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Napirendi javaslat  
 
1. Zárószavazások előkészítése:  

a) A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és 

védelméről szóló törvényjavaslat (T/8481. szám)  

b) A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel 

Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/8749. szám)   

 

2. A kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/8886. szám)  

(Állásfoglalás kialakítása a törvényjavaslat minősített többségű döntést igénylő 

rendelkezéseiről)   

 

3. Az Országgyűlés elnökének OE/533/2012. számú megkeresése az Országgyűlésről 

szóló 2012. évi XXXVI. törvény tárgyalási rend fenntartására és a fegyelmi 

jogkörre vonatkozó rendelkezéseinek értelmezése tárgyában  

(AIB-163/2012.)  

(Állásfoglalás kialakítása az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 

61. §-a szerinti eljárásban)  

 

4. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről:  

a) A nemzeti vagyon visszaszármaztatásáról szóló törvényjavaslat (T/8807. szám) 

(Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  

b) A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és a büntető 

törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 

(T/8856. szám)  

(Mesterházy Attila (MSZP) képviselő önálló indítványa)  

c) Magyarország Alaptörvényének módosítása címmel benyújtott, az alaptörvény 

elfogadására, illetve módosítására irányuló javaslat (T/8988. szám)  

(Jávor Benedek és dr. Schiffer András (LMP) képviselők önálló indítványa)  

 

5. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

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

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) megérkezéséig dr. Mátrai Mártának (Fidesz) 
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) megérkezéséig dr. Puskás Imrének (Fidesz)  
Gulyás Gergely (Fidesz) Kozma Péternek (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) távozása után dr. Gruber Attilának (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) távozása után dr. Molnár Attilának (Fidesz) 
Dr. Vitányi István (Fidesz) megérkezéséig dr. Szakács Imrének (Fidesz)  
Dr. Varga László (MSZP) dr. Bárándy Gergelynek (MSZP)  
Dr. Steiner Pál (MSZP) megérkezéséig dr. Lamperth Mónikának (MSZP) 
Dr. Staudt Gábor (Jobbik) dr. Gyüre Csabának (Jobbik)  
Pősze Lajos (független) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Harsányi Zsolt főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
Zsarnóci Csaba helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 2 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

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

Ülésünket megnyitom. Napirendi javaslatomat képviselőtársaim írásban megkapták, 
ezt változatlanul tartom fenn. A napirendi javaslathoz módosító javaslat nem érkezett.  

A döntés előtt rögzítjük a helyettesítések rendjét: Staudt Gábort Gyüre Csaba, Steiner 
Pált Lamperth Mónika, Bohács Zsoltot Puskás Imre, Varga Lászlót Bárándy Gergely, Pősze 
Lajost Vas Imre, Papcsák Ferencet Mátrai Márta helyettesíti. 

Határozathozatal következik. Ki ért egyet a napirenddel? Az igenlő szavazatokat 
számolom. (Szavazás.) 21 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a bizottság a napirendet. 

Zárószavazások előkészítése 

a) A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és 
védelméről szóló törvényjavaslat (T/8481. szám) 

Első napirendi pontunk: zárószavazások előkészítése, két törvényjavaslattal kell 
foglalkoznunk.  

Az első a T/8481. irományszámú, a létfontosságú rendszerek és létesítmények 
azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló törvényjavaslat, amelyhez egyetlenegy 
módosító javaslat érkezett az előterjesztő kormány részéről, amelyet Harsányi Zsolt 
főosztályvezető úr képvisel. Mivel a módosító javaslatot az előterjesztő nyújtotta be, nem kell 
megnyilatkoztatnom. 

Nyelvhelyességi módosító javaslatról van szó. Ki kíván hozzászólni? (Nincs 
jelentkező.) Ha senki, akkor határozathozatal következik. Ki ért egyet vele? Az igenlő 
szavazatokat számolom. (Szavazás.) 21 igen szavazattal a bizottság támogatta a módosító 
javaslatot. 

Ezzel a törvényjavaslat tárgyalását lezártuk. 
Következik a T/8749. irományszámú, a Magyar Export-Import Bank 

Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi 
XLII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitára történő előkészítése. (Jelzésre:) 
Mindjárt megérkezik az előterjesztő is. Megvárjuk az előterjesztő beérkezését. Egyébként 
három, koherenciazavart kiküszöbölő javaslattal kell foglalkoznunk. Mind a hármat az 
előterjesztő terjesztette elő, tehát egyébként őket nyilatkoztatni nem kell. (Jelzésre:) Jelzés 
érkezett, hogy most lépnek be a kormány képviselői a kapun, úgyhogy azt javaslom, ezt most 
hagyjuk függőben. 

A kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/8886. szám); állásfoglalás kialakítása a törvényjavaslat minősített 
többségű döntést igénylő rendelkezéseiről 

Térjünk át a 2. napirendi pontra: a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes 
törvények módosításáról szóló T/8886. számú törvényjavaslat esetében állást kell foglalnunk 
a törvényjavaslat minősített többségű döntést igénylő rendelkezéséről.  

Ebben a törvényjavaslatban mi nem vagyunk kijelölt bizottság, viszont arról, hogy 
valami sarkalatos törvényként bocsátandó-e szavazásra vagy sem, a bizottságunknak kell 
állást foglalnia, és ez olyan formában kell itt most megtörténjék, hogy Bóka István képviselő 
úr módosító javaslatai közül azt, aminél ez fölmerül, ott állást kell foglalnunk, hogy 
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támogatja-e vagy sem a bizottság. Kérem tehát, vegyük elő a T/8886/11. számú módosító 
javaslatot, és annak a 8. pontja tartalmazza a sarkalatos törvény szavazására vonatkozó 
klauzulát, megjelölve azokat a helyeket a törvényben, ami erre vonatkozik.  

Ebben a körben is a kormány az előterjesztő, képviselője Harsányi Zsolt 
főosztályvezető úr. Először őt kérdezem, egyetért-e Bóka képviselő úr 8. módosító 
javaslatával. 

 
DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. A 

módosító javaslatokról a múlt alkalommal a kormány is tárgyalt, és úgy döntött, hogy 
támogatja ezt a módosító javaslatot.  

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

Nincs hozzászólásra jelentkező. Határozathozatal következik. Ki támogatja a 8. pontban 
foglalt javaslatot? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen szavazattal a 
bizottság támogatta ezt a javaslatot. 

Ezzel a napirendi pontot lezártuk. Most visszatérünk zárószavazás előkészítésére. 

Zárószavazások előkészítése 

b) A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel 
Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/8749. szám) 

Az 1. napirendi pont b) pontja következik: a T/8749. számú törvényjavaslat záróvitára 
történő előkészítésére. Üdvözlöm Zsarnóci Csaba helyettes államtitkár urat a kormány 
képviseletében. A kormány az előterjesztő. Három ajánlási pontról kell állást foglalnunk, 
mind a hármat az előterjesztő terjesztette elő. 

Az 1. pont fölött megnyitom a vitát. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 
következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság támogatta. 

A 2. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság támogatta. 

A 3. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság támogatta. 

Ezzel ennek a napirendi pontnak is a végére értünk. 

Az Országgyűlés elnökének OE/553/2012. számú megkeresése az Országgyűlésről szóló 
2012. évi XXXVI. törvény tárgyalási rend fenntartására és a fegyelmi jogkörre 
vonatkozó rendelkezéseinek értelmezése tárgyában  (AIB-163/2012. szám) 

Az elnök előterjesztése 

A 3. napirendi pontunk az ügyrendi kérdés: az Országgyűlés elnökének megkeresése 
az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény tárgyalási rend fenntartására és a 
fegyelmi jogkörre vonatkozó rendelkezéseinek értelmezése tárgyában. 

Képviselőtársaim megkapták házelnök úr levelét, amely föltárja a problémát; én ezt 
részletezni nem kívánom. Az általános érvényű állásfoglalás tervezetében, tulajdonképpen 
elfogadva az elnöki értékelést, teszek javaslatot. Az elnök úr levele is tartalmazza azt, hogy a 
házelnök fegyelmi jogkörére az országgyűlési törvény 50. §-a vonatkozik, míg a bizottságok 
elnökének fegyelmi jogkörére az 52. §, amelyik világosan meghatározza szakaszokra 
utalással, hogy mikor milyen eszközöket vehet igénybe a bizottsági elnök. 

