Vagyis kérjük a bizottságot, hogy ezt a bizottsági módosító 
javaslatot támogassák. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Lamperth Mónika képviselő asszonyé a szó. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): A múlt alkalommal már meghallgathattuk a 

hivatal álláspontját és javaslatát, illetve megismerhettük ebben a tárgykörben az országgyűlési 
biztos úrnak, bocsánat: az alapvető jogok biztosának a levelezését. Én azt gondolom, 
megfontolandóak ezek az érvek, és nem véletlen, hogy az elnök úr is vállalta, hogy előkészít 
egy ilyen módosító indítványt. Úgyhogy én azt gondolom, garanciális okokból fontos lenne, 
hogy ez kiderüljön; elhangoztak itt már érvek arra nézve, hogy miért van kockázata egy ilyen 
szabályozásnak. Úgyhogy én azt javaslom, hogy támogassuk. 

Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Mindenesetre egy nagyon fontos kiegészítést 

tennék még Staudt Gábor képviselőtársam szavaihoz. A jogállamiság elvéből fakadó 
jogbiztonság elvét látja sérülni az alapvető jogok biztosa, mi is ezt látjuk. Tehát azon túl, hogy 
felhasználható az át nem látható, külföldi beruházók érdekeinek megvalósítására átszabva a 
helyi közösségek szabályrendszerét, ez azt is biztosítja ebben a megoldásban, ami nekünk 
nem tetszik, hogy kormányrendeleti szintre helyezi a részletszabályok kidolgozását. Ez pedig 
gyakorlatilag az átláthatóságot a jogalkotás rendszerében, illetve a jogalkotási törvény 
szellemiségét is sérti. Tehát úgy gondoljuk, hogy egy olyan jogintézmény lép be, ami az 
önkormányzatiság elvét is sérti ezáltal. Ezért szeretnénk tehát, ha mégis támogatnák az 
egyébként Salamon elnök úr által is támogatott módosító javaslatot. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagyobb figyelmet kérek! Bárándy Gergelyé a szó. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Azt gondolom, ha az alapvető jogok biztosának is az a véleménye, ami Salamon elnök úrnak, 
hiszen az indítványában leírta, és Gaudi képviselőtársam már részben idézte, hogy a tervezett 
szabályozás sérti a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság és normavilágosság 
követelményét, akkor én úgy hiszem, a kormánynak legalábbis meg kellene fontolnia azt, és a 
bizottságnak is, hogy támogassa ezt a javaslatot. Talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy 
támogatnia kellene. 

Mindazonáltal én úgy hiszem, itt a bizottsági ülésen azért indokolt volna az, hogy egy 
ilyen felvetés kapcsán a kormány képviselője egy picit részletesebben nyilatkozzon arról, 
hogy miért nem támogatja az ombudsmannak, illetve az elnök úrnak ezt a felvetését. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A hozzászólások körét lezárom. Megadom a szót először 

a kormány képviselőjének.  
 
MAGYAR MÁRIA (Belügyminisztérium): Köszönöm, elnök úr. Egypár mondatban 

reagálnék a felvetésekre.  
A településrendezéssel való összefüggése ennek az eljárásnak nyilvánvaló. Jelen 

pillanatban a településrendezési eszköz jóváhagyási eljárásában véleménynyilvánításra 
jogosult államigazgatási szervek vesznek részt, vétójog nélkül. Ugyanezek az államigazgatási 
szervek a településrendezési eszköz jóváhagyását követően önálló eljárásokat folytatnak le, és 
a települési önkormányzat, amely nagyon nagy időt, energiát és pénzt fordít arra, hogy a 
településrendezési terv módosítását előkészítse és elfogadja, meghozza a döntését, majd ezt a 
döntést egy államigazgatási hatósági eljárásban valamelyik hatóság megvétózza és a 
beruházást ellehetetleníti. Ez az eljárási forma csak azt célozza meg, hogy a 
településrendezési eszköz véleményezési eljárását komolyabbá vegyük, és biztosítsuk azt, 
hogy ezeknek a hatóságoknak a véleménye egy településrendezési eszköz jóváhagyása során 
biztosan figyelembevételre kerüljön, ezt pedig ezzel a módszerrel lehet elérni. 

A másik, amire szeretnék rámutatni, hogy ez az eljárástípus semmiben nem sérti a 
társhatóságok eljárásainak a lefolytatását, hiszen a szabályozási tervezet szerint minden 
hatóság ebben az eljárásban a saját szabályai szerint folytatja le az eljárását, és a döntéseit is 
így hozza meg, ez a döntés fog belekerülni az összevont engedélyezési eljárásba. 

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Az ombudsmani hivatal részéről, parancsoljon! 
 
DR. MAGICZ ANDRÁS (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala): Köszönöm a szót. Az 

előterjesztő képviselője nagyon fontos gyakorlati érveket hozott fel a törvényjavaslat mellett. 
Az alapvető jogok biztosa azonban kizárólag alapjogi szempontból fogalmazhatta meg a 
véleményét. Azok az alkotmányossági aggályok, amelyeket mind írásban, mind a 2012. 
szeptember 10-ei ülésen az ombudsman képviselője szóban elmondott, ezek a gyakorlati 
aggályokon túlmutató, nagyon konkrét, nagyon fontos alkotmányossági, alapjogi aggályok 
továbbra is fennállnak. Ezeket nem orvosolja az a módosító indítvány sem, amelyet az 
előterjesztő képviselője a vonatkozó törvényszakaszhoz benyújtott. 

Mindenképpen szeretnénk a tisztelt bizottság figyelmét felhívni arra, hogy az 
egészséges környezethez való jog intézményvédelmi garanciális szabályait jelenleg a 
környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény egyértelműen rögzíti. Ehhez 
képest az a szabályozás, amely most az Országgyűlés előtt van, visszalépést jelent ennek az 
alapvető jognak az érvényesülése szempontjából. Én nem fogom a tisztelt bizottság 
figyelmébe ajánlani, miután mindannyian ismerjük, azokat a nagyon fontos követelményeket, 
amelyeket az Alkotmánybíróság korábban megfogalmazott a visszalépés tilalmával 
kapcsolatban. Az ombudsman megítélése szerint ez a törvényjavaslat mindenképpen 
visszalépést jelentene, hiszen a hatályos környezetvédelmi szabályozás alapján a 
környezethasználónak a jogszabály alapján szükséges létesítési és engedélyezési eljárásban 
rendelkeznie kell az engedélyezhetőség és az engedélyezés feltételeit megállapító 
környezetvédelmi engedéllyel és/vagy egységes környezethasználati engedéllyel. Ehhez 
képest, ha a törvényjavaslat ebben a formában kerül elfogadásra, akkor egy jogerős 
jogorvoslattal megtámadható környezetvédelmi hatósági engedély helyett mindössze egy 
szakhatósági jellegű állásfoglalás keletkezik az eljárás kezdeti szakaszában, amelyet ugyan 
valóban meg lehet az építési engedéllyel együtt támadni bíróság előtt, de semmiképpen nem 
jelent olyan garanciát, minthogyha az eljárás kezdeti szakaszában élhetne jogorvoslattal az 
ügyfél a környezetvédelmi engedély vagy az egységes környezethasználati engedéllyel 
szemben. 

Ismételten kérjük tehát a tisztelt bizottságot, hogy ezeket az alapjogi, alkotmányossági 
aggályokat fontolja meg, és ennek tudatában döntsön a módosító indítvány benyújtásáról. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Szavazás következik. Elfogadja-e a bizottságunk 

bizottsági módosító javaslatként a Salamon elnök úr által, illetve Vas Imre által benyújtott 
indítványt? Aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 7 igen. Aki nem? (Szavazás. – 
Nincs ilyen.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 18 tartózkodás mellett nem kapta meg a szükséges 
támogatást. 

Köszönjük szépen, hogy megjelentek. További szép napot, jó munkát!  

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről 

a) A jó erkölcsbe ütköző egyes juttatások hatékonyabb visszaköveteléséhez szükséges 
egyes törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/7504. szám) 

Folytatjuk a munkánkat a 3. napirendi ponttal: döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba-vételéről, ennek a) pontja: a jó erkölcsbe ütköző egyes juttatások hatékonyabb 
visszaköveteléséhez szükséges egyes törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat, Schiffer 
képviselő úr önálló indítványa. 

Az indítványtevő nincs jelen; ez nem akadálya a tárgyalásnak. A kormány képviselője 
sincs jelen. 
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Megnyitom vagy vitát. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e hozzászólásra jelentkező. 
(Nincs jelentkező.) Nincs hozzászólásra jelentkező. A vitát lezárom.  

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Ki támogatja a tárgysorozatba-vételét ennek az önálló indítványnak? (Szavazás.) 3 
igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 18 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás. A 
bizottság nem vette tárgysorozatba az indítványt. 

b) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7627. szám) 

A következő a b) alpont: a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. Hegedűs Lorántné, 
Sneider Tamás és Baráth Zsolt képviselők indítványa. Az előterjesztők nincsenek jelen. 

Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni? Kormány? Parancsoljon! 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tárcaálláspontot tudok képviselni: nem támogatjuk. 
Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, nem támogatja. Staudt képviselő úr! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Nyilván szó volt erről, illetve 

megvitatták: indokolást szeretnék kérni, ha már tárcaálláspontot hallhattunk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Önöké a szó. 
 
GALAMBOS GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Jó napot 

kívánok, elnök úr. Galambos Gábor vagyok, a KIM Alkotmányjogi Főosztályának 
főosztályvezető-helyettese. 

A javaslat egyelőre tárcaálláspontként megfogalmazódó nem támogatásának indoka 
az, amit miniszter úr az önkormányzati bizottság ez év januári megkeresésére vonatkozóan 
már kifejtett, ez pedig az, hogy a tárca úgy látja, hogy az előterjesztett módosító javaslat az 
esetlegesen létező problémákra nem tud több vagy jobb választ adni, mint a hatályos jogban 
megtalálható lehetőségek a lakcím fiktiválására, ha ez nem valós, illetve azokban az 
esetekben, amikor valóban több személynek az együttes lakására kerül sor, abban az esetben 
megoldást nem nyújtana, viszont egy papíron való hajléktalanstátust keletkeztetnének ezeknél 
a személyeknél. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vas Imre, utána pedig Staudt képviselő úr következik. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Képviselőtársaim figyelmét felhívom arra, hogy mondjuk, 

egy társasháznál az ingatlan-nyilvántartásból kiderül az, hogy hány négyzetméter adott 
esetben egy lakás. De egy „lakóház, udvar” megjelölésű ingatlannál például az ingatlan-
nyilvántartásban is csak a telek nagysága van meg. Tehát szerintem a lakcímnyilvántartó 
hatóság nincs ezeknél a „lakóház, udvar” megjelölésű ingatlanoknál abban a helyzetben, hogy 
meg tudja ítélni, hogy ahhoz az akár nagyméretű telekhez is hány négyzetméteres lakóterület 
jut. Úgy gondolom tehát, hogy ugyan a jó szándékot nem kérdőjelezem meg, de gyakorlatilag 
a lakcímnyilvántartó hatóságot lehetetlen helyzetbe hozná. 

Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: A vitában Staudt képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Valóban, Vas képviselőtársam az 

ingatlan-nyilvántartásnak egyébként egy óriási hiányosságára hívta fel a figyelmet, amin 
szintén változtatni kellene, mert abszurd, hogy a XXI. században egy tulajdoni lapról csak 
lakások esetében derül ki, hogy mekkora lakóterületet tartalmaz, egy családi háznál ezt sajnos 
képtelen az ingatlan-nyilvántartás tartalmazni. De egyébiránt az önkormányzatoknál 
megvannak ezek a pontos nyilvántartások, például amikor különféle adóknak a kiszabására 
sor kerül, akár kommunális adó vagy sorolhatnám, ezek a helyi nyilvántartások rendelkezésre 
állnak. Ha pedig azt mondaná Vas Imre képviselőtársam, hogy valahol ezek sem állnak 
rendelkezésre, akkor nagyon csodálkoznék, hogy az önkormányzatok tulajdonképpen 
semmiféle információval nem bírnak az épületek és az abban lévő helyiségek összetételét 
illetően. Ez tehát önmagában nem elfogadható. 

A kormány álláspontja csak elkerüli a problémát, lévén, hogy az adott helyzettel, a 
tömeges bejelentkezésekkel valamit kezdeni kell, hiszen az államnak sem az az érdeke, hogy 
fiktív státusok jöjjenek létre, és ennek a helyzetnek a rendezésére lenne ez egy kísérlet. 
Természetesen ehhez lehetne módosítókat benyújtani, esetleg kapcsolódó módosítókat, ha 
önök úgy gondolják, legalább adjuk meg a lehetőséget, hogy erről a parlament tárgyalhasson, 
és vita bontakozhasson ki. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom. Nem tudom, a kormány képviseletében 

államtitkár úr kíván-e reflektálni az elhangzottakra. Parancsoljon! 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem, köszönöm szépen. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Szavazás következik tárgysorozatba-vételről. Kérdezem, 
ki támogatja a tárgysorozatba-vételt. (Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 4 
nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 21 tartózkodás. A bizottság nem vette tárgysorozatba az 
indítványt. 

Köszönjük szépen a kormánynak. 

c) Egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések 
tilalmával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7757. szám) 

A következő a 3/c napirendi pont: egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi 
rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat, Stágel Bence és képviselőtársainak előterjesztése. Az előterjesztők nincsenek 
jelen. 

Államtitkár úr, kormányálláspontot tudnak mondani?  
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tárcaálláspontot tudok mondani: támogatjuk a tárgysorozatba-vételt. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Hozzászólásra jelentkezett Staudt képviselő úr. 

Parancsoljon! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem értem a 

társadalmi sürgetését a témának, ráadásul tudniillik, hogy olyan személyek és szervezetek 
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neve, amelyek úgymond önkényuralmi politikai rendszerekkel összefüggésbe hozhatók, 
bizonyos cégek elnevezésében ne szerepelhessenek. Persze ez lehet egy fontos téma, de úgy 
gondolom, az országnak egyrészt nagyobb gondjai vannak itt a felpörgetett törvényhozási 
ütemben, Ptk.-t fogadunk el, választójogi törvényt fogadunk el. Tehát egyrészről örülök neki, 
hogy foglalkoztatja a KDNP is önmagát ilyen feladatokkal – illetve fideszesek is aláírták, 
tehát nem csak KDNP-s buzgalomról van szó. A másik viszont, hogy ha már ezt törvényben 
kívánják szabályozni, ebben a formában nem tudjuk támogatni az általános vitára 
alkalmasságát (Jelzésre:), illetve a tárgysorozatba-vételét, hiszen ez egy elég tág kategória, 
egyrészt az önkényuralmi rendszerek, ezt még talán meg lehet fogalmazni, de hogy a 
kiépítésében, fenntartásában most ki töltött be vezető szerepet, vagy ki, melyik szervezet 
hozható vele összefüggésbe, attól tartok, hogy ha ez nincs jobban körülhatárolva, akkor 
kitágítja azt a kört, és tulajdonképpen olyan személyek is szóba kerülhetnek, akiknek 
egyébként semmi közük nem volt ehhez. Tudjuk, hogy például – jó példa – Horthy Miklóst, 
akinek a neve Nürnbergben fel sem merült, a jelenlegi baloldal és nagyon sok csoport háborús 
bűnösként aposztrofálja a magyar közéletben, és amíg ilyen túlkapásokra sor kerülhet, addig 
tulajdonképpen nem nyújt jogbiztonságot ez a szabályozás. 

