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Napirendi javaslat  
 

1. Egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető 

elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7757. 

szám)  
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(KDNP), Sági István, Kőszegi Zoltán, Patay Vilmos, Vantara Gyula és Wittner 

Mária (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
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(Első helyen kijelölt bizottságként)   

 

2. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8286. szám)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)   

 

3. 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, Kőszegi Zoltán, Gulyás Gergely, Csizi 

Péter, Ágh Péter, László Tamás (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

4. Egyebek   
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 5 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és az ülésnek a napirendi pontokhoz meghívott 
további résztvevőit. 

Az alkotmányügyi bizottság ülését megnyitom. Napirendi javaslatomat az írásbelivel 
egyezően tartom fenn, ahhoz módosító javaslat nem érkezett. 

Mielőtt a napirendről határozunk, rögzítjük, hogy Rubovszky Györgyöt Salamon 
László, Gruber Attilát Papcsák Ferenc, Puskás Imrét Varga István, Staudt Gábort Gyüre 
Csaba, Molnár Attilát Bohács Zsolt, Mátrai Mártát Vas Imre, Vitányi Istvánt Szakács Imre, 
Ipkovich Györgyöt Bárándy Gergely, Steiner Pált Lamperth Mónika, Kozma Pétert Horváth 
Zsolt helyettesíti. 

Határozathozatal következik. Ki ért egyet a napirenddel, ki fogadja el? Az igenlő 
szavazatokat számolom. (Szavazás.) 14 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 5 nem. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság a napirendi javaslatot tehát elfogadta. 

Egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések 
tilalmával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7757. szám); kapcsolódó 
módosító javaslatok megvitatása, első helyen kijelölt bizottságként 

Első napirendi pontunk egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi 
rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló T/7757. számú 
törvényjavaslat; előterjesztői: Stágel Bence, Csöbör Katalin, Németh Zoltán, Michl József, 
Sági István, Kőszegi Zoltán, Patay Vilmos, Vantara Gyula és Wittner Mária képviselők. Az 
előterjesztők képviseletében nem látok senkit. A kormány képviseletében kit köszönthetünk? 

 
TÖRCSI PÉTER (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Jó napot kívánok! 

Péter vagyok, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkári 
kabinetjének munkatársa. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Egy tíz pontból álló kiegészítő ajánlástervezetet kell 

megtárgyalnunk, tehát tíz módosító javaslat érkezett; illetőleg az ajánlástervezeten kívül még 
a Kulturális és sajtóbizottság módosító javaslatait, amely hét pontból áll. Haladunk tehát 
sorrendben. 

A kiegészítő ajánlásban az 1. pont összefügg a 4., 5., 7. pontokkal. Kérdezem a 
kormány képviselőjét arról, hogy támogatja-e a javaslatot vagy sem. 

 
TÖRCSI PÉTER (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Tárcaálláspontot 

tudok mondani: nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja a tárca a javaslatokat. Megadom a szót Lamperth 

Mónikának. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Most ugye az 1. pontot 

tárgyaljuk, Lendvai Ildikó képviselő asszony módosító indítványát? Jól mondom, ugye? 
 
ELNÖK: Az 1., 4., 5., 7. pontokat. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Igen, mert kicsit fölgyorsultunk – nem mintha 

ez baj lenne.  
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ELNÖK: Ez egy csomag, az összefüggés okán tárgyaljuk egyben. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Értem, elnök úr, csak még én nem követtem, 

mert nem voltam még eléggé fölpörögve, de tíz perc múlva már biztosan minden rendben 
lesz.  

 
ELNÖK: Hajrá! (Derültség.) Tessék parancsolni! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen a türelmet. 
Szóval, ezt eddig is tudtuk, és a plenáris ülésen Varga képviselőtársam többször 

elmondta, hogy ez a törvényjavaslat a szimbolikus politizálás része, és nem utolsósorban a 
baloldaliság eszméje gyűlöletkeltő elutasításának megnyilvánulása. Így értékeljük. 

Itt az előterjesztők úgy állították be, mintha a többségi társadalom nyomásának 
tennének eleget, miközben semmiféle bizonyíték nincs arra, hogy a közterületek, 
közintézmények politikai indíttatású átnevezésével kapcsolatban széles körű társadalmi 
konszenzus állna fenn, különösen a szóba jöhető jövőbeni elnevezések tekintetében nincs 
ilyen.  

A törvény céljának megfelelően – és efelől nem lehetnek kétségeink – a baloldalhoz 
kötődő személyek nevének elnevezésként történő használatát tiltó szabály ellen határozottan 
fel kell lépni. A névsorban ugyanis nemcsak Lenin vagy Kun Béla neve szerepel, hanem 
például Frankel Leóé is. Frankel nevéhez a magyar történelemben az első komoly baloldali 
párt megalakítása fűződik. Ráadásul már 1896-ban meghalt, így semmi köze nem lehet a XX. 
századi önkényuralmakhoz. Az a bűne, hogy 1880-ban megalapított a Magyarországi 
Általános Munkáspártot, amelyből 1890-ben létrejött a Szociáldemokrata Párt, hivatalos 
lapjával, a Népszavával. Tehát ez önmagában bűn? Vagy az aktuális áthallások miatt zavaró, 
hogy korábban megszervezte a Nemválasztók Pártját a szavazati jogtól megfosztottak 
számára, akik a ma rosszul csengő általános és egyenlő választójogot követelték? 

Tisztelt Képviselőtársaim! Ez a módosító indítvány, amelyet a képviselő asszony 
benyújtott, és amelynek az érvelését és a logikáját Varga képviselő úr végig elmondta a 
plenáris vitában, ez egy próbakő. Ha önöket valóban, ahogyan állítják, nemes célkitűzés 
vezérli, akkor el kell fogadniuk ezt a módosító indítványt. Ha nem, ha politikai cirkuszhoz 
kell, akkor szavazzanak nyugodtan nemmel. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Varga László képviselő úr! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Nem nyújtva nagyon 

hosszúra a vitát, hiszen van még délelőttre sok minden, ugyanakkor szeretném feleleveníteni, 
hogy a vezérszónoki kör, az általános vita és most már a részletes vita is lezajlott az 
Országgyűlésben az indítvány kapcsán. És én azokra a hibáira a jogszabálynak nem találtam 
orvoslást a módosító indítványok tengerében, amelyek a normavilágosság követelményének 
való megfelelésről vagy a jogbiztonság alapkérdéseiről szólnak. 

Nyilvánvalóan, ahogy Lamperth Mónika is elmondta, elsősorban azt látom, hogy ez 
egyfajta boszorkányüldözésről szól. Ugyan ez a melléklet, amely csatolva van a 
jogszabályhoz, irreleváns, hiszen egy felsorolás, amely nem képezi sem a normaszöveg részét, 
sem az indokolással nem hozható közvetlen összefüggésbe, mégis irányokat mutat, és ebben a 
felsorolásban olyan személyeknek a neve is szerepel, akik abszolút mértékben nem hozhatók 
összefüggésbe semmilyen módon XX. századi önkényuralmi rendszerekkel, már csak azért is, 
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mert van köztük olyan – például Frankel Leó neve hangzott el –, aki nem is élt a XX. 
században, de többen egyébként közülük a második világháború ideje alatt vesztették életüket. 

A probléma egyébként természetesen magával a normaszöveggel is változatlanul 
megvan. Azt látom, hogy az önkormányzati eljárás során a kétség mint objektív helyzet 
nehezen definiálható, hogy mit jelenthet, mondjuk, egy fülkeforradalmárnak a kétség. Én azt 
látom például a miskolci képviselő-testület eljárásai során, hogy amit a szocialista frakció 
megfogalmaz, az nem kétséges, tehát nem kétség, hanem egyszerűen leszavazandó, 
elhárítandó ellenvélemény. Azt tudom mondani, hogy akkor nincs kétségem afelől, hogy 
olyan közterületekről, intézményekről, amire befolyása van, mondjuk, egy aktuális, még két 
évig éppen talán regnáló fideszes többségnek, annak kapcsán változások történnek, esetleg 
majd utána valahogy eljut az Akadémiához egy állásfoglalási kérelem, és akármit mond az 
Akadémia, utána széttárhatják a kezüket a helyi kiskirályok, hogy hát, most már mindegy, 
mert megváltoztattuk, jó nagy költséggel, az utcanevet, intézménynevet, sorolhatnám.  Tehát 
itt a kétség: az ilyen rendszer megalapozásában való részvétel is változatlanul kétséges 
számomra. Csak hozzátenném, és a vitában is elmondtam, hogy Lendvai Ildikó képviselő 
asszony módosító indítványát is kicsit megalapozzam: mondjuk, az, hogy megalapozásában 
részt vett, az a XX. századi történelemben egy elég relatív dolog. Például, mondjuk, Nagy 
Imre nyilvánvalóan minisztere, majd miniszterelnöke volt egy egypárti rendszernek, majd 
egyébként ’56-ban egy olyan forradalom miniszterelnöke volt, amely, azt gondolom, 
mindannyiunk számára egy fontos, értékes, nemzeti történelmünk egyik meghatározó 
eseménye, és utána mártírhalált halt. Szerintem az ő megítélésében azért relatív, sőt remélem, 
objektív konszenzus van a magyar parlament politikusai között. Szerintem ez a normaszöveg 
a róla elnevezett közterületeket, mondjuk, a Nagy Imre Társaságot mint egyesületet 
veszélyezteti ebben a formában. Nem látok orvoslási lehetőséget a zárószavazásig ebben a 
tekintetben. De sok minden mást is mondhatnék, hiszen rengeteg, nagyon szubjektív 
megítélésre is okot adó elem van a normaszövegben.  

Azzal együtt – és akkor ezzel zárnám ezt a felszólalást –, hogy lehet, hogy a 
mellékletben felsorolt személyek 90 százalékában egyébként konszenzus tudna kialakulni 
közöttünk, mégsem ezt az eszközt tartjuk az adott kérdés kezelésére megoldásként, hiszen 
helyi önkormányzatok eddig is dönthettek volna közterületek elnevezéséről bármikor 
többséggel, tehát ebben nem volt akadály. Nem volt akadály Mezőkövesden sem, amely 
település részt vesz ebben a felsorolásban; nem volt akadály Pakson sem. Mindkét helyen jó 
ideje fideszes többség van. És egyébként Tiszavasvári is szerepel a települések és azon 
utcanevek között, amelyek mind megváltoztatandó elnevezések. 

Szerintem nem ez az út. Ez egy olyan lehetőség, amire lehet majd mutogatni, 
szerintem értelmetlen sok szempontból. Úgyhogy összességében, lezárva, azt látom, hogy 
ugyan ez egy támogatandó módosító, és van sokféle módosítási javaslat, szerintem az 
előterjesztés nem alkalmas a célja elérésére ebben a formában. Tehát ilyenkor szerintem a 
legtöbb értelme annak van, hogy visszavonja az előterjesztő az előterjesztését, és más 
megoldást keres az általa kifogásolt helyzet kezelésére. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Mi a vitában 

elmondtuk már, hogy mi is szerettünk volna pontosabban fogalmazásokat találni arra, hogy a 
végrehajtás minél hatékonyabb és egyértelműbb legyen. Azonban mi ellenkező 
következtetésre jutunk, mint a szocialisták, tehát mi nem a törvényjavaslatnak az elhagyását 
vagy visszavonását szeretnénk, hanem olyan kiegészítésekkel láttuk el – majd a saját 
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módosítómnál elmondom –, amelyek még ki is terjesztik a hatályát a közterületi 
műalkotásokra.  

Itt jelen esetben Lendvai Ildikó módosító javaslataival, ha ezeket elfogadjuk, 
tulajdonképpen a törvénynek a lényegét ütjük ki. 

A mellékletként emlegetett lista egyébként nem melléklet, ez a vitában már többször 
elhangzott; ez az indokolásnak egy része, amelyben az előterjesztők megneveztek általuk 
olyannak tartott utcaneveket, amelyeket érinthet a törvény, vagy olyan természetes személyek 
neveit, akiket érinthet a törvény. De ez nem azt jelenti, hogy ez kötelező erejű lenne a 
végrehajtásban. És konkrétan például Frankel Leó esetében nem kell szerintem aggódni. Ha 
őrá nem olvasható rá, hogy önkényuralmi politikai rendszer megalapozásában, kiépítésében, 
fenntartásában vezető szerepet töltött be, akkor nem lesz rá alkalmazható. Ez nyilván majd a 
végrehajtás során a helyi közösség bölcsességét is igényli, de nyilván ebben majd központi 
iránymutatásokat is kell szabni. A törvénynek azonban olyan keretfelhatalmazást kell adnia, 
hogy az az elmaradt rendszerváltás legalább itt az elnevezések területén történjen meg 
mielőbb.  

Úgyhogy mi ellenezzük az összes szocialista módosító javaslatot. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs.) Akkor a vitát lezárom, 

határozathozatal következik. Ki támogatja a módosítójavaslat-csomagot? (Szavazás.) 5 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás.) 20 nem. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 2. pont következik, Balla György képviselő úr módosító javaslata. Kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
TÖRCSI PÉTER (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. 

Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 20 igen. A bizottság támogatta. 
A 3. pont szintén Balla György képviselő úr módosító javaslata, amely összefügg a 6., 

10. pontokkal, tehát együtt tárgyaljuk és döntünk róluk. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
TÖRCSI PÉTER (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 20 igen. A bizottság támogatta. 
A 8. pont következik, amely Novák Előd és Gaudi-Nagy Tamás módosító javaslata. 

Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
TÖRCSI PÉTER (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úré a szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. A nem támogatással 

kapcsolatban meg kell mondanom, hogy meglepetésemet és megdöbbenésemet kell 
kifejeznem, hiszen az előterjesztők képviseletében Stágel Bence a múltkori ülésen határozott 
és egyértelmű elköteleződést tett arra, hogy ennek a törvénynek a tartalmát és hatályát 
kiterjesztjük a köztéri szobrokra és műalkotásokra is. A mi kapcsolódó módosító javaslatunk 
ezt célozza. Erről már nagyon sok vitát folytattunk. Úgy gondolom, hogy ha a szimbolikus 
törvényalkotás területén előre szeretnénk lépni, akkor több mint megdöbbentő és abszurd 
helyzeteket okozhat az, hogy mondjuk, lecserélik egy településen a Vörös hadsereg útja 
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táblát, de a szovjet emlékmű vagy éppenséggel valamely önkényuralmi rendszerhez kötődő 
személyt ábrázoló szobor ott marad a közterületen. Szerintem ez elfogadhatatlan.  

A megfogalmazásban igyekeztünk azt a logikát követni, amit a törvény alkalmazott. 
Ez konkrétan azt mondja, hogy nem tartalmazhat olyan kifejezést vagy ábrázolási elemet… 
(Dr. Papcsák Ferenc: Gaudi képviselő úr, maradjon az egyharmad!) Ja, világos, jó, rendben. 
Közben itt megnyugtatnak, hogy az egyharmados támogatásról gondoskodni fog a 
kormánytöbbség; ezt mindenesetre köszönjük, és bízunk benne. 

A 9. javaslat annyiban különbözik, azért csináltunk kétfajtát, hogy választási 
lehetőséget adhassunk: az egyik, a 9-es szorosabban követi a törvényjavaslat 
megfogalmazását. A 8-ast mi jobbnak tartjuk ugyan, mert pontosabban írja körül a kívánt célt 
vagy a meghatározott kizárt ábrázolási kört, de úgy gondoljuk, mind a kettő lényege 
támogatandó, és ezért kérjük az önök támogatását. 

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

támogatja a 8. pont alatti javaslatot? (Szavazás.) 9 igen. A bizottság nem támogatta, de 
egyharmad támogatást kapott. 

A 9. pont alatti javaslatról kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
TÖRCSI PÉTER (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja a kormány képviselője. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úré a 

szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Már az előbb elmondtam végül is az érveimet 

a 9. pont mellett is. Ez a törvényjavaslat szövegezéséhez jobban kötődő, de tartalmilag szintén 
a közterületi szobrokra, műalkotásokra kiterjesztő hatályról szóló rendelkezést tartalmaz. 
Kérem ennek támogatását. 

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

javaslatot? (Szavazás.) 9 igen. A bizottság nem támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 
Áttérünk a Kulturális és sajtóbizottság módosító javaslataira. 
Az 1. pontról kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
TÖRCSI PÉTER (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja a kormány. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. 

Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 20 igen. A bizottság támogatta. 
A 2. pont?  
 
TÖRCSI PÉTER (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja a kormány. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. 

Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 20 igen. A bizottság támogatta. 
A 3. pont elhagyásra irányul. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
TÖRCSI PÉTER (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja a kormány. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. 

Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 20 igen. A bizottság támogatta. 
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A 4. pont?  
 
TÖRCSI PÉTER (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja a kormány. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. 

Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 20 igen. A bizottság támogatta. 
Az 5. pont?  
 
TÖRCSI PÉTER (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja a kormány. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. 

Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 20 igen. A bizottság támogatta. 
A 6. pont?  
 
TÖRCSI PÉTER (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja a kormány. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. 

Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 20 igen. A bizottság támogatta. 
A 7. pont?  
 
TÖRCSI PÉTER (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja a kormány. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. 

Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 20 igen. A bizottság támogatta. 
Ezzel az 1. napirendi pont végére értünk. 

