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Napirendi javaslat 
 

    

1. Magyarország alaptörvényének második módosítása címmel benyújtott törvényjavaslat 
(T/8404. szám) (Lázár János, Dr. Vitányi István, Dr. Szakács Imre (Fidesz), Dr. Vejkey 
Imre (KDNP) és Csizi Péter (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (Döntés bizottsági 
módosító javaslat benyújtásáról) 

  

2.  Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl:   Dr. Salamon László (KDNP), a bizottság elnöke 
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)  
Kozma Péter (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)  
Dr. Varga István (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Pősze Lajos (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott:  

Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) dr. Staudt Gábornak (Jobbik)  
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz) Varga Istvánnak (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz) Pősze Lajosnak (független) 
Dr. Szakács Imre (Fidesz) dr. Zsiga Marcellnek (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz) megérkezéséig dr. Mátrai Mártának (Fidesz)  
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) megérkezéséig dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz)  
 

Meghívottak 

Hozzászólók  

Dr. Csonka Ernő helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
László Tibor osztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 3 perc) 

Elnöki bevezető, napirend megszavazása 
DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság elnöke, továbbiakban: ELNÖK: 

Tisztelt Bizottság! Napirendi javaslatomat írásban, e-mailen képviselőtársaimnak megküldtük. 
A napirendi javaslatomat a kiküldöttekkel egyezően fenntartom, és tájékoztatom a bizottságot, 
hogy írásban egy módosító javaslat érkezett a napirendi javaslatot illetően: Vas Imre 
képviselő úr javasolja a hulladékról szóló törvényjavaslat zárószavazásra történő egyeztetését 
napirendre venni.  

Vita nélkül döntünk a módosításról és a napirendről is. De előtte rögzítjük, hogy 
Gruber Attilát Varga István, Bohács Zsoltot Vas Imre, Szakács Imrét Zsiga Marcell, Molnár 
Attilát Pősze Lajos, Vitányi Istvánt Mátrai Márta helyettesítené (Dr. Vitányi István érkezik az 
ülésterembe.), illetőleg ez utóbbi csak a látszat, a valóság azonban az, hogy megérkezett a 
képviselő úr, tehát erre a helyettesítésre nincs szükség ebben a pillanatban. Gulyás Gergely 
képviselő urat pedig Papcsák Ferenc alelnök úr helyettesíti.  

Határozathozatal következik: ki ért egyet a napirend módosításával? (Szavazás.) 16 
igen szavazattal a bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a napirendi javaslat módosítását 
elfogadja. És akkor a napirend egészéről kell szavaznunk. Tehát a már így módosított 
napirendet ki fogadja el? (Szavazás.) 16 igen szavazattal a bizottság egyhangúlag elfogadta a 
módosított napirendet. Második napirendként vesszük fel a hulladékról szóló 
törvényjavaslatot.  

Magyarország alaptörvényének második módosítása címmel benyújtott törvényjavaslat 
(T/8404. szám) (Lázár János, Dr. Vitányi István, Dr. Szakács Imre (Fidesz), Dr. Vejkey 
Imre (KDNP) és Csizi Péter (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (Döntés bizottsági 
módosító javaslat benyújtásáról) 

Első napirendünk, a Magyarország alaptörvényének második módosítása címmel 
benyújtott törvényjavaslat kapcsán olyan tájékoztatást kaptam, hogy a Fidesz Magyar Polgári 
Szövetség részéről módosító javaslat bizottsági előterjesztésének igénye merült fel. 
Kérdezem, hogy van-e erre nézve indítvány. Vas Imre képviselő úr!  

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Javaslom, hogy a kiosztott alaptörvény átmeneti 

rendelkezéseinek a 23. cikkhez (3), (4), (5) és (6) bekezdése vonatkozásában nyújtsunk be 
bizottsági módosító indítványt.  

 
ELNÖK: Nyilván az itt rögzítettek, tehát a kiosztott szöveg szerint ez a javaslat. 

