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Napirendi javaslat  
 

1. Egyes törvényeknek a kormányzati ellenőrzéssel összefüggő módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/8890. szám, új/átdolgozott változat a T/8752. szám helyett) 

(Módosító javaslatok megvitatása)   

 

2. 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, Ágh Péter 

és László Tamás (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)   

 

3. Egyebek   
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Gulyás Gergely (Fidesz)  
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Dr. Zsiga Marcell (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Dr. Ipkovich György (MSZP)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Salamon László (KDNP) dr. Rubovszky Györgynek (KDNP)  
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) dr. Staudt Gábornak (Jobbik)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz)  
Kozma Péter (Fidesz) dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz) Gulyás Gergelynek (Fidesz)  
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Hozzászólók  
Dr. Flamich Györgyi főosztályvezető (Miniszterelnökség)  
 

Megjelentek  
Dr. Csonka Ernő helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Berta Zsolt főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 5 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Engedjék meg, hogy nagy szeretettel köszöntsem 
önöket az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság mai napon 10 órára összehívott 
ülésén. 

Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Turi-Kovács Béla helyettesíti Kozma 
Pétert, Ipkovich György Steiner Pált, Rubovszky György Salamon László elnök urat, Gruber 
Attila Szakács Imrét, Horváth Zsoltot én magam helyettesítem, Gyüre Csaba alelnök urat 
Staudt Gábor, Varga Istvánt Zsiga Marcell, Pősze Lajost pedig Vas Imre. 

Három napirendi pontot kell ma megtárgyalnunk a meghirdetettek szerint: 1. egyes 
törvényeknek a kormányzati ellenőrzéssel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslathoz 
benyújtott módosító javaslatok, az ajánlás kiosztásra került; 2. a választási eljárásról szóló 
törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása; 3. egyebek. 

A napirendről vita nélkül határozunk. Ki az, aki egyetért a mai napirendi pontok 
megtárgyalásával? (Szavazás.) 16 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm 
szépen. 

Egyes törvényeknek a kormányzati ellenőrzéssel összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/8890. szám, új/átdolgozott változat a T/8752. szám helyett); módosító 
javaslatok megvitatása 

Rátérünk az 1. napirendi pont megtárgyalására. Kérdezem, a kormánytól ki van jelen. 
Tessék a jegyzőkönyv számára bemondani4 

 
DR. FLAMICH GYÖRGYI (Miniszterelnökség): Dr. Flamich György, 

Miniszterelnökség. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Az ajánlás 11 pontból áll. Pontonként haladunk. 
Az 1. pont Puch László képviselő úr indítványa, amely összefügg a 6. és 7. ajánlási 

ponttal. Az indítvány előterjesztője nincs jelen. Kérdezem a kormányt. 
 
DR. FLAMICH GYÖRGYI (Miniszterelnökség): Kormányzati álláspont nincs, a 

Miniszterelnökség részéről tudom mondani: a Puch László-féle javaslatot nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás? (Nincs.) Akkor 

szavazunk. Kérdezem, ki támogatja Puch László javaslatát, amely összefügg a 6. és 7. 
pontokkal? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 2. pont Nyikos László képviselő úr javaslata, amely összefügg a 4. ponttal. 
Kérdezem a Miniszterelnökség álláspontját. 

 
DR. FLAMICH GYÖRGYI (Miniszterelnökség): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs.) Szavazunk. Ki támogatja 

a javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 3. pont Szilágyi Péter képviselő úr indítványa. Kérdezem a Miniszterelnökséget. 
 
DR. FLAMICH GYÖRGYI (Miniszterelnökség): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Nem támogatja. Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs.) Szavazunk. Ki támogatja 
Szilágyi képviselő úr indítványát? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

Az 5. pont következik, amely összefügg a 8-assal, Puch László indítványa. Kérdezem 
a Miniszterelnökség álláspontját. 

 
DR. FLAMICH GYÖRGYI (Miniszterelnökség): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs.) Szavazunk. Ki támogatja 

Puch László képviselő úr indítványát? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 

Újabb helyettesítési megbízás érkezett: Molnár Attilát Gulyás Gergely helyettesíti. 
A 9. pont következik, Puch László indítványa. Kérdezem a Miniszterelnökséget.  
 
DR. FLAMICH GYÖRGYI (Miniszterelnökség): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólásra jelentkező hiányában szavazni fogunk. Ki 

támogatja Puch László indítványát? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott.  

A 10. pont Dióssi Csaba képviselő úr indítványa. Kérdezem a Miniszterelnökséget. 
 
DR. FLAMICH GYÖRGYI (Miniszterelnökség): Igen, támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Hozzászólás van-e? (Nincs.) Ki támogatja a javaslatot? 