Ugyebár a kérdés arra irányul, hogy mi történik akkor, ha tettlegesség vagy fizikai 
erőszak a bizottság ülésén következik be. Még egyszer mondom, maga az elnöki levél utal 
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arra, hogy a bizottsági elnöknek tulajdonképpen itt nincs hatásköre, illetve hogy az 
országgyűlési törvény az Országgyűlés elnöke, a házelnök részére az Országgyűlés plenáris 
ülésén történtekkel kapcsolatban biztosít hatáskört. Ezzel az értékeléssel egyetértve 
készítettem el az állásfoglalás-tervezetet, amely elsősorban azt hangsúlyozza, hogy az 
Országgyűlés jogai gyakorlásának biztosítása és az Országgyűlés tekintélyének megóvása egy 
általános elnöki, házelnöki feladat, mely az Országgyűlés működésének minden elemére, így 
a bizottságok működésére is kiterjed.  

A második bekezdésben minősíteni javaslom a fizikai erőszakot, mint olyan, ami az 
Országgyűlés jogainak és tekintélyének egyik legsúlyosabb megsértése. Mivel azonban az 
eljárás rendjére nézve, és arra, hogy a házelnöknek milyen eszközei lehetségesek ilyen 
esetben a bizottságban történtekkel kapcsolatosan, ez részletesen szabályozva sem az 
országgyűlési törvényben, sem a határozati Házszabályban nincs, ezért ez az állásfoglalás 
kifejezésre juttatja, hogy itt egy halaszthatatlan jogalkotási feladat áll fenn.  

Végül a harmadik bekezdés utal arra, hogy Házszabályon kívüli lehetőségek is adva 
vannak, ha és amennyiben bűncselekmény gyanúja forog fenn. A fizikai erőszak a magyar 
büntetőjog szabályozása szerint valamilyen bűncselekményt megvalósít; anélkül, hogy más 
témákat idehoznék, hozzáteszem: történjék ez a fizikai erőszak családon belül vagy családon 
kívül, mint ahogy a jelen esetben, ami ennek az egész ügynek az apropóját képezte, 
megtörtént. Tehát ilyen esetben a házelnöknek rendelkezésére áll büntetőeljárás 
kezdeményezésének a lehetősége is.  

Ez az, amit a hatályos jog szerint véleményem szerint általános érvényű 
állásfoglalásként ki tudunk mondani; nem többet, még egyszer jelezve, hogy valóban 
halaszthatatlan jogalkotási feladat annak a rendezése, hogy mi történik bizottsági ülésen 
elkövetett erőszak esetében; hogyan lehet a házelnököt olyan helyzetbe hozni, milyen 
szabályokkal, ami valóban alkalmas arra, hogy függetlenül az egyéb jogi lehetőségek 
igénybevételétől, biztosítsa az Országgyűlés tekintélyének és jogainak a megóvását.  

Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Rubovszky képviselő úr! 

Észrevételek 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelettel, én egyetértek ezzel az 
állásfoglalással. Annál is inkább, és különösen a második bekezdésével, mert úgy a határozati 
Házszabály, mint az országgyűlési törvény a fegyelmi jogkört érdekes módon odavágta a 
mentelmi bizottsághoz, anélkül, hogy körülírta volna. Egyszerűen az ülésvezető elnökök és a 
bizottság közti hatályos kör megállapítása sem derül ki a törvényből.  

Én úgy tudom, hogy állítólag készül egy új Házszabály; ha ez így igaz, akkor valahogy 
tájékoztatni kellene őket arról, hogy ezt a jogkört is szíveskedjenek, ezt, hogy „túl a fizikai 
erőszakon”… Én itt például a legnagyobb frászban vagyok, mióta az szmsz-be belevettük, 
hogy mit csinálunk, de ha az elnök fegyelmi büntetésként pénzbírságot szab ki, a 
Házszabályból nem derül ki, hogy az összegszerűséget ki állapítja meg. Meg az sem derül ki, 
hogy például egy bírságról szóló határozat ellen van-e jogorvoslat vagy nincs. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? (Nincs ilyen jelzés.) Ha nincs, én 

nem kívánok erre külön reflektálni.  

Határozathozatal 

Határozathozatal következik. Kérdezem, ki ért egyet az általános érvényű 
állásfoglalással. Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 26 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadta a bizottság az általános érvényű állásfoglalást. 
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Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről 

Képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről szóló döntések meghozatala 
következik.  