Kérdezem a kormány képviselőjét, mi az álláspontja a kormánynak. (Dr. Staudt Gábor 
érkezik az ülésterembe.)  

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Jó reggelt kívánok! Tárcaálláspontot tudok képviselni, támogatjuk a módosító 
javaslatot.  

 
ELNÖK: Tárcaálláspontot tudunk. A tárca támogatja a javaslatot. Megnyitom a 

hozzászólások lehetőségét.  

Hozzászólások 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Ha már bizottsági módosító javaslat, nem tudom, az 

indokolásra sor került, csak arról lemaradtam, vagy …?  
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ELNÖK: Nem, egy javaslatot tett a képviselő úr, Vas Imre képviselő úr, hogy ezt 
terjessze elő a bizottság.  

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Vas Imrét lehet kérni, hogy indokolja meg a 

javaslatot? (Dr. Mátrai Márta: Le van írva a bizottsági indítványban.) Csak, ha már 
bizottsági… (Dr. Vas Imre: Felolvassam? Vagy adjak szemüveget?)  

 
ELNÖK: Jó, ne! Ne froclizzuk egymást! Tényleg le van írva az indoklás, de attól még 

megkérheti a képviselő urat, hogy ezen túlmenően, ha van valami indok, akkor adja elő.  
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Tényleg elnézést kérek Staudt képviselőtársamtól, de az 

írásbeli indoklást, úgy gondolom, részletesen tartalmazza az előterjesztés.  
 
ELNÖK: Igen. Egyéb hozzászólás? (Dr. Staudt Gábor: Nem támogatjuk, ennyi.) Staudt 

Gábor jelzi, hogy nem támogatja, illetőleg rövid felszólalásában ezt közölte. Más 
hozzászólás? Papcsák Ferenc képviselő úr! 

 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Igen, az európai gyakorlat egyébként, sőt 

Magyarországon is így volt a választási eljárásról szóló törvényben, hogy akár még a 
szavazóhelyiségben is be lehet regisztráltatni magát annak, aki lakcímkártyával igazolja, tehát 
itt pontosítva van, hogy a névjegyzékbevétel a választást vagy a népszavazást megelőző 15. 
napig kell, tehát ez egy ilyen záró időpontnak tekinthető. Figyelemmel talán arra, gondolom, 
ez a vélelem, vagy így áll bennem össze, hogy ez a vélelem, hogy össze kell állítani a 
választásra jogosultak névjegyzékét, és erre legalább két hétre szükség van, ezt gondolom, 
bár, mondom, az angol gyakorlat például az, hogy a választás napjáig fel lehet iratkozni.  

A másik pedig, a módját pontosítja, hogy hogyan és miként vagy milyen formában 
lehet mindezt megtenni, mi módon: levélben, elektronikus úton, illetőleg személyesen. 
Röviden ennyivel szerettem volna kiegészíteni. 

 
ELNÖK: Egy mondat erejéig én is szeretnék hozzászólni, úgyhogy Papcsák alelnök 

úrnak átadom az ülésvezetést, és szót kérek.  
 

(Az elnöklést dr. Papcsák Ferenc alelnök veszi át.) 
 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Átveszem az ülés vezetését, és megadom a szót az elnök 
úrnak.  

 
DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Annyit jegyzek meg ehhez a javaslathoz, hogy ez 

azért nem oldja meg a népszavazás kérdését. Tehát, mivel erről beszéltünk a múlt ülésen, 
ennek a javaslatnak a támogatása mellett sem tudjuk visszavonni a Gulyás Gergellyel közösen 
jegyzett módosító javaslatunkat. Ennyi. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az ülés vezetését visszaadom az elnök úrnak. 
 

(Az elnöklést dr. Salamon László elnök veszi vissza.)  
 

ELNÖK: Köszönöm. Rögzítjük még, hogy Gyüre Csabát Staudt Gábor képviselő úr 
helyettesíti. Turi-Kovács Béla képviselő úr kér szót, megadom. 
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DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Lehet, hogy csak nem elég alaposan olvastam 
el, de ezzel szétválik a regisztrációs rendszer az országgyűlési képviselőválasztás és a 
népszavazás esetében? Más rendszer van a kettő között? (Közbeszólás: Nem.) 