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

Annyiban osztom az előttem szóló képviselőtársam véleményét, hogy érdekes ennek az 
előterjesztése, de megszoktuk azt, hogy mindig valami kommunistázó törvényt veszünk elő 
akkor, amikor azt szeretné a kormányoldal, hogy ne más fontosabb törvényekről szóljon a 
közbeszéd, mert erről lehet természetesen beszélni, és addig sem kell a választójogi 
törvényről vagy az államháztartási problémákról szót ejteni. 

Meg kell mondjam azonban, tisztelt bizottság, azért is kevéssé értem ennek az 
előterjesztését, és nemcsak az indokolását, mert fölsorolja településeknek nagyon nagy részét, 
ahol egyébként fideszes polgármesterek és fideszes többségű képviselő-testületek működnek, 
tehát ha mondjuk, Várpalotának a jobboldali polgármesterét nem zavarja a Marx Károly utca, 
vagy Siófokon vagy Békéscsabán, ahol szintén fideszes többség van, úgy gondolja a fideszes 
önkormányzat, hogy jó az, hogyha van Marx tér, vagy Budapesten, ahol már a Köztársaság 
teret is át kellett nevezni, nem zavarja a városvezetést az, hogy van Ságvári Endre utca, vagy 
mondjuk, Salgótarjánban, hogy Szamuely utca van, akkor nem gondolom azt, hogy nekünk a 
parlamentben kell erről törvényt alkotni. Mindazonáltal a magam részéről egyetértek azzal, 
hogy Magyarországon ne legyen se Lenin utca, se pedig Szamuely utca, de úgy hiszem, 
először is ezt az önkormányzatoknak kellene megoldani, nem a törvényhozásnak. Másrészt 
pedig ebben a javaslatban van olyan név, amelyiknek a megítélése bizony nem annyira 
egyértelmű, hogy az önkényuralmi rendszerekhez kötődik, mint például Ságvári Endrének a 
neve. És azt gondolom, van jó néhány olyan név, ami felmerült, illetve létező utcanév, és nem 
képezi tárgyát ennek a törvényjavaslatnak. 

Úgyhogy én megmondom őszintén, a magam részéről ezért nem fogom támogatni; 
nem azért, még egyszer mondom, mert egyetértenék azzal, hogy még mindig ennyi Lenin utca 
és Szamuely utca létezik Magyarországon. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát tárgysorozatba-vételről van szó, nem általános 

vitáról, csak felhívnom a képviselőtársaim figyelmét. 
Gaudi-Nagy Tamás, parancsoljon! 
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Közben egyeztettünk a frakciótársaimmal, és 
abban maradtunk, hogy a törvényjavaslat szándékával abszolút mértékben egyet tudunk 
érteni, tehát ezt nyilvánosan le szeretném szögezni, és egyébként a mellékletből világosan 
látszik, hogy itt az önkényuralmi rendszerek maradvány elnevezései egyértelműen a ’45 utáni 
időszakra tehetőek, tehát a kommunista diktatúrának akár terrorista legényei, mint Ságvári 
Endre, vagy éppenséggel szellemi megalapozója, Marx Károly, vagy Lenin – döbbenetes, 
hogy Magyarországon róluk ennyi utca van még elnevezve. A múlttal való szakításnak ez egy 
szerves része. Nem lehet olyan országban normálisan élni, ahol mondjuk, az alaptörvény már 
kimondja, hogy önkényuralmi rendszernek tekintjük, és teljes jogfolytonosságot a ’45 előtti 
időszakkal vállalunk, és ehhez képest a ’45 utáni önkényuralmi rendszerek elnevezései igen 
nagy számban jelen vannak az életünkben.  

A szabályozás megoldási javaslatai nem mindenben pontosak. Pontosan az, amit 
mondott Staudt képviselőtársam, jogos. Tehát az, hogy ilyen szélesen vonja meg ezt a kört, 
önkényessé teheti. Úgyhogy valóban, mi már most szeretnénk deklarálni, hogy semmilyen 
összefüggésben nem tudjuk elfogadni, mondjuk, a Horthy-rendszer olyan jellegű 
megbélyegzését, amelyben ez akár a törvény hatálya alá tartozhat. De az általános vitára 
alkalmasságot fennállónak látjuk, utána pedig olyan módosító javaslatokkal kívánunk élni, 
amiben majd a valós cél, tehát a szakítás a kommunista önkényuralommal mind a társadalmi 
szervezetek, mind pedig a közterületek elnevezésében megtörténne.  

Hozzá kell tegyük egyébként, hogy jó lenne, ha nem csak ilyen szimbolikus 
lépésekben járna élen, mondjuk, a kereszténydemokrata frakció vagy bármelyik kormánypárti 
képviselőtársunk, hanem a tényleges felelősségre vonás érdekében történne sokkal több lépés, 
akár nemzeti emlékezet bizottság létrehozásával, akár pedig sok olyan adósságban, amit, úgy 
gondolom, a kormánypártoknak föl kellene vállalni. De ezt ennek a folyamatnak a részének 
tekintjük, tehát támogatjuk végül is. 

Köszönöm. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólásra jelentkező hiányában a 
tárgysorozatba-vétel kérdésében fogunk dönteni. Gondolom, a kormány, a minisztérium 
képviselői nem kívánnak reagálni az elhangzottakra. (Jelzésre:) Nem. 

Szavazás következik. Kérdezem képviselőtársaimat, tárgysorozatba vesszük-e az 
indítványt. (Szavazás.) 19 igen. Ki az, aki nemmel szavaz? (Szavazás.) 5 képviselőtársunk 
úgy döntött, hogy nem támogatja. Tartózkodás? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Köszönöm szépen, 
a bizottság tárgysorozatba vette az indítványt. 

Turi-Kovács Bélát dr. Molnár Attila képviselő úr helyettesítette már a szavazásban. 
Ezt a napirendi pontot lezárom. 

a) A választási eljárásról szóló törvényjavaslat (T/8405. szám); b) Magyarország 
Alaptörvényének második módosítása címmel benyújtott törvényjavaslat (T/8404. 
szám); döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita 

Visszatérünk az eredeti napirendhez, a 2. napirendi ponthoz, bár még tíz perc van a 
meghirdetett időponthoz képest. Megkérdezem az előterjesztők képviseletében megjelent 
Gulyás Gergely képviselőtársamat, hogy kíván-e még magának tíz percet hagyni a 
felkészülésre. (Jelzésre:) Nem kíván.  

A kormány képviseletében Csonka Ernő államtitkár úr jelent meg. Kérem, foglaljanak 
helyet.  

A 2/a-b napirendi pontot tárgyaljuk: az egyik a választási eljárásról szóló 
törvényjavaslat, amely képviselői önálló indítványt T/8405. számon Lázár János és társai 
nyújtottak be. Képviseletükben itt van körünkben Gulyás Gergely képviselőtársam, 
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üdvözlöm, és Vejkey Imre képviselő úr, a KDNP képviselője is megjelent; illetőleg a 
Magyarország Alaptörvény második módosítása címmel benyújtott T/8404. számú 
törvényjavaslat van előttünk, Lázár képviselő úr indítványa. Egyben tárgyaljuk a két 
törvényjavaslatot.  

Az előterjesztők és a kormány képviselőinek asztalánál két további személy is 
megjelent. Kérem, a jegyzőkönyvben rögzítsük a megjelenésüket. 

 
DR. PÁLFFY ILONA (Miniszterelnökség): Dr. Pálffy Ilona vagyok, a 

Miniszterelnökség politikai főtanácsadója. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon! 
 
BERTHA ZSOLT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Bertha Zsolt vagyok, 

a KIM választási főosztályáról.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Először az előterjesztőnek adom meg a szót, Gulyás 

képviselőtársamnak. Kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tekintettel arra, hogy a 

javaslatot hosszú ideje mindenki ismeri, ezért nem kívánom most kiegészíteni, hanem majd a 
hozzászólásokra fogok reagálni, illetve ha szükséges, akár vita közben is szívesen felszólalok. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vejkey képviselőtársam kíván-e kiegészítést tenni? 
 
DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr, én sem kívánom 

kiegészíteni. 
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Kérdezem a kormány álláspontját, tárgyalták-e, 

és milyen álláspontot foglaltak el. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! KIM-álláspontot tudok képviselni: támogattuk az 
előterjesztést. 

 
ELNÖK: Ez nyilvánvalóan kiterjed az általános vitára való alkalmasság kérdésére is. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Tehát tárgysorozatba-vétel és általános vitára alkalmasság, rendben, 

köszönöm.  
Megnyitom a vitát. Először a kérdések körét nyitom meg. a Kíván-e képviselőtársaim 

közül valaki kérdést intézni az előterjesztőkhöz? Lamperth Mónika képviselőtársam kérdez. 

Kérdések 

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Két kérdést szeretnék 
föltenni, és szeretném, ha az előterjesztő is meg a kormány is válaszolna, mert nem biztos, 
hogy ugyanaz az álláspont. 
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Az első az, hogy egyáltalán miért van szükség erre a regisztrációra. Ugyanis nagyon 
sokféle érvelést hallottunk, szeretném, ha most már egy letisztult, kiérlelt véleményt 
ismerhetnénk meg ebben a kérdésben. 

A másik inkább a képviselő uraknak szól, nem a kormány képviselőinek, hogy miért 
gondolták úgy a kormánypárti frakcióban, hogy képviselői indítvánnyal nyújtanak be egy 
ilyen fontos törvényjavaslatot. S mielőtt a szokásos fideszes támadást kapnám, hogy 
megkérdőjelezem a képviselők alkotmányos jogát, hogy törvényt kezdeményezzenek, szó 
nincs erről. Ez egyszerűen egy olyan törvény, amely természetesen nagyon komoly politikai 
tartalmat is mutat, ami nyilvánvalóan egy frakciónál rendben van, mármint hogy politikai 
tartalmú törvényeket készítenek elő, de hát miután a választás lebonyolításával kapcsolatos 
fontos szabályokat is tartalmaz, az én álláspontom szerint – és ezt a kérdésben szeretném már 
itt világossá tenni –, ha valamikor fontos, hogy a kormány készítsen elő azzal a szakmai 
háttértudással, ami a kormánynak megvan, hát ez a törvény mindenképpen ilyen lenne. 

Ezekre a kérdésekre várok először választ, és utána hozzá is fogok szólni 
természetesen. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Igen, valóban ez lesz a menetrend, hogy először a 

kérdéseket gyűjtjük össze, utána pedig a hozzászólási kör lesz. 
Bárándy Gergely képviselőtársam kérdez. Tessék, öné a szó. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Én a kormány képviselőjét kérdezném első körben arról, hogyan lehetséges az, hogy egy 
választási eljárásról szóló törvényt, amely, azt gondolom, egyik legfontosabb jogszabályunk, 
ami a demokrácia alapelveinek nagy részét foglalja magában, a demokrácia biztosításának a 
hátterét szolgálja, egy ilyen ügyben úgy tárgyal az alkotmányügyi bizottság, hogy a 
kormánynak nincs álláspontja a törvényjavaslatról, hanem csak egy tárcaálláspontot tudnak 
mondani. Én őszintén szólva nem értem ennek az okát, annál inkább sem értem ennek az okát, 
és kérdezem tehát, hogy mi lehet ennek a magyarázata, mert a választójogi törvényt már jó 
néhány nappal ezelőtt nyújtották be, tehát a kormánynak, azt gondolom, lehetősége lett volna 
megtárgyalni. 

A másik kérdés szintén egyébként kapcsolódik képviselőtársam kérdéséhez, hogy 
miért önálló indítványként nyújtották be. Érvként még azt tenném hozzá, és ennek a 
figyelembevételével várom a választ, hogy az Alkotmánybíróság most már két határozatában 
mondta ki, hogy a jogalanyok széles körét érintő, nagy terjedelmű módosító javaslatokat ne 
önálló képviselői indítványok formájában nyújtsák be, hanem az kormány-előterjesztésként 
kerüljön elénk. S ezzel kapcsolatban még kérdezem a kormányt, azt kijelenti-e, hogy az itt 
előttünk fekvő 128 oldalnyi terjedelmű előterjesztéshez egyébként nincs köze. Tehát 
magyarán szólva, nekem az a kérdésem, hogy ez megint egy olyan előterjesztés, amelyet a 
kormány dolgozott ki, és ha úgy tetszik, strómanként használt országgyűlési képviselőkkel 
nyújtatja be, vagy pedig tényleg ez a három országgyűlési képviselő dolgozta ki ennek a 128 
oldalas előterjesztésnek minden mondatát. 

Végül egyetlen kérésem lenne – kérdés formájában – már most az előterjesztőkhöz. 
Kérem, hogy Gulyás képviselőtársam valóban éljen azzal a lehetőségével, hogy nem a 
zárszóban mondja csak el a véleményét, hanem közben is, amire reagálni lehet. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vas Imre képviselő úr kérdez. 
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DR. VAS IMRE (Fidesz): Az előterjesztőtől kérdezem, hogy tervez-e a választási 
eljárási törvény tekintetében az Alkotmánybíróságtól előzetes normakontrollt kezdeményezni. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Más kérdés? Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Visszatérő probléma volt sok választásnál a 

szavazócédulák megsemmisítésének kérdése. Erre most milyen megoldást ad a javaslat? 
Esetleg az időkorlátot, ami eddig nagyon sok sérelmet váltott ki, különösen 2002-ben egy 
hídlezáráshoz is vezető tüntetéshez is vezetett, és a mai napig is nyitott megítélésűvé tette 
ezeket a választásokat, tehát magyarul, időkorlát nélküli megőrzést vagy valami egyéb más 
fokozottabb garanciát tartalmaz-e a javaslat? 

 
ELNÖK: Úgy látom, hogy további kérdező képviselőtársam nincs. Megadom a szót 

először Gulyás Gergely képviselőtársamnak. Parancsoljon, öné a szó válaszadásra. 

Válaszok 

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm szépen a lehetőséget. Azért nem akartam 
az elején hosszan megszólalni, mert miután egy elég nagy terjedelmű törvényjavaslatról van 
szó, több részét is lehet tárgyalni, ezért praktikusabb az, hogyha a kérdésekre van lehetősége 
válaszolni az előterjesztőknek, és ezt követően nyilván a hozzászólásokkal megnyílik a vita, 
és attól sem zárkózom el, hogy még ott is úgy szóljak hozzá, hogy azt követően is legyen 
lehetőség reakcióra, hiszen miután utolsó napirendi pontnál vagyunk, és 1-kor kezdődik a 
plenáris ülés, tőlem az ebédidőt is tölthetjük a választási eljárási törvény vitájával. 

Előzetesen annyit szeretnék jelezni, hogy az én ismereteim szerint és a házszabályi 
rendelkezések, illetve az országgyűlési törvény rendelkezései szerint a kormánynak azon 
túlmenően, hogy állást kell foglaljon arról, hogy támogat-e egy képviselői előterjesztést, nem 
kell a részletekbe bocsátkoznia, hiszen azt az előterjesztőktől kell megkérdezni. Tehát az 
egyes jogintézményekkel kapcsolatosan, nyilván ha helyettes államtitkár úr kíván, akkor 
válaszolhat, de mi vagyunk az előterjesztők. A kormánynak arról kell nyilatkoznia, hogy 
támogatja-e a javaslatot vagy sem. Erről tárcaálláspontot közölve az államtitkár úr 
nyilatkozott.  

Lamperth képviselő asszony első kérdése a feliratkozással, regisztrációval 
kapcsolatos: miért van rá szükség? Először is azt rögzítsük, hogy hol nincs vita azzal 
kapcsolatosan, hogy erre szükség van, mert ezekben a kérdésekben eddig még az ellenzéki 
pártokkal is egyetértés volt. Arról vita volt, hogy kiterjesztjük-e a választójogot minden 
magyar állampolgárra, igazodva egyébként az Európai Unió szinte kizárólagosnak tekinthető 
többségi gyakorlatához, de nem volt vita arról, hogy ha ez megtörtént, akkor a külföldön élő 
választópolgárok esetén szükség van névjegyzékbe vételi eljárásra külön kérelemre.  