(Szavazás.) 14 igen szavazattal a bizottság támogatta. 
A 11. pont az utolsó indítvány, Kiss Sándor képviselő úr javaslata. Kérdezem a 

Miniszterelnökséget, támogatja-e. 
 
DR. FLAMICH GYÖRGYI (Miniszterelnökség): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs.) Nincs, akkor szavazunk. 

Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

Nagyon szépen köszönöm a Miniszterelnökség képviselőjének a megjelenést. A 
napirendi pontot lezárom. 

A választási eljárásról szóló törvényjavaslat (T/8405. szám); kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása, első helyen kijelölt bizottságként 

Rátérünk a 2. napirendi pontunkra: a választási eljárásról szóló törvényjavaslathoz 
benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. 13 pontból áll az ajánlás. Köszöntöm 
Csonka Ernő államtitkár urat és munkatársát.  

Az 1. pontban Szakács Imre képviselő úr tett módosító javaslatot. Kérdezem először 
az előterjesztőt. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Én támogatom. 
 
ELNÖK: Támogatja. Államtitkár úr? 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tárcaálláspontot tudok képviselni: támogatjuk. 
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ELNÖK: Támogatják. Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs.) Hozzászólás nincs, 
szavazunk. (Szavazás.) 14 igen. (Jelzésre:) Az ellenzék igényli, hogy tartsunk ellenpróbát, 
akkor ezt a menetrendet fogjuk követni. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 2. ajánlási pontban Dúró Dóra és képviselőtársa, dr. Staudt Gábor tesz indítványt. 
Kérdezem az előterjesztő álláspontját. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Kérdezem az államtitkár urat. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatják. Staudt Gábor képviselő úré a szó. Parancsoljon! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, csak nagyon röviden érvelnék a 

javaslat mellett. Azt céloznánk meg, hogy ne alakulhasson ki olyan helyzet, hogy akár 2000 
állampolgár kerüljön névjegyzékbe egy szavazókörben. Ezt túl soknak tartjuk, ami már a 
szavazás lebonyolítását is megnehezíti. Erre tettünk javaslatot, hogy ez maximálisan 1000 
főben legyen meghatározva, és ehhez kérjük a támogatásukat. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő válaszol-e? Tessék, Gulyás képviselő úré a szó. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Mi úgy gondoljuk az eddigi tapasztalatok alapján, 

hogy lebonyolítható 2000-es számú szavazókörökkel is a választás, gond nélkül. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A kormány kíván-e reagálni? (Jelzésre:) Nem, köszönjük 

szépen. Úgy látom, a vitának ezt a részét lezárhatom, szavazhatunk. Ki támogatja Dúró Dóra 
és társai indítványát? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 3. pont következik, Szakács Imre képviselő úr indítványa. Kérdezem az előterjesztő 
álláspontját. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja-e? 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólás nincs, szavazhatunk. Ki támogatja Szakács 

Imre javaslatát? (Szavazás.) 14 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás mellett. A bizottság támogatta. 

A 4. ponttal kapcsolatban jelzéssel éltek, hogy a „76. Adatszolgáltatás a 
névjegyzékből” alatti szabályozást, amely a 156-158. §-okra vonatkozik, ezt bontsuk ketté. 
Parancsoljon, Vas képviselő úr! 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Csak jelezni szeretném, hogy én tettem a javaslatot, hogy 

erről külön szavazzunk, tehát a „76. Adatszolgáltatás a névjegyzékből” részről.  
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ELNÖK: Erről tehát külön kérem az előterjesztő nyilatkozatát. Ez az egész módosító 

javaslat összefügg a 8., 10. pontokkal is, de ezt most külön bontom. 
Először tehát, egyszerűsítve a helyzetet, a „76. Adatszolgáltatás a névjegyzékből” 156-

158. §-okra Puskás Imre képviselő úr által tett indítványról kérdezem az előterjesztő 
álláspontját, támogatja-e. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Igen, támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdés, észrevétel van-e? Hozzászólásra Staudt 

képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban a plenáris 

ülésen is elmondtuk, elmondtam súlyos aggályomat, most is ezt szeretném kifejezni a Jobbik 
nevében is: nem tartjuk jónak, hogy a választópolgárok adatait, személyi és lakcímadatait 
megkaphassák a jelöltek, illetve a jelölő szervezetek. Ezt az adatvédelmi törvénnyel sem 
tartjuk összeegyeztethetőnek, és semmi nem garantálja azt, hogy ez később illegális módon ne 
kerülhessen felhasználásra. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Vas Imre, majd Gulyás Gergely következik. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Csak annyit szeretnék erre mondani, hogy jelenleg is 

megvásárolhatják egyébként díj ellenében. Van egy miniszteri rendelet, amelyben pontosan 
szabályozva van, attól függően, hogy elektronikusan, papír alapon vagy milyen formában 
vásárolhatják meg. Úgyhogy ez megegyezik a jelenlegi szabályokkal, és jelenleg is letilthatja 
valaki ezeknek az adatainak a kiadását.  