 
ELNÖK: Hát én most a saját jogértelmezésem tudom mondani, mert ez tulajdonképpen 

egy jogértelmezési kérdés. A módosító javaslatomnál én eleve abból indultam ki, és ennek a 
most bekövetkező módosító javaslatnak a megfogalmazása is inkább ezt tükrözi.  

Abból indultam ki, hogy a névjegyzékbe való felvétel nem anyagi jogi választójogi 
kérdés. Nem arról van tehát szó, hogy ettől kezdve úgy szólna a választójogosultság 
előfeltétele, hogy választójogosult minden nagykorú, névjegyzékbe felvett magyar 
állampolgár, hanem továbbra is választójogosult minden nagykorú magyar állampolgár, aki 
nincs kizárva, és az, hogy miként és hogy gyakoroljuk a választójogot, az olyan technikai 
feltétel, mint amilyen az, hogy most is névjegyzékbe kell venni, csak nem választópolgári 
jelentkezés alapján, hanem állami nyilvántartás alapján. Most ebből következik, hogy az én 
olvasatom szerint, jogértelmezésem szerint a névjegyzékbevételnek a bevezetése semmilyen 
formában nem kell hogy érintse az országos népszavazás érvényességi szabályát. Mivel 
továbbra is minden nagykorú magyar választópolgár választójogosult, ezért a viszonyszám, 
amihez képest a népszavazás érvényességét az alaptörvény eredetileg is meghatározta, és a 
most hatályos rendelkezés szerint is meghatározza, az összes nagykorú magyar állampolgár, 
aki választójogosultsággal rendelkezik. Most újrafogalmazom, mert ez így talán félreérthető: 
minden nagykorú magyar állampolgár. Azok összessége az a bázisszám, amihez képest több, 
mint a felének részt kell venni az érvényességhez, és ennek semmi köze a névjegyzékhez. Hát 
nyilván névjegyzékbe kell vetetni magát legalább ennyi embernek ahhoz, hogy érvényes 
legyen a népszavazás, mert másképpen nem lesz érvényes.  

Tehát én nem tudom, erre irányult-e a képviselő úr kérdése (Dr. Turi-Kovács Béla: 
Erre irányult.), ilyen értelemben azt gondolom, hogy a két dolog két külön ügy. A 
névjegyzékbevétel is és a népszavazás is külön ügy, és változatlanul az az álláspontom, hogy 
teljesen fölösleges érinteni az alkotmánynak a népszavazás érvényességére vonatkozó 
szabályozását. (Dr. Turi-Kovács Béla: Ezzel értek egyet.) Staudt Gábor! 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm. A kérdésem annyi lenne, hogy 

mennyiben indokolt a különbségtétel a magyarországi lakóhellyel rendelkező vagy nem 
rendelkező választók között, lévén, hogy akik lakóhellyel rendelkeznek, személyesen vagy 
elektronikus úton tehetik meg, aki lakóhellyel nem rendelkezik, levélben vagy elektronikus 
úton. Nem lenne egyszerűbb mindenkinek a három lehetőséget megadni, és akkor választhat 
mindenki, ami neki a legjobb?  

 
ELNÖK: Rubovszky György képviselő úr!  
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Elnézést, én csak az elnök úr okfejtéséből 

indokok ki. Hogyha netalántán a népszavazás időpontja előtti két hétig a lakosság 47 
százaléka regisztrált, akkor nem fogjuk megtartani a népszavazást? Tudniillik eleve magában 
hordozza az érvénytelen népszavazás jogkövetkezményét. Úgyhogy azért én ezt úgy 
meggondolnám, hogy a népszavazás… Na mindegy!  