Ezek körében, tájékoztatom a bizottságot, Lenhardt Balázs képviselő úr kérte, hogy az 
ő törvényjavaslatának, a nemzeti vagyon visszaszármaztatásáról szóló törvényjavaslatnak a 
tárgyalását halasszuk el, mert külföldön tartózkodik. Én egy ilyen kérelmet mindig ahhoz 
képest támogatok vagy ellenzek, hogy a 30 napos határidőben benne maradunk-e vagy nem. 
Ha nem maradunk benne, akkor házszabálysértő lenne egy ilyen kérelem teljesítése. A jelen 
esetben azonban benne maradunk, tehát én magam is azt javaslom, hogy a bizottság vegye 
tekintetbe ezt a kérést, és vegyük le a napirendről. Ez tulajdonképpen egy napirend-
módosítási indítvány. Javasolni fogom a jövő hétre a fölvételét, ez természetes. 

Ez tehát éppenséggel egy napirend-módosítási javaslat az elnök részéről. Ha ezzel 
kapcsolatban nincs észrevétel, akkor ezt szavazásra teszem fel. Ki ért egyet azzal, hogy 
Lenhardt Balázs képviselő úr indítványát ne ma tárgyaljuk? Az igenlő szavazatokat 
számolom. (Szavazás.) 26 igen szavazattal a bizottság egyhangúlag levette a napirendről. 

b) A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és a büntető törvénykönyvről 
szóló 2012. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8856. szám) 

Következik a b) pontban a büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és a 
büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról szóló T/8856. számú 
törvényjavaslat megtárgyalása, Mesterházy Attila képviselő úr önálló indítványa. Tehát 
mindkét büntető törvénykönyvet, a jelenleg hatályban lévőt és a majd hatályba lépőt is 
módosítani javasolja a képviselő úr.  

Az előterjesztő nincs jelen, ez a tárgyalást nem akadályozza. A kormány képviselete 
nem biztosított; ez sem előírás. 

Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Bárándy Gergely képviselő úré a szó. 

Hozzászólások 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Azt gondolom, hosszan nem érdemes, illetve inkább így fogalmazom: nem 
szükséges ismertetni ezt a javaslatot, hiszen az ott megfogalmazottak magukért beszélnek. 
Gyakorlatilag egy olyan módosításra tesz javaslatot a frakcióvezető úr, amely a büntető 
törvénykönyvben fokozottabb védelmet biztosítana a rendezvények helyszínén munkájukat 
végző újságíróknak, illetve a sajtó egyéb képviselőinek. Erre, én azt gondolom, az elmúlt 
időszak történéseit figyelembe véve, egyértelműen igazolhatóan szükség van. Ezért kérem a 
tisztelt bizottságot, hogy támogassa ezt a javaslatot. 

Természetesen, ha szakmai szempontból bárkinek kiegészítése vagy más javaslata 
van, azt meg lehet fontolni. De úgy gondolom, a tárgysorozatba-vételt illetően, ami azt jelzi 
szokásainknak és a Házszabálynak megfelelően, hogy ez a probléma él és létezik és kezelni 
kell, ez vitathatatlan, úgyhogy én kérem tehát a bizottságot, hogy támogassa a tárgysorozatba-
vételt. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Schiffer András képviselő úré a szó. 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én már csak annál is 

inkább támogatom a tárgysorozatba-vételét ennek a javaslatnak, hiszen pont az előző 
kormányzati ciklus alatt volt olyan eset, amikor újságírókat rendőrök inzultáltak teljesen 
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jogszerűtlenül. És már akkor jogvédő szervezetek fölvetették azt, hogy például rendezvények 
esetén, de egyébként is a médiamunkásoknak egy fokozott védelmet kellene biztosítani. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ugyanezt szerettem volna mondani, amit 

Schiffer András képviselőtársam, hogy én azt gondolom, ez az a javaslat tipikusan, ahol 
tényleg az üléspont változtatta meg az álláspontot az MSZP-nél. Én ezért nem gondolom azt, 
hogy ez a javaslat támogatható, mert nem egy olyan hiteles forrásból érkezik, amely méltó 
lenne az ügyhöz, és nem vehető komolyan mindaz az indokolás sem, amit itt elmondtak. 
Hiszen számos olyan esetet tudunk, bizonyítottunk, 2006 őszéről is, de még korábbról is, már 
2002. július 4-én is volt ilyen eset, de rengeteg, számos ilyen tüntetést tartalmaz az a jelentés, 
amelyet az emberi jogi bizottság elfogadott az elmúlt nyolcévi, 2002-2010 közötti 
jogsértésekről, ahol ilyen esetekkel találkoztunk.  