Megjegyzem, hogy jelen pillanatban még nemcsak hogy az adatokat lehet 
megvásárolni, hanem a jegyző a hirdetőtáblára a választói névjegyzéket is ki kell függessze, 
amit egyébként ingyen bármikor bárki bemehet, és végignézheti. Nemcsak a pártok, mert itt 
csak a pártokról és a jelölő szervezetekről van szó, de a választói névjegyzéket bárki 
megnézheti. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Ipkovich képviselő úr! 
 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Ennek a pontnak a kapcsán általános érvénnyel mondom el, hogy a Magyar 
Szocialista Párt komolytalannak tartja ezt az egész eljárást. Szóval, egy többpárti demokrácia 
működését meghatározó alapjogszabály ilyetén megalkotása, hogy stanicliból előhúzott 
képviselői indítványokkal rendszeresen módosítjuk, azt a képet vetíti előre, hogy amit most 
elfogadunk, várhatóan ez sem az utolsó szabályozás lesz a választási kampányig, a következő 
választásig. Hiszen úgy látom, a kormányzó párt, visszaélve a kétharmados többségével, az 
aktuális közvélemény-kutatási adatok alapján ad hoc jelleggel változtatgat egészen alapvető 
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jogszabályokat. Ezért a magunk részéről az egész eljárást ellenezzük, és a demokrácia 
alapelveivel ellentétesnek tartjuk. 

Köszönöm a figyelmet. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Turi-Kovács Béla képviselő úr! 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Én a 144. §-hoz 70. pont alatt benyújtott, 

választási kampányra vonatkozó szabályozáshoz szeretnék hozzászólni. 
 
ELNÖK: Most még nem lehet, az a következő lesz, tisztelettel. Kettébontottuk, 

képviselőtársam: most a 76. pont alatt a 156-158. §-okra vonatkozó részt tárgyaljuk.  
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Tehát előbb vesszük azt, ami hátrébb van… 
 
ELNÖK: Igen, ezt majd utána, jó, képviselő úr? Semmi akadálya nincs, hogy 

hozzászóljon majd, csak ez most nem aktuális. 
Staudt képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Vas képviselőtársamnak 

szeretnék reagálni. Tökéletesen tudatában vagyok annak, hogy ez ma is lehetséges – nem jó a 
rendszer. De ha csinálunk egy új törvényt, akkor azért csinálunk új törvényt, mert szeretnénk 
jobbá tenni, vagy kiküszöbölni a hibákat.  

Azt én el tudom fogadni, hogy önök szerint ez nem hiba; szerintünk viszont hiba a 
rendszerben. De az ne legyen érv, hogy csak azért jó, mert jelenleg is benne van. Én úgy 
gondolom, az, hogy ez eddig is így működött, igaz, hogy fizetni kellett érte, egyrészt nem volt 
jó, másrészről viszont azért szűkebb korlátokat szabott ennek a dolognak, mert kevesen vagy 
csak a nagyobb jelölő szervezetek tehették meg azt, vagy a pénzesebb jelöltek. Azért 
ritkábban fordult elő ez az esetkör, mint abban az esetben fog, ha ez ingyenes lesz, és bárki 
megteheti. És a jelöltté válás is könnyebb egyébként. Semmi nem garantálja azt, hogy később 
ezeket a címeket felhasználják egyéb célra.  

Tehát én úgy gondolom, ebben persze lehet vita köztünk, nem kell egyetértenünk, de 
az én álláspontom az, hogy ez rossz irány, és az eddig meglévő hibákat küszöböljük ki ebben 
az új törvényben. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Vas Imre! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Igen, csak korábban is ezeknek az adatoknak a 

megsemmisítéséről, ha jól emlékszem, a választást követő három napon belül nyilatkozni 
kellett, hogy megsemmisítik, és annak azért büntetőjogi következménye is van, ha valaki 
esetleg nem a valóságnak megfelelően nyilatkozott.  

Másrészt Ipkovich képviselőtársamnak mondom, hogy nincsenek stanicliból előhúzott 
módosító indítványok. Vannak módosító indítványok, aminek az a célja, hogy a 
törvényjavaslatot jobbá tegyük. És ez egy képviselői alapjog. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönjük. A vita ezen részét lezártam.  
A „76. Adatszolgáltatás a névjegyzékből” 156-158. §-okra vonatkozó részt szavazásra 

teszem fel. Kérdezem képviselőtársaimat, ki támogatja. (Szavazás.) 14 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) 4 nem. A bizottság támogatta. 
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Most a fennmaradó rész tekintetében nyitom meg a vitát, amely összefüggésben van a 
8., 10. ajánlási pontokkal. Turi-Kovács Béla képviselőtársamé a szó. 