 
ELNÖK: Átadom a napirendi pont tárgyalásán véglegesen az ülés vezetését, mert 

hozzám érkeznek kérdések, és akkor részt veszek a vitában nem mint ülésvezető elnök, és 
szót kérek. 
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DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Rendben, akkor átveszem az ülés vezetését. 
Kérem, elnök úr!  

Az elnöklést dr. Papcsák Ferenc alelnök veszi át.) 
 

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Én értem a képviselő úr felvetését, erre azt tudom 
mondani, hogy ezt, amikor a népszavazásról szóló törvényt elfogadjuk, ezzel a kérdéssel 
lehet, sőt nemcsak hogy lehet, hanem valószínűleg kell is foglalkozni. De erre az alkotmány 
szerint nem kell választ adni. Úgyhogy valóban, hogyha a névjegyzékbevétel hiányossága 
okán vagy a névjegyzékbevétel korlátozottsága okán matematikailag kizárt egy népszavazás 
érvényes megtartása, akkor jogos lehet a felvetés, de azt gondolom, hogy ez most nem tárgya 
a témánknak, mert ez a népszavazási törvénynek a része. Tehát van egy alapvető alkotmányos 
helyzet, azaz, hogy azt el kell dönteni, hogy tényleg úgy gondoljuk-e, hogy ahhoz, hogy az 
Országgyűlés hatáskörét el lehessen vonni, ahhoz az kell, hogy az összes választópolgár több, 
mint fele ezt akarja. Vagy nem így gondoljuk. Ha így gondoljuk, akkor ezt a döntést meg kell 
hozni, az alkotmányban érvényesíteni kell. Ezt megtettük, amikor elfogadtuk az új 
alaptörvényt. De az, hogy aztán ennek ilyen vagy olyan konzekvenciái vannak, az egy külön 
kérdés szerintem, és azt a népszavazásról szól törvénynél vitassuk meg, amit egyébként 
tárgyal a Ház, függőben van. Van egy népszavazásról szóló törvényjavaslat, aminek a 
tárgyalása félbeszakadt.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Rubovszky képviselőtársam!  
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Elnök úr, én megértem az okfejtést, csak 

éppen a mai helyzetben az van, hogy a (4) bekezdésben „névjegyzékbevétel a választás vagy a 
népszavazás napját megelőző…”. Ha az alkotmány ezt a passzust tartalmazza, akkor a 
népszavazási törvény ezt a kérdést nem tudja megoldani, mert ha az alkotmányban le van 
fektetve, hogy a névjegyzéket 15 nappal korábban, a (4) bekezdésben le van fektetve az, hogy 
a választásra jogosult lakosságnak több, mint a fele meg kell hogy jelenjen, ez az 
alkotmányban lévő ellentmondás e probléma tekintetében. Tehát ezt népszavazási törvénnyel 
nem lehet megoldani, csak azt, hogyha itt ennek a lehetőségeit az alkotmányban biztosítjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnök úr! 
 
DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Azokat a kérdéseket részletesen, hogy milyen 

eljárási feltételei vannak egy népszavazásnak, azt ma is a népszavazási törvény tartalmazza. 
Például, hogy a kérdésnek egyértelműnek kell lenni és a többi és a többi. Az aláírások 
megszámolásának milyen határidői vannak. Én értem, amit a képviselő úr mond, azt 
gondolom, hogy ennek a dilemmának a feloldása egy sarkalatos törvény útján lehetséges.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vas Imre képviselőtársunk! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Igen, csak Staudt képviselőtársam itt felvetette, hogy miért 

van külön szabály a Magyarországon lakóhellyel rendelkező és lakóhellyel nem rendelkező 
között. Szerintem alapvetően a körülmények befolyásolják. Tehát a lakóhellyel rendelkezőnél 
mondjuk minden településen ott van alapvetően a jegyző, akinél lehet regisztrálni. A 
lakóhellyel nem rendelkezőknek, itt ugye a legnagyobb létszám a határon kívül élő 
honfitársaink, ahol mondjuk csak Erdélyre gondolva, három vagy két külképviselet van, a 
harmadik már Bukarestben van. Tehát van Csíkszeredán meg Kolozsváron és a harmadik 
Bukarestben van, és ott fizikailag kivitelezhetetlen lenne, hogy mindenki személyesen 
jelenjen meg.  
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DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Ezt a részét értem, bár még ott is lehet olyan, hogy 