Az, hogy a jogalkotási folyamatban miért most jutott eszébe az MSZP-nek ez, ez azért 
elgondolkodtató kérdés. A büntető törvénykönyv, az új Btk. vitája lezajlott, ott egyetlen ilyen 
módosító javaslatuk nem volt.  

Elviekben azt kell mondanom, nem ellenezhető az, hogy valamilyen jelentősebb 
mértékű védelmet kapjon a hivatalos személyekhez képest a sajtómunkatársak tevékenysége. 
De én azt ellenezném, hogy ez teljes mértékben megegyező szintre kerüljön a hivatalos 
személyek kategóriájával, mert akkor viszont elmosnák azt a különbséget, ami egyébként a 
hivatalos minőségben eljáró szervek védelméhez fűződő szempontokat és a más szereplőket 
jelenti. El lehet ezen gondolkodni, de mindenképpen az előterjesztő személyére tekintettel mi 
ezt nem tudjuk támogatni, tehát elvi okokból sem. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? Bárándy Gergely képviselő úré a 

szó. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm, elnök úr, csak nagyon röviden. Én 

annak örülök, hogy az előttem megszólaló két képviselő bár természetesen nem hagyta ki a 
korábbi kormányoknak a simpfölését, de azért alapvetően a javaslatot, úgy érzem, szakmai 
szempontból támogatta.  

Furcsállom Gaudi képviselő úrnak az előző mondatait, mert eddig én úgy tudtam, és 
elég gyakran ismételte azt a mondatot Gaudi képviselő úr, ha nem is szó szerint így, hogy 
nem az a fontos, hogy egy javaslat honnan jön, hanem az, hogy mit tartalmaz. Azaz, hogy ha 
ő egyetért egyébként szakmai szempontból ezzel a javaslattal, akkor furcsa, hogy most éppen 
ennél a javaslatnál nézi azt, hogy kitől származik a javaslat. 

Hogy miért most, és miért nem az új Btk. vitájában, ezt kritikaként föl lehet vetni, 
képviselőtársaim, de én azt gondolom, pont az új Btk. elfogadása óta eltelt időszak során 
történt események világítottak rá arra, hogy szükség lehet egy ilyen tartalmú szabályozásra. 
Megjegyzem, ha ezzel mindenki ilyen mértékben egyetért, és 2006-tól egyetért ezzel a 
témával, akkor furcsa az, hogy a Jobbiknak a sok tucat módosító javaslatai közé nem fért be 
egy ilyen tartalmú, és az LMP sem javasolt egyébként korábban ilyen tartalmú módosító 
javaslatot. Úgyhogy én azért azt gondolom, amikor kritizálják azt, hogy miért most, akkor 
kicsit nézzenek magukba ezek a képviselőtársaim, és kérdezzék meg maguktól, korábban 
miért nem javasoltak ilyen tárgyú törvénymódosítást, ha egyébként ez számukra korábban is 
fontos volt. 

Még egyszer mondom, mi azért mostanra időzítettük ezt, mert az új Btk. óta eltelt 
időszaknak a történései világítottak rá az én meglátásom szerint ennek a szabályozásnak a 
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hiányára. És azt kérem képviselőtársaimtól, én szívesen elfogadom és meghallgatom 
századszor, ezredszer, tízezredszer azt, hogy az előző kormánynak milyen hibáit róják fel, de 
most fókuszáljanak erre a javaslatra, és támogassák, ha és amennyiben szakmailag 
egyetértenek vele.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Schiffer András képviselő úr! 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Szóval azért, ami sok, az sok! Én, ellentétben 

Gaudi képviselőtársammal, továbbra is azt követem, hogy egy javaslatnak a tartalmát nézzük, 
és nem azt, hogy ki terjeszti elő. De! Szóval, azért Bárándy képviselő úr ne legyen már 
megsértve! Nem simpfölésről van szó, meg az előző kormány hibáiról van szó! Arról van szó, 
hogy sorozatban történtek a megelőző kormányzati ciklusokban olyan súlyos rendőri 
jogsértések, amelyek tömegével nem lettek kivizsgálva, a politikai felelősség végképp nem 
lett megállapítva! A konkrét eset, amit idéztem, a MÚOSZ székházában volt egy kerekasztal 
jogvédő szervezetekkel, ahol az önök rendőrfőnökei még minket oktattak ki.  