 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen. A 70. pont a választási 

kampányra vonatkozó megállapításokat tartalmaz, amely álláspontom szerint a későbbiek 
folyamán a választási kampányban, illetve az azt megelőző időszakban komoly zavarokat 
okozhat. Ugyanis azt tartalmazza, hogy választási kampánynak minősül a választópolgárok 
választói akaratának befolyásolása vagy annak kísérlete. Márpedig, akár kimondjuk, akár 
nem, két részből fog állni a kampány: az első, mozgósítás arra, hogy elmenjenek regisztrálni, 
a második pedig az érdemi kampány, hogy ki kire kíván szavazni. 

Ha szorosan veszem ezt a megállapítást, ebből az következik, hogy az is kampány, 
amikor arra igyekszem rábírni a polgárt, hogy elmenjen és regisztrálja magát, hiszen ez a 
választói akaratát befolyásolja. Azt az alapvető választói akaratát befolyásolja, hogy 
egyáltalán akar-e szavazni. Merthogy az is egy választói akarat, ha úgy döntök, hogy nem 
megyek el szavazni. Ebből következik, hogy ha nincs nemlegesen meghatározva, hogy ezt 
nem tekintjük a választási kampány részének, ebben az esetben itt olyan viták lehetnek ezen, 
amelyek aztán később nagyon nehezen lesznek feloldhatók. 

Ezért a magam részéről úgy gondolom, hogy e kettőt egyértelműsíteni kell. Világossá 
kell tenni, hogy az a része majd a választásnak, illetve a választási küzdelemnek, amikor a 
mozgósítás folyik annak érdekében, hogy elmenjem a polgár regisztrálni, az nem tekinthető a 
választási kampány részének, következésképpen ezt szabadon kifejthetik az egyes 
szervezetek. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az imént elfelejtettem megkérdezni, hogy az előterjesztő 

támogatja-e. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Egy mondatot muszáj ezzel kapcsolatosan 

mondanom. Az a módosító indítvány, amelyet Puskás Imre képviselőtársunk előterjesztett, 
nagy részben egyezik azzal, amit az 5. pontban Vas Imre képviselőtársunk terjesztett elő. 
Ezért én ezt feltételesen támogatnám azzal, hogy ha a bizottságtól egyharmados támogatást 
kap a javaslat, az nem feltétlenül lenne baj ebben a helyzetben. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A kormány hogyan nyilatkozik? 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A 4. pontot a 76. alcím kivételével nem támogatjuk, és a kapcsolódó 8., 10. 
pontokat sem. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Így venném akkor figyelembe Turi-Kovács Béla 

képviselőtársunk véleményét. Ki kíván a továbbiakban észrevételt tenni? Staudt képviselő úr, 
parancsoljon! 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Általánosságban, és éppen ami 

itt fel is merült, amit Gulyás képviselőtársam is mondott, elmondható – bár nem kérek erről 
szavazást, mert tudom, hogy mi lenne a vége –, én nem tartom ezt házszabályszerűnek, hogy 
kapcsolódó módosító javaslatokkal érdemi részeit szétbombázzák a törvénynek. Olyan 
módon, hogy látható, hogy hasonló javaslatokat nyújtanak be, tehát ugyanabban a konyhában 
készült, esetleg némi eltéréseket tartalmaz. Természetesen erre lehet azt mondani, hogy 
véletlen, vagy több oldalon keresztüli kapcsolódó módosító javaslatban hasonló javaslatok 
érkeznek kormánypárti képviselőktől. Ez azért sem jó, mert nincs meg a lehetőség arra – 
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Salamon képviselőtársammal volt egy vitánk ügyrendi kérdésekről, ami egyébként a plenáris 
ülésen is elhangzott a házszabály-módosítás kapcsán –, nos, ott elhangzott az, hogy a 
nagyszámú kapcsolódó módosítók miatt tulajdonképpen a plenáris vita olyan esetekben, mint 
ami ez is, ki van zárva, és csak a bizottság előtt lehet vitatkozni ezekről a javaslatokról. Ami 
még hagyján, de a nagyobb baj az, hogy ezekhez már egyéb módosítást nem lehet benyújtani, 
lévén, hogy kapcsolódó módosítók. Tehát ez nem egy jó gyakorlat, vagy nem a megfontolt és 
egyébként házszabályszerű törvényhozást segíti elő.  