személyesen kényelmesebb neki, viszont akinek lakóhelye van, ő levélben miért nem tud 
szavazni, csak elektronikusban. Mondjuk, aki tanyán lakik, és neki levélben kényelmesebb 
lenne. Nem tudom… 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a kormány álláspontját, esetleg az 

elhangzottakkal összefüggésben, különös tekintettel itt a 15 napra van-e esetleg észrevételük.  
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nincs észrevételünk. 

Határozathozatal 
ELNÖK: Akkor megérett a dolog döntésre, úgy értékelem. Kérdezem a bizottság 

tagjait, hogy előterjesztjük-e a bizottsági módosító javaslatot. (Szavazás.) 18 igen, 2 nem. 
Akkor elfogadtuk, ezt a napirendet lezárom, és visszaadom az elnöklést az elnök úrnak. 

 
(Az elnöklést dr. Salamon László elnök veszi vissza.)  

 

A hulladékgazdálkodásról szóló T/5538. számú törvényjavaslat záró vitára való 
előkészítése 

ELNÖK: Köszönöm. A következő napirendünk a hulladékról szóló törvényjavaslat 
záró vitára történő előkészítése. Kérdezem, van-e javaslat? Vas Imrének adok szót.  

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Javaslom, hogy a 

hulladékgazdálkodásról szóló törvényjavaslathoz, a kiosztottak szerint, ami 1-től a 39. pontig 
tartalmaz gyakorlatilag koherenciazavarokat, illetve elírásokat és pontosításokat, nyújts be az 
alkotmányügyi bizottság a kiosztottak szerint.  

 
ELNÖK: Igen, az előterjesztőt ki képviseli?  
 
LÁSZLÓ TIBOR (Vidékfejlesztési Minisztérium): Jó napot kívánunk! Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! Szőnyei Kovács Szabolcs kollégám jogi referensként és László Tibor 
hulladékgazdálkodási osztály vezetőjeként vagyunk jelen.  

 
ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját ezeket a javaslatokat illetően.  
  
LÁSZLÓ TIBOR (Vidékfejlesztési Minisztérium): Elfogadjuk. 
 
ELNÖK: Ezek, ha jól tudom, és értem, ezek teljes mértékben egyeznek azokkal a 

javaslatokkal, amelyeket előterjesztőként már benyújtottak. 
 
LÁSZLÓ TIBOR (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen, pontosan így van. 
 
ELNÖK: A 130-as szám alatt rögzített módosító javaslatokkal. Tehát azonos 

szövegűek ezek a javaslatok. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. Egyébként azokat a 
javaslatokat egységesen véleményeztük, én nem szoktam ezt kezdeményezni, csak 
megkérdezem, hogy van-e kifogás azzal szemben, hogy egységesen vitassuk meg a javaslatot, 
és egységesen szavazzunk. (Nincs jelentkező.) Nincs. Hozzunk egy ügyrendi döntést: ki ért 
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egyet az egységes szavazással? (Szavazás.) 18 igennel az egységes tárgyalást és szavazást 
elfogadtuk. Hozzászólás bármelyik ponthoz van-e? (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Határozathozatal 
Határozathozatal következik: előterjeszti-e a bizottság ezt a zárószavazás előtti 

módosító javaslat csomagot 1-től 39-ig bezárólag? (Szavazás.) 18 igen, egyhangúlag döntött a 
bizottság.  

Egyebek 
Egyebek alatt van-e bárkinek felvetése? (Nincs jelentkező.) Nincs. Köszönöm szépen a 

részvételt, az ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 24 perc) 
 
 
 

Dr. Papcsák Ferenc       Dr. Salamon László  
  a bizottság alelnöke         a bizottság elnöke 

 
 
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