Szerintem egy kismértékű szerénység azért nem ártana! Nincs abban a helyzetben a 
Szocialista Párt, hogy itt ebben a kérdésben másoktól kérje számon, hogy miért nem tett 
javaslatokat. Kellene némi önreflexió!  

Meg fogom szavazni a tárgysorozatba-vételt, viszont ezt az eléggé elemelkedett és az 
önreflexió teljes hiányáról tanúskodó hangvételt visszautasítom! 

 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ebben is szeretnék csatlakozni Schiffer 

Andráshoz. Fel kell hívnom Bárándy Gergely figyelmét, elmondtam, hogy a javaslat alapvető 
irányával ugyan egyetértek, de teljes mértékben azért nem, mert nem helyeslem azt, ha 
hivatalos személy minőségére emeljük a sajtó képviselőit, akiknek fontos a munkája, és már 
számtalanszor elmondtuk, hogy a tájékoztatás olyan jellegű eseményekről, ahol ráadásul 
állami szervek részéről vagy bárki részéről jogsértés veszélye fenyeget, akár elrettentő erővel 
is bírhat, ezt osztom. De pontosan azért, az előterjesztő személyére is tekintettel, meg arra, 
hogy szakmailag nem osztjuk teljeskörűen az előterjesztés fő irányát, tehát nem gondoljuk 
azt, hogy teljes mértékben jó javaslatról van szó, ezért mi tartózkodni fogunk. Elmondva azt, 
hogy igenis, mi is elvárjuk azt a sokadszor már elvárások szerint meg nem tett, eddig még 
meg nem tett bocsánatkérést és teljes körű felajánlkozást arra az MSZP részéről, hogy az 
egyébként most már vádemelésre került 2006-os ügyekben is ne tagadják ezeket az elkövetett 
cselekményeket, hanem teljeskörűen segítsék a felelősségre vonást, egészen a politikai 
felelősökig is eljutva.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Ha további hozzászólás nincs, határozathozatal következne, de 

előtte még rögzítjük, hogy Turi-Kovács Bélát Molnár Attila, Gulyás Gergelyt pedig Kozma 
Péter helyettesíti. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Kérdezem, ki támogatja a javaslat tárgysorozatba-vételét. Az igenlő szavazatokat 
számolom. (Szavazás.) 6 igen szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy nem veszi a javaslatot 
tárgysorozatba. 
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c) Magyarország Alaptörvényének módosítása címmel benyújtott, az alaptörvény 
elfogadására, illetve módosítására irányuló javaslat (T/8988. szám) 

Következik Magyarország Alaptörvényének módosítása címmel benyújtott, az 
alaptörvény elfogadására, illetve módosítására irányuló T/8988. számú törvényjavaslat. A 
javaslatot Jávor Benedek és Schiffer András képviselő urak jegyzik. 

Az előterjesztők képviseletében megadom a szót Schiffer András képviselő úrnak. 

Dr. Schiffer András szóbeli kiegészítése 

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Az LMP azért 
készítette el az alkotmányosság helyreállításának programját, mert úgy látjuk, hogy nem 
pusztán a tavaly tavasszal elfogadott alaptörvény, hanem az ahhoz csatolt kuka, tehát az 
úgynevezett átmeneti törvény és ennek a későbbi barkácsolásai egy olyan helyzetet 
teremtettek, ami után méltán mondhatjuk el azt, hogy az alkotmányosság Magyarországon 
megszűnt.  

Egy olyan korlátlan hatalmat épített ki a kétharmados többség az elmúlt másfél évben, 
ami nagyban akadályozza azt, hogy a választópolgári akarat célba tudjon érni 
Magyarországon a következő választásokon, ’14-ben vagy még később. Megrendítették 
alapvetően az emberek biztonságérzetét. Harmadrészt pedig az úgynevezett fékek és 
ellensúlyok rendszerének a szétverése ahhoz vezet, hogy akadálytalanul érvényesülhet bárhol, 
bármilyen szinten a többség uralma, magyarul: az önkény.  