A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8286. szám); kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása, első helyen kijelölt bizottságként 

Következik a 2. napirendi pont: a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény és 
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/8286. számú törvényjavaslat. A napirendi 
pontunk szerinti feladat: a kapcsolódó módosító javaslatok megtárgyalása. 

Előzetesen szót kért Papcsák Ferenc alelnök úr. Megadom a szót. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, a lehetőséget. 

Engedje meg, hadd tájékoztassam a tisztelt bizottságot, elnök urat arról, hogy több módosító 
indítvány kapcsán, különösen a Natura 2000-rel összefüggő kérdések tekintetében több 
bizottság ismereteim szerint levette napirendjéről ezt a napirendi pontot.  

Azzal a tiszteletteljes meghagyással szeretnék élni, hogy függesszük föl ennek a 
napirendi pontnak a tárgyalását, mindaddig, amíg a Mezőgazdasági bizottság, illetőleg a 
kormány megállapodásra jut a módosító javaslatok tekintetében. Addig mi ne tárgyaljuk, 
hanem a következő ülésünkön folytassuk ennek a napirendi pontnak a megtárgyalását. 

 
ELNÖK: Ez ügyrendi kérdés tulajdonképpen, a napirend módosítására irányuló 

indítvány. Kíván-e ehhez valaki hozzászólni? Frakciónként egy hozzászólás lehetséges. 
Tessék parancsolni, Varga képviselő úr! 

 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Valóban, én is azt látom, 

ahogy megláttam itt az asztalunkon a módosító indítványt, hogy olyan súlyú kérdésről van 
szó, ez akár több millió hektárt is érinthet ma Magyarországon, és van egy mezőgazdasági 
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érdek, van egy zöld-, környezetvédelmi érdek, van egy gazdasági érdek, tehát nagyon sok 
kérdésnek az összehangolásával kapcsolatos. Vannak mellette és ellene szóló érvek is. Tehát a 
magunk részéről ebben a pillanatban azt tudjuk mondani, hogy támogatjuk ezt a javaslatot, és 
valóban, egy megfelelően, hatástanulmány által alátámasztott és megfelelően előkészített 
döntést kell hozzon az Országgyűlés. 

Köszönöm. 

Szavazás a napirendről való levételről 

ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki ért egyet 
Papcsák Ferenc alelnök úr ügyrendi indítványával? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag 
elfogadta a javaslatot.  

Ezzel tehát a 2. napirendi pont tárgyalását levettük a napirendről. (Dr. Papcsák 
Ferenc: Köszönöm.)  

A választási eljárásról szóló törvényjavaslat (T/8405. szám); javaslat bizottsági módosító 
indítvány benyújtására 

Következik a 3. napirendi pont: a választási eljárásról szóló T/8405. számú 
törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. 

Az előterjesztőket Vejkey Imre képviselő úr képviseli, a kormány képviseletében 
Virág Rudolf helyettes államtitkár urat köszöntjük. 

Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy kapcsolódó módosító javaslat nem érkezett a 
törvényjavaslathoz, viszont Papcsák Ferenc alelnök úr megkereste a bizottságot, és általa 
prezentált javaslatoknak a bizottsági benyújtását indítványozza. Ezt az egyébként 
meglehetősen terjedelmes csomagot, amely 227 pontból áll, még az ülést megelőzően e-
mailben a mai napon reggel megküldtük a képviselőtársaknak.  

Az indítvány megindoklására meg is adom a szót alelnök úrnak. 

Dr. Papcsák Ferenc szóbeli indoklása 

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! A tegnap esti részletes vitán nem rejtettem véka alá, és ott néhány szemelvényét 
már ismertettem ennek a bizottsági módosító javaslatnak. Az a szomorú tény ezzel 
kapcsolatban, hogy szerettem volna önálló képviselő indítványként előterjeszteni, de további 
pontosításokat kellett eszközölnünk, főleg a technikai kérdések megoldását, szövegpontosító, 
kodifikációs és nyelvhelyességi módosításokat is jelentős mértékben tartalmaz. Tehát 
látszólagosan terjedelmes ez a módosítási javaslat, 227 pontból áll, azonban nagyon nagy 
része, mondhatom úgy, hogy 85-90 százaléka lényegében pontosításokat tartalmaz.  

Szeretném felhívni a figyelmet, az indokolás részben nagyon egyszerűen és 
pregnánsan meghatározzuk azokat, amelyek lényegében az elnevezésekkel függnek össze. Ezt 
követően pedig látható, hogy némileg érdemileg is belenyúltunk a rendszerbe. Kifejezetten az 
indított bennünket, hogy mindenki számára – és ezt a vitában sem rejtettem véka alá – 
egyenlő eséllyel adassék meg az a lehetőség, hogy a választásokon részt vegyen. Minden 
egyes választópolgárt megilleti a választásnak, választhatóságnak a joga. Ily módon a 
fogyatékkal élő vagy akadályoztatással érintett polgárokat is megilleti. Éppen ezért jelentős 
mértékű pontosításon esik át a javaslat, ami egyébként egyáltalán nem megy szembe az 
átmeneti rendelkezésekkel, hiszen talán emlékeznek képviselőtársaim, a tegnap esti vitában a 
„személyesen” szó körül forgott a vita. Tisztelettel felhívom a figyelmüket az ajánlási pontok 
köréből a 89. §-hoz benyújtott indítványunkra, mely tartalmazza, hogy a magyarországi 
lakcímmel rendelkező, de mozgásában egészségi állapota, fogyatékossága, illetőleg 
fogvatartása miatt gátolt választópolgár hogyan és miként kérheti a választási regisztrációt, 
személyesen. Az a lényege ennek a módosító javaslatomnak, hogy a magyarországi 
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tartózkodási helye szerinti jegyzőtől kérheti, bármilyen formában, ami azt jelenti, hogy helybe 
fog menni maga a jegyző, és segíti a regisztrációt. Erre tehát fölhívom a figyelmet. S azt 
gondolom, nagyon sok olyan pont van még, amely a biztonságot, a választópolgárok 
adatainak biztonságát vagy az adatok biztonságos kezelését szolgálja. Így például módosításra 
kerül a 67. ajánlási pontban – és erre is tisztelettel felhívom a figyelmet –, hogy a 49. alcím 
helyébe kerül, miszerint a választópolgár jogosult megtiltani, hogy a választási szervek a róla 
nyilvántartott adatokat kiadják. Tehát abban az esetben egy külön nyilatkozathoz kötik az 
adatok kiadásának a lehetőségét, ez egy kérelemmel történik a választópolgár részéről. Nem 
változik az a lehetőség, hogy egy választópolgár több ajánlást is tehet, és nem kell ahhoz 
regisztráltatnia magát, hogy ajánlást adhasson. 

Arra kérem tisztelettel a bizottságot, hogy egyben tárgyaljuk meg, és ne ajánlási 
pontonként, figyelemmel a technikai módosításokra, hiszen olyan nagy a technikai 
módosítások száma, mint képviselőtársaim ezt látják, hogy ez nem szükséges.  

Még néhány dolgot emelnék ki. Például az átjelentkezéssel összefüggő kérdéseket is 
szabályoztuk; illetőleg a leadott ajánlások számlálását addig kell folytatni, amíg az érvényes 
aláírások száma el nem éri a jelöltséghez szükséges ajánlásszámot, itt korábban tíz ajánlással 
többre volt szükség. Pontosításra és a biztonságos adatkezelésre vonatkozik a szavazólapok 
kezelési rendszerének a még biztonságosabbá tétele.  

Röviden tehát ennyiben kívántam kiegészíteni. Azt kérem a tisztelt bizottságtól, hogy 
nyújtsuk be ezt a bizottsági módosító javaslatot, ezzel is még jobbá téve az egyébként 
parlament előtt fekvő, választási eljárásról szóló törvényjavaslatot. 

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és kérem, elnök úr, az egyben történő 
tárgyalást és az egyben történő döntést is. Ez egyfajta ügyrendi indítvány a részemről. 

Észrevételek, felvetések a tárgyalás módjával kapcsolatosan 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Papcsák Ferenc felvetése kapcsán én azt vetném fel, hogy 
az indoklásból úgy látom, van egy nagy csomag, amely szövegpontosító, nyelvhelyességi 
módosítás. Úgy gondolom, arra vonatkozóan az alelnök úr javaslata indokolt. Hasonlóképpen 
egy másik nagy csomag van, amelyben az a változás, valamennyi javaslat azt célozza, hogy a 
Nemzeti Választási Központ helyett Nemzeti Választási Iroda elnevezés legyen. Azt 
gondolom, ez is nyilván egységesen tárgyalható és elbírálható lehet. Ugyanakkor az érdemi, 
tehát az innen kivett, ebbe a két körbe nem tartozóknál azt megfontolandónak tartom, hogy 
nézzük meg egyenként, hogy mi a helyzet.  

Alelnök úr? 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Én tudnék többet is egyébként, mert a választási 

körzetekkel összefüggő módosító javaslatok is ebbe a körbe tartozhatnak. Tehát ott, ahol a 
választókerületek határait határozzuk meg, ott is érdemesnek tartom azt, hogy ezt vegyük ki, 
mert az is technikai jellegű pontosítás, hogy melyik utca hogyan és miként alakul, mert 
elírások voltak az eredetiben.  

Tehát szerintem erről a három körről van szó. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Akkor ezt a tárgyalási módot így közösnek tekinthetjük, alelnök úr? 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Elfogadom, igen. 
 
ELNÖK: Tehát ennyiben akkor az alelnök úr módosítja az ügyrendi javaslatát. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Így van. 
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ELNÖK: Az ügyrendi javaslathoz hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Mi azt szeretnénk észrevételezni, és 

sérelmezzük, hogy rendkívül rövid idő maradt a javaslat áttanulmányozására. Akármilyen kis 
jelentőségűnek is tűnik sokszor, az egész rendszer egy kis elemének a megbillentése az egész 
rendszert érdemben befolyásolhatja. Ez nagyon komoly mérlegelést igénylő munka. Nem 
tudtunk olyan helyzetbe kerülni, az ellenzék képviselői, legalábbis mi nem tudunk olyan 
helyzetbe kerülni. Próbáljuk követni az önök tempóját, de nem tudtuk. Azt most vállalni nem 
tudjuk, hogy felelősen ezekben a döntésekben részt vegyünk. Ezért én azt kérem, hogy ennek 
a teljes csomagnak a vitájára olyan időpontban kerüljön sor, amikor érdemi felkészülési időt 
kapunk, és meg tudjuk konzultálni szakértőinkkel. Egyébként pedig a döntések során 
tartózkodni fogunk, ha ezt a lehetőséget nem kapjuk meg, vagy nem veszünk részt benne. 

 
ELNÖK: Ezen mit ért a képviselő úr? Hogy ne tárgyaljuk ma? 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Igen. Megfelelő időt kérünk biztosítani arra, 

hogy egy ilyen súlyos jelentőségű kérdésben ne egy órával az ülés előtt megkapott anyagból 
dolgozzunk, ráadásul tényleg kétszáz pontot meghaladó javaslatokról van szó, hanem 
megfelelő idő és felkészülési lehetőség legyen egy olyan kérdéssorban, ami nem jelentéktelen 
a választás kimenetelét, egyáltalán az egész ország sorsát befolyásoló kérdésben. 

 
ELNÖK: Ez tehát egy másik ügyrendi javaslat. Frakciónként egy hozzászólási 

lehetőség van tehát. Bárándy Gergely képviselő úr! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Azon kívül, 

hogy nem támogatom és nem támogatják a frakciónk jelen lévő képviselő sem Papcsák 
alelnök úr javaslatát az együttes tárgyalásra vonatkozóan, ugyanezt az aggályunkat szeretnénk 
megfogalmazni vagy nagyon hasonlót, amit Gaudi képviselő úr is megfogalmazott.  

Úgy kezdeném, hogy az már csak hab a tortán, hogy egy 65 oldalas, egyébként érdemi 
módosításokkal tele lévő, a választási eljárásról szóló törvénymódosító csomagot most 
kaptunk meg, nem egészen egy órával az ülés kezdete előtt, értelemszerűen ezt átnézni és 
áttanulmányozni lehetőségünk nem volt. De azt a – hadd fogalmazzak így – pimaszságot is 
elkövették a tegnapi részletes vitában a fideszes országgyűlési képviselők, hogy amikor fény 
derült arra, hogy egy nagyobb terjedelmű módosító javaslatról, bizottsági módosító javaslatról 
fogunk ma itt tárgyalni, és az ellenzéki képviselők többször kérték azt, hogy akkor tárják 
elénk azokat a főbb módosítási pontokat, amelyek ebben szerepelni fognak, hogy a plenáris 
ülésen a képviselőknek lehetősége legyen megtárgyalni, akkor azt mondták nekünk, hogy ez 
még nincs meg. Hogy még most dolgoznak rajta. Mikor, képviselőtársaim? Éjfél és reggel 8 
óra között? (Dr. Papcsák Ferenc: Így van.) Na ne vicceljünk egymással! (Dr. Papcsák 
Ferenc: Pedig így történt.) Éjfél és reggel 8 óra között egyeztették le a politikai fórumaikon 
azt, a kormánnyal és a saját frakcióban, mondjuk, éjjel 3-kor, hogy ez a módosító javaslat 
hogyan fog kinézni?! (Dr. Papcsák Ferenc: Igen.) Ugye, azt nem gondolják komolyan, hogy 
ezt elhisszük? 

Tisztelt Képviselőtársaim! Én azt gondolom, az, amit önök csinálnak jogalkotás 
címén, maga a szégyen. Az Alkotmánybíróság nem egy határozatában mondta ki azt, hogy a 
képviselői beszédjognak a megvonása formális alkotmányellenességet eredményez. Márpedig 
én azt gondolom, hogy ha visszaélve azzal a lehetőséggel, hogy tartalmi módosító javaslatot 
nyújthat be az alkotmányügyi bizottság a részletes vita lezárását követően, tudva azt – tudva 
azt, és én ezt állítom –, hogy önöknek ez a javaslatsor már megvolt; nagyon kíváncsi vagyok, 
a kormány képviselői mit fognak mondani, meg tudták-e ezt tárgyalni vagy nem – mert ne 
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haragudjon, államtitkár úr, de nem fogom azt elhinni önnek sem, hogy hajnali 3-kor tárgyalta 
meg a kormány vagy az önök minisztériuma! Magyarán szólva, vagy tudtak arról, már a 
tegnapi részletes vitában, hogy mit akarnak előterjeszteni, és akkor az a probléma, hogy 
elzárták előlünk ezt, és nem voltak hajlandóak nyilvánossá tenni, kérés ellenére sem. Vagy 
nem tudták, és akkor azt kellene elhinnünk, hogy az éj leple alatt egyeztetni tudott a Fidesz 
elnöksége, a Fidesz frakciója, a minisztérium munkatársai, és esetleg, ki tudja, hogyha 
kormányvélemény van, még a kormány is. Hát, képviselőtársaim, ez maga a nonszensz! 

Én azt tudom mondani erre, egyetértve Gaudi képviselőtársamnak a második ügyrendi 
javaslatával, hogy egyetlen demokratikus és normális mód létezik: ha ezt a napirendi pontot 
ma levesszük, és másik napon tárgyaljuk meg. Én azt gondolom, hogy egy több mint kétszáz 
pontos dokumentum alapján, amely 65 oldalon került megfogalmazásra, lehetőséget kell adni 
az Országgyűlés minden frakciójának arra, hogy egy ilyen jelentőségű törvényt 
megtárgyaljon.  

S csak két-három példát hadd mondjak, tisztelt képviselőtársaim, miért gondolom ezt 
így. Ellentétben azzal, amit Papcsák képviselő úr mondott, hogy ez nem szól másról, mint 
hogy kiszélesítik a lehetőségeit a választóknak, illetve néhány technikai pontosításról, hát ez 
úgy nem igaz, ahogy van! Úgy nem igaz, ahogy van! Ez alatt a néhány perc alatt annyit 
sikerült megnézni, milyen fontos pontokon változat még egyébként ez a javaslat. Csak hadd 
mondjak egy-két példát! A kampányban való adatkezelésnél hozzájárulás helyett tiltást vezet 
be. Vagyis a választóknak majd nem a hozzájárulásukat kell adni az adatkezeléshez, hanem 
meg kell tiltatniuk azt, hogy az adatkezelést folytassák a kezelő szervek. Komoly változások 
az ajánlás ellenőrzésével kapcsolatban szintén bekerültek ebbe a javaslatba. A Nemzeti 
Választási Bizottság tagjainak fizetését megemeli ez a javaslat. Behozza azt a szabályt, tisztelt 
képviselőtársaim (Dr. Papcsák Ferenc: Na ugye, hogy sikerült elolvasni?), hogy egyesületek 
eddig indulhattak, most nem indulhatnak a választáson. Milyen érdekes, hogy pont akkor, 
amikor a Haza és Haladás megalapította az egyesületet, akkor hozzák be azt, hogy egyesület 
mégsem indulhat a választásokon! Képviselőtársaim! Ezek apró módosítások?!  