De ami az érdemi részeket illeti – ez kicsit az ügyrendi észrevétel volt –, és akkor ezt 
itt mondom el, amennyiben Vas Imre 5. pontban előterjesztett javaslatában is megtalálható, 
akkor értsék oda is, úgyhogy ezt akkor most ebben a formában teszem meg. Egyrészt a 
kampányidőszaknak az urnák bezárásáig való meghosszabbítását vagy az addig való 
kiterjesztését nem tudjuk támogatni; már többször kifejtettük, hogy ennek milyen káros 
hatásai vannak. Illetve én azt fedezem fel itt a javaslatban, hogy a 150 méteres távolság, 
amelyet a szavazóhelyiségek bejáratától meghatároznak a szavazás napján való kampányra, az 
álságos, két okból is. Egyrészről ezt a határt nehéz meghúzni, hogy pontosan hol van ez a 150 
méter, illetve 150 méteren túl miért lehetne ezt megtenni. Tehát itt nem értem az érveket. 
Illetőleg úgy látom, biztosra mennek a kormánypárti képviselőtársaim, hiszen kiveszik a 
választási kampányból a választásra, a választási részvételre való buzdítást. Úgy érzem tehát, 
hogy ez egyfajta dupla bebiztosítása az eddigi tevékenységnek. Tehát nem csak arról van szó, 
hogy a választás napján is lehet kampányolni, ami jelen pillanatban nem megengedett, hanem 
ráadásul választási kampánynak nem fog minősülni az úgynevezett mozgósítás a választás 
napján, amikor körbejárnak, és az embereket szavazásra buzdítják.  

Aztán találunk egy olyan javaslatot benne, amely az írásban megbízott személyek 
kampánytevékenységére vonatkozik. Itt arról van szó, hogy ha valakit nyilvántartásba vettek, 
akkor utána ő vagy az írásban meghatalmazott, megbízott segédje végezhet 
kampánytevékenységet. Ez bizonyos esetekben nehézkessé teheti a kampányt, bár mondjuk, 
ezt majd a gyakorlat fogja eldönteni; lehet olyan pozitív – de ez, mondjuk, a bűnüldöző 
szervektől is függ – hozadéka is, hogy könnyebben ellenőrizhetővé teszi, ki az, aki éppen ott 
kampányol. Egy igazoltatás során aki megbízólevelet tud felmutatni, ez sok esetben nem 
feltétlenül káros. Ez azon múlik, hogy mennyire fogják ezeket a tevékenységeket ellenőrizni. 

S még egy dolog, amit szintén elmondtunk a plenáris ülésen is, hogy a 147. pontban a 
különböző reklámtevékenységekről van szó: az internetes sajtótermék esetében nem értjük, 
hogy ezek a sajtótermékek miért esnek kívül a kampánytevékenységen bizonyos 
időszakokban, vagy mi indokolja ezt a megkülönböztető figyelmet.  

De egészében szólva a fő problémánk az, hogy ezekhez a javaslatokhoz ebben a 
formában nem tudunk módosító vagy kapcsolódó módosító javaslatokat benyújtani. Tehát 
ilyen formában csak elutasítani tudjuk ezeket a javaslatokat összességében, még úgy is, ha 
adott esetben néhány jó javaslatot is találnánk benne.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Engedje meg, tisztelt képviselőtársam, hogy 

tájékoztassam: ellenzéki indítványra nyitottuk meg a részletes vitát. Valamennyi képviselő 
számára nyitva állt az idő kapcsolódó módosító javaslatok előterjesztésére. A beterjesztett 
indítványok pedig álláspontom szerint házszabályszerűek. Röviden ennyiben kívántam 
reagálni. 

Tessék parancsolni! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Nem szeretnék vitatkozni a 

házszabályszerűségről, mert szerintem ez egy parttalan vita lenne. 
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ELNÖK: Akkor meg kell jelölni, hogy a Házszabály melyik pontjába ütközik. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Igen, ezt meg tudnám tenni, képviselőtársam, de 

nem szeretném elhúzni a bizottság ülését, mert sok ilyen hasonló szavazásunk volt, amikor 
úgyis szavazással dől el. 

 
ELNÖK: Jó, csak azért, mert itt a Házszabály. (Derültség.) 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Én értem, és köszönöm a segítőkészségét, de a 

szavazás kimenetelével kapcsolatban viszont nincs kétségem. 
A lényeg viszont, hogy nem elterelve eljárásjogi kérdésekre a témát, a fő probléma az 

– és valóban, bárkinek van kapcsolódó módosítójavaslat-benyújtási lehetősége, én ezt 
tökéletesen tudom, de egy már benyújtott vagy önök által benyújtott kapcsolódó módosító 
csomagra vagy salátára már újabb kapcsolódó módosítókat nem lehet benyújtani, ha jól 
tudom. (Dr. Rubovszky György: Miért?) Tehát ehhez – akkor úgy kérdezem – a Vas Imre 
vagy Puskás Imre által benyújtott csomaghoz már nem lehet, mivel ezek kapcsolódó 
módosítók, újabb kapcsolódót benyújtani. (Dr. Rubovszky György: Nem ehhez. Az 
alaptörvényhez.) Tehát ezt azért a jegyzőkönyv szempontjából is szeretném tisztázni, nem 
arról van szó, hogy módosítókat ne lehetne benyújtani, ezeket megtettük. Hanem az ilyen 
érdemi, többoldalas, nagy horderejű kapcsolódó módosítóval behozott, sokszor a törvény 
érdemét átdolgozó javaslatokat nem lehet újabb kapcsolódó módosítókkal megpróbálni 
egyengetni. 