Arról sem volt vita, hogy helyes az, hogy végre a választójogi törvény megoldja azt a 
húszéves alkotmányos mulasztást, hogy a nemzetiségeknek az Országgyűlésben is lehet 
képviselője, illetve szószólója, és itt eddig is megelőzte regisztráció a választásokat, tehát 
másként ez nem biztosítható. 

Talán abban is egyetértünk, hogy miután mára nagyon sok, Magyarországon állandó 
lakóhellyel rendelkező állampolgár vállal külföldön munkát, az ő esetükben is tömegesen, tíz- 
és százezrek számára teszi lehetővé a választójog gyakorlását az, hogy ők is regisztrációval 
közölhetik azt a címet, amelyen megkaphatják a levélben szavazáshoz szükséges iratokat, és 
akár levélben is szavazhatnak.  

A fennmaradó személyi kör tekintetében, ami nem vitásan a választópolgárok nagy 
többsége, van vita, hogy szükséges-e a regisztráció vagy sem. Tehát még egyszer mondom, 
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merthogy képviselő asszony valószínűleg félreértette: nem vitásan a választópolgárok nagy 
többsége. Az ő esetükben elsőként azt az elvi kérdést kell megválaszolni, hogy az állam állítsa 
össze a választói névjegyzéket, vagy pedig a választópolgárok állítsák össze. Vagy ha 
másként akarom föltenni a kérdést, akkor elvárható-e az egy választópolgártól, aki a 
legfontosabb közös ügyeinkben kíván döntést hozni, hogy 15 nappal a választások előtt 
legalább annyit tudjon, hogy lehet, hogy elmegy szavazni; nem azt, hogy el fog menni, nem 
azt, hogy kire szavaz – ahogyan azt gyakran teljesen téves interpretációban a baloldali 
ellenzék részéről halljuk; nem kell tudni, hogy kire szavaz –, még azt sem kell eldönteni, hogy 
elmegy-e szavazni. Annyiról kell tudni dönteni, hogy lehet, hogy elmegy szavazni, miután a 
regisztrációt követően a választójog gyakorlása elmulasztásának semmilyen szankciója nincs.  

Itt most álljunk meg egy pillanatra, hogy mi volt az a szabályozási környezet, 
amelyben mi ezt a törvénytervezetet előterjesztettük. Az Országgyűlés két, jelentősebb 
társadalmi támogatottságot élvező ellenzéki pártja különféle javaslattal állt elő. A Szocialista 
Pártnak az volt a javaslata, hogy tegyük kötelezővé a választást, egy alkotmányos alapjogot 
változtassunk kötelezettséggé. Ami nyilvánvalóan súlyosan alkotmánysértő, mindenféle 
nemzetközi kötelezettségünkkel ellenkezik, és visszahozza azt a kommunista időszakban 
megszokott gyakorlatot, amelyet még akkor sem mertek jogszabállyá tenni. Reméljük, hogy 
itt nem a régi reflexek feléledéséről van szó az MSZP esetében.  

S mit javasolt a Jobbik? A Jobbik azt javasolta, hogy általános iskolai végzettséghez 
kössük a választójogot. Nem kell arról meggyőznöm, remélem, senkit, hogy ez milyen 
mértékben ellentétes Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségeivel, a magyar 
alaptörvénnyel, és azzal a jogfejlődéssel, amelyen Magyarország is, mint az európai térség 
többi állama az elmúlt évszázadban keresztülment.  

Tehát két szélsőséges, alkotmányellenes, nemzetközi jogba ütköző javaslat volt, ezt 
fogalmazták meg az ellenzéki pártok. Ehhez képest a feliratkozás jogintézménye számtalan 
európai és Európán kívüli demokratikus országban létezik, ezért most hosszabban nem 
sorolok példákat, de mindannyian ismerjük. Ráadásul azt is hozzá szeretném tenni, hogy 
amúgy kötelező választás alkotmányosan csak regisztrációval valósítható meg, tehát ha az 
MSZP javaslatát szeretném alkotmányos formában valahogyan kodifikálni, akkor a 
regisztráció javaslata ebben közvetlenül benne van; ha nem, akkor pedig a javaslat 
nyilvánvalóan alkotmányellenes.  

Tehát röviden ennyit a névjegyzékbe vétel kérdéséről. 
Miért képviselői indítvány? Lamperth képviselő asszonynak köszönöm a kérdést, de 

ne hozzon olyan nehéz helyzetbe, hogy megadja a helyes választ, majd utána kizárja azt a 
lehetőséget, hogy én is ezt megválaszoljam. (Derültség.) Tehát pontosan ismerjük azt, hogy 
kik jogosultak törvénykezdeményezésre Magyarországon. Az alaptörvényben benne van, e 
tekintetben az alaptörvény semmit nem változott a ’89 utáni, sőt bizonyos értelemben még az 
azt megelőző gyakorlathoz képest sem, hiszen akkor a népköztársaság Elnöki Tanácsának volt 
ilyen jogköre, a köztársasági elnöké is megmaradt, ugyanígy a bizottságoké, ugyanígy a 
kormányé, ugyanígy az országgyűlési képviselőké. Szerintem folytathatjuk ezt a vitát 
bármeddig, de teljesen nyilvánvalóan, hogy országgyűlési képviselőt nem lehet kizárni abból, 
hogy az alkotmányban biztosított jogosultságát gyakorolja.  

Valóban igaz, hogy az Alkotmánybíróságnak volt olyan döntése – és itt áttérek 
Bárándy képviselőtársam kérdésére –, amely azt mondja, hogy nagy terjedelmű módosító 
javaslatokat a legjobb, ha társadalmi vitát követően tárgyalja az Országgyűlés. De azt 
szeretném hozzátenni, hogy itt nem egy nagy terjedelmű módosító javaslatról van szó, hanem 
egy új törvényről. (Dr. Bárándy Gergely nevet.) És egyébként pedig azt, hogy milyen 
társadalmi egyeztetésre van szükség, a jogalkotási törvény, amelyet az Alkotmánybíróság 
nemhogy nem minősített alkotmányellenesnek, hanem azt hiszem, széles körű társadalmi és 
politikai támogatottságot élvezett az Országgyűlésben is, pontosan rögzíti, mikor van 
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társadalmi vita és mikor nincs. Az alkotmány azt rögzíti, hogy ki élhet 
törvénykezdeményezési joggal. Tehát e tekintetben teljesen jogszerű gyakorlat az, amelyet 
képviselőtársaim rendszeresen illetnek kritikával.  

Az pedig, hogy a kormány dolgozott-e ki törvényjavaslatot, részt vett-e ebben, 
szerintem teljesen természetes, hogyha akár egy ellenzéki képviselő, akár egy kormánypárti 
képviselő a kormányzati apparátus szakértelmére támaszkodik. Azokat a politikai döntéseket, 
amelyekről mi most itt vitatkozunk, nem kodifikációs szinten kell meghozni, hanem politikai 
szinten. Ebben frakciódöntés született, Fidesz-elnökségi döntés született, politikai döntés volt. 
Nagyon helyes ennek megfelelően, hogy az előterjesztők is politikusok. 

Vas képviselőtársam kérdezte az előzetes normakontrollt. Igen, kérni fogunk előzetes 
normakontrollt, legalábbis ez a terv. És azt szeretném jelezni, hogy e tekintetben a benyújtott 
alaptörvény-módosításra persze lehet hivatkozni, hogy az megkérdőjelezi az egésznek az 
értelmét, de ez összességében mégsem helyes, hiszen számtalan ponton az eljárás 
személyesadat-kezeléssel kapcsolatos, jogorvoslati joggal kapcsolatos, tehát a törvénynek 
nagyon sok olyan pontja van, ahol alkotmányos alapjogokkal kapcsolatos kérdések 
fölmerülnek. Ezért az a helyes, hogyha egy ilyen törvény úgy tud hatályba lépni, hogy senki 
fel sem vetheti ennek az alkotmányosságát vagy alkotmányellenességét, illetve ezzel 
kapcsolatos kérdéseket. Ezért mi azt támogatjuk, hogy az új alaptörvényben lehetővé tett 
eszközzel élve az elfogadott törvényjavaslatot az Országgyűlés többségi döntéssel előzetes 
normakontrollra küldje meg az Alkotmánybíróságnak, amely ebben az esetben 30 nap alatt 
kell majd hogy állást foglaljon.  

A szavazócédulák megsemmisítésével kapcsolatosan Gaudi képviselőtársam kérdésére 
azt tudjuk válaszolni, hogy a törvényjavaslat kellő időt hagy az esetleges visszásságok 
tisztázására, mert a jogorvoslati határidőket nézve mindenféle választásokkal kapcsolatos 
jogorvoslatnak körülbelül két hét alatt le kell zárulnia. Ehhez képest a 90. napot követő napon 
kell megsemmisíteni a választócédulákat, tehát ennél későbbi időpontot nincs értelme előírni. 
Minden esetleges, a választások tisztaságával kapcsolatos jogorvoslat esetén az újraszámlálás 
jogi lehetősége lényegesen rövidebb idő alatt kiderül, hogy van-e erre lehetőség vagy nincs, 
tehát a megsemmisítés időpontja szerintem a törvény egész rendszerét tekintve megfelelő. 

Köszönöm szépen a lehetőséget. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vejkey képviselő úr kívánja kiegészíteni? 
 
DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Egyetértve a Gulyás Gergely képviselőtársam által 

elmondottakkal, azokat nem megismételve, az előzetes regisztráció vonatkozásában az 
alábbiakkal egészíteném ki.  

Mivel a választói névjegyzéket is diszkriminációmentesen kívánjuk kialakítani, ezért 
az önkéntes feliratkozás megkerülhetetlen. Egységes rendszer kell, ez nyilvánvaló; nem lehet 
az egyik embernek ilyen, a másiknak olyan szisztémát kialakítani a választási eljárási 
törvényben e vonatkozásban. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány képviseletében Csonka Ernő államtitkár úr, 

parancsoljon! 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Én egy mondatban szeretnék reagálni. A 
kormányálláspont csütörtöki napon meglesz. A múlt hét kedden délelőtt került benyújtásra a 
törvényjavaslat, ennek megfelelően a következő alkalommal a kormány döntést fog hozni az 
álláspontjáról. 
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Annyit jeleznék, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter a kormányon belül a 
választásokért felelős miniszter, tehát úgy gondolom, hogy releváns álláspontot képviselek. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük. Van-e még esetleg kérdés? (Nincs jelentkező.) A 

kérdések körét lezárom. 
Megnyitom a hozzászólások körét. Ki kíván hozzászólni? Először Lamperth Mónika 

képviselő asszonyé a szó, utána következik Szakács Imre, Staudt Gábor, Bárándy Gergely. 
Parancsoljon, képviselő asszony! 

Hozzászólások 

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Képviselőtársaim! A Magyar Szocialista Párt nem fogja támogatni ennek az alaptörvény-
módosítási, illetve választási eljárási törvénynek az általános vitára való alkalmasságát. 

Szeretném hangsúlyozni, hogy a képviselők törvénykezdeményezési jogát nem 
megkérdőjelezve, vannak olyan törvények, amelyeket hasznos és fontos lenne, hogy a 
kormány nyújtson be. Természetesen tudjuk, hogy a valódi válasz nem pontosan az, amelyet 
Gulyás Gergely képviselő úr mondott, hanem az, hogy kikerüljék a kormány által 
beterjesztendő törvénykezdeményezéseknél egyébként kötelező előzetes egyeztetést, 
kikerüljék a kötelező társadalmi vitát. Ezt tudja mindenki, ezt már újságok leírják, önök mégis 
úgy csinálnak, mintha ezt nem tudnák, és cinikusan továbbra is azokat a válaszokat mondják, 
ami kevés valóságtartalommal bír.  

Ugyancsak tévedésnek és hibának tartjuk azt, amit Vejkey képviselő úr mondott, hogy 
nem lehet kétféle módon vagy többféle módon a választási regisztrációba kerülni vagy 
választási regisztrációt alkalmazni, ezért van szükség az önök által szívesen feliratkozásnak 
nevezett aktusra. Ez nem így van. Ha Magyarországon a választópolgárok névjegyzéke 
rendelkezésre áll, márpedig itt van egy már igen magas színvonalra fejlesztett népesség-
nyilvántartás, amelynek alapján emlékezetem szerint 0,01 százalékos hibahatárral dolgozik a 
névjegyzék, de lehet, hogy erre nem emlékszem jól, megengedem, hogy ebben van esetleg 
egy picit eltérés; körülbelül ennyiről van szó. Ugyanakkor szakértők állítják, hogy egy 
ilyenfajta új regisztráció iszonyatosan nagy hibaszázalékkal indulna először. Tehát nem igaz, 
hogy nem lehet különféle módon ezt megoldani, hiszen a Magyarországon élő 
választópolgároknak a névjegyzéken alapuló választási nyilvántartása rendelkezésre áll, és 
semmilyen feliratkozásra nincs szükség. S hogy a határon túl magyar állampolgárságot 
szerzetteknek regisztrálni kell, ennek van racionalitása, de szeretném önöket emlékeztetni, 
hogy a nyilvántartásról szóló törvénybe azt már önök beleírták és megszavazta a Fidesz, hogy 
aki határon túli magyarként magyar állampolgárságot szerez, az utána automatikusan a 
lakcímnyilvántartásban regisztrálásra kerül. Tehát van egy ilyenfajta regisztráció is. Azt én 
nem kérdőjelezem meg, hogy miután az annak hatálybalépése előtt állampolgárságot 
szerzettek számára is nyitni kell ezt a lehetőséget, természetes, meg ott is biztosan van eljárási 
és egyéb probléma, tehát hogy ott legyen regisztráció, azt természetesnek tartom. De hogy 
ezzel az ürüggyel hozzanak egy olyan szabályt, amely a Magyarországon élő 
választópolgárokat is kötelező regisztrációnak, illetve feliratkozásnak teszi ki, hát, azt kell 
mondjam, képviselő urak, ebből a ló is kilóg, nemcsak a lóláb. Ez nyilvánvalóan politikai 
indítékkal és szándékkal kerül bevezetésre. Mi meg azt gondoljuk, hogy ez helytelen, és le 
fogjuk leplezni ezt az álságos indokot. 

Azt hozzáteszem egyébként, lehet, hogy a fideszes ilyen politikai műhelyekben azt 
számolták ki, hogy ez segíti az önök választási esélyeit, sok szakértő is ezt mondja. Én azt 
gondolom, hogy ha az állampolgároknak elegük lesz ebből a kurzusból, akkor hozhatnak 
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bármilyen törvényt, amíg a szavazófülkében titkosan lehet szavazni, addig a Fidesz leváltható. 
Én ezt gondolom egyébként, de hát nyilván vannak más álláspontok is.  

Szeretnék reagálni erre az MSZP-s politikusok által fölvetett javaslatra, hogy legyen 
kötelező mindenki számára a választás. Csak tájékoztatásul mondom el önöknek – bár ha úgy 
gondolják, hogy a politikai érdekük ezt diktálja, akkor használni fogják továbbra is ezt az 
érvelést –, ez egy javaslat volt, gondolat volt, beszélt róla néhány szocialista politikus, de 
frakciódöntés nem állt mögötte. Én személyesen nem is értek vele egyet, szerintem ez nem jó 
ötlet. De a Magyar Szocialista Párt nem is szorgalmazza most már, csak mint egy lehetséges 
javaslatot fölvetették néhányan. (Gulyás Gergely közbevetésére, nevetve:) Azt szeretném 
kérni, képviselő úr, hogy eddig azért ne menjenek el a cinizmusban! Aki esetleg nem hallotta, 
azt mondta Gulyás képviselő úr, hogy ez is az, egy ötlet, egy javaslat. Nem, ez egy 
törvényjavaslat, ennek más a jogi súlya.  