Tessenek megmondani nekem, hogy honnan fogjuk tudni azt megnézni, mert én 
Papcsák képviselő úrnak elhiszem, még ezek után is elhiszem, amit csinált a múlt esti vitában, 
hogy ezek csak technikai módosítások a szavazókörökkel kapcsolatban. De én, őszintén 
szólva, nem fogom tudni megítélni, mondjuk azt, hogy Miskolcon helyesen van-e meghúzva 
úgy, hogy a Görgey Artúr utca középvonala a Mindszenty térig tart, s a többi. (Dr. Vas Imre: 
Ott ül ön mellett egy miskolci képviselőtársa!) Körülbelül egy nagy bekezdés, ami egy-egy 
ilyen szavazókörre, választókörzetre vonatkozik. Ezt már megszoktuk Vas 
képviselőtársamtól, hogy ilyen stílusban közlekedik, de ez az ő dolga, és őszintén szólva, 
kevéssé érdekel. 

Az, tisztelt képviselőtársaim, szintén nem apróság, hogy az állampolgárság 
vonatkozásában szerintem nincs összhangban az állampolgársági törvénnyel, miszerint a 
honosítási okirat elegendő az állampolgársági bizonyítvány helyett az új szabályok szerint. És 
azt gondolom, azt sem lehet apróságnak tekinteni például, hogy a külképviseleti megfigyelők 
ugyan figyelemmel kísérhetik a választási iroda munkáját, és kivesszük belőle, hogy a 
szavazás menetét viszont nem. Hát, képviselőtársaim, akkor mire jó ez az intézmény?! A 
szavazás menetét nem? Ezek nem apróságok! Ezek nem technikai módosítások!  

Én azt gondolom, vérlázító, amit a Fidesz ezzel kapcsolatban csinál, elképesztő, és ha 
ezt ma az alkotmányügyi bizottság megtárgyalja, akkor komoly a veszélye annak, hogy 
megint az Alkotmánybíróság formális alkotmányellenesség ürügyén meg fogja semmisíteni a 
törvényjavaslatot. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Attól, mert valaki valószínűleg az Alkotmánybíróságról 
megsúgta önöknek azt, hogy mik lesznek a főbb problémák, attól még az Országgyűlésnek 
lehetőséget kell adni arra, hogy érdemben megtárgyalja a javaslatot. A bizottsági ülés az 
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utolsó olyan fórum, ahol ez érdemben megtörténhet, hiszen ezután már csak a frakciók 
számára öt-öt perc áll rendelkezésre a zárószavazással kapcsolatos záróvitában majd a 
plenáris ülésen, hogy ezt megtegyék. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Egyetlen jó megoldás van: ezt a pontot levenni ma a 
napirendről. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úr, a Fidesz részéről. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Papcsák Ferencnek átadom a lehetőséget. 
 
ELNÖK: Egy felszólalásra van lehetőség frakciónként ügyrendi kérdésben, tehát 

Papcsák képviselő úr a saját javaslatához mint Fidesz-képviselő hozzászól. Megadom a szót. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Szerintem az itt ülők számára 

egyértelműen kiderült, hogy a Szocialista Pártnak rendelkezésre állt annyi idő, hogy 
érdemében tudjon foglalkozni… (Dr. Bárándy Gergely és dr. Lamperth Mónika folyamatosan 
közbeszól.) Képviselő úr nagyon jó képességű… 

 
ELNÖK: Egy pillanat, képviselőtársaim! 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Én meghallgattam képviselő urat. 
 
ELNÖK: Papcsák alelnök úr, képviselőtársaim, egy pillanat türelmet! Őrizzük meg a 

nyugalmunkat! (Dr. Lamperth Mónika: Nehéz, elnök úr! Az a helyzet, hogy nehéz!) Hát, ez 
egy ilyen pálya. (Derültség.) Én huszonkét éve csinálom – valóban, sokszor nehéz. Ezt 
tanúsíthatom, de máshogy nem tudunk dolgozni. (Dr. Bárándy Gergely: A cinizmus ellen 
harcol a miniszterelnökük!) Kérem szépen tehát azt, hogy mindenki higgadtan adja elő a 
véleményét, és hallgassa végig higgadtan a többieket. (Dr. Lamperth Mónika: Ez is nehéz!) 
Az a szerencse, hogy én már nem hallok jól, nem értem minden közbevetését, képviselő 
asszony. (Derültség.) Tényleg nem értettem, elnézést, mert ha olyan hangzott el, amiért 
nekem szólnom kellene elnökként, akkor azért nem szóltam, mert nem világos, amit mondott. 
De talán ne is töltsük ezzel az időt! Kérem, hogy ehhez a felhívásomhoz, kérésemhez tartsák 
magukat a bizottság tagjait. 

Papcsák alelnök úr, folytassa a felszólalását! 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, akkor nagyon rövid leszek 

abban, hogy a Fidesz–Magyar Polgári Szövetség frakciójának véleményét elmondjam.  
Én azt gondolom, és ez látható az előterjesztett módosító indítványokból, szám szerint 

körülbelül 170-180 azon módosító indítványok száma ebben az anyagban, amely valóban 
szövegpontosító. Semmi akadálya nincs annak, hogy egy olvasási szünetet rendeljen el az 
elnök úr, hogy a képviselőtársak ezt még áttekintsék. Figyelemmel arra is egyébként, hogy én 
mindenképpen ragaszkodnék ahhoz, hogy ezt megtárgyaljuk és benyújtsuk, arra tekintettel, 
hogy szigorú határidőket kell betartanunk: ma éjfélig ezt meg kell tárgyalnunk és be kell 
nyújtanunk ahhoz, hogy az ajánlás meglegyen.  

El kell mondanom azt egyébként – és ez fontos, mert az ülés nyilvános, és látom, hogy 
élénk sajtóérdeklődés is mutatkozik –, hogy teljesen jogszerű a bizottsági módosító javaslat 
előterjesztése. Minden képviselőnek joga és lehetősége a bizottság elé terjeszteni módosító 
indítványt. Egyébként ezt biztosítja számunkra a ránk vonatkozó jogszabályok összessége. 
Tehát semmi akadálya nincs annak, hogy a képviselő úr is szerkesszen akár hajnali 2-kor, 
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akár bármikor ilyen módosító javaslatot, mert a részletes vitát követően már csak erre van 
lehetőség. Én azt gondolom, erre nekem is jogom van, tehát ezt ne vitassa el.  

Egyébként láthatóan – és ennek örülök – érdemében is belement a módosító indítvány 
megtárgyalásába, tehát számomra ebből az derül ki, hogy ön ezt áttekintette, tehát 
rendelkezésre állt az az idő, hogy áttekintse. (Dr. Lamperth Mónika: Hogyan?!) Azért 
gondolom ezt például, mert az egyesületeket hozta fel példaként… (Közbeszólások.) – 
bocsánat! –, az egyesületet úgy szerkesztettük, szerkesztettem meg, hogy könnyen 
áttekinthető legyen, mert ön az indokolási részt átnézte, és abból könnyen be tudja 
azonosítani, nem kell hozzá egyetemet sem végezni, hogy be tudja azonosítani, melyik 
ponthoz milyen szövegszerű módosító javaslatot tettünk.  

Azt gondolom, az egyesületekkel kapcsolatban ön félretájékoztatja az itt jelenlévőket 
és az ország nyilvánosságát is. Egyesületek indulhatnak választáson, csak tenniük kell egy 
nyilatkozatot, mely szerint pártnak tekintik magukat, tehát ilyen szempontból pártként 
regisztrálják magukat, vagy alávetik magukat a pártokról szóló törvénynek. Tehát azt 
gondolom, hogy ez egy csúsztatás – bele van írva egyébként az anyagba… (Közbeszólások.), 
látom, most már a hallgatóság is részt vesz a vitában. (Dr. Lamperth Mónika közbeszól.)  

Forgassák szeretettel! Azt gondolom, annak tényleg semmi akadálya nincs, hogy egy 
olvasási szünetet rendeljen el az elnök úr, nézzük át, és utána folytassuk le a vitát. De a vita 
lefolytatásához ragaszkodnom kell, mert határidők vannak. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: A KDNP részéről én is hozzászólok az ügyrendi javaslathoz, úgyhogy addig 

Papcsák Ferenc alelnök úrnak adom át az ülés vezetését. 
 

(Az ülés vezetését dr. Papcsák Ferenc, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, átveszem az ülés vezetését. Megadom a szót elnök úrnak. 
 
DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Tisztelt Bizottság! Azt szeretném leszögezni, 

hogy véleményem szerint az eljárás házszabályszerű. A Házszabály lehetőséget ad a 
bizottságnak, hogy a részletes vita lezárása után módosító javaslatokat terjesszen elő. Azzal is 
egyébként számtalanszor találkozunk, hogy részletes vitában nagyszámú módosító javaslat 
születik, amivel a bizottság itt ismerkedik meg. Rengeteg esetben fordult elő, számtalan 
esetben törvényjavaslatoknál, hogy százszámra jelentek meg részletes vita lezárásáig 
benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok, amire a bizottság tagjainak nagyon rövid idő állt 
rendelkezésre. Tehát én csak annyit szeretnék hangsúlyozni, hogy ez az eljárás nem sérti a 
Házszabályt. Lehet kritizálni a Házszabályt, az egy másik kérdés, de ez tizennyolc éve így 
van; ez a rendelkezése a Házszabálynak ’94 óta így van. Itt visszaköszön az a probléma, 
amiről egyébként házszabály-módosítás kapcsán beszéltünk legutóbb is az Országgyűlésben, 
hogy indokolt lenne egy harmadik olvasatos tárgyalásnak az intézményesítése 
törvényjavaslatok tárgyalásánál. Ez a dolog házszabályi része.  

A dolognak a tartalmi része az, hogy az előttünk fekvő törvényjavaslat különleges 
jelentőségét és súlyát illetően valóban meg lehet fontolni azt, hogy most tudunk-e ebben a 
kérdésben tárgyalni vagy sem. Mert ezt én kérdésként fogalmazom meg, és ezt mérlegeljük. 
Különféle lehetőségek vannak, akár az is, amit Papcsák képviselő úr még hozzátett, hogy 
hosszabb időt fordítsunk arra, hogy tanulmányozzuk; akár az is, hogy megszavazza a 
bizottság Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr ügyrendi javaslatát. Bármelyiket követjük… 
(Gulyás Gergely szót kér.) Sajnos ügyrendi vitában nem tudok további szót adni. (Gulyás 
Gergely: További ügyrendi javaslatot szeretnék tenni.) További javaslat – egy pillanat! (Dr. 
Lamperth Mónika: Én is!)  



- 18 - 

 
ELNÖK: Majd megadom a szót.  
 
DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Bármelyik megoldást követjük, meg kell 

jegyeznem, házszabályi keretek között van. Én magam a KDNP nevében annak a pártján 
vagyok, hogy olyan javaslatot fogadjunk el, amely biztosítja azt is, hogy lehetőség szerint ne 
essünk ki a törvényalkotás ésszerű határidejéből, másrészt módja legyen minden frakciónak és 
minden képviselőnek végiggondolni, végigelemezni a felvetett javaslatokat, és megfontolt, 
megalapozott döntést hozni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ügyrendi vitában vagyunk, csak emlékeztetném tisztelt 

képviselőtársaimat, figyelemmel arra, hogy nekem volt egy ügyrendi indítványom, mely 
szerint ezt a mintegy 170 javaslatot vegyük ki, kezeljük technikai javaslatként, utána pedig az 
érdemi résszel, amely pontosan meghatározott az indokolásban, azzal foglalkozzunk. Gaudi 
képviselő úrnak volt ügyrendi indítványa, Bárándy képviselő úrnak is (Dr. Bárándy Gergely: 
Csatlakoztam Gaudi képviselő úréhoz.) a visszavonásra. 

Visszaadom az ülés vezetését, és megadom a szót ügyrendi indítvány megtételére 
Gulyás Gergely képviselő úrnak. 

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

 
ELNÖK: Tessék, Gulyás Gergely ügyrendi indítványt kíván tenni! 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Az ügyrendi indítványom 

az lenne, hogy miután ha az Országgyűlés jövő héten szavazni akar a módosító 
indítványokról, akkor ebben az esetben a mai napon a bizottságnak ezt be kell nyújtani, ezt 
ma éjfélig megteheti. Tudom, hogy képviselőtársaim között sem leszek nagyon népszerű, de 
hallgassuk meg a Magyar Szocialista Pártot, hogy ma hány órakor alkalmas a bizottsági ülés, 
és akár délutánra hívjuk össze a bizottsági ülést, és akkor folytassuk, vagy szünetet rendeljünk 
el addig; technikailag nem tudom. A Szocialista Pártot, illetve az ellenzéket nyilatkoztassuk e 
tekintetben; éjfélig állunk rendelkezésre. 

 
ELNÖK: Gulyás Gergely képviselő úr ügyrendi javaslata akkor telik meg tartalommal, 

ha a Szocialista Párt nyilatkozik erre a kérdésre. (Gulyás Gergely: És a Jobbik is.) De hát erre 
is lehet egy körben válaszolni. Lamperth Mónikáé a szó.  

 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Gulyás képviselő úr 

indítványában némi méltányosság kezd megfogalmazódni, tehát mintha ő sem értene egyet 
azzal az állásponttal, hogy alaposan át tudtuk mintegy ötven perc alatt tanulmányozni ezt a 
módosítójavaslat-csomagot.  

Képviselőtársaim, nekem meggyőződésem, hogy miközben Gulyás képviselő úr 
módosító ügyrendi javaslatában a méltányosságot véltem fölfedezni, ha ma bármikor is 
tárgyalunk erről, szerintem nem lesz alkotmányos a döntés. Megmondom, miért. Amit az 
elnök úr elmondott, hogy őszerinte itt minden házszabályszerű, én ezen azért csodálkozom, 
mert az elnök úr korábban azok közé a képviselők közé tartozott, akik kínosan ügyeltek arra, 
hogy alkotmányos és házszabályszerű legyen a működésünk. De amióta a folyosón terjednek 
azok a hírek, hogy ő februárban alkotmánybíró lesz, azóta sokkal megértőbb a Fidesz sajátos 
eljárásával szemben, amit én nem helyeslek, tisztelt elnök úr. 
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Kövér László házelnöknek írt június 18-án Áder János köztársasági elnök. Csak 
szeretném önöket emlékeztetni, hogy akkor a köztársasági elnök azzal küldte vissza a járási 
törvényt, hogy nem volt házszabályszerű az eljárás. Szeretném idézni, amit az elnök akkor írt, 
és szeretném, ha erre reagálna az elnök úr is és a kormány képviselői is, hogy az ő 
megítélésük szerint akkor most fennáll-e az, mert egyébként milliméterre pontosan ugyanaz a 
helyzet, mint a járási törvénynél: fennáll-e annak a veszélye, hogy a házelnöknek újból írni 
fog a köztársasági elnök? A következőt írta Áder elnök úr: „Vizsgálni kell azt is, hogy az 
Országgyűlés törvényalkotói munkája során betartotta-e a Házszabály irányadó szakaszait. 
Ennek körében elsődlegesen azt vizsgálom, hogy a jogalkotási eljárás során történt-e olyan 
lényeges eljárási szabálysértés, amely érdemben csorbította a képviselői tevékenység 
garanciáit, meggátolva ezzel a képviselőknek az országgyűlési döntéshozatali eljárásban 
történő megfontolt és szakmailag megalapozott részvételét.” Tehát szeretném az önök 
figyelmébe ajánlani Áder elnök úr szavait, amely szerint nem az alkotmányügyi bizottság 
tagjairól beszélt, hanem az országgyűlési képviselőkről. Tehát az országgyűlési képviselőknek 
az eljárásban biztosítani kell arra időt, hogy megfontolt és szakmailag megalapozott módon 
tudjanak részt venni az eljárásban. 

Ha ezeket az indítványokat most délután akarják tárgyalni, a Magyar Szocialista Párt 
szeretné, ha valamennyi képviselője megismerkedne ezzel, és tudnánk frakciódöntést hozni; 
erre csak akkor van mód, ha a legkorábban holnap tárgyalunk. Szeretném kinyilvánítani, hogy 
az MSZP holnap délutánra – mert ma összehívjuk a frakciót, délelőtt megtárgyaljuk – készen 
lesz az álláspontjával. Szerintem minimum ennyi időt kellene szánni arra, hogy 
alkotmányosan és házszabályszerűen tudjunk döntést hozni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Gulyás Gergely akkor kitölti tartalommal is a javaslatát vagy sem? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Elnök úr, kérem, hogy a Jobbikot is hallgassuk meg, 

hogy számukra megfelelő-e az, hogy a mai napon valamikor délután összeüljünk. Ez a 
kérdésem, és úgy teszem meg a javaslatot. 

 
ELNÖK: A Jobbik kíván-e nyilatkozni? Tessék! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Igen. Mi a magunk részéről azt nem látjuk 

most szükségszerűségnek, hogy a jövő heti határozathozatalnak miért kell mindenáron 
megtörténnie. 2014-es választási szabályrendszerről van szó. Miért nem biztosítunk egy tiszta, 
átlátható és a köztársasági elnök úr által is vázolt lehetőségrendszert arra, hogy megfontolt 
körülmények között hozhassa meg mindenki a döntését? Miért kell lebegtetni, miért kell 
ráütni egy olyan pecsétet erre az eljövendő választásra, ami kétségeket, mindenféle 
kékcédulázásra utaló akciókat gerjeszt? – láthattuk tegnap. Miért nem lehet kellő időt, kellő 
megfontoltságot tanúsítani az ügyben? Ez nyilván egy olyan súlyú ügy, ráadásul én nem is 
vagyok a pártnak a tagja, amire én csak azt tudom mondani, hogy a pártnak ezt nyilván 
magasabb szinten át kell tekintenie. Én nem látok arra lehetőséget, hogy ma ez meg tudjon 
történni, de nyilván a döntés a többség kezében van. Csak maga a vég-határozathozatalnak ez 
az erőszakolt időpontja is, úgy érzem, most, ebben a helyzetben, hogy ennyi módosító került 
elő, egy fölösleges megkötést tartalmaz. Miért nem lehet egy héttel eltolni a vég-
határozathozatalt, és akkor majd megoldódik a probléma?  