Ennyi lett volna. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem akarom ebben megnyitni különösebben a vitát. Az 

előterjesztőhöz fordulnék. Parancsoljon! 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm szépen. Turi-Kovács képviselőtársamnak 

szeretném jelezni, hogy amiről mi most vitatkozunk, ott két javaslatról van szó, és azt a jogos 
felvetést, amit képviselőtársam tett a Puskás-féle módosító indítvánnyal kapcsolatosan, azt 
megnyugtatóan rendezi Vas Imre képviselőtársunk javaslata, amikor azt mondja, hogy nem 
minősül kampánytevékenységnek a regisztrációra való buzdítás. Tehát ebből a szempontból 
ez rendezett. (Dr. Turi-Kovács Béla közbeszólására:) Igen, de ezért javasoltam azt, hogy a 
Puskás-féle módosító indítványnak legfeljebb egyharmados támogatást adjon a bizottság, és 
Vas Imre képviselőtársunk módosító indítványát viszont támogassa. 

A 150 méterrel kapcsolatosan eddig is voltak ilyen jellegű szabályok a választási 
eljárási törvényben. Tehát szerintem különösebb nehézséget ez nem fog jelenteni. Ahogyan a 
választási kampánynál is szerintem konszenzus volt eddig abban, hogy nincs értelme az 
internet és Facebook korában kampánycsendről a korábbiak szerint beszélni. Az egy indokolt 
korlátozás, hogy választási nagygyűlés már a választást megelőző napon ne legyen, és esetleg 
kampányhirdetések se legyenek már akkor. De ezen túlmenően semmi értelme nincs a 
kampányidőszak korlátozásának és a kampánycsend intézményének.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, ezt a vitát lezárhatjuk. 
Szavazni fogunk Puskás Imre képviselőtársam indítványáról a „76. Adatszolgáltatás a 

névjegyzékből” kivételével, hiszen azt már megtettük.  
Kérdezem, ki támogatja az indítványt. (Szavazás.) 6 igen. A bizottság nem támogatta, 

de egyharmad támogatást kapott, úgyhogy ellenpróbát nem tartunk. 
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Itt egy technológiai megjegyzési rész is van: a kapcsolódó módosító javaslat 
elfogadásához – az alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján – a 
jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges. Ki ért ezzel 
egyet? (Szavazás.) 14 igen. Ki nem ért egyet ezzel? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett ezzel egyetértett a bizottság. Köszönöm 
szépen. 

Áttérünk a versengő javaslatra, a Vas Imre képviselő úr által tett indítványra, amely az 
5. pontban szerepel, és összefügg a 13. ponttal. Kérdezem az előterjesztőt, támogatja-e. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatják, köszönjük. Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs.) Úgy látom, ezt a 

vitát kimerítettük a Puskás-féle indítvány kapcsán, akkor szavazásra kerülhet sor. Ki 
támogatja Vas Imre képviselő úr indítványát, amely összefügg a 13. ponttal? (Szavazás.) 14 
igen szavazattal elfogadtuk. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. 

Álláspontunk szerint a kapcsolódó módosító javaslat elfogadásához itt is az 
alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési 
képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges. Ki támogatja ezt a felvetést? 
(Szavazás.) 14 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 
tartózkodás. Így fogunk tehát erről is szavazni a parlamentben. 

A 6. pont következik, Dúró Dóra, Staudt Gábor és képviselőtársaik javaslata. 
Kérdezem az előterjesztőt. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a kormányt. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdése van Staudt képviselő úrnak. Parancsoljon! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Azt szeretném kérdezni, hogy milyen ésszerű, 

megmagyarázható, demokratikus indokot lát a kormány vagy az előterjesztő arra, hogy ezt ne 
támogassa.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gulyás képviselő úré a szó. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm szépen. Aki előtt nincs ott esetleg a 