Szóval, én azt gondolom, hogy nem helyes ez az új elgondolás, ezért nem fogjuk 
támogatni az általános vitára való alkalmasságot. Egyébként pedig sok kritikai észrevételünk 
van magával a törvénnyel kapcsolatban, amit majd el fogunk mondani a parlament plenáris 
vitájában. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Szakács Imre képviselőtársamé a szó. 
 
DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, az nem újdonság számunkra, hogy a Szocialista 
Párt nem támogatja ezt a törvényjavaslatot.  

Alapvetően az új törvényjavaslat igazodik Magyarország Alaptörvényéhez, azokat a 
viszonyokat, amelyekről az elmúlt húsz évben feketén-fehéren bebizonyosodott, hogy nem 
tarthatók, csak éppen nem volt meg a lehetőség a jogalkotó részéről, hogy ezen változtasson, 
most ez megtörténik. 

Azt lehet mondani, hogy döntő többségében itt a bizottságban is és a parlamentben is 
olyan képviselők ülnek, akik ha nem is folyamatosan, húsz éven keresztül, de jó néhány 
ciklusban részt vettek a különböző választási cselekményekben, és el lehet mondani, hogy 
minden választásnál, pontosabban minden országgyűlési és önkormányzati választás után 
komoly viták alakultak ki, hogy hol volt rossz a rendszer, hol volt lehetőség arra, hogy az 
egyébként jóhiszemű és elvárható szabályokat ne tartsák be, és meg lehessen kerülni ezeket. 
Tudjuk jól, hogy például az ajánlószelvények esetében szinte nem volt olyan választás, ahol 
ne merült volna föl annak a gyanúja, vagy akár később bizonyítható módon is, hogy pénzért 
vásároltak jelölőszervezetek vagy jelöltek ilyen ajánlószelvényt. Nem volt olyan választás az 
utóbbi tizenkét évben, ahol ne merült volna föl, hogy a szavazókörökben milyen módon 
lehetett visszaélni például azzal, hogy nem csak ceruza volt a számlálóbiztosok kezében, 
hanem toll is. És hadd ne soroljam, hiszen aki benne volt ebben a folyamatban, az erre 
emlékszik.  

Egyébként ha már idáig jutottunk a gondolatmenetben, hadd mondjam azt, hogy 
nyilván a politikum világát nagyon erőteljesen érinti a választási eljárásról szóló 
törvényjavaslat; tegyük hozzá, hogy nagy valószínűséggel az állampolgárok széles rétegeit 
nem. Gondolunk csak arra a közel harmadnyi szavazópolgárra, akik bizonyíthatóan az elmúlt 
választások során nem mentek el szavazni, egyetlen szavazáson sem vettek részt; őket ez 
nyilván kevéssé fogja lázba hozni. Jobban érdekli őket, hogy milyen módon alakul a 
nyugdíjak reálértéke, vagy egyéb más dolog; de nem akarom elvinni más irányba a 
gondolatmenetet. 

A névjegyzék és a feliratkozás. Szintén régóta téma a magyar közéletben, hogy a 
határon túli magyaroknak milyen módon lehetne megadni az állampolgárságot, milyen módon 
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lehetne a nemzeti egybetartozást demonstrálni. Különböző közjogi aktusok voltak erre, a 
2004. december 5-ei népszavazástól kezdve, egészen odáig, amikor végül is 2010 után a 
Magyar Országgyűlés elfogadta azt a szabályozást, hogy a határon túli magyarok is kérhetik 
az állampolgárságot; ez nyilván járt nekik.  

Azt gondolom, azzal senkinek nincs vitája, és talán Lamperth Mónika is egyetért, ő 
arra hivatkozott, hogy a szakértőik szerint sokkal nagyobb hibalehetőséget ad az előzetes 
feliratkozás jogintézménye, mint a névjegyzék. De gondoljunk bele, hogy a magyar állam 
vagy valamilyen magyar hivatalos szerv, minisztérium, Nemzeti Választási Iroda fejléces 
levelét, mondjuk, a felvidéki magyaroknak a szlovák postával vagy az Erdélyben élő magyar 
állampolgárok számára a román postával kiküldeni milyen kockázata van; hozzátéve, hogy 
Szlovákiában még továbbra is él az a jogszabály, amely a kettős állampolgárság okán a 
szlovák állampolgárságot elveszi az állampolgáraitól. Tehát én azt gondolom, ez az előzetes 
feliratkozás itt egy teljesen járható és normális útja a választásra való felkészülésnek. Azzal 
együtt, hogy Lamperth Mónikának igaza van, hogy aki magyar állampolgárságot kért, ott a 
lakcímbejelentés kötelező volt. De azt is tudjuk, hogy a mai európai mobilitás mellett az 
emberek ahogy váltogatják a különböző lakhelyeiket, nem biztos, hogy ennek a 
nyilvántartása, főleg külföldi lakhely esetén, Magyarországon is átvezetésre kerülhet.  

Abban Vejkey Imre képviselőtársammal teljesen egyetértek, hogy egymás mellett 
viszont két rendszert működtetni, ha valami szakmailag indokolatlan, akkor ez egészen 
biztosan az. 

Lamperth Mónika képviselőtársam mosolyog az okfejtésen. Én megértem. Bár 
visszakérdeznék – és ezzel teljesen egyetértek, Mónika, amit mondtál –, hogy ha a 
választópolgárok le akarnak váltani egy kormányon lévő politikai szervezetet, ezt megteszik; 
ezt 2010 feketén-fehéren bebizonyította. Ha ez így van, és ezzel teljesen egyetértek, akkor 
nem igazán értem a félelmet ettől az előzetes feliratkozástól. Ha Magyarországon a 
választópolgárok többsége nem akarja, hogy azok a folyamatok, amelyek 2010-ben 
elindultak, továbbmenjenek 2014-ben, le fogják váltani a Fideszt. Előzetes feliratkozás ide, 
előzetes feliratkozás oda – ezzel messzemenően egyetértek, ebben tehát nincs vita köztünk.  

Én azt gondolom, maga a törvényjavaslat egyrészt a hatályos választási eljárásról 
szóló törvénynek egy csomó apróbb-nagyobb szabályozását átveszi, tehát azt lehet mondani, 
az, hogy teljesen más irány vagy az eddig elfogadott és bevált szabályokat is megváltoztató 
szabályozás lenne, ez nem igaz. Az viszont biztos, hogy próbálja az elmúlt húsz év 
tapasztalatai alapján azokat a kiskapukat becsukni, ami különböző választási csalásokat vagy 
stikliket lehetővé tett, és az egészet egy koherens rendszerbe foglalja.  

Azt gondolom, a Fidesz-frakció részéről mind a tárgysorozatba-vételt, mind pedig az 
általános vitára való alkalmasságot támogatjuk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Staudt Gábor képviselő úr! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Először is, Gulyás 

képviselőtársamat szeretném pontosítani. Nem kellően figyelt, amikor azt mondta, hogy 
általános iskolai végzettséghez kötné a Jobbik a szavazáson való részvételt. Ez pontatlan, 
vagy rosszul írták le önnek. Elemi végzettséghez kötnénk, ami az idősebb korosztály 
tekintetében nem jelent nyolc általános iskolai végzettséget. Ez nagyon fontos, mert így lehet 
hecckampányokat indítani egy javaslat ellen, hogy rosszul fogalmazunk. Természetesen nem 
feltételezem, hogy ez tudatos volt; egy hiba vagy pontatlanság, maradjunk ennyiben. De ezt itt 
a sajtó jelenlétében mindenképpen szeretnénk kijavítani. 

S ugyanúgy, ahogy az előzetes regisztráció megkövetelése, egy minimális elemi 
végzettségnek a megkövetelése is a legfontosabb döntéseknél elfogadható lehet, és én nem 
tartom alkotmányellenesnek, alaptörvény-ellenesnek. Annál is inkább, mert számos megoldás, 
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hasonló megoldás létezik a világban. S amikor valaki egy állampolgári esküt letesz, akkor is 
megfelelő tudásról, egy minimális tudásról kell tanúbizonyságot tennie.  

Ami viszont a konkrét javaslatot illeti, van benne sok érdekes megoldás. Vártuk, hogy 
megjelenjen, de annak ellenére, hogy a Fidesz-elnöksége tárgyalta, és ezt Lázár János be is 
jelentette, hogy már csak néhány apróbb kérdésben vannak fehér foltok, ehhez képest valóban 
kicsit csodálkoztunk, hogy nem egy kormány-előterjesztésként jött be, de természetesen a 
formális jogszabályok alapján, az alaptörvény alapján ez képviselői egyéni indítványként is 
beterjeszthető, tehát jogi kifogást nem, legfeljebb, ha szabad így fogalmazni, erkölcsit lehet 
emelni a beterjesztés módjával kapcsolatban. 

Ami néhány konkrétumot illet, mi eleve a kopogtatócédulák ellen voltunk. Ezeken 
részben változtat az ajánlások rendszere, de módosító javaslatot fogunk az irányban beadni, 
hogy ezek a listák továbbra se halmozódhassanak fel különböző pártoknál; tehát itt a 
listakészítéseket meggátolnánk. Egy olyan megoldással például, amikor ezt a jegyzőnél 
kellene leadni, megoldható lenne, hogy ez közvetlenül hivatalos szervekhez kerüljön, és ne a 
pártoknál halmozódjon fel. Annál is inkább, mert tulajdonképpen úgymond készletezésre is 
lehet gyűjteni ezeket a listákat, tehát nincs annak következménye, ha valaki, mondjuk, tízezer 
aláírást gyűjt össze, és nyilván már a kampány részeként, a választópolgárok 
megszólításaként, és nem a valódi mennyiségű ajánlás összegyűjtése az ő célja, és nem ez 
motiválja. Ez tehát egy fontos pontja ennek. 

Az önök kommunikációjában elhangzott, hogy tulajdonképpen a kampány 
lerövidítése, talán olcsóbbá tétele is a cél a javaslatok megfogalmazásával. Az kérdéses lehet, 
hogy a regisztráció bevezetése mennyiben rövidíti le a kampányt. Véleményünk szerint a 
gyakorlatban ez arra fog vezetni, hogy meghosszabbítja, hiszen amint elindul a regisztráció, 
mindenkit arra fog ez sarkallni, a pártoknak ez egyfajta kényszerhelyzetük lesz, hogy 
megszólítsák egyrészt a saját szavazóikat vagy potenciális szavazóikat, már a regisztráció 
reményében. Tehát bizony-bizony ez is egy erőteljes kampányt fog hozni, és ez nyilván nem a 
költségek csökkenésének irányába fog hatni, hanem ellenkezőleg. Tehát ez is egy 
újragondolandó történet.  

Illetve nem feltétlenül maga az ajánlás vagy a regisztráció az, amit úgy, ahogy van, 
esetleg gyökerestül, de nagyban újra kellene gondolni. Hiszen például volt a Jobbiknak a 
nullaforintos kampány javaslata, ami arra utal – és ezt itt is el kell mondani –, hogy vannak 
olyan lehetőségek, például csak közmédiákban való hirdetési lehetőség, amelyet megfelelően 
elosztva nem járna anyagi források bevonásával, tehát a közmédiának ezt rendelkezésre 
kellene bocsátani. Illetve akár plakáthelyeknek akár sorsolásos rendelkezésre bocsátásával is 
ki lehetne találni a rendszert, meg lehetne teremteni azt, hogy valóban mindenki, aki 
megfelelő számú ajánlást összegyűjtött, és megfelelő listát, mondjuk, országos listát 
fölállított, egyenlő mértékben férhessen hozzá a hirdetési lehetőségekhez, és az egyéb 
lehetőségeket, mondjuk, a kereskedelmi médiában való hirdetéseket akár korlátozni is lehetne. 
Ez egy javaslat, amiről természetesen lehet beszélni, de az biztos, hogy ez átláthatóvá és 
valóban egyértelművé tenné a kampányköltségvetéseket.  

S amit én még nem találtam, lehet, hogy benne van – akkor majd a 
kormányképviselőket kérném, hogy segítsenek –, a kampánycsend intézményét én nem 
találtam a javaslatban. Lehet, hogy nincs benne, lehet, hogy én nem találtam. De erre is 
várnánk választ. Ha ez azt jelenti, hogy vasárnap, a szavazás napján is lehet kampányolni 
bármilyen mértékben, az szerintünk visszás helyzetet teremt, és egyébként a nemzetközi 
joggyakorlattal is ellentétesnek érzem. Az előző időszakban már le lett rövidítve a kampány 
időszaka, a korábbi péntek éjféltől egészen vasárnap nulla óráig lehetett most már 
kampányolni az önkormányzati választásokon is. Ez is egy szűkítés volt már. De hogy 
vasárnap is lehessen, ez problematikus, és várom rá a választ. 
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Dióhéjban ennyit kívántam elmondani. Próbáljuk majd módosító javaslatokkal 
bombázni a képviselőtársainkat, és ezek támogatásának a függvényében tesszük meg majd mi 
is a végső szavazásunkat.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy Gergely képviselőtársamtól kérek egy kis 

türelmet, mert a kormánypárti oldalról Vas Imre jelentkezett, és egy ilyen, egy olyan jogállású 
képviselő szólalhasson föl. 

Vas képviselő úré a szó. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Képviselőtársam felvetette, hogy a 

lakcímnyilvántartás 0,1 ezrelékes pontosságú, ami azt jelentené, hogy 8 millió körüli felnőtt 
lakosból 8 ezer az eltérés. Azt azért szeretném jelezni, hogy ennél sokkal többen dolgoznak 
külföldön, tehát önmagában ez az adat nem igaz. Még egyébként a lakcímnyilvántartáson 
belül is ennél jóval nagyobb a pontatlanság. Ki ne járt volna úgy, mondjuk, ügyvédként, 
amikor szerződés ellenjegyzésénél le kell kérni a személyi adatokat, akkor látja a személyi 
igazolványt meg a lakcímkártyát, és mégis kiírja például, hogy ez a személy nem létezik; 
utólag aztán kiderül, hogy mégis létezik. Aki több ilyen lekérdezést végrehajtott, nem hiszem, 
hogy nem járt így. De a legtöbb pontatlanság szerintem abban van a mai magyarországi 
lakcímnyilvántartásban, hogy nagyon sokan, akik külföldre távoznak, nem jelentik ezt be; már 
régen nem itt laknak, nem is biztos, hogy vissza akarnak jönni, és például a bejelentés 
elmaradásának az is lehet az oka, hogy először úgy gondolja, hogy csak rövid időre megy el, 
aztán utána meggondolja, és a végén már nem is szeretne adott esetben visszajönni, amit mi 
természetesen nagyon sajnálunk, de ettől ez még létezik.  

Azt is jelezném, hogy vannak olyan magyar állampolgárok, nagyon sokan, akikről a 
magyar államnak sejtelme sincs. Elsősorban például az ’56-os úgynevezett disszidenseknek a 
leszármazóiról van szó, akik lehet, hogy még nem is jártak Magyarországon, de a 
leszármazási elv alapján magyar állampolgárok az állampolgársági törvény szerint, így az ő 
feliratkozásuk mindenképpen szükséges.  