 
ELNÖK: Még egyszer kérdezem Gulyás Gergelyt, mert így a javaslatát nem tudom 

szavazásra bocsátani. 
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GULYÁS GERGELY (Fidesz): Világos. Elnök úr, én most arra teszek javaslatot, 
hogy délután 5 órára hívjunk össze ülést. Legfeljebb visszavonom a javaslatot, és lehet, hogy 
most egy tárgyalási szünet indokolt lenne. 

 
ELNÖK: Szünetet kér a képviselő úr? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Igen, szeretnék kérni. 
 
ELNÖK: Öt perc szünetet rendelek el. 
 

(Szünet: 11.03 – 11.10 óráig) 
 
ELNÖK: Folytatjuk az ülést. Kérdezem, van-e indítvány. Megadom a szót Gulyás 

Gergely képviselő úrnak. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Elnök úr, azt indítványozom, hogy este 7 órára hívjuk 

össze a mai ülést, és akkor minden frakció felkészülhet. 
 
ELNÖK: Tehát az ülést függesszük fel, és este 7-kor folytassuk?  
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Igen. 
 
ELNÖK: Van-e hozzászólás ehhez az indítványhoz? Elhangzott tehát egy javaslat, 

hogy ma este 7 órakor folytassuk a bizottság ülését. Lamperth Mónika! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Elnök úr, ahogy az előbb 

elmondtam, csak akkor lesz házszabályszerű és alkotmányos az eljárásunk, ha az 
országgyűlési képviselőknek van módja megismerkedni ezzel a módosítóindítvány-
csomaggal. A Magyar Szocialista Pártnak az a szándéka, hogy ma megszervezi a holnap 
délelőtti egyeztetést, és holnap délután itt leszünk és rendelkezésre állunk a tárgyalásnál. 

Nem hajt bennünket a tatár. Semmi problémát nem fog okozni, ha egy héttel később 
kerül elfogadásra a választási törvény. Semmi nem fog történni. Azt gondolom, hogy ennyit, 
nemcsak ennyit, ennél sokkal többet megér az alkotmányos és házszabályszerű eljárás. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: További hozzászólás? Gyüre Csaba alelnök úr! 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen. Nekünk is az a javaslatunk, hogy 

egy héttel legyen eltolva a szavazás, és akkor lesz idő megtárgyalni, és elég lesz akkor is 
döntenünk róla. Azt hiszem, így semmi sem csorbul. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: A Fidesz részéről? 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy 

a Gulyás Gergely képviselőtársam által tett indítvány, bár én úgy gondolom, hogy itt a 
jogalkotásban jártas, felkészült jogászok ülnek minden oldalon, alkalmas ez az anyag arra, 
hogy fél óra alatt megismerjük, fél óra olvasási szünetet kérek abban az esetben, ha a 
Szocialista Párt a holnapi napra szeretné, tehát a ma esti ajánlási határidőt követő időpontra 
szeretné összehívni, illetőleg ahogy a Jobbik erre tett indítványt, akkor viszont azt fogom én 



- 21 - 

kérni, mint az anyagot jegyző képviselő, hogy egy fél óra olvasási szünet legyen. Tehát ha 
nem fogadják el Gulyás Gergelynek a ma esti időpontra tett, egyébként rendkívül méltányos, 
innentől számítva több óra időtartamot jelentő ajánlatát. Hogy akkor a sajtónak mi is 
dolgozzunk, ne csak önök foglalkozzanak állandóan médiapolitizálással, mert önök nem 
hozzánk beszéltek ezen az ülésen, és ezt rendkívül szomorúnak tartom, hogy az ország szinte 
egyik legfontosabb törvényéről beszélünk, a választási eljárásról szóló törvényről és annak 
rendelkezéseiről, önök nem hozzánk beszéltek az ülés alatt, hanem a kameráknak játszanak 
folyamatosan szerepet. Most nagyon fontos lenne, képviselő asszony, önhöz beszélek… (Dr. 
Lamperth Mónika dr. Bárándy Gergellyel beszélget. – Közbeszólások a kormánypárti 
oldalról: Nem érdekli!) Képviselő asszony! Nem, jó, rendben van… 

 
ELNÖK: Alelnök úr, mi az ügyrendi javaslata? Gulyás Gergely javaslatával 

kapcsolatban mi az álláspontja? 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Arra szeretném tisztelettel kérni a Szocialista 

Pártot, hogy este 7 óráig van nyolc óra időtartam, amely idő alatt ezt az egyébként jellegében 
technikai módosító indítványok tömegét tartalmazó, pontosító indítványokat tartalmazó 
javaslatot meg tudják tárgyalni, át tudják olvasni, és este 7 órakor, ahogy egyébként 
elhangzott, folytassuk az ülést.  

Amennyiben a Szocialista Párt ezt nem fogadja el, akkor én fenntartom az eredeti 
indítványomat arra, hogy egy 30 perces olvasási szünetet követően tárgyaljuk az anyagot. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Kérem szépen… (Dr. Bárándy Gergely szót kér.) Volt már szocialista 

felszólaló… (Dr. Bárándy Gergely: Több ügyrendi indítvány volt, elnök úr.) Nem, hát az 
eredetire már nyilatkoztunk mindannyian, Gulyás Gergelyére is nyilatkoztak. (Dr. Bárándy 
Gergely: Gyüre Csabának is volt egy ügyrendi javaslata.) Gyüre Csaba csatlakozott, 
fönntartotta a korábban Gaudi-Nagy Tamás által tett javaslatot. Nincs megválaszolatlan 
ügyrendi javaslat. 

Szavazás tárgyalási szünet elrendeléséről 

Határozathozatal következik. Először Gulyás Gergely javaslatát teszem fel szavazásra. 
Ki ért azzal egyet? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 20 igen szavazattal a 
bizottság elfogadta a javaslatot. 

Este 7 óráig szünetet rendelek el.  
 

(Szünet: 11.16 – 19.02 óráig) 
(Elnököl: dr. Salamon László, a bizottság elnöke) 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folytatjuk ülésünket. A helyettesítés jelenlegi rendje 

szerint már az új meghatalmazásokat rögzítjük: Mátrai Mártát Vas Imre, Molnár Attilát 
Gruber Attila, Pősze Lajost Gulyás Gergely fogja helyettesíteni. 

Kezdjük el a munkát! Szót kért Papcsák Ferenc képviselő úr. Megadom a szót. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. A mai napon a sajtóban is több 

olyan nyilatkozat jelent meg, ami jelentős mértékű csúsztatás és félreértelmezés. Egyfajta lex 
Bajnaiként aposztrofálják a módosító indítványaimat. 

Először is visszautasítom ezt. 227 darab indítványról van szó, Bajnairól szó sincs, és 
remélem, a magyar politikatörténetben nem is lesz szó róla (Derültség.), az elkövetkező 
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időszakban sem. Nem méltó arra egyébként, hogy az alkotmányügyi bizottság ülésén 
egyáltalán említést tegyünk erről az emberről. 

A módosító indítványok között szóba került az, hogy egyesület nem indulhat 
választáson. Szeretném tájékoztatni önöket, hogy a jelenleg hatályos szabályok szerint 
minden párt egyesület, de nem minden egyesület párt. Ilyenformán ez egy nagyon-nagyon 
régi vívmánya egyébként a magyar joggyakorlatnak. 1989-ben az országgyűlési képviselők 
választásáról szóló XXXIV. törvény, amely többpárti konszenzussal került elfogadásra, már 
akkor rögzítette, hogy pártok vehetnek részt országgyűlési választáson. Elmondtam a sajtónak 
egyébként több megkeresés kapcsán is, hogy az önkormányzati választásokon nem, ott 
egyesületek is, a kis egyesületek, hogy így fogalmazzak, részt vehetnek. Így nyertük meg a 
hétvégén a választást Dabason, ahol egy egyesülettel közösen, a Dabas Fejlődéséért 
Integrálódók Egyesülete és a Fidesz közös jelöltje nyert. Az országgyűlési képviselők 
választásán pártok vesznek részt. A 2011. évi CCIII. törvény nem szakított ezzel, hiszen 
eszerint is pártok indulhatnak, amelyek egyébként a tág egyesületi kategóriába tartoznak.  

De ha a konkrét kérdésre válaszolni kell – és remélem, a sajtó hasonló terjedelmet fog 
majd biztosítani annak, amit most rögzíteni szeretnék –, semmi akadálya nincs, hogy a Haza 
és Haladás egyesületként bejegyzett társadalmi szervezet pártként induljon országgyűlési 
képviselő-választáson. Egy szigorú feltétele van: pártként regisztráltassa magát, vesse magát 
alá ennek, tegyen egy olyan nyilatkozatot, hogy ő politikai párt, politikai szervezet, és a 
pártok gazdálkodására vonatkozó jogszabályok hatálya alá is kell helyeznie magát. 
Nyilvánvalóan valami páni félelem alakult ki a finanszírozói háttér oldaláról, mert egy 
egyesületet nem ellenőriz az Állami Számvevőszék, míg a pártként regisztrált szervezetet, 
politikai szervezetet ellenőriz a választások során az Állami Számvevőszék, és akkor talán 
már fellelhetőek lennének olyan források, amelyek esetleg idegen államokhoz köthetők. 

Én tehát azt gondolom, semmi akadálya nincs annak, hogy ez az egyesület induljon 
választáson. Tegye meg azt, hogy regisztráltatja magát pártként. 

Nagyon szépen köszönöm, ennyivel kívántam kiegészíteni.  
Továbbra is fenntartom azon indítványomat, hogy három csoportban vitassuk meg a 

javaslatokat. Úgyhogy, elnök úr, fönntartva az indítványomat, tisztelettel arra kérem a 
bizottságot, hogy nyújtsuk be, tegyük jobbá és rendezettebbé a választási eljárásról szóló 
törvényünket. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: A délelőtti ügyrendi javaslat érvényes, és a rá megtett reakciók is 

elhangzottak, tehát rögtön határozathozatal fog erről történni. 
Ha már ilyen érdemi megjegyzést volt: jelenleg is országgyűlési választáson csak párt 

indulhat; olyan szervezet, amely magára nézve – ez a párt jogi fogalma – a párttörvény 
rendelkezéseit kötelező hatályúnak ismeri el. 

Mielőtt belebocsátkozunk az érdembe, az ügyrendről döntsünk, és akkor haladunk 
szépen. S mielőtt az ügyrendről döntenénk, köszöntöm az előterjesztők képviseletében Gulyás 
Gergely képviselő urat, a kormány képviseletében pedig Virág Rudolf helyettes államtitkár 
urat.  

Most már sikerült tisztáznunk a helyettesítés jelenlegi rendjét is, tehát elölről mondom: 
Steiner Pált Lamperth Mónika, Vitányi Istvánt Szakács Imre, Bohács Zsoltot Pősze Lajos, 
Zsiga Marcellt Puskás Imre, Staudt Gábort Gyüre Csaba, Rubovszky Györgyöt Salamon 
László, Molnár Attilát Gruber Attila, Mátrai Mártát Vas Imre, Varga Lászlót Bárándy 
Gergely, Horváth Zsoltot Papcsák Ferenc, Turi-Kovács Bélát pedig Varga István helyettesíti. 
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Szavazás a tárgyalás menetéről 

Határozathozatal következik Papcsák Ferenc ügyrendi javaslatáról. Az igenlő 
szavazatokat számolom. (Szavazás.) 17 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 2 nem. A bizottság 
ezt az ügyrendi javaslatot elfogadta.  

Az első csoportba tartozó módosító javaslatok megvitatása 

A döntés értelmében tehát először tárgyaljuk az első csoportot, amely az előttünk 
fekvő tervezet indoklásában az első nagy bekezdésben kerül felsorolásra. Ebbe a csomagba 
tartoznak a következő pontok: a 3., 5., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 20., 23., 24., 27., 28., 
29., 30., 31., 32., 33., 35., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 47., 48., 49., 52., 55., 56., 64., 
65., 66., 69., 70., 71., 73., 78., 80., 83., 84., 85., 91., 95., 98., 100., 101., 105., 106., 107., 109., 
110., 112., 113., 115., 117., 119., 121., 124., 125., 127., 129., 130., 135., 136., 138., 141., 
142., 145., 147., 148., 149., 150., 153., 155., 156., 157., 158., 160., 162., 163., 164., 166., 
167., 169., 170., 172., 173., 179., 182., 183., 184., 185., 190., 192., 193., 194., 195., 197., 
198., 199., 204., 208., 214., 215., 216., 221., 224. és 225. pontok, mint kodifikációs, 
szövegpontosító és nyelvhelyességi módosítást tartalmazó javaslatok. 

Kérdezem az előterjesztőt, mi az álláspontja ezzel a csomaggal kapcsolatban. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom ezeket. 
 
ELNÖK: A kormány képviselőjét kérdezem. 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tárcanyilatkozatot mondok: támogatjuk. 
 
ELNÖK: Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Szakács Imre képviselő úr, majd 

Lamperth Mónika. 
 
DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Papcsák alelnök úr 

mondandójához kapcsolódnék. Borzasztó bonyolult volt. Azt kell mondani, hogy Bárándy 
Gergely délelőtt ismét hazudott, ugyanis ha semmit nem változtatott volna az Országgyűlés, 
nincs alaptörvény-módosítás, nincs választási eljárásról szóló törvény, Bajnai Gordon Haza 
és… bármilyen alapítványa nem indulhatott volna a választásokon, mert 1989 óta 
országgyűlési választásokon csak pártként bejegyzett szervezet indulhat. Ez a gusztustalan 
csúsztatás jellemző a szocialistákra. 

 
ELNÖK: Most én kérem, jelöljük meg, hogy a hozzászólás melyik pontra vonatkozik, 

jó? (Dr. Papcsák Ferenc: De ez igaz! – Dr. Bárándy Gergely: Mi? Hogy Szakács Imre 
bunkó? Az igaz! – Dr. Papcsák Ferenc: Nem, az, hogy hazudtál! – Közbeszólások.) 
Képviselőtársaim! Mindenkit figyelmeztetek arra, hogy tartsa meg a kulturált tárgyalás 
szabályait! És olyanformán szóljon hozzá, ami az Országgyűlés és a bizottság tekintélyét nem 
sérti! Ez az egyik dolog. 

A másik dolog: kérem, hogy a hozzászóló jelölje meg, azzal kezdje, hogy melyik 
ponthoz szól hozzá, mert különben nem adok szót. Lamperth Mónika! 

 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Ügyrendi 

javaslatot szeretnék tenni. 
 
ELNÖK: Tessék! 
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DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Az ügyrendi javaslatom megismétlése annak, 
amit reggel mondtam, meg még néhány érvet hozzá tudok tenni: tehát hogy legkorábban 
holnap délután tárgyaljuk ezeket a módosító indítványokat. (Derültség a kormánypárti 
oldalon. – Dr. Papcsák Ferenc: Jaj, ne már!) Képviselő úr, én meghallgattam az ön érveit, 
szeretném elmondani én is az érveimet, és utána, hogyha akarnak, élhetnek a többségükkel és 
szavazhatnak természetesen. 

Szemmel láthatóan a Fidesz képviselői, Papcsák alelnök úrnak is ez a szünet jót tett, 
hiszen kiképezték magukat választási törvényből. (Dr. Papcsák Ferenc nevet.) Ugyanígy 
hasznos lehet további idő, ha át tudnák tekinteni azt az érvet alaposan, amit reggel is 
elmondtam, hogy Áder János köztársasági elnök azért küldte vissza a járási törvényt, mert 
valamennyi országgyűlési képviselőnek nem biztosított lehetőséget arra, hogy érdemben 
foglalkozzon komoly dolgokkal.  

Az alkotmányügyi bizottság tagjainak lehet, hogy elégséges volt ez az idő, legalábbis 
mi egészen bizonyos, hogy hasznosan töltöttük, de hogy például a független képviselők vagy 
valamennyi országgyűlési képviselő hogyan tudott erről értesülni, és hogy eleget tesz-e ez az 
eljárásmód, amelyet önök többséggel elhatároztak, annak a köztársasági elnöki elvárásnak, 
hogy a képviselőknek az országgyűlési döntéshozatali eljárásban történő megfontolt és 
szakmailag megalapozott részvételét biztosítsák, ez erősen kétséges.  

Ezért azt kérem elnök úrtól, hogy ebben a kérdésben, erről az ügyrendi javaslatról 
rendeljen el szavazást. Ha ezt a többség méltányolja, akkor holnap tudjuk folytatni. Ha nem 
méltányolja, akkor természetesen a továbbiakban is részt veszünk a munkában, és akkor 
visszakérem a szót, már érdemi javaslattételre. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Ez elhangzott délelőtt. Ha nincs az ügyrendhez hozzászólás, határozathozatal 

következik. Ki támogatja az ügyrendi javaslatot? (Szavazás.) 7 szavazatot kapott. Ellene? 
(Szavazás.) 18 nem szavazattal a bizottság elvetette. 