javaslat, a szöveg arra irányul, hogy a jelölő szervezet logóját a 20 milliméter magas és 40 
milliméter széles helyen kívül lehessen elhelyezni 40 milliméter magas és 20 milliméter 
széles területen is. Egyrészt érzem én, hogy ez egy nagyon fontos vita, de talán a jelentősége 
mellett is túlzott, hogy ilyen hosszan beszélgetünk róla. Viszont az tény, hogy a szavazólap 
egységes kinézete azt kívánja meg, hogy ne teljesen eltérő helyet foglaljanak el a logók, itt 
pedig ez azt eredményezné, hogy az egyik hosszú, a másik pedig széles. Nem értem, melyik 
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párt; gondolom, akkor a Jobbiknak olyan logója van, ami… (Dr. Staudt Gábor: A Fidesznek 
pedig érdekes módon épp az ellenkezője.) Majd ehhez alakítjuk mi is a logónkat. (Derültség. – 
Dr. Staudt Gábor: Fantasztikus!)  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Staudt képviselő úr! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Nem tudom elfogadni a választ, 

lévén, a fő szempont az lenne, hogy minden szervezetnek, jelölő szervezetnek ugyanakkora 
logója lehessen. Ez így lenne demokratikus, így lenne az esélyegyenlőség szempontjából is 
megmagyarázható. 

Egészen egyszerűen azt egy – nem tudok mást mondani – pitiáner hozzáállásnak 
tartom, hogy mondjuk, pártok közt abban tegyünk különbséget, hogy a logójuk állított vagy 
fektetett módon értelmezhető, ha köznapian szeretném megfogalmazni. És ez azt fogja 
eredményezni, hogy mondjuk, a Jobbik esetében – tehát igen, konkrétan a Jobbik esetében is, 
de ez több pártot is érinthet –, ha a logóját egy fektetett téglalapban kell elhelyezni, akkor 
körülbelül harmad akkora lesz, mint mondjuk, egy Fidesz-logó. Ha ez demokratikus önök 
szerint, akkor a demokráciafelfogásukkal van gond, és egész egyszerűen nem tudok mást 
mondani, ezt egy pitiáner hozzáállásnak tartom. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A megjegyzéseket az alkotmányügyi bizottság tárgyalási 

stílusának megfelelően kérem megtenni. (Dr. Staudt Gábor: Elragadott a hév, elnök úr. – 
Derültség.) Köszönöm szépen. 

További hozzászólásra jelentkező hiányában szavazni fogunk a 6. pontban szereplő 
indítványról, Dúró Dóra és képviselőtársai javaslatáról. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 
2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 7. pont szintén Dúró Dóra, Staudt Gábor és képviselőtársaik indítványa. Kérdezem 
az előterjesztő álláspontját. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: A kormány? 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatják. Hozzászólásra Staudt Gábor képviselő úré a szó. 

Parancsoljon! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Kérdezni szeretnék nagyon 

gyorsan és röviden. Mi az oka annak, hogy nem támogatják azt a javaslatot, miszerint a 
mozgóurnával szavazás metódusa alatt kampányt folytatni ne lehessen? Tehát akkor önök 
szerint az egy helyes gyakorlat, hogy kimegy a mozgóurna, és közben is ugyanúgy 
kampánytevékenységet lehet folytatni. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Gulyás Gergely előterjesztőé a szó. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Az én felfogásom szerint e tekintetben a 

mozgóurnával szavazásnál a szavazóhelyiség szabályai érvényesek. Tehát ezt a törvény 
egyértelműen rendezi.  
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Kíván-e reagálni erre, képviselőtársam? (Jelzésre:) Nem. 
Szavazás következik. Ki támogatja Dúró Dóra és társai indítványát? (Szavazás.) 2 

igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 9. ajánlás pont következik, Mátrai Márta képviselőtársunk indítványa. Kérdezem az 

előterjesztő álláspontját. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Technikai jellegű módosítás, támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel hiányában szavazunk. Ki támogatja ezt a technikai 

módosító javaslatot? (Szavazás.) 16 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) Nem volt. A bizottság tehát támogatta. 

Most rátérünk a 11. pontban Mátrai Márta képviselőtársunk által tett indítványra. 
Előterjesztő? 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs.) Szavazás következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 14 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság tehát támogatta az indítványt. 

A 12. pontban Vas Imre képviselőtársunk indítványához érkeztünk. Kérdezem az 
előterjesztő álláspontját. 

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

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólásra jelentkező van-e? (Nincs.) Szavazás következik. Ki támogatja 

Vas Imre indítványát? (Szavazás.) 14 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 13. pontot már elbíráltuk az 5-ösnél, azonban itt is szavaznunk kell arról, hogy a 
kapcsolódó módosító javaslat elfogadásához az alaptörvény idevonatkozó rendelkezése 
értelmében a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges. 
Ki támogatja ezt a felvetést? (Szavazás.) 14 igen szavazattal elfogadtuk. Ki nem támogatja? 
(Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás volt-e? (Szavazás.) 4 tartózkodás. 