S ha már arról beszélünk, hogy ki mennyire aggódik és mennyire tartja fontosnak a 
választás tisztaságát, én emlékszem egy olyan belügyminiszteri rendeletre, ahol ha valaki a 
második forduló előtt visszaadta az igazolását, akkor utána, függetlenül attól, hogy ahol az 
első fordulóban szavazott, éppen már érvényes és eredményes volt az egyéni képviselő-
választás, ha a lakóhelyén nem volt eredményes, akkor visszaadhatta az igazolását, és ott újra 
szavazhatott. Én úgy emlékszem, mintha ezt a belügyminiszteri rendeletet az 
Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősítette volna. Szerintem ilyen belügyminiszteri 
rendeletek sokkal jobban sértik a választás tisztaságát, mint egyébként egy előre korrektül 
meghirdetett és törvényben kihirdetett szabályozás. 

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

Először is, Gulyás képviselőtársamnak mondanám azt, hogy a többen a kevesebb benne van; 
ezt az elvet képviselő úr is nyilvánvalóan ismeri. Azaz ha az Alkotmánybíróság a nagyobb 
terjedelmű módosító javaslatok esetében azt mondja ki, hogy nem jó gyakorlat az, hogy 
egyéni képviselői indítványokkal nyújtják be, akkor valószínűleg ez egy teljesen új 
törvénynél, nagy terjedelmű törvényjavaslatnál éppúgy igaz. Ugyanis a többen a kevesebb 
benne van. Persze majd meglátjuk.  
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A másik, amit ezzel kapcsolatban mondanék, hogy nem nagyon tudnék olyan 
törvényjavaslatot – lehet, hogy van, de biztos, hogy kevés –, amely a jogalanyok ilyen széles 
körét érintené, hiszen itt az összes választójogú, választásra jogosult állampolgárt érinti ez a 
törvényjavaslat, azaz 10 millióból 8 milliót legalább. Tehát hogy itt a jogalanyok széles 
köréről van szó, azt gondolom, nem vitatható; ahogy az sem, hogy nagyon nagy terjedelmű a 
javaslat. De még csak az sem vitatható, hogy nagyon nagy eltérések vannak a korábbihoz 
képest. Tehát nem csupán arról van szó, hogy a javaslat terjedelme nagy, de egyébként a 99 
százalékát átveszi a korábbinak, hanem nagyon jelentős változások is vannak benne. Éppen 
ezért én azt gondolom, hogy az Alkotmánybíróság két határozatának ezen passzusai, mondatai 
nagyon is igazak ide. Bizony itt is valószínűleg arról volt szó, hogy a társadalmi-szakmai 
egyeztetés kikerülését fontosnak tartották.  

Nem kaptam választ egyébként a kormány képviselőjétől arra, hogy dolgozott-e a 
kormány a javaslaton. Én ezt majd most még egyszer meg fogom kérdezni, sőt ez most 
megtörtént. Úgyhogy ha az államtitkár úr nem válaszol erre, akkor én most előre mondom, 
hogy olybá fogom értékelni, hogy a válasz az igen. Amennyiben nem, akkor kérem 
államtitkár urat, hogy cáfolja meg itt a bizottsági ülésen ezt. 

Rátérve a tartalmi elemekre. Az alaptörvény második módosításáról van szó, az egyik 
javaslatban legalábbis, amit mi tárgyalunk. S e körben szeretném megjegyezni, hogy pontosan 
ugyanilyen néven fut egy másik törvényjavaslat is, amely szintén az alaptörvény második 
módosítása. Egyrészt picit groteszknek tartom a helyzetet. Ismerem azt az érvelést, miszerint 
is az még nincs elfogadva, úgyhogy most itt versenyt fut két második módosítása az 
alaptörvénynek; aztán ha majd valamelyik befut a célba, akkor gondolom, harmadikra 
változik az egyiknek a számozása. De hát, képviselőtársaim, azért először is, ha ez 
jogtechnikailag így rendben van, még akkor is van egy probléma. Önök 14 
alkotmánymódosító javaslatot fogadtak el az új alaptörvény hatálybalépéséig; most meg alig 
telt el néhány hónap az alaptörvény hatálybalépése óta, és most már a második másodikon, 
azaz összességében a harmadik alaptörvény-módosításon gondolkodunk. Ráadásul ebből kettő 
párhuzamosan fut. Azt gondolom, ez egyfajta nem követendő jogalkotási metodikát tükröz. 

A másik – áttérve a választási eljárásról szóló törvénynek tartalmilag módosítására, 
gyakorlatilag egy új törvényre –, először is én azt gondolom, annak ellenére, amit itt sokan 
elmondtak a választói akarat mindenképpen való érvényesüléséről, az kijelenthető, hogy egy 
olyan rendszert próbál kialakítani, ami jelen pillanatban, a jelenlegi felállás szerint a 
Fidesznek kedvez. Énszerintem ez egyértelmű. És úgy gondolom, alig volt olyan elemző, 
amelyik ne erről beszélt volna. De nézzünk egy-két konkrét példát, anélkül, hogy előre 
szeretném hozni a plenáris vitát; megjegyzem azt is, hogy ott sem lesz nagyon sok ideje a 
frakcióknak, mert egy ilyen törvényről megint időkeretes vitában tárgyalunk. Picit több időt 
kaptak a pártok rá, mint egyébként általában szoktak. Ismerem a kormánypárti vélekedést, 
hogy a legfontosabb törvényeinket mindig időkeretes vitában tárgyaljuk, én azonban azt 
gondolom, hogy jelen esetben kifejezetten az a célja az időkeretes vitának, hogy korlátok közé 
szorítsák az ellenzéki megszólalási lehetőségeket.  

A névjegyzékről sok szó esett már, de azt gondolom, van, ami még nem hangzott el, és 
még sok lesz, ami szintén a plenáris ülésre marad. 

Először is, a legnagyobb gond az én meglátásom szerint az vele, hogy nincs vállalható 
racionalitása. Vállalhatatlan racionalitása persze van, mert én azt gondolom, ez egy olyan 
rendelkezés, ami kifejezetten megpróbálja a választási rendszert arrafelé elmozdítani, ami a 
Fidesznek kedvez; és mindjárt el is mondom, hogy miért. De vállalható racionalitása nincs, és 
erről éppen Lamperth képviselőtársam beszélt legutóbb, de ha az ember erről a témáról olvas 
a sajtóban, akkor sok más érvet is olvashatott róla. 

Önök azt csinálják, azt játsszák, van egy-két, egyébként nagyon jól bevált fideszes 
technika az elmúlt két évben; nos, úgy tűnik, ez is közéjük tartozik. Kezdték ezt önök a 
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magánnyugdíjpénztárakról szóló szavazásnál. Magyarán szólva, ha az a cél, hogy sokan 
döntsenek valami mellett, akkor annak kell elmenni adminisztrálni, aki nem mellette szeretne 
dönteni. Ez volt a magánnyugdíjpénztáraknál. Ezért javasoltuk mi azt alternatív javaslatként, 
hogy ha önök ezt nem így látják, akkor annak kelljen ott elmenni és azt mondani, hogy ki 
kívánok belőle lépni és visszatérni az állami rendszerbe, aki ezt akarja, s ne pedig fordítva. 
Nyilvánvalóan jól felfogott érdekük volt az, hogy az a rendszer menjen át, ami egyébként 
elfogadásra is került. És így lehetett elérni azt, hogy az embereknek több mint 90 százaléka 
tért át az állami rendszerbe. Persze voltak még más, meglátásom szerint erkölcsileg igencsak 
vitatható húzások is ebben a javaslatban, de ez most nem ide tartozik. Mindenesetre a 
regisztráció vonatkozásában, azt gondolom, ez megállapítható.  

Aztán persze ha az a cél, hogy ne döntsenek valami mellett, például a szavazáson való 
részvétel mellett, akkor annak kell elmennie adminisztrálni és regisztrálni, aki egyébként 
mellette kívánna dönteni, azaz részt kívánna venni a szavazáson. Értem ezt a technikát, 
képviselőtársaim! Csak hát az a helyzet, hogy így is le lehet fordítani, és így is lehet 
magyarázni!  

És úgy gondolom, nem alaptalan, amit mondok. Azért nem alaptalan, mert kik azok, 
akik nem fognak elmenni várhatóan regisztrálni? Egyrészt azok, akik alacsony 
iskolázottsággal rendelkeznek. Azt hiszem, a törekvésük e tekintetben itt hasonló, mint a 
Jobbik törekvése. Legalábbis én ezt gondolom, ezt tudom előre prognosztizálni. Meglátjuk, 
hogy ebben igazam lesz-e. 

A másik olyan csoport, amelyiknek problémát jelenthet majd az előzetes regisztráció, 
az a társadalmi réteg, amelyet az önök pártigazgatója nyuggereknek szokott nevezni, azaz 
azok az idős emberek, akik nehezen mozdulnak ki otthonról, vagy azok az emberek, akik 
mondjuk, egyéb fogyatékosságuk miatt, testi fogyatékosságuk miatt szintén nehezen 
mozdulnak ki otthonról. Az összes felmérés azt mutatja, tisztelt képviselőtársaim – még 
egyébként az önökhöz közel álló médiáknak vagy elemző cégeknek a felmérései is –, hogy az 
idős korosztályban már az MSZP átvette a vezetést a Fidesszel szemben. Azaz azt gondolom, 
elemi érdeke önöknek, hogy ezeket az embereket vagy ezek közül az emberek közül minél 
többet tartsanak távol a választásoktól. Egyszer még csak elviszik a rokonok a nagymamát 
szavazni; kétszer nem biztos, hogy elviszik, már ha regisztrálni is kell, meg szavazni is kell. 
Úgyhogy én azt gondolom, nyugodtan felfoghatjuk ezt egyfajta időscenzusnak, amit önök be 
kívánnak vezetni az előzetes regisztrációval.  

Még egyszer mondom, azoknál az államoknál, ahol nincs más megoldás, mert nincs 
olyan nyilvántartási rendszer, mint Magyarországon, azt gondolom, ezt ők is szükséges 
rosszként kezelik, hogy az előzetes feliratkozást meg kell tenni, nyilvánvalóan tudva azt, hogy 
ez bizonyos rétegeket hátrányosan fog érinteni. Én úgy gondolom, hogy mivel 
Magyarországon erre nincs szükség, egyetlen célja lehet ennek: körülbelül az, amiről én 
beszélek. 

Egyébként úgy nagyjából tudható az a magyar emberekről, hogy nem nagyon 
szeretnek adminisztrálni. Az is tudható, tisztelt képviselőtársaim, hogy önök úgy értékelik, 
hogy ma az önök törzsszavazóbázisa nagyobb, mint egyébként bármelyik ellenzéki párté. 
Tehát magyarán azok, akik mindenképpen elmennek szavazni az őáltaluk kedvelt és 
támogatott pártra. Éppen ezért nyilván elemi érdekük az, hogy a bizonytalanok közül, akik 
általában a kormánypártnak hátrányos módon szoktak szavazni – legalábbis ezt mutatják 
eddig az eredmények az elmúlt 22 évben –, minél kevesebben menjenek el szavazni. Hiszen 
nyilvánvalóan azok a törzsszavazók, akik szavazni kívánnak valamelyik pártra, élni fognak a 
regisztráció lehetőségével. Éppen a bizonytalanok azok, akik kisebb százalékban fognak ezzel 
élni. Márpedig a kisebb létszám mellett nyilvánvalóan többet ér a törzsszavazók voksa. Én 
úgy hiszem, ez még egy érv önöknek arra, hogy a választási regisztrációt bevezessék. 
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Úgy gondolom ugyanakkor, hogy minden demokratikus államban az a cél, és eddig 
Magyarországon is mindenki emellett érvelt, hogy minél többen menjenek el szavazni, minél 
nagyobb legyen a részvétel, hiszen egy kormánynak annál nagyobb a legitimitása, minél 
magasabb a választási részvétel. Tudom, hogy jogilag e között különbség nincs, de mégis, a 
legitimitást tekintve, ami a politikában, azt gondolom, a jogszerűség mellett egy fontos 
szempont, igenis van jelentősége ennek.  

Nyilván fogunk sokat és sokféleképpen szólni erről az intézményről; most továbblépek 
eggyel: a következő az OVB, illetve ahogy most átalakul, Nemzeti Választási Bizottságnak 
fogják hívni, ha jól emlékszem; illetve a Választási Iroda, ami most Választási Központ lesz, 
ha jól emlékszem, de ha nem, akkor elnézést kérek. Itt ugyanazt a technikát alkalmazzák, ami 
már szintén jól bevált önöknek az elmúlt időszakban, és sajnos a gyakorlat bizonyította azt, 
hogy sok esetben igazuk volt önöknek abban, hogy bizony így lehet fokozni önálló állami 
szerveknek vagy hatalmi ágaknak a lojalitását a kormányhoz. Most ugyanezt teszik meg ezzel 
a két szervezettel, azaz kilenc évre kívánnak kinevezni tagokat bele, kilenc évre kívánják a 
központ vezetőjét megválasztani, és a tagok, illetve a központ vezetőjének a mandátuma 
meghosszabbodik – azaz amíg önöknek egyharmaduk van a parlamentben, addig 
leválthatatlanok lesznek a pozíciójukból; ez gyakorlatilag ezt jelenti.  

Nos, tisztelt képviselőtársaim, annál is inkább érdekes ez a módosítás, mert én még 
emlékszem arra, hogy többek közt bizottságunk tagja, Horváth Zsolt képviselő úr az, akinek a 
nevéhez kapcsolódik az OVB átalakítása, ő nagyon határozottan érvelt amellett, hogy miért 
nagyon jó az, hogy választásonként kell a tagokat az OVB-be delegálni, nem pedig négy évre 
választják meg őket. Hiszen minden választás más, hiszen minden választáson más 
szempontok érvényesülnek; lehetőséget kell arra adni, hogy a pártok és a parlament minden 
választásra más OVB-tagot delegáljon. Mi akkor úgy értékeltük ezt – úgy tűnik, hogy joggal –
, hogy semmi más céljuk nincs, mint hogy az OVB négy évre megválasztott tagjait 
kirúghassák. No, ez meg is történt. És most mit látok? Önök nem négy évre, hanem kilenc 
évre kívánják bebetonozni ezeket az embereket. Mondják már meg, képviselőtársaim, hogy 
mi az elvi indoka? Hogy úgy értékelték az elmúlt néhány hónapban, hogy az a rendszer 
megbukott, és akkor most visszahoznak egy újat, de még rátesznek két lapáttal? Nem értem, 
tisztelt képviselőtársaim! Ez a javaslat teljesen ellentmond az önök által korábban e témában 
képviselt álláspontnak. Bár én azt gondolom egyébként, hogy megint csak nem arról van szó, 
hogy ne lehetne megmagyarázni, csak az a magyarázat, ami e mögé az eseménysor mögé 
állítható, az nem szól másról, mint az önök hatalmának a biztosításáról – és semmi másról, 
képviselőtársaim! Ez az ok! És ez az ok nagyon racionálisan levezethető az elmúlt időszak 
jogalkotásából. 