Érdemi hozzászólásra, tessék! Kérem, jelöljük meg a pontot is! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Elnök úr, szeretném a 

nyelvhelyességi, kodifikációs, szövegpontosító csomagból kikérni a 98. sorszámút, amelyik 
megítélésem szerint érdemi rendelkezést tartalmaz. És szeretném is megkérdezni mindjárt 
ezzel a lendülettel, mi az oka annak… – bocsánat, odalapozok, mert többfelé kellett 
figyelni…  

 
ELNÖK: Igen, megvan; a 133. § (3) bekezdésének elmaradására irányul a javaslat. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Igen, így van. Ez egy fontos szabály, amelyet 

kivesznek. Mi ennek az oka? Erre szeretnénk választ kapni. 
 
ELNÖK: Én azt javaslom, vita nélkül, hogy tárgyaljuk meg érdemben. Tehát akkor a 

98-ast kivettük, és ki fogunk rá térni külön. 
Más a csomagból? Tessék, képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Elnök úr, a mi problémánk az, hogy mi ugyan 

a rendelkezésre álló időben megpróbáltuk a teljesség igényével áttekinteni a módosító 
javaslatokat, bár tényleg mi is úgy érezzük, hogy még sokkal több idő kellett volna, de most 
nekünk azért annyi minimálisan kellene, hogy ebben a tárgyalási rendben, ennek a 
háromcsomagos tárgyalásnak megfelelően legalább meg tudjuk jelölni azokat a pontokat, 
amelyekben nekünk konkrétan módosítási javaslataink vannak. Ez valószínűleg nem lesz 
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nagyszámú ebben az első, technikai jellegű csomagban, de kérünk egy nagyon rövid időt arra, 
most már itt be is jelöltem egypárat, tehát hogy mi is szeretnénk kikérni, és szeretnénk erről 
külön vitát folytatni. 

 
ELNÖK: Tessék mondani, amiket megjelöltek! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Egyelőre, ameddig jutottam, az a 17., 43,. 47., 

52. és 55. pont. De ezt folytatnánk tovább, ha kaphatnánk még öt percet legalább arra… 
 
ELNÖK: Nem tartok szünetet – tessék nézni és mondani! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): (Lapozgatva a módosító javaslatot:) 69., 70., 

78., 85., 95., 112., 129., 135., 167. pontok. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Akkor a maradékhoz van-e még hozzászólás érdemben? (Nincs ilyen jelzés.) 

Ha nincs, határozathozatal következik. Az imént felsorolt és kivett javaslatok kivételével, az 
általam felsorolt első csomagba tartozó javaslatok előterjesztésével egyetért-e a bizottság? Az 
igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 21 igen szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy 
benyújtja ezeket a javaslatokat. 

A második csoportba tartozó módosító javaslatok megvitatása 

Vegyük most a második csomagot, azon essünk túl. Ez valóban csak azt a változtatást 
tartalmazza, hogy Nemzeti Választási Központ helyett Nemzeti Választási Iroda legyen. 
Előterjesztő? 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány képviselője? 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatják. Hozzászólás? Lamperth Mónika! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): A tervezet a Nemzeti Választási Központ 

elnevezéssel illette a központi úgymond „irodát”, hiszen ha jól emlékszem, a fejezet címe volt 
az vagy a pontnak, hogy az „irodák” felsorolása, és utána a területi irodákat és a többi irodát 
felsorolja. Mi volt az oka annak, hogy először egy elkülönült névre, tehát egy más névre 
gondoltak? Mert jobban értem most a módosítást, hogy egységes legyen az elnevezést, mint 
azt, ami az eredetiben volt. Volt-e valami különös motívum, amit esetleg érdemes lenne 
nekünk most mérlegelni?  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: További hozzászólás? Gulyás Gergely! 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Miután egy kérdés elhangzott, egy mondatban 

válaszolok: nem volt ilyen. Mi is a koherenciazavart láttuk, és ennek megfelelően módosítjuk. 
Tehát nem volt mögötte semmilyen, ezen túlmenő szándék. 
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ELNÖK: További hozzászólás? Ha nincs, határozathozatal következik. Ki támogatja a 
következő pontokból álló csomag benyújtását: 6., 8., 15., 46., 47., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 
57., 60., 61., 62., 63., 64., 71., 72., 74., 75., 79., 81., 82., 83., 102., 108., 126., 146., 154., 161., 
165., 168., 175., 177., 180., 181., 186., 187., 188., 201., 202., 203., 205., 206., 210., 219., 223. 
pontok. Ki az, aki ezek benyújtását támogatja? 

 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Bocsánat, de találtam olyat, ami nem erről szól! 
 
ELNÖK: Képviselő úr, melyiket találta? 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): A 177-est. (Dr. Lamperth Mónika: És a 62-es sem.)  
 
ELNÖK: A 177. és 62. pontok, jó. Ezek kivételével ki támogatja a javaslatok 

benyújtását? (Szavazás.) 21 igen szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy előterjeszti ezeket a 
javaslatokat. 

A további javaslatok megtárgyalása 

Most pedig akkor haladunk az első csomagból kivettek szerint, illetve sorrendben 
haladunk az összes további javaslat tekintetében. 

Az 1. pont tekintetében kérdezem az előterjesztőt.  
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány képviselője? 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

(Szavazás.) 21 igen szavazattal a bizottság támogatta. 
2. pont, előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? Bárándy Gergely! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Azt gondolom, itt van helye annak a vitának a lefolytatásának, amelyet Papcsák képviselő úr 
kulturált formában vezetett elő, képviselőtársa, Szakács képviselő úr pedig, aki egyébként a 
faragatlanságáról messze földön híres (Dr. Szakács Imre nevet.), most egy kicsit 
indulatosabban vezette elő az érveit… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, kérem! 
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DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Elnök úr, ha nem szólt rá Szakács képviselő 
úrra, akkor tegye meg, hogy rám se!  

 
ELNÖK: Mindegyikükre rászólok! Most már el sem jut minden a fülemhez, mert 

hemzsegnek ezek a kifejezések. Meg fogom vonni figyelmeztetés nélkül a szót azoktól, akik 
sértő hangnemet használnak! És aztán majd leegyszerűsödik a hozzászólás is, mert nem fog 
tudni hozzászólni többet a vitában. Hát hogyan lehet az, hogy nem tudják egymást tiszteletben 
tartani?! Tessék ezektől tartózkodni! Nem tűröm ennek a bizottságnak az ülésén ezt a 
hangnemet! 

Tessék, képviselő úr, folytassa! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Elnök úr, vonja meg akkor a szót, én akkor is 

fenntartom, amit mondtam.  
Érdemben viszont azt mondanám el erről a javaslatról, hogy úgy tűnik, a Fideszt ezek 

szerint az zavarja, hogy komolyan vesszük és komoly szándéknak vesszük azt, ahogy 
megfogalmazzák a törvényjavaslatukat. Ugyanis nem mi, hanem önök módosították a korábbi 
megfogalmazást. A korábbi megfogalmazás egy tágabb kört ölelt fel, mint az új 
megfogalmazás. Láttuk és mi is tudjuk azt, hogy az egyesületek vonatkozásában 
koherenciazavar mutatkozik a választójogi törvény és a választási eljárási törvény között. 
Ebben nincs vita köztünk. Én örülök annak, hogy most az eltelt néhány óra után önök is 
ráébredtek arra, hogy itt valami probléma van. De én úgy gondolom, hogy ha valaki benyújt 
egy törvényjavaslatot, szövegszerűen, akkor ha azt az ellenzék komolyan veszi, és komoly 
politikai szándékot sejt mögötte, akkor az talán nem hiba. Arra gondoltunk, hogy 
nyilvánvalóan meg kívánják teremteni majd a koherenciát a választási eljárási és a 
választójogi törvény között azzal, hogy a választójogi törvényben ezt módosítják. Azért 
gondoltunk erre, mert nyilvánvalóan a későbbi politikai szándék az, ami az aktuális, és 
felülírja a korábbi politikai elképzelést. 

Önök, akik egyébként hetente, naponta módosítanak oda-vissza törvényeket, akár 
zárószavazás előtti módosító keretében, akár a normál eljárás keretében, én azt gondolom, 
nem várhatják el azt, hogy csodálkozzon az ellenzéki képviselő akkor, amikor önök egy más 
megoldást javasolnak. Ebben a javaslatban, az eredeti javaslatban az én értelmezés szerint – 
és én ezt fenntartom – az szerepel, hogy az egyesületek indulhatnak az országgyűlési 
választáson, az európai parlamenti választáson, ugyanúgy, ahogy egyébként hatályosan most 
is az önkormányzati választáson. Ezt a politikai szándékukat tükrözi ez a javaslat. Ehhez 
képest önök beadtak egy olyan módosító javaslatot, amelyet mi most tárgyalunk, amelyik ezt 
a kört szűkíti.  

Magyarázhatják úgy képviselőtársaim, hogy ez csak értelmezi, egyértelműbbé teszi, a 
koherenciazavart küszöböli ki, az egyértelműség kedvéért – nem, képviselőtársaim! Ez egy 
más javaslat! Ez a javaslat az, hogy a korábbi szándékukkal ellentétesen egyesület ne 
indulhasson az országgyűlési választásokon. Lehet, képviselőtársaim, ezen szakmai vitát 
nyitni, hogy ezt ki érti jól és ki érti rosszul. Én ezt a javaslatot egyértelműen így értelmezem. 
Ha önök másként értelmezik, az az önök dolga. De valószínűleg nem véletlenül javasolják 
ennek a módosítását. 

Az pedig, hogy a sajtóban összekötötték ezt a most megalakult egyesületnek a 
sorsával, azt gondolom, elég logikus, hiszen öt-hat napja alakult meg ez az egyesület, ehhez 
képest ez a változtatás most jött be. Képviselőtársaim, ne csodálkozzanak azon, ha ezt 
összekötik! 

Én azt gondolom, lehet kulturált formában vitatkozni szakmai szempontból azon, hogy 
egyébként ki értelmezi jól ezt a szakaszt, de az az indulat, ami önöktől származik, nemcsak 
megengedhetetlen, hanem érthetetlen is. 
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Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Gulyás Gergely képviselő úr! 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Szeretném azt jelezni, 

hogy itt nemcsak új törvényekről van szó, mert a pártok működéséről és gazdálkodásáról 
szóló törvény a legcsekélyebb mértékben sem minősül újnak. Ez a törvény úgy kezdődik, 
hogy akkor minősül a törvény szóhasználata szerint pártnak egy egyesület, ezt már rögtön a 
legeslegelején rögzíti a törvény, ha nyilatkozatot tesz, hogy a párttörvény hatálya alá tartozik, 
ennek megfelelő beszámolót készít (Dr. Szakács Imre: A Magyar Közlönyben.), így van, a 
Magyar Közlönyben; ennek megfelelően teszi nyilvánossá a tagnyilvántartását. Ezt követően 
a párttörvény is csak a „párt” szót használja. Semmi más nem történik, mint az eddigi, 
egyébként több mint tíz éve létező, a szocialista kormányzás alatt is végig létező törvényi 
szóhasználatnak megfelelően koherenciazavart oldunk föl. 

Bárándy képviselőtársam ezzel a fellépésével nyilván kiérdemelte az „Együtt 2014” 
mozgalomban való előkelő listás helyet (Derültség. – Dr. Bárándy Gergely: Van saját 
pártom!), de akkor itt most nyugtasson meg mindenkit, hogy függetlenül attól, hogy a 
Szocialista Párt ezzel az új, de azért nagyrészt a korábbi MSZP-kormány alatt is szerepet 
vállaló politikusokból álló szervezettel milyen kapcsolatot épít ki (Közbeszólások.), 
függetlenül attól, hogy milyen kapcsolatot épít ki ezzel, nyugodtan elindulhat önökkel 
szemben és önökkel együtt is, semmi akadálya nincs, hogy Bajnai Gordon Egyesület 
formájában, volt kábítószer-legalizációért küzdő személyek egyesületet alapítva induljanak, 
ha az eddigi szabályozásnak megfelelő nyilatkozatot megteszik. (Közbeszólások. – Dr. 
Papcsák Ferenc: Ki az a Bajnai Gordon? – Közbeszólások. – Dr. Papcsák Ferenc: Ja, a 
ludas? A „ludmilla”?)  

Miután látom, hogy az eddig elmondottak viszonylag figyelemre tartottak számot, de 
most már ez a figyelem megszűnt, ezért befejezem. (Derültség.)  

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

Képviselőtársaim! Az az okfejtés, amit itt képviselőtársaim az egyesület és a párt 
összefüggésében megtettek, ez szerintem helyénvaló és indokolt is volt. De amit Bárándy 
Gergely képviselőtársam elmondott az eredeti benyújtott indítványban megfogalmazottak 
alapján, az helytálló, hogy ez egy jóval tágabb körnek adott jelölő szervezeti jogosítvány. Az 
eredeti beterjesztett javaslat azt mondta, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában 
szereplő egyesület. Tehát abban igaza van Gulyás képviselő úrnak, hogy a párt is egyesület, 
de ha itt nem mondja ki azt a korrekciót, amit itt most már később beletesznek, akkor ez 
mindegyik egyesületre értendő. Ugyanis minden párt egyesület, de nem minden egyesület 
párt. (Dr. Papcsák Ferenc: Ezt mondtam. Plagizál! – Derültség. – Dr. Bárándy Gergely: Csak 
egyetért.) Ha szűkítjük a módosító indítványban a definíciót… Megvárom, míg képviselő úr a 
szükséges segítséget igénybe veszi. Köszönöm szépen.  

Tehát joggal gondolhattuk azt, merthogy a Fidesznél ez nem szokatlan, hogy van 
valami politikai gondolat, szándék egy ilyen megfogalmazásban, és beszéltünk is erről elég 
sokat magunk között, amikor önök ezt beterjesztették, hogy vajon mi lehet ennek az oka. És 
aztán kiderült, hogy vagy volt mögötte ilyen ok, és most megriadtak ettől az erős 
kommunikációtól (Dr. Vas Imre: Vagy nem.), vagy nem (Derültség.), ezt én nem tudom 
megmondani, nem is akarom ezzel tovább elvenni a drága idejét a bizottságnak. Mindenesetre 
az tényszerűen igaz, amit Bárándy Gergely elmondott, hogy a beterjesztetthez képest 
szűkítették a jelölő szervezeteknek a listáját. 
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A hatályos szabályozáshoz képest, a korábbi szabályozáshoz képest nem. De a 
beterjesztetthez képest igen. Ez az egy állítás. 

Van azonban a mostani megfogalmazással kapcsolatban is egy kérdés. Mert „a civil 
szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő egyesület” megfogalmazás világos volt 
számunkra. Amivel most szűkítik, hogy „a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában 
jogerősen szereplő párt”, ez abból a szempontból fölvet egy kérdést, és kérem erre a 
szakértőknek a válaszát, mert lehet, hogy nagyon egyszerű, csak én nem találtam meg, hogy 
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló törvény 2. §-a, amely a civil szervezetet definiálja, az azt mondja, hogy 
civil szervezet a civil társaság, illetve a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület, és 
odaírja, hogy „a párt kivételével”. Akkor ez a nyilvántartási megfogalmazás itt magyarázatot 
igényel, erre szeretnék választ kapni. Hiszen ha itt azt mondja az egyesülési törvény, hogy a 
párt is egyesület, de speciális szabályok vonatkoznak a pártokra, ellenben a civil szervezetek 
köréből kiveszi ennél a nyilvántartásnál, akkor ez mégiscsak valami indokolást érdemel, hogy 
miért van így.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Szakács Imre képviselő úr! 
 
DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Azt gondolom, a vitában 

itt rögtön az elején le kell szögezni, hogy sem 2010-ben, sem 2006-ban, sem 2002-ben, sem 
1998-ban, sem 1994-ben (Dr. Lamperth Mónika: És 1874-ben sem.) civil egyesület nem 
indulhatott az országgyűlési választáson. (Dr. Lamperth Mónika: Így van. Csodálkoztunk is, 
hogy miért teszik be.) Jó, akkor odáig már eljutottunk, hogy ebben egyetértünk. Akkor igazán 
nem értem, hogy a javaslat milyen módon zárná ki Fidesz-ármányként a nagyon kedves 
Bajnai Gordon egyesületének, amely alapítványból egyesületté vált, az indulását. Ugyanis 
erről harsog a sajtó. Ha kedves Mónika a sajtótájékoztatón is ilyen higgadtan mondta volna a 
kamerába, valószínűleg nem az jön át a sajtóban, hogy a Fidesz most azért akarja módosítani 
a választási eljárásról szóló törvényt, hogy Bajnai Gordon ne indulhasson. Bajnai Gordon 
egyesülete 2010-ben – és nem sorolom fel újra – nem indulhatott volna.  