Ehhez a napirendi ponthoz van egy feljegyzés dr. Salamon László elnök úr részére a 
T/8405. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok elfogadásához szükséges 
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többség kapcsán. Kérdezem képviselőtársaimat, jóvá tudjuk-e hagyni az írásban előterjesztett 
részt, mely szerint az elfogadáshoz a jelen lévő képviselők kétharmadának az „igen” 
szavazata szükséges az ott megjelölt szakaszokhoz. Ezt a titkárságunk készítette. 

Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 14 igen. Ki nem 
fogadja el a feljegyzés tartalmát? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 4 
tartózkodás mellett a bizottság ezzel egyetértett. 

Van-e ehhez a napirendi ponthoz még olyan, amit nem bíráltunk el, vagy egyéb 
észrevétel valamely képviselőtársunk részéről? (Jelzésre:) Igen, így van. Salamon László 
elnök úr részére Ágostházy Szabolcs hivatalvezető-helyettes elküldte, illetve a Házszabály 
130. §-a alapján ide továbbította Kéthelyi Mátyás történész levelét, amelyben az új választási 
rendszerrel kapcsolatban tesz javaslatot, észrevételt. Ezt a képviselőtársaim megkapták, 
forgassák szeretettel. 

Parancsoljon, képviselő úr! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Inkább egy ügyrendi jellegű észrevételem van, 

köszönöm szépen. Nem tudom, hol van a hiba, de most egy szeptember 7-ei levélről 
beszélünk, és Ágostházy Szabolcs hivatalvezető-helyettes levele, amelyben továbbította ezt az 
elnök úr számára, az október 31-ei, jelen pillanatban pedig november 8-a van. Nem tudom, 
hol van a rendszerben a hiba, de a jövőben, ha lehet, jó lenne, ha korábban megkaphatnánk 
ezeket a leveleket.  

 
ELNÖK: Egyetértek ezzel a felvetéssel. Valóban így van, hogy a postázó kicsit 

hatékonyabban is működhetne a Házban. Ezt hivatalvezető úrnak jelezni fogjuk, de a 
jegyzőkönyvet úgyis megkapják. Köszönjük szépen. 

Ha nincs további észrevétel, ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen a 
megjelenést a kormány képviselőinek. 

„Egyebek” napirendi pontban Vas képviselő úr, parancsoljon! 

Egyebek 

DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tegnap a vita vége felé Schiffer 
képviselőtársunk, hát, hogy úgy mondjam, kétségbe vonta azt, hogy Papcsák képviselőtársam 
és jómagam igazat állítunk azzal, hogy a választási eljárási törvényhez benyújtott, tehát a 
választójogi törvénynek az a módosítása, amely a szavazóköröket érinti, nem felel meg a 
valóságnak az, hogy ez tartalmában nem érinti a választókörzeteket. Szeretném jelezni, hogy a 
székesfehérvári, illetve a pécsi módosítás egyetlenegy embert sem érint. A szegedi 
módosításnál 56 embert érint; ezt gyakorlatilag azért kellett módosítani, mert a szavazókört 
nem lehetett volna kialakítani. Debrecen vonatkozásában egyrészt érinti a Kossuth tér 1. 
számot, ami egyébként a debreceni Nagytemplom, ahova egyébként a dolog jellegénél fogva 
senki nincs bejelentkezve. Másrészt pontosításra került, hogy az Árpád tér tekintetében három 
országgyűlési választókörzet van, melyik melyik választókörzethez tartozik. És még egy 
dolog van, amely 50 embert érint, ez a Torzó-csatorna (?), ennek tekintetében megint azért 
kellett módosítani, hogy a szavazóköröket ki lehessen alakítani. 

Tehát gyakorlatilag az egész, amit itt felsoroltam, körülbelül száz embert érint 
összesen. Tartalmában tehát a választókörzeteket gyakorlatilag nem módosítja. (Dr. Staudt 
Gábor: A jegyzőkönyv kedvéért: nincs itt Schiffer képviselő úr.) Igen, csak azért szerettem 
volna elmondani, hogy erre reagáljunk, mert ott nyilván nem volt előttünk az összes térkép, és 
nem tudtuk azonnal összehasonlítani, de utána ezt megtettük. 

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Valóban, egyébként Schiffer képviselőtársunk azért 
sértette meg a vita rendjét, hiszen nem a részletes vitában mondta el az ezzel kapcsolatos 
észrevételét, hanem a napirend lezárását követően ügyrendi indítványt tett, és ez – hogyan 
fogalmazzak… – kicsit aggályosnak tűnt. Erre igazából már – engem hazugozott le – nem 
tudtam érdemben reagálni. Ezt sajnálatosnak tartom, méltatlannak az alkotmányügyi bizottság 
eddigi szelleméhez. 

Köszönöm szépen a részvételt, további szép napot és jó munkát kívánok. Köszönjük 
szépen a megjelenést. 

Az ülést bezárom. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 48 perc)  
  

Dr. Papcsák Ferenc 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 

 