Még egy, ami a módosítási javaslatok vagy az új törvényjavaslatok kapcsán fölmerül, 
és még egy mondattal visszatérnék a választási előzetes regisztrációra. Nevezetesen, hogy 
minden választási elemző azt hozta ki, és ezt még ki is emelem, mert az önök volt 
frakcióvezetője, most államtitkára mondta, hogy bizony ez a kis pártoknak nem fog kedvezni. 
Mert ők fognak tudni kevésbé mozgósítani majd az előzetes regisztráció vonatkozásában. Úgy 
gondolom, vissza lehet keresni ezt a megnyilvánulást, meg fogjuk találni; ha valaki kétségbe 
vonja, szívesen visszakeresem én. Azt gondolom, hogy ha valami demokráciaellenes felfogás, 
akkor ez az. Nekünk persze formálisan baromi jó. Hiszen mindenhol vannak helyi 
szervezeteink, tudunk mozgósítani, és éppen, mondjuk, a baloldalibb elkötelezettségű kis 
pártok vonatkozásában előnyre teszünk szert. Ha ilyen szempontból nézzük, akkor ez az 
MSZP-nek még kedvező is. Csak hát, tisztelt képviselőtársaim, azért vagyunk felelős 
képviselők, hogy ne csupán a saját pártérdekeinket nézzük, hanem olyan érdekeket is, ami 
azon túlmutat: a választások tisztaságának az érdekeit, a demokrácia alapértékeit tartsunk 
szem előtt. És úgy gondolom, hogy ha ezt tesszük, akkor ez a cél, ami itt megfogalmazódott, 
egész egyszerűen elfogadhatatlan. 
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Összefoglalva én azt tudom a törvényjavaslatról mondani, és hangsúlyozni megint, 
amit többen elmondtak, hogy komoly társadalmi hangulatváltozásokat bizony nem lehet 
adminisztratív eszközökkel megváltoztatni. Azaz ha a választópolgárok váltani akarnak, akkor 
váltani is fognak. De egy dolog mindenképpen tükröződik ebből: hogy önök ezt megkísérlik 
megtenni. Megkísérlik ezt megtenni, hogy lehetőség szerint adminisztratív eszközökkel, a 
legtöbb előnyhöz juttassák a saját pártjukat a választásokon. Még egyszer mondom: attól, 
merthogy ez nem fog sikerülni, attól, merthogy egyébként nagy változásokat nem lehet ilyen 
módon befolyásolni, attól még ez egy elfogadhatatlan törekvés. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Engedje meg, hogy pontosítsam: az, hogy az alaptörvény 

második módosítása, ez azért van, mert versengenek ezek a módosítások. Amennyiben az 
egyiket elfogadjuk, akkor a másik nyilvánvalóan harmadik lesz. 

A másik technikai észrevétel: az alaptörvény módosításának vitájára 10 órás időkeret 
van előirányozva, a választási eljárásról szóló jogszabályra pedig időkorlát nélkül kerül sor. 
(Dr. Bárándy Gergely közbevetésére:) Tessék? Igen, időkeret nélkül. Ezt is szükségesnek 
tartottam elmondani. Úgy gondolom tehát, rendelkezésre áll megfelelő idő, hogy mindenki 
elmondhassa a véleményét.  

Rubovszky képviselő úré a szó. Parancsoljon! 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Köszönöm szépen. Engedtessék meg, hogy 

az előző vitát folytatva, hadd mondjam azt, hogy a választási eljárásról szóló törvényben a 
vita csak megkezdődik, ami azt jelenti, hogy kizárólag az expozé, a bizottsági vélemények és 
a vezérszónoklatok hangzanak el. Hogy aztán a jövő héten a képviselői hozzászólásokra lesz-
e időkeret vagy sem, arról még nem tudok nyilatkozni; ez majd még a Házbizottságban fog 
eldőlni. 

Tisztelettel, én azért kértem szót – visszatérve a törvényjavaslatra –, hogy a 
kereszténydemokrata álláspontot röviden ismertessem. Azt szeretném mondani, hogy az 
előterjesztők között van kereszténydemokrata, tehát maga a frakció ezt a törvényjavaslatot 
támogatni fogja. Ez nem jelenti azt, hogy nem fogunk módosító indítványt előterjeszteni. 

A regisztrációval kapcsolatos polémiát egy adattal hadd egészítsem ki. Az én 
olvasatom szerint a ma hatályos választási eljárási törvényben is van regisztráció. Nevesülten 
akkor, amikor kiírja az önkormányzat, hogy a lakcímnyilvántartás szerint kinek van szavazati 
joga. Ha valaki felelősségteljesen jár el, akkor elsétál az önkormányzatba, és leellenőrzi, hogy 
ő szerepel-e ezen a listán. És ha nem szerepel ezen a listán, akkor kérheti a korrekciót. Az az 
állampolgár, aki ezt meg akarja spórolni, sokkal egyszerűbben jár el az én álláspontom 
szerint, ha egyszerűen, egy mozdulattal regisztráltatja magát, és ezzel minden kétely el van 
oszlatva.  

Tehát ennyi az én álláspontom a regisztrációval kapcsolatban. Hangsúlyozom, hogy a 
KDNP támogatja a törvényjavaslatot, de módosító indítványok lehetőségét persze fenntartjuk. 

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

Én is ehhez a témához szólnék hozzá leginkább, amit itt mindenki említett: a névjegyzékkel 
kapcsolatosan. 

Azt le kell szögeznünk, hogy a korábbi választások során névjegyzék mindig is 
készült, mindig is névjegyzékbe felvételre kerültek a választópolgárok. És aki foglalkozott 
vele, azt is tudja, hogy mindig voltak apróbb-nagyobb hibák, van, aki szerepelt, van, aki nem 
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szerepelt… (Dr. Vas Imre: Van, aki kétszer…) – így van –, van, aki már meghalt, és úgy 
szerepelt benne. De azért alapvetően pontos volt ez a névjegyzék, és a névjegyzékbe való 
felvétellel, ami központilag történt, igazából semmilyen különösebb probléma nem volt. Ez 
jól működött, illetve megvolt az a garancia, hogy ha valaki nem szerepelt ebben a 
névjegyzékben, akkor nyilván, ahogy itt Rubovszky képviselőtársam is mondta, mindig is 
megvolt a lehetősége, hogy betekintsen, kérte a felvételét, azt elbírálták; tehát ezzel 
kapcsolatosan soha semmilyen jelentős probléma, ami bármilyen szinten is a választásokat 
befolyásolta, ilyen nem volt.  

Egy jól működő, bevált rendszeren pedig ne változtass – ez lenne a legfontosabb. Itt 
most egy jelentős változás készül. Több műsort néztem a televízióban, ahol Kósa Lajos 
képviselőtársunk mint előterjesztő nyilatkozott a médiában azzal kapcsolatosan, hogy miért 
van erre szükség. Ő azt mondta, hogy mivel most egy új választási rend van, a határon túli 
magyarok is kaptak szavazati jogot, illetve állampolgárságot, nyilván így sokkal 
bonyolultabbá válik a névjegyzék, hiszen sokan vannak, akik Magyarországon nem 
rendelkeznek állandó lakcímmel, be kell venni őket a névjegyzékbe. Ez teljesen természetes 
is, és valóban igaz, hogy ebben az esetben szükség van arra, hogy igenis, aki szavazni akar, az 
bejelentkezzen a névjegyzékbe. De kiknél van erre szükség? Nyilván azoknál, csak és 
kizárólag azoknál, akik Magyarországon nem rendelkeznek állandó lakcímmel, amivel 
egyébként a korábbi rendszer szerint semmilyen probléma nem volt. Tehát ebből is 
egyértelműen adódik az a lehetőség, hogy akik Magyarországon állandó lakcímmel 
rendelkeznek, azoknak nem kellene regisztrációhoz folyamodni; akik pedig Magyarországon 
állandó lakcímmel nem rendelkeznek, azoknak pedig kellene regisztrálni. Tehát ezt ilyen 
egyszerű módon kellett volna megoldani, és az előterjesztők is nyilván ekképpen oldották 
volna meg, ha semmiféle politikai hátsó szándék nem szerepelt volna abban, hogy az 
előterjesztés ilyen formában fogalmazódjon meg.  

Vejkey képviselő úr mint előterjesztő elmondta, hogy azért van erre szükség, mert 
tulajdonképpen nem lehet különbséget tenni az állampolgárok között, hogy valaki 
rendelkezik-e állandó lakcímmel vagy nem rendelkezik. Énszerintem pedig éppen hogy így 
lesz különbség az állampolgárok között, ezzel tesznek különbséget, mert lesznek olyan 
állampolgárok, akiknek joguk lesz szavazni, és lesznek olyan állampolgárok, akiknek pedig 
nem lesz joguk szavazni. Hiszen valamilyen oknál fogva nem fognak bejelentkezni határidőn 
belül ebbe a névjegyzékbe. És itt már korábban is felmerült, nem akarom elmondani még 
többször, hány ember van, aki mennyire utálja ezeket az adminisztratív bejelentkezéseket, 
hogy hivatali időben jelentkezzen be, és a többi, és a többi. Nem; inkább nem fog elmenni 
szavazni, mert nem fog bejelentkezni, és végül akkor fog azzal szembesülni, amikor ott fog 
állni a szavazófülke előtt, és nem fog kapni szavazólapot, akkor fog vele szembesülni, hogy 
neki nincs szavazati joga. Legalábbis az első választás szerintem sok esetben így fog 
végződni.  

Azt pedig egyértelműen több képviselőtársam is elmondta, hogy miért áll ez 
érdekében a kormányzó pártnak. Hiszen azt láttuk, hogy soha nem voltak még ennyien, akik 
kiábrándultak a politikából, akik most azt mondják, hogy nem mennének el szavazni. Ezeknek 
a nagy része meg fogja magát gondolni és el fog menni szavazni, és nyilván a kormányzó 
pártra ezek az emberek nem szavaznak, hiszen pontosan azért ábrándultak ki, mert úgy 
kormányozták ezt az országot az elmúlt négy esztendőben. 

Tehát álláspontom szerint így lesz különbség, mert lesznek olyan állampolgárok, 
akiknek nem lesz szavazati joga, és lesznek, akiknek lesz.  

Kapott a Jobbik itt Gulyás Gergely képviselőtársamtól elég rendesen, hogy mi hogyan 
gondoljuk, hogy azoknál, akiknek elemi iskolai végzettsége sincs, cenzust vezetnénk be, egy 
műveltségi cenzust; hogy ez már nem európai, nem XXI. századi. Én meg azt gondolom, mint 
ahogy Gulyás képviselőtársam elmondta, hogy számos európai példa van, nem akarja sorolni, 
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én azért meghallgattam volna, hogy mely országokban van ilyen. Mert nem nagyon közismert 
azért Európában az, hogy választói névjegyzékbe regisztrálnia kell az állampolgároknak, 
egyéb esetben pedig nem szavazhatnak. Úgyhogy ez azért érdekelt volna. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Figyelemmel arra, képviselőtársaim, hogy Gulyás 

Gergely képviselőtársunknak a Nemzeti összetartozás bizottságában is ugyanezen napirendi 
pontnál… (Jelzésre:) – nem lesz ilyen? (Gulyás Gergely: Vejkey képviselő úr már elment 
oda.) Vejkey képviselő úr képviseli ott, de nyilvánvalóan fontos lenne, hogy megjelenjen 
Gulyás képviselő úr is. Nem tudom, tolerálják-e esetleg, hogy a képviselő úr a vitában 
elhangzottakra most reagálna; Szakács képviselő úrtól kell csak türelmet kérnem ebben a 
kérdésben. (Dr. Szakács Imre: Nyugodtan! – Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Én még nagyon röviden 
szólnék.)  

Akkor kérdezem az előterjesztőt, meghallgatjuk-e még a két képviselő urat, és utána 
reagálna. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Hallgassuk meg, természetesen. 
 
ELNÖK: Jó, rendben. Akkor az utolsó két felszólalónk most… (Dr. Bárándy Gergely: 

Ügyrendi!) Parancsoljon! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Az a javaslatom, 

hogy ne zárja le addig elnök úr a vitát, amíg Gulyás képviselőtársam nem reagált, mert 
elképzelhető, hogy újabb reakciót fog szülni. 

Köszönöm. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Elnök úr, reagálhatok az ügyrendire egy mondatban? 
 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Az önkormányzati bizottsághoz kellene majd mennem 

az előterjesztőket képviselni, ott 11-kor kezdődik az ülés, de az 5. napirendi pont. Tehát ha itt 
van kapcsolattartás – már szóltam a bizottság munkatársának – az önkormányzati 
bizottsággal, akkor addig, amíg ott nem szólnak, hogy öt perc múlva sorra kerül, addig én 
szeretettel állok rendelkezésre. 

 
ELNÖK: Frakciónként egy hozzászólás az ügyrendi kérdésben. (Nincs jelentkező.) 

Nincs hozzászólásra jelentkező. Szavazzunk abban, hogy elfogadjuk-e Bárándy Gergely 
képviselőtársunk ügyrendi indítványát, mely szerint én ne zárjam le addig a vitát a 
hozzászólásra jelentkezőket követően. Aki egyetért Bárándy Gergely képviselő úr 
indítványával, igennel szavazzon. (Szavazás.) 5 igen. Lamperth Mónika képviselő asszonyt 
Varga László képviselő úr, Steiner Pált pedig Bárándy Gergely helyettesítette. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 19 tartózkodás mellett elvetettük az indítványt. 

Tehát a hozzászólási kört meghallgatjuk, és utána megadom a szót az előterjesztőnek. 
Így döntöttünk formálisan. 

Szakács Imre képviselő úré a szó. 
 
DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Megpróbálok gyors lenni, 

hiszen inkább csak az elhangzottakra reagálnék. 
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Szocialista képviselőtársaimtól sokszor elhangzott, hogy egyéni képviselői 
indítványként kerülnek be törvényjavaslatok. Azért 2002-2010 között ezzel a szocialisták is 
éltek. Meg nem mondom pontosan, hány alkalommal, de hogy Göndör István 
képviselőtársunk legalább négy-öt alkalommal volt itt az alkotmányügyi bizottság előtt mint 
előterjesztő, ez biztos. Magyarán szólva, önök is használták ezt az egyébként, mint korábban 
elhangzott, teljesen legális lehetőséget.  

Bárándy Gergely képviselőtársam határozottan kijelentette, hogy ez a választási 
eljárási törvény a Fidesznek kedvez. Én ideírtam a papíromra: miért is? Aztán jöttek érvek 
ezzel kapcsolatban, de majd meglátjuk, hogy ez valóban így van-e. 

Az időkerettel kapcsolatban csak megtámogatnám az előttem szóló képviselőtársamat. 
A 10 órás időkeret az alaptörvény második módosítására szól. Egyébként csak mondom, a 
Ptk.-t például 5 órás időkeretben tárgyaljuk a javaslat szerint, amit ha elfogad az 
Országgyűlés, az az első általános vita. Úgyhogy én azt gondolom, megfelelő időkeretet 
biztosít erre a házelnök által benyújtott javaslat. 

Fidesz-praktikák és magánnyugdíjpénztár. Csak egy mondattal erre ki kell térnem. Azt 
gondolom, Bárándy Gergely képviselőtársam, hogy ha az emberek döntő többsége nem értett 
volna egyet a magánnyugdíjpénztárak kérdésének ilyen módon történő rendezésével, akkor 
elmentek volna, és jelezték volna, hogy akarnak maradni. Én olyan párezres létszámra 
emlékszem most fejből, akik éltek ezzel a lehetőséggel. Magam is sokat gondolkodtam rajta, 
de miután előzőleg a pénztáram – magam is magán-nyugdíjpénztári tag voltam – az előző 
egyenlegben azt írta, hogy nemcsak az az évi teljes befizetett összegem veszett el, hanem a 
korábbi hozamokat is lenullázta, hát teljesen normális volt az ember reakciója, hogy ezt nem 
akarom; én nem akarom, hogy éppen egy esetleges gazdasági válság okán, amikor nyugdíjba 
mennék, és a magánnyugdíjpénztárnak kellene fizetnie az öregségemre szükséges havi 
nyugdíjat, akkor kiderüljön, hogy éppenséggel elveszett az a pénz. Úgyhogy azt gondolom, ez 
egy rossz példa volt. Igenis, ha nagyon el akartam volna menni az emberek, nagyon nem 
értettek volna egyet ezzel, akkor elmentek volna, és tömegesen jelezték volna, hogy bent 
akarnak maradni a magán-nyugdíjpénztári rendszerben. 