A problémát viszont értem, tehát azt köszönöm, hogy aránylag higgadtan most 
legalább itt az ülés folytatásában… (Dr. Lamperth Mónika: Én mindig az vagyok.) hát, azért 
nézzük meg a jegyzőkönyveket; van, amikor nem így van – elmondták. Azt gondolom, ez 
abból adódik, hogy ez a választási eljárásról szóló törvény jóval komplexebb, mint a 
korábbiak. Nem véletlenül van általános és különös része. Az általános részben az összes 
választásra vonatkozó, generális szabályokat tartalmazza. És valóban, az önkormányzati 
választásokon nem csak politikai pártok, hanem civil egyesületek is indíthattak jelöltet, 
állíthattak listát. Tehát ebből a szempontból talán érdemes lett volna szakmailag alaposabban 
átnézni a dolgot. A különös rész pedig külön taglalja a különböző választási típusoknak a 
speciális szabályait. Tehát ebből, azt gondolom, hogy ha valaki laikus vagy felületesen olvasta 
át a törvényt, akkor erre következtethetett volna. De önök mindketten képzett jogászok, régi 
motorosok, így mondhatom – remélem, ez nem sértő –, a különböző választási eljárásban és 
választási törvényekben, erre nem lehetett volna következtetni.  

Azt gondolom, ebből a szempontból a mostani javaslat, tehát ami jelen pillanatban 
előttünk fekszik, az pontosítja, épp talán próbálja kizárni ezt a félreértést. Hiszen a 
választásokon induló szervezetekben nem biztos, hogy mindig van ilyen képzettségű jogász 
vagy olyan szakember, aki ezzel foglalkozik. Tehát én azt gondolom, a szándék a beterjesztő, 
jogalkotó részéről mindenképpen egyértelműbbé és pontosabbá próbálja tenni a szabályozást. 
Én támogatom, hogy ezt így fogadjuk el, ahogy a bizottság elé bekerült.  

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

Én azt gondolom, hogy ez hiba volt az előterjesztő részéről, aki az eredeti szöveget 
beterjesztette, hiszen egyértelmű az a struktúra, ami kialakult Magyarországon, az a 
szabályozás, jogi környezet, amely egyértelművé tette, itt már korábban képviselőtársak 
elmondták a véleményüket arról, hogy mi a célja az egyesületnek, mi a pártnak, és ha ezt 
nézzük, akkor gyakorlatilag ez a lehetőség a tervezet szerinti szöveggel akár nevetségessé is 
tehette volna Magyarországon a választásokat, hiszen mindenfajta horgászegyesület, 
sportegyesület, s a többi, s a többi, elindulhatott volna. És akár az is előfordulhatott volna, 
nem akarok senkit megbántani, de amennyiben a Fradi még ma is egyesületként működne és 
nem lett volna átszervezve, akkor lehet, hogy még meg is nyerik a választásokat, ha 
elindulnak (Derültség.), és a Ferencváros kapitánya lenne a miniszterelnök. Tehát akár ez is 
előfordulhatott volna. 

Tehát szerintem hiba volt ez az eredeti szöveg. Amikor a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom is elindult még mozgalomként, mi is tudomásul vettük azt, hogy pártként kell 
működnie, hogy azokat a szabályokat és azokat az ellenőrzési követelményeket, amit a 
pártokra a jogszabályok előírnak, azt be kell tartanunk. Nyilván ezért működünk ma is ekként.  

Azt gondolom, ez a módosított szöveg a megfelelő forma, és ezt kell elfogadnunk. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Gruber Attila képviselő úr! 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen. Én azt hiszem, megtaláltuk azt a 

témát, ami a legkevésbé fontos ebben a jogszabályban. De ha már itt tartottunk, hogy miért 
volt és mi nem volt, talán éppen Lamperth Mónika az egyik legautentikusabb tudója annak, 
amikor hol volt, hol nem volt, volt egyszer szép Somogyországban egy kitűnő politikusi 
lángelme, aki azt mondta, hogy ha már nem sikerült egyetlenegy pártnak a befutó listás 
helyén sem szerepelni, akkor alakítok egy civil egyesületet, és azzal indulok. Ebből az 
általunk ismert úriemberből aztán még miniszter is lett az önök kormányában, aki pontosan 
azt használta ki, hogy hogyan keveredjen össze: amikor mosolyogni kell, akkor egyesület, ha 
pedig valami olyasmiről kell dönteni, amit nem szívesen vállal fel az ember, akkor rögtön a 
párt uszályában tengődő szerencsétlen civil emberről volt szó.  

Éppen ezért nem értem ezt a hihetetlen aggódást, ami a mai délelőttünket is át- meg 
átszőtte az önök részéről. Önök is nagyon jól tudják, hogy ez az egyesületi álca és köpönyeg 
semmi másra nem való, mint a „lehet másképpen a parlamentbe jutni” című történet, 
mindenféle felelősség nélkül. Ha önök ezt a szemfényvesztést támogatják, akkor mondják ki, 
hogy valóban, mi csak úgy csinálunk, mint ha nem lennénk párt. De pontosan a kijavítás után 
ezt a tételt, az egyértelművé tétele után ezt a tételt visszahozni és folyamatosan erről 
beszélgetni én értelmetlennek találom. Van sokkal több izgalmas része a mai javaslatunknak. 
Én azt hiszem, teljesen feleslegesen egy műhisztériát kelteni, és ezáltal mondjuk, a civil 
szervezeteket olyan lelki állapotba hozni, mintha bárki is komolyan gondolná, hogy bármiféle 
civil egyesület politikai szerepben tud önmaga a mostani jogi szabályozási körben működni. 
Ezért nem értem, hogy miért beszélünk még mindig erről. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás! 
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Én csak annyiban szeretnék csatlakozni Gyüre 
képviselőtársam szavaihoz, visszautalva Papcsák Ferenc képviselőtársam felvetésére is, hogy 
ne tegyen úgy senki, hogy Bajnai Gordon és egyesülete tényleg valami ilyen ábrándos lelkű 
királykisasszony lenne, akinek az a legfőbb feladata, hogy valamifajta civil érdekeket 
képviseljen. Nyilván politikusokról van szó, annak érdekében szerveződtek, hogy 
Magyarországon visszaszerezzék a hatalmat. Akkor lett volna igazán hiteles a szocialista 
képviselőtársak aggódása, ha mondjuk, megjelölnek olyan szereplőket a civil szférában, akik 
részéről akár egy második kamara formában vagy bármilyen jellegű társadalmi képviselet 
formájában hiteles lenne vagy érdemes lenne egyáltalán felvetni a képviseletet. De azt kell 
mondanom, ami a legaggályosabb ebben a kísérletben, az az, hogy tényleg egyesületnek 
maszkírozva olyan emberek visszatérnek Magyarország vezetésébe, akik már bizonyították, 
hogy milyen károkat okoznak. És ráadásul tisztázatlan külföldi kapcsolatokkal rendelkeznek. 
Ez már nyilván nem ennek a bizottságnak a hatásköre ezt megvizsgálni, de ez több, mint 
aggályos, hogy egy erőteljes, akár amerikai és több más országbeli támogatással rendelkező 
egyesület képezi most a szocialisták aggódását. Legyen az ő szövetségi politikájuk a saját 
magánügyük, de szerintem a bizottság ülését ne terheljük ezzel, és a jelenlegi hatályos 
szabályozás keretei közötti módosító javaslatot mi ezért támogatjuk, és egyetértek azzal, hogy 
eredetileg ez lett volna a helyes előterjesztés. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Ha nincs további hozzászólás, határozathozatal következik. Ki 

támogatja… (Dr. Lamperth Mónika: Elnök úr, bocsánat, egy kérdésem volt a kormányhoz, 
hogy a civil szervezetek nyilvántartása…) De kapott választ Gulyás Gergelytől. (Gulyás 
Gergely: Utána még volt egy kérdés.) Igen, akkor a kormányt kérem, nyilatkozzék a 
kérdésben. 

 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Természetesen általános szabályozásként az egyesületekre vonatkozó 
szabályozást kell alkalmazni, a pártokra speciális szabályozások vonatkoznak. Ez nem jelenti 
azt, hogy a pártokra nem vonatkoznak az egyesületek, de a saját speciális szabályaik igen.  

Itt ez a javaslat, azt gondoljuk, hogy a létező, egyébként létező anyagi szabályokat 
teszi világos, strukturált, egyértelmű szöveggé az egyes választási típusokat illetően, és 
kizárja az esetleges anyagi jogszabályok félreértelmezését. Tehát a magunk részéről 
támogatjuk. 

 
ELNÖK: Lamperth Mónika! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Ez általánosságban igaz, 

amit az államtitkár úr mondott. De amikor elolvastam, hogy „a civil szervezetek bírósági 
nyilvántartásában jogerősen szereplő párt” kitételt javasolják, ez nekem is már ahhoz képest 
egy lényegesen precízebb megfogalmazásnak tűnt, mint ami az elsőben volt. De amikor 
megnéztem az egyesületi törvényt, ahol külön definiálja nemcsak az egyesületet, hanem a 
civil szervezetet, ott azt mondja a 2. § 6. pont, hogy civil szervezet a civil társaság, a 
Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület, a párt kivételével. Tehát itt a civil 
szervezetből kiveszi a pártot kifejezetten az egyesülési törvény! Akkor hogyan lehet az, hogy 
a civil szervezetekről szóló nyilvántartásban kell jogerősen szerepelni a pártnak?  

Én ezt ellentmondásnak érzem, erre várok feloldást a nálam mélyebben hozzáértő 
szakemberektől, merthogy így vélek egy olyan ellentmondást felfedezni, ami lehet, hogy nem 
teszi alkalmazhatóvá ezt a szabályt. Tehát ha a civil szervezetek nyilvántartásában szerepelhet 
bár, miközben a civil szervezetek közül az egyesülési törvény kiveszi a pártot – itt van leírva 
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szó szerint –, akkor erre kell legyen valami ésszerű magyarázat, amit én nem tudok most 
megadni. De szívesen megmutatom, amit kinyomtattam itt magunknak.  

Köszönöm, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólót nem látok, határozathozatal következik. Ki 

ért egyet a 2. pont szerinti javaslat előterjesztésével? Az igenlő szavazatokat számolom. 
(Szavazás.) 21 igen szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy előterjeszti a javaslatot. 

A 4. pont következik. Kérdezem az előterjesztő álláspontját. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? Lamperth Mónika! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): A 4. pontban, amikor azt mondja a módosítás, 

hogy a magyar állampolgárságot igazoló okiratnak tekinti a honosítási okiratot, akkor az én 
értelmezésem szerint ez az állampolgársági törvénnyel ellentétes lesz. Hiszen ott a honosításra 
vonatkozó szabálynál azt mondja ki a törvény, hogy a honosított állampolgár az eskü- vagy 
fogadalomtétel napján szerzi meg az állampolgárságot. Tehát önmagában a honosítási 
okirattal még nem szerez állampolgárságot. Tehát itt ez egy valódi ellentmondás. Ha 
valakinek csak honosítási okirata van, de eskü- vagy fogadalomtételre még nem került sor, 
akkor ő még nem állampolgár.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úr! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Lamperth Mónika képviselőtársamnak mondom, hogy 

amikor letette az esküt és a polgármester aláírta, tehát igazolja, hogy letette előtte az esküt, 
akkor kapja meg a honosítási okiratot. Addig egyetlen szerv, miután a köztársasági elnök 
aláírta, megkapja az anyakönyvvezető a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalon keresztül. 
Amikor a polgármester előtt letette az esküt, aláírja, csak utána kapja meg, úgyhogy előtte 
nem tudja vele igazolni.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Ismételt szót kap Lamperth Mónika. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Lehet, hogy így van. (Dr. 

Papcsák Ferenc: Így van.) Lehet, hogy nem. (Dr. Vas Imre: De igen.) Bocsánat, mi jogászok 
vagyunk. Ha egyszer azt mondja az állampolgársági törvény, hogy a honosított az eskü- vagy 
fogadalomtétel napján szerzi meg az állampolgárságot, akkor azt kell beleírni a másik 
törvénybe. A honosítási okirat nem ad az állampolgársági törvény szerint önmagában 
állampolgárságot, csak az ad, ha érvényes honosítási okirat után, vagy azzal egyidejűleg, 
mindegy, de eskü- vagy fogadalomtétel napján. De hát nem ezt mondja ki a jogszabály. Tehát 
akkor tessék ezt beleírni!  

Jogászként azt mondom, hogy ez egy tisztázatlan jogi helyzetet fog eredményezni. 
Tessenek akkor ezt beleírni! Köszönöm. 
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ELNÖK: Gulyás Gergely képviselő úr! 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Attól tartok, onnantól kezdve, hogy a jogszabály 

egyértelműen szabályozza, hogy valaki a honosítási okiratot az eskü letétele után kapja meg, 
nincs értelme annak, hogy ennél részletesebb szabályozás legyen. Ha képviselő asszony 
igényeinek e tekintetben meg szeretnénk felelni, akkor az esküről szóló hangfelvételt kellene 
elküldeni az illetőnek. (Derültség.) De ennél talán egyszerűbb az, ha az eskü letételét 
követően, a törvény által rögzített módon megkapott, az eskü letételét követően megkapott 
honosítási okirattal bizonyítja azt, hogy az eskü is megtörtént, meg az állampolgárságot is 
megkapta. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás nincs, határozathozatal következik. Ki ért 

egyet a 4. pont szerinti javaslat előterjesztésével? (Szavazás.) 19 igen szavazattal a bizottság 
úgy döntött, hogy a javaslatot előterjeszti. 

A következő a 7. pont. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Hozzászólás? Lamperth Mónika! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Szeretném megkérdezni, mi az oka annak, 

hogy a korábbi elgondolás szerint, ha közös jelöltet állító szervezetről van szó, akkor 
valamennyi szervezet küldhet egy-egy személyt, most pedig együttesen jogosultak legfeljebb 
kettőre. Ez indokolást igényel, miért van ez így, miért szűkítik az eredeti elképzeléshez képest 
a jelölő szervezetek lehetőségét.  

 
ELNÖK: Gulyás Gergely válaszol előterjesztőként. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): A válaszom rövid: a kaotikus helyzetek elkerülése 

érdekében. Ha negyven szervezetből álló szövetség indít egy jelöltet, akkor mégse üljön ott 
negyven megfigyelő. Abszolút garanciális szabályként ketten ezt a feladatot el tudják látni.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Lamperth Mónika ismételt felszólalása. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Nekem az a javaslatom, hogy esetleg az ajánlás 

eljárásánál lehetne ezt valamilyen módon kordában tartani. (Gulyás Gergely: Oda is eljutunk.) 
Ez egy olyan korlátozás, ami szerintem egyes szervezetek jogát sérti. Helyesen gondolták 
először, hogy mindenkinek helyet kellene adni, és rosszul gondolják, ha mesterségesen 
próbálják meg visszaszorítani. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A kormány részéről megszólalás, Pálffy Ilona, tessék 

parancsolni! 
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DR. PÁLFFY ILONA (Miniszterelnökség): Erre szeretnék még reagálni. Eredetileg 
húsz éven keresztül a közös szervezetek csak egy delegáltat állíthattak, ezt soha nem fogadták 
el a választási szervek, bár nem volt egyértelmű a törvényi szabályozás. Ezt követően 
gondoltuk azt, hogy betesszük ezt az eredeti szöveget, tehát hogy kettőt, illetve ahány jelölő 
szervezet van. Viszont amikor szakembereknek, például valamennyi főjegyzőnek kiküldtük 
ezt a törvénytervezetet értelmezésre, és észrevételeket tettek, akkor azt mondták, hogy az 
esélyegyenlőséget sértené az a korábbi szabály, ha közös szervezet egy jelöltet állít, és mégis 
neki két delegáltja van. Ezért oldottuk meg inkább ezzel, hogy minden jelölt, illetve jelölő 
szervezet kettőt állíthat.  

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás nincs. (Dr. Szakács Imre: Tehát a jelenlegi 

szabályozáshoz képest ez bővít.) Igen, értettük a pontos információt. 
Határozathozatal következik. Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 19 igen 

szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy a javaslatot előterjeszti. 
A 17. pont a következő. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Azért kértük ki ezt a pontot, mert úgy látjuk, 

itt a megfogalmazás túl tág teret biztosít a választási bizottság megbízott tagjává váláshoz. 
Tehát az e törvény hatálya alá tartozó bármely választáson jelöltként elinduló személy például 
lehet egy európai parlamenti képviselői választáson egy uniós tagállami polgár, aki 
Magyarországon állandó lakhellyel rendelkezik. De ebben az esetben, ha így hagyjuk a 
szabályozást, akkor az országgyűlési képviselői választáson lehetne tagja egy uniós tagállami 
polgár, tehát nem magyar állampolgár a választási bizottságnak. 

Szerintünk ez így nem jó. Mi azt javasoljuk, hogy az „adott választáson jelöltként 
indulhat” fordulatot alkalmazzuk a „bármely” helyett. Tehát ezt a beillesztést hagyjuk ki, és 
egyszerűen mondjuk azt, hogy „A választási bizottság megbízott tagja az lehet…” 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Elnök úr, elfogadom. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Jó. 
 
ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs.) Akkor ha ezt elfogadjuk, akkor a javaslat 

hogyan szól? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Ahogy Gaudi képviselőtársam mondta, hogy „aki az 

adott választáson jelöltként indulhat”. 
Jó ez így? Mert itt többen vannak, akik jobban értenek a kodifikációhoz. (Rövid 

konzultáció.)  
 
ELNÖK: Kormány? 
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DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): A „bármely” szó helyett az „adott” egyértelművé teszi, hogy melyik 
választásról van szó.  