Azt mondja: kik nem mennek el regisztrálni? Hát, ezt azért előzetesen feltételezni, azt 
gondolom, elég nagy merészség, vagy legalábbis nem megalapozott. Tudjuk, hogy 
szavazásonként eddig is a szavazóknak körülbelül az egyharmada nem ment el szavazni. Azt 
mondani erre egyfajta szocialista retorikával, hogy ez az idős korosztályt fogja kizárni, azt 
gondolom, ez meg nem igaz, hiszen éppen azt bizonyították az eddigi szavazások, hogy ha 
valakik éltek ezzel az állampolgári jogukkal, döntő többségében az idősek, úgy is lehet 
mondani, hogy a nyugdíjas korosztály volt. Én mindenképpen azt gondolom, hogy ők lesznek 
azok, akik elmennek regisztrálni. 

Miért is kell félni? Mi az, hogy ebben a regisztrációs időszakban nem mennek el? Ha 
jól értem a javaslatot – Gulyás Gergely képviselőtársamra nézek –, itt majdnem négy év van a 
regisztrációra. Hiszen a választások lezártát követően majdnem négy évig lehet regisztrálni; a 
következő előtt 15 nappal zárul le a regisztrációs időszak. Bárándy Gergely képviselőtársam, 
hát ez alatt az idő alatt szinte nincs olyan állampolgár, akinek valamiért ne kellene egy 
hivatalos ügyben elmennie egy hivatalos szervhez, adott esetben a polgármesteri hivatalba, 
vagy ahol ez a választási regisztráció, történik, választási szervnél, választási irodánál. És ha 
nagyon akar, akkor csak annyi, hogy éppen oda is bekopogtat, és jelzi, hogy ő szeretné 
regisztráltatni magát. Ez tehát semmilyen leküzdhetetlen akadályt nem jelent; nem öt napja 
van vagy tíz napja van az adott személynek, hanem majdnem négy éve arra, hogy eldöntse, 
részt akar-e venni, és hogy elmegy. Ráadásul egy regisztrációval egy sorozat választásra 
beregisztrál, hiszen az az alatt a négy év alatt lévő összes, európai parlamenti, önkormányzati 
– én így tudom – szavazásra beregisztrál. Tehát ilyen szempontból nem hiszem, hogy ebből 
különösebb gond lenne.  
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Az idős korosztályt meg különösen nem értem. Hiszen éppen képviselőtársam mondta, 
hogy a preferált mintában az MSZP átvette a vezetést. Örülünk neki, hogy a nyugdíjasok az 
MSZP-re fognak szavazni többségében. Épp azt bizonyítják az eddigi szavazások, hogy a 
nyugdíjasok voltak az aktívabbak, éppen a fiatalok kevésbé mentek el; tehát ez az a bizonyos 
törzsszavazói kérdés. 

Az is elhangzott, hogy a kis pártoknak nem kedvez ez a rendszer. Én nem értem. 
Ahhoz, hogy a jelöltállításban, bárki, kis párt vagy egyéni jelölt elinduljon, az eddigi 750 
ajánlószelvénnyel szemben most 200 aláírás kell a listára. Azt gondolom, ez mindenképpen 
könnyíti a kis pártok jelöltjeinek az elindulását, és mindenképpen az egyéni, független 
jelölteknek is. Hát igen, a szavazatokat pedig meg kell szerezni. Megint csak Lamperth 
Mónikára utalok vissza: ha elsöpri a népharag az eddigi vezető kormányzó pártot, önök ezt 
2010-ben megérezték, ez bizony így van, ott semmilyen praktikával, trükkel nem lehet élni, 
mert az emberek nem ostobák, és a saját érdeküket figyelembe véve választanak. 

Gyüre Csabának csak azt mondanám, azt tetszett mondani, hogy egy jól bevált 
rendszeren minek kell változtatni. Milyen jól bevált rendszer volt ez? Amikor vették az 
ajánlószelvényt (Dr. Gyüre Csaba: Ez ezek után is így lesz.), amikor a választás napján 
kocsival szállították a szavazókat, fizettek a láncszavazásban részt vevőknek a szavazatért – 
milyen jó rendszer volt ez? Ezen változtatni kellett, kedves alelnök úr, nekem 
meggyőződésem. (Dr. Gyüre Csaba: Én nem erről beszéltem. Ezzel teljesen egyetértek.) De 
ezt tetszett mondani, majd tessék visszanézni a jegyzőkönyvben, hogy miért is kell egy jól 
bevált rendszeren változtatni. (Dr. Gyüre Csaba: Én a regisztrációról beszéltem.) Nem tetszik 
érteni; én azt gondolom, hogy értjük. 

Ennyi lett volna a rövid reakcióm. Egyébként azt gondolom, hogy a törvényjavaslat 
ezeknek a nagy részére korrekt választ ad. Természetesen módosító indítványok lesznek, hogy 
csak egyet mondjak, a 6. § így szól: „A választást a kitűzést követő 70. és 90. nap közötti nap 
közötti napra kell kitűzni.” Egy kitűzést kitűzni… Ezek nyilván apróbb módosítások; bár 
magyar nyelvből nem voltam mindig jeles, sőt (Derültség.), de ez így nehezen értelmezhető. 
Ezeket nyilván rendezni kell. 

Elnézést, ha kicsit hosszabb voltam, elnök úr. 
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük. Két felszólalónk van már csak, utána a vitát 

lezárom, Gaudi-Nagy Tamás… (Dr. Gyüre Csaba jelzésére:) Nem tud már szólni, alelnök úr, 
lezártam már a vitát. (Dr. Gyüre Csaba: Név szerint meg lettem szólítva.) Személyes 
megtámadtatás okán egy mondatot tessék mondani! 

 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen. Engem ezek szerint Szakács Imre 

képviselőtársam nagyon félreértett, mert kizárólag a névjegyzék összeállítására vonatkozott 
az, hogy jól bevált rendszer… 

 
ELNÖK: Megértettük az egy mondatot. (Derültség.) Köszönjük. Tessék, Gaudi-Nagy 

Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. Megpróbálom kicsit a civil 

szemszögből elmondani azt, hogy én hogyan értékelem ezt a választójogi törvényjavaslatot. 
Mert a vita arról győzött meg egyébként, amit a társadalom szerintem biztos, hogy érezni fog 
majd a vita kiterebélyesedése kapcsán, hogy abszolút nem róluk szól ez a vita. Ez azt az 
érzetet erősíti, amit Szabó Dezső elég határozottan úgy ír, hogy a pártpolitikai gengek 
vetélkedéséről van szó. Itt láthatóan, tényleg mind a két nagyobb párterőt, oldalt az izgatja, 
hogy most akkor tényleg hogyan tudjuk odacincálni az embereket annak érdekében, hogy azt 
a hatalmat fönntartsuk, amit annyira szeretünk. Igazából nem tudom, miért nem törekszik 
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olyan megoldásra – itt most persze a kormányzat felelősségére kell rámutatni – olyan 
javaslattal a kormányzat ilyenkor, ami a játékszabályok kialakításánál még a gyanút is, még a 
kételyt is eloszlatja, hogy itt tényleg valamilyen előre lesakkozott, kitalált mechanizmust 
alakítanának ki annak érdekében, hogy minél biztosabbá tegyék a valós teljesítmények 
megmérése helyett azt, hogy a saját szempontok szerint alakuljanak a választások. 

Mert mit láttunk a választókerületek kialakításánál? Ott is ugyanezt a választási 
matematikát alkalmazták, ahol lényegében úgy alakították ki a választókerületek döntő 
többségét, hogy abban értékelték az elmúlt évtizedek választását, hogy az egész hamis, 
rózsadombi paktumon alapuló rendszernek sajnos egy rossz folytatása, ami zajlik, a 
konszenzus megkísérlésének legkisebb szándéka nélkül. Hozzáteszem, ugyanúgy hiteltelenek 
egyébként az MSZP aggódó szavai, Gyurcsány Ferenc aggódó szavairól nem is beszélve, 
amikor a választások tisztaságáról beszélnek. Hiszen a gyakorlatban megmutatták, hogy nem 
a választások tisztasága, hanem a hatalom megragadása és megtartása érdekli őket. 

Én arra kérem képviselőtársaimat, hogy próbáljuk magunk elé képzelni azokat a 
polgárokat, akiknek már nagyon sok bajuk van, devizaadósság alatt nyögnek, megélhetésük 
fenyegetett, bűnözéstől szenvednek, és egyszerűen azt látják, hogy az ilyen és ehhez hasonló 
kérdésekben mindig bebizonyosodik az, hogy valójában nem róluk szól a politika, hanem 
igazából csak belőlük kíván megélni nagyon sok politikus. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy Gergely képviselőtársamat arra kérem, hogy 

röviden reagáljon, figyelemmel arra, hogy az önkormányzati bizottság megkezdte az ülését. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr; igyekszem 

valóban rövid lenni. 
Valóban, sajnos csak kormánypárti képviselőtársaim felvetéseire tudok reagálni, mert 

őszintén szólva nem értem, miért lett leszavazva az a javaslat, amikor az előterjesztő 
egyetértett vele, hogy válaszol, és arra megint csak lehet válaszolni – de túl vagyunk rajta 
természetesen. 

Először is, Szakács képviselő úrnak azon megjegyzésére, hogy a 
magánnyugdíjpénztárral kapcsolatos szavazás volt, ami idetartozik, már ami a folyamatokat 
illeti. Nekem volt javaslatom ennek a megfordítására, képviselő úr. Tehát ha önök azt 
gondolták volna akkor, vagy azt gondolnák most, mert most is lehet ilyen, hogy teljesen 
mindegy, hogy annak kell mennie regisztrálni, aki akarja, vagy annak kell mennie, aki nem 
akarja, akkor fordítsuk meg! Én ott is ezt mondtam, hogy kifoghatjuk az ellenzék érveinek a 
vitorlájából a szelet, ha azt mondjuk, hogy rendben van, képviselőtársaim, akkor fordítsuk 
meg: menjen az a magánnyugdíjpénztárakkal kapcsolatban regisztrálni és jelezni azt és sorban 
állni, aki át akar lépni az állami rendszerbe, és akkor az önök összes érve áll. Én most is ezt 
mondom: akkor fordítsuk meg! De akkor önök ezt leszavazták, pedig konkrét módosító 
javaslatom volt. Nyilván nem véletlenül, mert önök is tudják, hogy egészen más arányok 
jöttek volna ki.  

Ugyanúgy, ahogy én azt gondolom, hogy akkor fordítsuk meg: jelezze az, aki nem 
kíván választani. Regisztráljon az, aki azt mondja, hogy én nem kívánok elmenni a 
választásra. Mivel választói névjegyzék van, így az értelme pont annyi, mint a fordítottjának. 
(Dr. Rubovszky György: Nem így van.) Tehát ha az önök demokratikus elkötelezettsége 
szilárd, akkor azt gondolom, egy ilyen javaslatot támogatni tudnak. Zárójelben mondom: én 
például évek óta nem jártam a polgármesteri hivatalban, semmi dolgom nem volt ott; 
gondolom, nem vagyok ezzel egyébként egyedül Magyarországon. 

A kis pártoknak való hátrányokozással kapcsolatban egy gondolat. Nem az okozza a 
problémát, amiről képviselő úr beszélt, hanem én azt mondtam, és erre utalt Lázár János is, 
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hogy azért, mert nehezebben tudják mozgósítani a törzsszavazóikat. Mivel nincs olyan 
networkjük országos szinten, mint a nagy pártoknak, ezért nemcsak a választásokkor kell őket 
mozgósítani arra, hogy elmenjenek szavazni, hanem két ilyen kör lesz: már a regisztrációnál 
is. Azaz ez a hátrány kétszeresen fog érvényesülni. (Dr. Szakács Imre: Négy évük van rá!) 
Nincs négy évük rá, mert a regisztráció időszaka nem négyéves, hanem annál jóval rövidebb. 
Nyilvánvalóan hiába regisztrál valaki vagy hiába akar regisztrálni valaki évekkel korábban, 
vagy buzdítják erre, lehet, hogy akkor sem megy el a regisztrációs időszakban. 

Egy gondolat még. Azt tudom mondani, bár ha ezt meghallják, akkor normális esetben 
föl kellene zúdulni, amit én föl szeretnék olvasni. A törvényjavaslat teljes indokolását 
szeretném fölolvasni, de ígérem önöknek, képviselőtársaim… 

 
ELNÖK: A teljeset ne tegye meg, tisztelettel… 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Harminc másodpercnél nem lesz hosszabb. 
 
ELNÖK: Rendben, és utána akkor befejeztük.  
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Még utána egy gondolatom lesz, elnök úr. Ez 

harminc másodpercnél nem lesz hosszabb, sajnos, és ez önmagában szégyenletes. Amikor 
önök az Országos Választási Bizottság összetételét megváltoztatták, a következőképp szól az 
indokolás: „Az Országos Választási Bizottságot minden általános választás alkalmával meg 
kell újítani. Az országgyűlési, az önkormányzati és az európai parlamenti általános 
választások kitűzését követően új Országos Választási Bizottságot kell választani.” Még egy 
mondat tartozik ide: „Ez a megoldás a nemzetközi gyakorlatokban is ismert, és lehetőséget 
teremt arra, hogy a különböző választástípusokból fakadó eltérő szempontokat is 
mérlegelhesse az Országgyűlés az Országos Választási Bizottság tagjainak 
megválasztásakor.” Ez volt a teljes indokolása annak a javaslatnak, amit Horváth Zsolt 
képviselő úr benyújtott, és egyébként önök teljes mellszélességgel támogatták. Ehhez képest 
most, még egyszer mondom, ez a rendszer egészen más felfogást tükröz. Jó lenne tudni, miért. 

Egy utolsó gondolat, elnök úr, ezt is röviden fogom mondani; majd az általános 
vitában kicsit hosszabban, ha lesz rá lehetőségem. Az a szabály, miszerint is 200 fő jelölhet 
több jelöltet is, önmagában véve eléggé meglepő és érdekes. Nem igazán tudom hova tenni. 
Talán Molnár Zsolt képviselőtársam valamelyik riportjában úgy fogalmazott, és szerintem 
találó, hogy ugyanazon a meccsen elég nehéz drukkolni egyszerre a Fradinak is, meg a 
Dózsának is – vagy az Újpestnek, újabb nevén. Szóval, képviselőtársaim, az, hogy egyvalaki 
jelöl egy fideszest, egy MSZP-st, egy jobbikost, meg egyébként még nyolc függetlent – hát 
hogyan? Mi ennek az értelme? Ennek megint csak olyan értelmét tudom találni, ami, azt 
gondolom, nyilvánosan kimondásra nem kerülhet. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A vitát lezártam. Gulyás Gergely képviselő úré a szó. 

Kérem! 

Válaszok, reflexiók 

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Köszönöm szépen mindenkinek a vitában való részvételt. Ugyan ez formálisan 
udvariasságnak tűnhet, de ismerve az MSZP-nek a Gyurcsány Ferenc iránt érzett pillanatnyi 
nosztalgiáját, majd ennek elmúlását, mégiscsak én eredménynek tudom be azt, hogy ők itt 
vannak. (Derültség.) Úgyhogy valóban köszönöm, hogy velük is megvitathatjuk a választási 
eljárási törvénynek a részleteit. 
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Miután nagyon sok felszólalás volt, ezért nem mennék felszólalásról felszólalásra, 
hanem tárgykörökre próbálok reagálni; a parlamenti vitában még lesz lehetőség úgyis arra, 
hogy amire most nem tudunk kitérni, arra ott részletesen kitérjünk. 

Az első kérdés, hogy a regisztrációnak szerintem teljesen fölösleges azt mérlegelni, 
hogy kinek lesz hasznos és kinek nem. Nemcsak azért, mert egyébként ezzel kapcsolatosan 
már egy jobboldali szimpátiával a legkisebb mértékben sem vádolható közvélemény-kutató 
intézet egy kutatást közölt, amely azt bizonyítja, hogy egyáltalán nem jelent ez előnyt a 
kormánypártoknak az ellenzéki pártokkal szemben; még csak nem is azért, mert – ha a 
személyes véleményemet is megoszthatom képviselőtársaimmal – én az előzetes 
feliratkozástól azért nem voltam túl lelkes, mert úgy gondolom, egyáltalán nem biztos, hogy a 
kormánypártoknak kedvez; viszont egészen biztos, hogy az LMP-nek például kedvez. De ne 
menjünk bele ebbe a vitába, mert ezt majd meg fogjuk látni. 

Általánosságban én korrekt módon válaszoltam Lamperth képviselő asszony 
kérdésére, hogy itt a lebonyolítással kapcsolatos jogtechnikai kérdésről van szó, illetve egy 
elvi kérdés megválaszolásáról, ami úgy szól, hogy elvárható-e az egy választópolgártól, hogy 
15 nappal a választás előttig legalább annyit tudjon, hogy lehet, hogy ő részt kíván venni a 
szavazáson. Ennek a megválaszolásában pillanatnyilag mi nem értünk egyet.  

Ha itt a kormánypártok véleménymódosításával kapcsolatosan képviselő úr akár jogos 
kritikát is megfogalmaz, akkor egy pillanatra érdemes megállni, és azt mondani, hogy itt 
Lamperth képviselő asszony úgy tett, minthogyha az MSZP nem fogalmazta volna meg 
sajtótájékoztatón, hivatalos saját javaslatként azt, hogy kötelező választást vezessünk be. És 
ezt követően ezzel a javaslattal kapcsolatosan, ami egy olyan rendszert vezet be – hogy Gyüre 
képviselőtársam felvetésére is reagáljak –, és most csak Európát mondom, mert a 
tengerentúlon nagyon sok helyen, de Franciaországban, Angliában, Belgiumban, Máltán, 
Cipruson, Írországban létezik regisztráció, egy olyan rendszert vezet be, amely Európában 
ismert és működő demokratikus rendszer, és az MSZP javaslata, ugyanúgy a Jobbik javaslata 
is, durván sérti a demokratikus és jogállami kereteket, ezt követően azzal megvádolni 
bennünket, hogy itt alkotmányos alapjog szűkítéséről van szó, ezt eléggé furcsának tartom. 
Azt is hozzáteszem, az alaptörvény-módosítással kapcsolatosan – bár ott nem vagyok 
előterjesztő – én a frakcióban is amellett érveltem, hogy ez a jelenlegi alaptörvény keretein 
belül megvalósítható, és nem szükséges külön módosítás, miután egyébként számtalan 
alkotmányos alapjognál vannak olyan technikai feltételek, aminek meg kell felelni ahhoz, 
hogy az állampolgár az adott alkotmányos alapjogát gyakorolhassa.  

Az elemi iskolai vagy pedig általános iskolai végzettség – én értem és köszönöm a 
pontosítást. De remélem, azért senki nem gondolja úgy, hogy ez ettől még nem egy olyan 
javaslat lenne, ami mintegy száz évet lép vissza a jogfejlődésben. És külön kíváncsi lettem 
volna Gaudi képviselőtársam álláspontjára, aki civil jogvédőként alkotmányos alapjogokkal 
kapcsolatosan szokott fellépni, hogy mit szólna egy ilyen jellegű, valóban egy évszázada 
meghaladott cenzus újbóli bevezetéséhez.  

Éppen ezért különösen nem értem Gyüre Csabának azt a megjegyzését, hogy jól 
működő rendszeren ne változtass, hiszen a legnagyobb változtatásra talán ők tettek javaslatot, 
vagy legfeljebb az MSZP-vel állnak versenyben. 

Ami az új intézményrendszert illeti, a Nemzeti Választási Iroda, illetve Választási 
Központnak a létrejöttét, először is azt rögzítsük, hogy az eddigi kormányzati felügyelet alatt 
működő választási szervek ezzel a javaslattal autonóm szervvé válnak. Tehát ez egy 
függetlenséget erősítő, azt is mondhatom, hogy a függetlenséget megteremtő lépés. 

Az is változik, hogy eddig a belügyminiszter tett javaslatot, tehát a kormány tett 
javaslatot a bizottságban részt vevők személyére, most a köztársasági elnök tesz javaslatot. 
Eddig az Országgyűlés egyszerű többséggel választott, most kétharmados többséggel választ. 
Ezért aztán ha valaki elfogadja a 2010-es választások eredményét – és ezt eddig nem vitattuk 
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–, akkor le lehet vonni itt aktuálpolitikai következtetéseket ebből, de valójában a rendszer 
egésze alkotmányosan egy független testületet teremt meg, és arra bízza a választások 
lebonyolítását. Ráadásul, ha még egy indokot szabad mondani, az EBESZ 2002-ben javaslatot 
tett egy ciklusokon átnyúló, független szervezet létrehozására, amely a választások 
lebonyolításában segédkezne. Szocialista képviselőtársaim szeretik a nemzetközi ajánlásokat: 
ez megfelel ennek.  

Végül még a regisztráció melletti érvként hadd hivatkozzam arra, hogy kétségkívül 
azokat a választási csalásokat segít kiszűrni, amelyeket a megelőző választások során 
tapasztalhattunk. És ezt nemcsak én mondom, hanem a Haza és Haladás Alapítvány, Bajnai 
Gordon pártalapítványa is kétségkívül ezt legitim célként ismeri el; még akkor is, ha az 
intézmény egészével kapcsolatosan kritikát fogalmaz meg. Úgy gondolom, ez 
mindenféleképpen hasznos és az állampolgári tudatosságot erősítő lépés.  

Arról nem is beszélve, hogy van egy adatvédelmi vonatkozása is az ügynek. Eddig a 
választási kampányban a pártok úgy vehettek meg 8 millió választópolgár személyes adatát, 
hogy közülük valóban az egyharmaduk, 2,5-3 millió állampolgár soha semmilyen választáson 
nem vett részt. Ehhez képest most a választópolgár a feliratkozáskor hozzájárul az 
adatkezeléshez, és dönt arról is, mint azt az eljárási törvény tervezete tartalmazza, hogy 
milyen körben ad erre felhatalmazást a pártoknak. 

Ami a jogalkotási törvénnyel kapcsolatos vitát illeti, hogy a többen benne van a 
kevesebb: szerintem éppen a nagyobb terjedelmű módosítás az, ahol a többen benne van a 
kevesebb. De értem én a másik részét is a felvetésnek. Arra tudok csak mentségként 
hivatkozni, hogy itt az államtitkár úrék segítségével találtunk egy 2009-es, Tóbiás József-féle 
16 oldalas választási eljárási törvénymódosító indítványt, amely egyéni indítványként érkezett 
az Országgyűlés elé. Tehát ha képviselő úr ezt 2009-ben az MSZP részéről nem tartotta 
tűrhetetlennek, akkor kérem, hogy velünk szemben is legyen elnéző. Főleg addig, amíg a 
jogalkotási törvény szerint ez az eljárás alkotmányos, és az alaptörvény szerint, ugyanúgy, 
ahogy a korábbi alkotmány szerint is, törvénykezdeményezésre a képviselő jogosult. 

Ráadásul itt azért említsük meg azt, hogy az eljárás egészénél működött egy 
albizottság az alkotmányügyi bizottságon belül, ahol erről volt szó, ahol mindenki a 
véleményét megismertette, írásban is Salamon elnök úr rendelkezésére bocsátotta. Illetve a 
Fidesz korábbi frakcióvezetője, Lázár János februárban kezdeményezett egy ötpárti 
egyeztetést, amelyen sajnos sem a Szocialista Pártot, sem pedig az LMP-t nem köszönthettük, 
az ellenzéki pártok közül egyedül a Jobbik vett részt. Tehát azt, hogy milyen mértékű 
egyeztetés volt a politikai pártok között, talán nem helyes rajtunk számon kérni. 

Összességében igyekeztem a legfontosabb kérdésekre reagálni.  
Általánosságban még annyit szeretnék elmondani, hogy egészében az új választójogi 

rendszer a mi határozott véleményünk szerint kisebb aktivitást kíván meg a 
választópolgároktól, mint az eddigi rendszer. Eddig ugyanis kétszer személyesen el kellett 
menni szavazni, és emellett volt egy jelentős zaklatással járó ajánlószelvényes rendszer, ez 
most megszűnik. Ehelyett írásban, ajánlóíven lehet jelölteket ajánlani. Itt egyetértek azzal a 
kritikával, hogy megfontolandó, hogy egy ember több szervezetet is ajánlhasson, vagy ezt 
esetleg tiltsuk meg; a törvényjavaslat vitájában és a módosító javaslatok vitájában erre lesz 
lehetőség. De összességében akkor is megszűnik a kopogtatócédula-gyűjtéssel együtt járó 
visszásságok sora, és nem kétszer, hanem egyszer kell csak személyesen elmenni; regisztrálni 
pedig otthonról, interneten is lehet, bérmentesített levélben, féléves időszakon keresztül, 
illetve személyesen is. Tehát úgy gondolom, hogy olyan jellegű alkotmányosalapjog-
korlátozásnak semmiféleképpen nem lehet ezt a javaslatot tekinteni, mint ami egyébként az 
ellenzéki javaslatoknak része volt. Ráadásul a javaslat a Velencei Bizottságnak a 
regisztrációra vonatkozó előírásaival is teljes mértékben összhangban van. 

Köszönöm szépen a lehetőséget. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Képviselő urat elengedjük, hiszen egy másik 

bizottságban van még jelenése. 
Kérdezem a kormány képviseletében főtanácsadó asszonyt, illetve államtitkár urat. 

(Jelzésre:) Államtitkár úr, parancsoljon! 
Köszönjük szépen, képviselőtársam, jó munkát kívánok önnek. (Gulyás Gergely 

távozik az ülésről.)  
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Egy kérdésben lettem megszólítva: a minisztérium közreműködése a 
jogalkotási folyamatban. Erre a kérdésre azért nem válaszoltam, mert Gulyás képviselő úr 
kimerítő, érdemi választ adott rá. Én azzal egyetértettem, úgyhogy ezért nem volt konkrét 
válaszom. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Gulyás Gergely képviselőtársamat én 

helyettesítem a szavazásban. 

Szavazások 

Most rátérünk a szavazásokra. Ily módon először a választási eljárásról szóló T/8405. 
számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének kérdésében kell döntenünk. Kérdezem a 
bizottságot, elfogadjuk-e a tárgysorozatba-vételre vonatkozó indítványt. (Szavazás.) 18 igen 
szavazat. Aki nemmel szavazott? (Szavazás.) 2 nem. Aki tartózkodott a tárgysorozatba-vétel 
tárgyában? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Elfogadtuk a tárgysorozatba-vételt. 

Az általános vitára alkalmasság kérdésében is állást kell foglalnunk. Kérdezem a 
tisztelt bizottságot, hogy általános vitára alkalmasnak tartja-e a törvényjavaslatot. Aki ezzel 
egyetért, kérem, igennel szavazzon. (Szavazás.) Ez is 18 igen. Nem szavazat volt-e? 
(Szavazás.) 2 nem. Tartózkodott-e valaki? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság általános 
vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot. 

Most a Magyarország Alaptörvényének második módosítása tárgyú, T/8404. számú  
törvényjavaslat, képviselői indítvány tekintetében kell a tárgysorozatba-vétel kérdésében 
állást foglalnunk. Aki egyetért vele, hogy tárgysorozatba vegyük, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. (Szavazás.) 18 igen. Aki ezzel nem ért egyet? (Szavazás.) 2 nem. Aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 3 tartózkodás. Az indítványt tárgysorozatba vettük. 

Kérdezem, általános vitára alkalmasnak tartja-e a bizottság. Aki igen, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 18 igen. Aki nemmel szavaz? (Szavazás.) 2 nem. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 3-an tartózkodtak. A bizottság általános vitára alkalmasnak tartja 
ezt az indítványt is. 

Bizottsági többségi előadót kell állítanunk. (Jelzésre:) Vas Imre képviselő úr vállalja, 
köszönöm szépen. 

Kérdezem, ki vállalja a kisebbségi vélemények ismertetését. (Jelzésre:) Staudt 
képviselő úr vállalja.  

A többségi véleményt tehát Vas Imre képviselő úr fogja ismertetni mind a két 
törvényjavaslat tekintetében, míg a kisebbségi véleményt pedig Staudt Gábor képviselőtársam 
fogja ismertetni. Azt gondolom, ezt így el tudjuk fogadni. (Nincs ellenvetés.) Elfogadtuk. 
Köszönöm szépen. 

Ez a napirendi pontot lezárom. Államtitkár úrnak, munkatársainak köszönöm a 
hathatós közreműködést és a megjelenést. További szép napot kívánok! 

Úgy látom, Rubovszky képviselő úr jelentkezett. Öné a szó. 
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Döntés a napirend kiegészítéséről 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! 
Elnézést kérek, de szeretnék egy napirend-módosítási indítványt tenni. Szeretném kérni, hogy 
ha lehetőség van rá, a bizottság a napirend-módosítás keretei között szíveskedjen napirendre 
tűzni az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések 
tilalmával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslatot. Tudom, hogy a bizottság 
tárgysorozatba vette, csak nekem az lenne a kérésem, hogy az általános vitára alkalmasságról 
kellene dönteni, hogy minél előbb napirendre kérhessék ezt a törvényjavaslatot. Ha erre 
lehetőséget lát a bizottság, köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A napirend megállapítására vonatkozó rendelkezések 

75. § (2) bekezdése szerint a bizottság az ülés folyamán a napirendet módosíthatja. A 
kiegészítést a bizottság jelen lévő tagjainak több mint kétharmadának szavazatával tudjuk 
megtenni.  

Képviselő úr ügyrendi indítványát szavazásra fogom bocsátani. Arról szavazunk tehát, 
hogy kiegészítjük-e a napirendet az általános vita kapcsán Stágel Bence és képviselőtársainak 
indítványa tekintetében. (Szavazás.) 21 igen. Ellene? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? 
(Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a bizottság kiegészítette a napirendjét. 

Egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések 
tilalmával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7757. szám); döntés az 
általános vitára alkalmasságról 

Most tehát az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető 
elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára 
alkalmasságáról kell döntenünk. Az előterjesztő, Stágel Bence nincs jelen. 

A kormány álláspontját már ismerjük, miszerint támogatták a tárgysorozatba-vételt; 
azt nem tudjuk megkérdezni, hogy általános vitára alkalmasnak tartja-e. 

A bizottság tagjaihoz fordulok, hogy van-e észrevételük. A vitát megnyitom. (Nincs 
jelentkező.) A vitában nem kívánnak hozzászólni. A vitát lezárom. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

Szavazás következik. Kérdezem képviselőtársaimat, általános vitára alkalmasnak 
tartja-e az indítványt. (Szavazás.) 21 igen. Nemmel szavazás? (Szavazás.) 3 nem. 
Tartózkodás? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Elfogadtuk tehát az általános vitára való 
alkalmasságot. 

Ezt a napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Rátérünk az „egyebek” napirendi pontra.  
Tájékoztató a 2012. január 1. és augusztus 31. közötti dologi szakértői keret 

felhasználásáról; úgy tudom, ez kiosztásra került. Bordács Csaba gazdasági igazgató 
tájékoztatója. Úgy gondolom, hogy ezt tudomásul tudjuk venni; mivel ez egy tájékoztató, 
szavaznunk nem kell róla. Köszönöm szépen. 

„Egyebekben” kíván-e valaki bármit előadni? (Nincs jelentkező.) Nem kíván. 
Az ülést berekesztem. Köszönöm szépen. További szép napot kívánok! 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 30 perc)  
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