 
ELNÖK: Igen, akkor a kormány is egyetért. Kérdezem, ki ért egyet most már e szöveg 

szerint a javaslat előterjesztésével. Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 19 igen 
szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy előterjeszti ezt a javaslatot. 

A 18. ponttal kapcsolatban kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki ért egyet a 18. 

javaslat előterjesztésével? (Szavazás.) 19 igen szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy ezt a 
javaslatot előterjeszti. 

A 19. ponttal kapcsolatban kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? Gyüre Csaba alelnök úr! 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Nekünk a régi szabályozás, 

tehát az előterjesztés jobban tetszett. Szerintünk indokolatlan az ilyen formájú emelés. 
Javasoljuk azt, hogy az eredeti szöveg maradjon meg.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki ért egyet a 

javaslat előterjesztés? (Szavazás.) 17 igen szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy 
előterjeszti a javaslatot. 

A 21. pont következik. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Nekünk volna itt 
szintén egy módosító javaslatunk. Mi azt javasoljuk, hogy az első körben elkerülendő az 
eddig már megtapasztalt problémákat a jelölésekkel kapcsolatban, amikor a kétharmados 
többséggel lényegében egy politikai oldal, a kormányzati oldal meg tudja tenni az összes 
jelölést egyedül, legyen az első körre vonatkozó, tehát az első szavazásnál négyötödös 
többség, tehát a (2) bekezdésben a kétharmad helyett. És utána, ha az első szavazás 
eredménytelen, akkor a második szavazásnál legyen kétharmados a döntéshez szükséges 
többség, és amennyiben ez is eredménytelen, akkor lépjen be a képviselők több mint felének 
szavazata. Egy ilyen lépcsőzetes rendszert javaslunk, azért, hogy ne legyen működésképtelen 
se a rendszer, ne lehessen leblokkolni, de ugyanakkor a fő szabály mégiscsak a közös vagy 
legalábbis a minél nagyobb konszenzust megvalósító közös jelölés legyen.  

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

21. pont előterjesztésével? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás. – Dr. Gaudi-Nagy 
Tamás: Az én javaslatomat nem teszi fel, elnök úr?) Majd mindjárt kitérek rá. 16 igen 
szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy előterjeszti. 

Képviselő úr, most ezeket a módosító javaslatokat vitatjuk. Ha ettől eltérő elképzelés 
van, azt írásban kellene letenni, máshogy nem tudunk róla tárgyalni. Mert ha valami nagyon 
egyszerű, akkor rugalmasak vagyunk nyilván, és jegyzőkönyvbe diktáltan rögzítjük, de erre 
nem volt fogadókészsége az előterjesztőnek sem. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Ügyrendben!)  

Következik a 22. javaslat… Tehát bocsánat, nincs módosító indítvány előterjesztve. 
Magát a nyilatkozatát úgy tudtam értelmezni, hogy nem ért egyet a javaslat előterjesztésével, 
mert más véleménye van. 

A 22. pont következik. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Bocsánat, még az előzőhöz szeretnék… 
 
ELNÖK: Azon már túl vagyunk. A 22-esnél tartunk. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Én azt kérem, hogy módszertanilag egyáltalán 

azt, hogy… 
 
ELNÖK: 22-es! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Én örülök, hogy Gulyás Gergely 

képviselőtársam támogatta az előző javaslatot, ezt kellene… 
 
ELNÖK: Képviselő úr, maradjon a tárgynál, mert megvonom a szót! A 22-esről 

tárgyalunk. 
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Szeretnék a tárgynál maradni, de nem teszi 
lehetővé elnök úr, hogy elmondjam, hogyan tudunk konstruktív módon döntéseket hozni… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, megvontam a szót!  
További hozzászólás van-e? Ha nincs, akkor határozathozatal következik. Ki ért egyet 

a 22. pont előterjesztésével? (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy 
beterjeszti a javaslatot. 

És most egy pillanat szünet, tisztázzuk, hogy ennek mi a konzekvenciája. (Rövid 
szünet.)  

Képviselő úr, tájékoztatom, hogy a napirendi ponthoz ma már nem tud hozzászólni a 
46. § (2) bekezdése értelmében, illetőleg a 49. § (3) bekezdése értelmében, mivel öntől a 46. § 
(2) bekezdése alapján megvontam a szót, az országgyűlési törvény 49. § (3) bekezdése 
értelmében ugyanazon az ülésnapon ugyanabban az ügyben nem szólalhat fel újra. 

Haladunk tovább. Hányas pont következik? 
A 25. pont következik. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki ért egyet a 25. pont 

előterjesztésével? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 16 igen szavazattal a 
bizottság úgy döntött, hogy a javaslatot előterjeszti. 

A 26. pont következik. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki ért egyet a 26. 

javaslat előterjesztésével? (Szavazás.) 16 igen szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy a 
javaslatot előterjeszti. 

A 34. pont következik. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki ért egyet a 34. pont 

alatti javaslat benyújtásával? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 16 igen 
szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy a javaslatot előterjeszti. 
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A 36. pont következik. Az ülés vezetését átadom Papcsák Ferenc alelnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Papcsák Ferenc, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 
A 36. pontról kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólásra jelentkező hiányában szavazunk. Ki 

támogatja a 36. pontban lévő javaslat benyújtását? (Szavazás.) 16 igen szavazattal a bizottság 
úgy döntött, hogy a javaslatot előterjeszti.  

A 43. pont a következő. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólásra jelentkező hiányában szavazás következik. Ki támogatja a 

benyújtást? (Szavazás.) 16 igen szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy a javaslatot 
előterjeszti. 

A 45. pont következik. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja a javaslat benyújtását? (Szavazás.) 19 igen szavazattal a 

bizottság úgy döntött, hogy a javaslatot előterjeszti. 
A 47. pont következik, ezt a Jobbik kérte ki. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Lamperth Mónika jelentkezett. (Dr. Salamon László távozik a teremből.)  
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DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Képviselőtársaim! Ez a 47-

es egy nagyon hosszú módosító indítvány. Én annak a változásnak az indokát szeretném 
megkérdezni a beterjesztőtől, hogy a Nemzeti Választási Központ elnökének kinevezésével 
kapcsolatban bizonyos esetekben bírósághoz lehet fordulni. Ennek az eljárási szabályait 
határozza meg itt a 7-8. §. Ezt most ki akarják venni, annak ellenére, hogy a Nemzeti 
Választási Központ, vagy most majd Iroda, egy olyan autonóm államigazgatási szerv, mint 
például az Információszabadság Hatóság, és az Információszabadság Hatóság elnökével 
kapcsolatos bírósághoz fordulásnál az a szabályozás van, és itt is azt a szabályozást írták be 
eredetileg, hogy a miniszterelnököt kell perelni, és a miniszterelnök ellen kell megindítani ezt 
a pert. Most ezt a szabályozást, amely az előterjesztés szerint illeszkedett az 
Információszabadság Hatóság szabályozásához, amit egyébként az én emlékeim szerint a 
Velencei Bizottság bizonyos észrevételei alapján határoztak meg, logikus volt, hogy ezzel 
összhangban szabályoznak. Majd jött most egy módosító indítvány, ami ettől eltér, és 
kiveszik, hogy a pert a miniszterelnök ellen kell megindítani, és kiveszik az eljárási 
szabályokat is. 

Ennek az indokát kérném szépen az előterjesztőtől. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gulyás Gergely hozzászólásra jelentkezett. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Rövid leszek. A magyar jogban egyedül az 

Adatvédelmi Hatóság elnökénél van ilyen. Életszerűtlennek és szükségtelennek tartjuk ezt a 
helyzetet. Tehát a kinevezési feltételeket a törvény világosan rögzíti. Ennek megfelelő 
előterjesztés esetén a köztársasági elnök a miniszterelnök jelöltjét kinevezi. Ha ezek a 
feltételek nem állnak fenn, akkor a köztársasági elnök köteles megtagadni a kinevezést. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazás következik. Kérdezem képviselőtársaimat, 

tudják-e a támogatni a javaslat bizottsági benyújtását. (Szavazás.) 16 igen szavazattal a 
bizottság úgy döntött, hogy a javaslatot előterjeszti. 

(Dr. Vas Imre jelentkezésére:) Úgy látom, Vas Imre hosszú estét tervez. (Derültség.) 
Igen, tessék, ügyrendi! 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen, igen, majd még a plenáris ülésre menni 

kell. 
Javaslom, hogy ebből a harmadik csomagból frakciók kérjenek ki ötöt-ötöt, a többiben 

együtt szavazzunk. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Ügyrendi indítvány érkezett. Azt tudom önöknek mondani, hogy a 

szocialisták korábban kikérték a 98-ast, 62-est és a 177-est, és ezen kívül lehet akkor még 
ötöt-ötöt. Ugye, erre gondolt akkor képviselő úr? Tehát a korábban kikérteket nem érinti 
nyilván, ugye? 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Igen. Tehát további ötöt-ötöt.  
 
ELNÖK: Az ügyrendi javaslathoz frakciónként egy-egy hozzászólás lehetséges. 

Lamperth Mónika! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Elnök Úr, tisztelt Képviselőtársaim! Értem én, 

hogy este van. Azt is értem, hogy a képviselő úr szeretne még a plenáris ülésterembe menni. 
De azt az eljárást, ami most zajlik, nem az ellenzéki képviselők, hanem a kormányoldal írta. 
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Ezt az egyébként rendkívüli módon elítélendő és megítélésünk szerint házszabályellenes ma 
délutáni ülést is önök döntötték el. 

Most ezek után lezárni vagy kizárni úgymond annak a lehetőségét, hogy minden 
érdemi javaslatot megtárgyaljunk, ez teljesen elfogadhatatlan! Képviselő úr, önök döntötték 
el, hogy három csomagot képezünk, a három csomagból az első kettőnél nem volt érdemi vita. 
Megengedte az elnök úr, rendkívül megengedően járt el, amikor kivehettünk olyan 
indítványokat, amit mi érdeminek tartunk. Úgy tűnik, hogy ma ezt kegynek kell fölfogni, 
hogy gyakorolhatjuk a képviselői jogainkat. Most csak azért, mert Vas Imrére ismét rájött az a 
sürgethetnék, amit meg szokott rendre tenni, és megvonja az ellenzéki képviselők 
alkotmányos jogait, ehhez a Magyar Szocialista Párt nem fog asszisztálni.  

Nem vagyunk hajlandók megszavazni egy ilyen ügyrendi javaslatot. Higgye el, hogy 
én is tudom mással tölteni este nyolc után az időmet, de ha már egyszer önök így döntöttek, 
akkor mi tisztességgel részt veszünk ebben a vitában. Szó sem lehet ilyen indítvány 
elfogadásáról! Szó sem lehet róla! 

 
ELNÖK: Frakciónként tehát egy-egy hozzászólás: Vas Imre a Fidesz nevében! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Csak annyit szeretnék mondani, hogy az is megfelelt volna 

a Házszabály rendelkezéseinek, ha délelőtt egy félórás szünet után tárgyaljuk. Én úgy 
gondolom, megfelelő és méltányos a javaslatom. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gyüre Csaba alelnök úr! 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen. Álláspontom szerint egy rendkívül 

fontos, a jövőre nézve is a legmesszebbmenőkig kiható jogszabályt tárgyalunk most. Olyan 
alapvető módosító javaslatokat kell megvitatnunk, amire nem volt lehetőségünk sem az 
általános vitában, sem a részletes vitában. Tehát olyanok kerülnek most elénk, amire csak így 
és kizárólagosan az alkotmányügyi bizottságban van lehetőségünk, hogy elmondjuk a 
véleményünket.  

Tehát a legmesszebbmenőkig nem értünk egyet Vas Imrének az indítványával. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Frakciónként egy hozzászólás megtörtént. Szavazni 

fogunk Vas Imre ügyrendi indítványáról. Kérdezem, ki támogatja Vas képviselő úr ügyrendi 
indítványát. (Szavazás.) 14 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 7 nem. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás. Az indítvány megkapta a többséget. 

Lamperth Mónika ügyrendi javaslatot kíván tenni. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Elnök úr, ez az eljárás az Országgyűléshez, a 

törvényhez, valamennyi képviselőhöz méltatlan. Ebben a Magyar Szocialista Párt nem kíván 
részt venni.  

 
ELNÖK: Ez nem ügyrendi egyelőre, képviselő asszony! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Bocsánat! Szeretném bejelenteni, hogy ha és 

amennyiben nem változtatják meg ezt az elgondolásukat – még egy ügyrendi javaslatot tehet 
egy józanabb képviselő, akkor tisztességgel végig fogjuk szavazni, nem fogunk obstrukciót 
tanúsítani, nem fogunk feleslegesen hosszú hozzászólásokat mondani, de érdemben végig 
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akartuk volna vitatni –, ha önök erre nem adnak lehetőséget, akkor elhagyjuk az üléstermet. A 
viszontlátásra! 

 
ELNÖK: Mi volt a javaslata képviselő asszonynak? (Dr. Bárándy Gergely: 

Változtassák meg!) Vonjuk vissza? (Dr. Lamperth Mónika: Igen.) Köszönjük szépen. Gyüre 
Csaba! 

 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm. Nekem valóban ügyrendi javaslatom az, 

hogy mivel itt körülbelül egy olyan 40-50 olyan javaslatból kell kiválasztanunk ezt az ötöt, 
hogy mi a számunkra a legfontosabb, habár nem értünk egyet azzal, ahogy döntött most az 
alkotmányügyi bizottság, de akkor szeretnénk erre tíz perc szünetet kérni, hogy tudjuk 
tanulmányozni, hogy a Jobbik számára melyik az az öt legfontosabb kérdés, amiről tárgyalni 
kívánunk. 

 
ELNÖK: A képviselők itt közben öt perc szünetet javasolnak. Tessék addig 

áttekinteni, és addig itt mi tanácskozunk nyilvánvalóan. (A Szocialista Párt képviselői 
felállnak a helyükről.) El tetszenek menni? 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Hát akkor igen. Nem született döntés az 

ügyrendi javaslatról. 
 
ELNÖK: Akkor tessék még egyszer megfogalmazni az ügyrendi indítványt! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Az az ügyrendi indítvány, 

hogy a bizottság még egyszer gondolja át azt, hogy egyenként megyünk végig a pontokon. 
Erről kérek egy ismételt szavazást. Ha elnök úr elrendeli, akkor ebben természetesen részt 
veszünk, és pozitív fogadtatása esetén maradunk, és továbbra is kifejtjük az érveinket.  

 
ELNÖK: Tisztelettel, nem tudom föltenni szavazásra, figyelemmel arra, hogy a 

bizottság hozott egy ilyen döntést, ezzel ellentétes határozatot nem tudunk hozni. Tehát ebből 
a szempontból a bizottság meghozta ezt az ügyrendi indítványra tett határozatát.  

Nagyon sajnálom, hogy elmennek. Én örülnék, ha a Szocialista Párt megjelölné azt az 
öt, illetőleg a bent lévő indítványokkal összesen nyolc indítványt, nem is lenne talán több 
érdemi az önök részéről, ahogy én értékelem. Arra kérem tisztelettel önöket, hogy ne hagyják 
el az üléstermünket, folytassuk a vitát. (Dr. Bárándy Gergely: Nem tudunk maradni. – Dr. 
Lamperth Mónika: Ez a képviselői jogok korlátozása! – Dr. Bárándy Gergely: Elnök úr, nem 
teszünk ennek eleget. További jó munkát, a viszontlátásra!) Nagyon szépen köszönjük, hogy 
részt vettek. További szép estét! (Az MSZP képviselői távoznak az ülésről.) Gondolom, valami 
családi program lehet… 

A Jobbik Magyarországért Mozgalom, volt egyesület (Derültség.), megnézi azt az öt 
javaslatot, amelyet meg fogunk vitatni. (Dr. Gaudi-Nagy Tamáshoz:) Elnök úr megvonta 
öntől a szót, de kétszer figyelmeztetve nem lett egyébként, úgyhogy én azt gondolom, 
szólhatna egyébként… (Közbeszólások.) De nem lehet. Néhány perc szünetet tartunk, 
mindaddig, amíg a Jobbik megkeresi a módosító javaslatokat. (Rövid szünet.)  

Sajnálom, hogy az LMP nem tiszteli meg soha a bizottsági üléseinket, pedig 
egyébként a hatvan ajánlási pontból legalább harminc a részletes vita tekintetében is hozzájuk 
kapcsolható, és nem fontos a számukra ez a vita. Sem.  

Folytatjuk az ülésünket. Akkor most rögzítjük tehát, hogy a szocialistákéból összesen 
három pont volt: 62., 98., 177. pontok – ezeket kérték ők ki. 

A 62. pontról kérdezem az előterjesztőt. 



- 42 - 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kérdezem a kormányt. 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Határozathozatal 

következik. Kérdezem a bizottságot, benyújtja-e a 62. pontban lévő módosító javaslatot. 
(Szavazás.) 16 igen szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy a javaslatot előterjeszti. 

A szocialisták által kikért 98. pont következik. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Hozzászólás van-e? (Nincs.) Úgy látom, hogy nincs. 

Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslat benyújtását bizottsági módosító 
javaslatként? (Szavazás.) 16 igen szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy a javaslatot 
előterjeszti. 

A szocialistáknak még egy ilyen indítványa volt, a 177-es; mielőtt még az a képzet 
keletkezne a sajtó jelen lévő képviselőiben, hogy érdemileg bármit kihagytunk volna a 
szocialisták javaslataiból. Ez az utolsó a három általuk kikért javaslatból. Kérdezem az 
előterjesztő álláspontját a 177-essel kapcsolatban. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Szavazás 

következik bizottsági módosító indítvány benyújtása tárgyában. Ki támogatja? (Szavazás.) 16 
igen szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy a javaslatot előterjeszti.  

Most akkor tisztelettel arra kérem a Jobbik egyetlen megszólalni tudó képviselőjét, 
jelölje meg az öt javaslatot. 

 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Sajnos, elnök úr, kevés volt még az idő arra, hogy az 

ötöt kiválasszuk. A 120-as és a 222-es az, amit most meg tudok jelölni. 
 
ELNÖK: Tessék nézni tovább közben, hogy van-e más. (Rövid szünet.) Az azért 

nagyon fontos ugyancsak – közben megjegyzem –, hogy az egyben történő szavazás is 
egyébként házszabályszerű, tehát annak nincs akadálya. Tehát egyben is szavazhatnak a 
képviselők, ki is kérhetnek, egyenként is végigmehetünk; tehát nincs akadálya az együttes 
szavazásnak. 
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Van-e végleges lista? Csak azért fontos ezt rögzíteni, mert utána föl kell soroljam 
azokat a fennmaradó pontokat, amikről döntünk. 

Tisztelettel, tehát folytatjuk, alelnök úr. Nyilván az a tisztességes és demokratikus, ha 
a korábban kikértekkel foglalkozunk. 

A 69. ponttal kapcsolatban kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólásra jelentkező van-e? (Nincs ilyen jelzés.) Nincs hozzászólás. 

Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslat bizottsági módosító javaslatként való 
benyújtását? (Szavazás.) 16 igen szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy a javaslatot 
előterjeszti. 

A 70. ponttal kapcsolatban kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólásra jelentkező van-e? (Nincs ilyen jelzés.) Nincs hozzászólás. 

Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslat bizottsági módosító javaslatként való 
benyújtását? (Szavazás.) 16 igen szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy a javaslatot 
előterjeszti. 

A 78. ponttal kapcsolatban kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólásra jelentkező van-e? (Nincs ilyen jelzés.) Nincs hozzászólás. 

Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslat bizottsági módosító javaslatként való 
benyújtását? (Szavazás.) 16 igen szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy a javaslatot 
előterjeszti. 

A 85. ponttal kapcsolatban kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
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DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Támogatjuk. 

 
ELNÖK: Hozzászólásra jelentkező van-e? (Nincs ilyen jelzés.) Nincs hozzászólás. 

Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslat bizottsági módosító javaslatként való 
benyújtását? (Szavazás.) 16 igen szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy a javaslatot 
előterjeszti. 

A 95. ponttal kapcsolatban kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólásra jelentkező van-e? (Nincs ilyen jelzés.) Nincs hozzászólás. 

Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslat bizottsági módosító javaslatként való 
benyújtását? (Szavazás.) 16 igen szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy a javaslatot 
előterjeszti. 

A 112. ponttal kapcsolatban kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólásra jelentkező van-e? (Nincs ilyen jelzés.) Nincs hozzászólás. 

Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslat bizottsági módosító javaslatként való 
benyújtását? (Szavazás.) 16 igen szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy a javaslatot 
előterjeszti. 

A 129. ponttal kapcsolatban kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólásra jelentkező van-e? (Nincs ilyen jelzés.) Nincs hozzászólás. 

Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslat bizottsági módosító javaslatként való 
benyújtását? (Szavazás.) 16 igen szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy a javaslatot 
előterjeszti. 

A 135. ponttal kapcsolatban kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom. 
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ELNÖK: Kormány? 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólásra jelentkező van-e? (Nincs ilyen jelzés.) Nincs hozzászólás. 

Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslat bizottsági módosító javaslatként való 
benyújtását? (Szavazás.) 16 igen szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy a javaslatot 
előterjeszti. 

A 167. pont az utolsó, Jobbik által kikért módosító javaslat. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

bizottsági módosító javaslatként való benyújtását? (Szavazás.) 16 igen szavazattal a bizottság 
úgy döntött, hogy a javaslatot előterjeszti. 

Az újonnan kikértek közül az egyik javaslat a 120-as volt. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Alelnök úr hozzászól, parancsoljon! 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Azzal a részével nem értünk 

egyet, amely a 120. pontnak a b) pontja, miszerint „nincs ellátva” – ez a része jó – „vagy nem 
az arra szolgáló helyen van ellátva a hivatalos bélyegzőlenyomattal”. Azzal tökéletesen 
egyetértünk, hogy legyen ellátva, különben érvénytelen szavazat legyen, azonban nehogy egy 
olyan ember, aki nem járatos a választási törvényben, szándékosan így járhasson. Akik itt 
vagyunk, valamennyien ismerjük azt a trükköt, amit elsősorban a kommunista érzelmű 
emberek alkalmaztak, akkor, amikor a választási bizottságokban szándékosan nem tettek 
bélyegzőt az emberek szavazólapjára; erre mindannyian emlékszünk. És ezzel tették 
érvénytelenné, amikor tudták, hogy jobboldali szavazó fog bejönni. És most ugyanezt meg 
lehet csinálni majd, hogy nem oda teszik, mert a szavazó nem fogja tudni, hogy a jobb felső 
sarokban vagy a bal felső sarokban kell hogy legyen  bélyegző, nem oda teszi a bélyegzőt, és 
önmagában emiatt érvénytelen lesz, mert a választópolgár nem fogja észrevenni, hogy neki 
olyan szavazólapot adtak, amivel az ő szavazata érvénytelen lesz, és ezzel szándékosan fogják 
tudni lerontani a szavazatokat. 

Tehát ezért tartom meggondolandónak azt, hogy ne nézzük, hogy a bélyegző hol van, 
fogadjuk el minden esetben, mert ezzel sajnos vissza tudnak élni, és ki tudják használni az 
embereknek a tudatlanságát. Én erre hívnám fel a figyelmet, abszolút jobbító szándékkal. 
Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Gruber Attila, majd Gulyás Gergely! 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Én elfogadom a jobbító szándékot, de én azt 

hiszem, az elmúlt választások azt bizonyították, hogy a szavazókörben a szavazószámláló 
bizottságba delegáltak is, meg a jelölő szervezetek is kellő figyelemmel tudnak lenni. Tehát 
én azt hiszem, ez a trükk ennyi választás után már nem életszerű, nem ez a csalás fő iránya. 
Ott vannak az emberek, tehát lehet ellenőrizni, rögtön tudnak szólni. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Gulyás Gergely, röviden, tessék! 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Én itt a szakértőkkel konzultálva elfogadom a Jobbik 

javaslatát. (Dr. Gyüre Csaba: Köszönjük szépen.)  
 
ELNÖK: Akkor még egyszer kérem szépen szövegszerűen, tisztelettel.  
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen. Tehát az lenne a szöveg a 120. 

pontban az (1) bekezdés b) pontjában, amely kimondja, hogy érvénytelen a szavazólap, amely 
„nincs ellátva a hivatalos bélyegzőlenyomattal”.  

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Magyarul, ez a pont nem része a módosításnak, tehát 

ezt a 120. pontra vonatkozót visszavonjuk. 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Így van, a módosítás kimarad, igen. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Visszavonjuk a 120. pontot. (Közbeszólások.)  
 
ELNÖK: Én vezetem az ülést, nyugalom! Tehát akkor? 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Olvasom egyben a szöveget: „(1) Érvénytelen a 

szavazólap, amely a) nincs borítékba helyezve”, tehát ez kimarad belőle, ahogy itt szerepel, 
tehát ezzel egyetértünk; és b) helyett bejön a)-ba, hogy „nincs ellátva a hivatalos 
bélyegzőlenyomattal”, és onnantól kezdve a továbbiakban jó. 

 
ELNÖK: Az előterjesztő nyilatkozik ebben a kérdésben. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Én ezt ebben a formában támogatom, de nagyon 

egyszerű a megfogalmazás: a 180. § (1) bekezdés b) pontjában javasolt módosításra nincs 
szükség, ettől eltekintünk; az egyéb pontokban lévőt természetesen továbbra is támogatjuk. 
(Dr. Gyüre Csaba: Rendben, jó.)  

 
ELNÖK: Jó, ez így elfogadható mindenkinek. Így teszem föl szavazásra. Ki az, aki 

támogatja így benyújtani ezt a módosító javaslatot? (Szavazás.) Úgy látom, egyhangú. (Dr. 
Gruber Attila: Én tartózkodom.) Akkor így rögzítsük a szavazást: 18 igen szavazattal 
fogadtuk el, 2 nem szavazat mellett, hiszen helyettesít is képviselőtársunk. Köszönöm szépen. 

A 222. pont a következő Jobbik által kikért indítvány. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
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DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kívánnak hozzászólni? 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Az eredeti szöveget támogatnánk. 
 
ELNÖK: Az eredeti szöveget támogatják. Az előterjesztőt kérdezem. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Ragaszkodunk az itt megfogalmazott módosító 

javaslathoz. (Dr. Salamon László visszatér a terembe.)  
 
ELNÖK: Tehát a 222. pontot e szerint a szöveg szerint teszem fel szavazásra. 

Kérdezem, ki támogatja így a benyújtását. (Szavazás.) 14 igen szavazattal a bizottság úgy 
döntött, hogy a javaslatot előterjeszti. 

Nos, most eljutottunk oda, hogy még három javaslat kikérése lehetséges az önök 
részéről.  

 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Akkor az egyik a 212-es. 
 
ELNÖK: Kérdezem ezzel kapcsolatban az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Az eredeti javaslatot támogatom. 
 
ELNÖK: Értem. Kormány? 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? Igen, alelnök úr? 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Hadd kérdezzem meg, hogy mi az eredeti javaslat.  
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Az eredeti javaslat a 90 nap, de miután itt a 

regisztrációval az eljárás maga megkezdődik szeptemberben, ezért nincs indoka annak, hogy 
akkor ne válasszuk meg a bizottság tagjait. 

 
ELNÖK: Jó, akkor szavazunk. Ki támogatja a javaslat benyújtását a 212. pont szerint? 

(Szavazás.) 14 igen szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy a javaslatot előterjeszti. 
Van-e még ilyen javaslat a Jobbik részéről? Tessék mondani a számát! 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): 123. pont. 
 
ELNÖK: Kérdezem tisztelettel az előterjesztőt a 123. ponttal kapcsolatban. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: És a kormány? 
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DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Hozzászólásra jelentkezett alelnök úr, parancsoljon! 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen. Azért tartanám 

meggondolandónak, mert gyakorlatilag technikailag lesz rendkívül nehéz azt kivitelezni, hogy 
a szavazóhelyiségben haladéktalanul átadják a választási bizottság tagjainak a lesokszorosított 
másolatot, mert nagyon sok helyen nem lesz fénymásoló. Vagyis várni kell, tehát 
haladéktalanul nem tudja átadni. Ezzel van tehát gondunk; ezzel tulajdonképpen a választás 
lebonyolítójának lenne egyszerűbb dolga. Egyetértünk az ingyenessel, de eddig úgy volt, 
hogy sokszor a polgármesteri hivatalba be kellett menni a másolatért, és egy órán belül 
megkapták. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Most is így van. 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Haladéktalanul? 
 
ELNÖK: Vas doktor? 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Vagy ott van fénymásoló, vagy több példányban töltik ki. 

Tehát vagy eredeti okiratnak számít, vagy hitelesített másolatnak, és most is megkapják 
egyébként. Addig soha nem hagyják el a szavazatszámlálók a helyiséget.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Szavazás következik, hozzászólásra jelentkező 

hiányában. Ki támogatja a javaslat benyújtását? (Szavazás.) 16 igen szavazattal a bizottság 
úgy döntött, hogy a javaslatot előterjeszti. 

Köszönjük szépen. Van-e még olyan indítvány, amelyet kikérnek? 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Igen, a 103-ast. 
 
ELNÖK: Nézzük meg a 103-ast! Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Mi ezzel a probléma? 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Mi az eredeti szöveget fogadnánk el, tehát az „alap” 

szó kivételével szerintünk precízebb a megfogalmazás. 
 
ELNÖK: Értjük. Hozzászólásra jelentkező hiányában a 103. pontot teszem föl 

szavazásra. Ki támogatja a javaslat benyújtását? (Szavazás.) 16 igen szavazattal a bizottság 
úgy döntött, hogy a javaslatot előterjeszti. Köszönjük szépen.  
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Most pedig azon indítványokat teszem föl szavazásra, amelyekről még nem 
szavaztunk, tehát amelyek nem szerepeltek az első két csomagban, illetve nem kerültek 
kikérésre. Kérdezem először az előterjesztőt, támogatja-e ezek benyújtását. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: A kormányt kérdezem. 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönjük. Kíván-e valaki hozzászólni még ehhez? (Nincs ilyen jelzés.) 

Köszönöm szépen. Akkor szavazásra kerül sor. Ki támogatja ezeknek a pontoknak az 
előterjesztését? (Szavazás.) 16 igen szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy a javaslatot 
előterjeszti. Nemmel szavaz-e valaki? (Szavazás.) 3-an szavaztak nemmel. 

Van még egy darab bizottsági módosító javaslat. Gulyás Gergely képviselőtársam 
jelentkezik. Parancsoljon! 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Ez a bizottsági módosító javaslat igen jelentős 

változást jelent, és nagyon megkönnyíti a regisztrációt. Úgyhogy szívből reméljük, hogy a 
még megmaradt ellenzéki képviselők is támogatják. Mert ez azt teszi lehetővé, hogy a 
regisztrációhoz ne kelljen személyesen megjelenni a polgármesteri hivatalban, hanem a 
polgármesteri hivatalnak, tulajdonképpen a jegyzőnek kell arról gondoskodnia, hogy 
valamennyi háztartásba eljussanak, és ott személyesen átvehessék a regisztrációs ívet. Tehát 
ebben a formában mindenkinek lesz lehetősége arra, hogy anélkül, hogy kilépne a lakásából, 
még a postai levélfeladásnál is egyszerűbb formában regisztráljon.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: A kormányt kérdezem. 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Kíván-e hozzászólni valaki? Tessék 

parancsolni! 
 
DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. A vitában nagyon sokszor 

elhangzott az, hogy kizárja a javaslat a regisztrációból azokat, akik mozgásképtelenek. Én azt 
gondolom, ez itt oldja meg ezt. Tehát a fogvatartottakat, a hosszas kórházi kezelésen lévőket, 
a mozgásukban korlátozottakat és a fogyatékkal élőket ezzel lehet az előzetes feliratkozás 
intézményébe úgy bevonni, hogy tehát a „személyesen” résznek ez a pontosítása, hogy nem 
neki kell személyesen bemenni, hanem személyesen a hivatal megy ki hozzá. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászólás? Gulyás Gergely 

képviselőtársunk, parancsoljon! 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Elnök úr, bocsánat, egy technikai, gépelési hiba van: a 

törvényjavaslat 336. §-a a következő, és nem (3), hanem (4) bekezdéssel egészül ki. Úgyhogy 
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kérem, így legyen szíves szavazásra föltenni. (Rövid egyeztetés.) Akkor ebben kérek szépen 
állásfoglalást. 

 
ELNÖK: Kérjük szépen a kormányt. 
 
BERTA ZSOLT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az előző módosító 

javaslat már tartalmaz egy (3) bekezdést, ezért lett ez (4).  
 
ELNÖK: (Rövid egyeztetés.) Tehát az eredeti törvényjavaslathoz kell benyújtani, és 

utána át fogják majd sorszámozni.  
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Ezt elfogadom. 
 
ELNÖK: Így elfogadta az előterjesztő, köszönöm szépen.  
Szavazásra kerül sor az 1. pont tekintetében. Kérdezem, benyújtja-e a bizottság. Ki 

támogatja ezt? (Szavazás.) 16 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy benyújtjuk. 

A 2. pont tekintetében, fönntartva az eredeti szöveget azzal, hogy (3) bekezdésként fog 
kezdődni a szöveg, ki támogatja a benyújtását? (Szavazás.) 16 igennel elfogadtuk. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadtuk a benyújtását. 

Van-e olyan módosító indítvány, módosítási javaslat, amelyről nem tárgyaltunk? 
(Nincs ilyen jelzés.) A kormányt kérdezem, mindenről szavaztunk-e, ami ezzel összefügg.  

 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. 
Tájékoztatásul: Salamon László elnök úr részére Ágostházy Szabolcs hivatalvezető-

helyettes címzett egy levelet, amelyben a Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet 
álláspontját a választási eljárásról szóló törvényjavaslat V-VI. fejezetével összefüggésben a 
levélben tárgyalja. Ezt megkapták a képviselők, most kiosztottuk a képviselőknek. Forgassák 
szeretettel így e késői órán is, este hazafelé! 

Nagyon szépen köszönjük a mai napi közreműködést. Ezt a napirendi pontot lezárom, 
illetve magát az ülést is lezárom. 

Köszönöm szépen. További szép estét kívánok! 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 20 óra 41 perc)  

Dr. Papcsák Ferenc 
a bizottság alelnöke 

 

Dr. Salamon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