Az a program, amelyet letettünk az asztalra, illetve amelynek a tárgysorozatba-vételét 
kérem, az egy minimumprogram. Ez nem egy másik alkotmány, nem egy alternatív 
alaptörvény, nem az LMP-nek az alkotmányossági programja; ez egy minimumprogram. És 
arra kérjük tisztelettel a többi parlamenti erőt, hogy legyenek partnerek abban, hogy még 
mielőtt az állampolgárok döntenek arról, hogy milyen politikát, milyen jövőt kívánnak az 
országnak ’14 után, Magyarországon álljon helyre az alkotmányos rend.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Ki kíván hozzászólni? Gaudi-Nagy 

Tamás képviselő úré a szó. 

Hozzászólások 

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Bár semmilyen illúzióm 
nincs arra vonatkozóan, hogy ez a javaslat most támogatásra kerül, azonban tényleg érdemes 
megemlékezni arról, amit már több tanulmány és több alkotmánybírósági határozat, illetve 
ezen felül nemzetközi bírósági határozatok is kimutattak, és ezt mi is elmondtuk már ezerszer 
a parlamenti viták során, amikor megtörtént az alaptörvényi intézményrendszer kialakítása, 
hogy valóban olyan szintű leépítése vagy további leépítése zajlott… Ugye, itt megint el kell 
mondani, hogy az elmúlt nyolcéves időszakhoz képest azt vártuk, 2010-től mindenki azt várta 
szerintem, hogy azok a jogállami garanciák, amelyek jelentősen sérültek 2010-ig terjedően, 
nem továbbgyengítésre kerülnek, hanem megerősítésre, és újraépítésre azok az intézmények, 
amelyek bebizonyították, hogy politikailag vezérelten hatalmi célokat szolgálnak. Az elmúlt 
kétéves időszakban viszont az alaptörvényhez kapcsolódó, illetve számtalan sarkalatos 
törvény olyan formában született meg, ami akár a néprészvételt, a közvetlen hatalomgyakorlás 
lehetőségét korlátozza, illetve olyan intézményi változtatásokat eszközöltek, amivel a 
demokrácia általános érvényesülését korlátozták.  

Összhatásával ez a javaslat bizonyos részében alkalmas lehet ugyan a jogállamiság 
helyreállítására, azonban nyilván végső megoldást nem adhat, hiszen ez csak a kereteket 
változtatja. De azok az irányok, amelyek szerepelnek benne, akár az egyes tisztségek 
megválasztásával kapcsolatos határidők, akár az országgyűlési biztosok munkájával 



- 12 - 

kapcsolatos, akár az Alkotmánybírósághoz való bárki általi fordulás lehetőségének a 
visszaállítása, vagy a szociális biztonsághoz való jog, tehát az alapvető alkotmányos jogok 
erőteljesebb, garanciálisabb biztosítása, ezek jó felvetések.  

Azt azért el kell mondani a történeti hűség kedvéért, hogy az LMP viszont kimaradt az 
alaptörvény vitájából. Tehát ez egy kései, megkésett utóirat ahhoz a vitához, amelyet 
lefolytattunk a parlamentben, és amiben egyedül a Jobbik vett részt ellenzéki pártként, és 
tulajdonképpen mindazokat képviselve mondtuk el, tettük meg felvetéseinket, akik már akkor 
aggódtak a jogállamiság intézményrendszeréért. Úgyhogy azért ezt is tegyük hozzá. Ennek 
ellenére azonban, ha a vita elindulna, akkor mindenképpen alkalmat teremtene arra, hogy 
helyreüssük azokat a lyukakat és csorbákat a demokrácia testén, amelyeket az elmúlt két év 
egyes jogalkotási lépései eredményeztek. 

 
ELNÖK: További hozzászólás? Bárándy Gergely képviselő úr! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Mi támogatni fogjuk ennek a javaslatnak a tárgysorozatba-vételét, mert egyrészt a javaslatok 
többségével egyet tudunk érteni. Úgy biztos, hogy jobb lenne, ha elfogadnánk, mint ahogy 
most van. Azt gondolom, ez egyértelműen kijelenthető. 

Azonban annak, hogy ezt most terjeszti elő az LMP, őszintén szólva nem sok értelmét 
látom. Azért nem sok értelmét látom, mert azon kívül, hogy egyébként, még egyszer 
mondom, a benne foglaltak többségével egyet lehet érteni, először is annak politikai 
racionalitása, hogy ezt a mostani kormánytöbbség elfogadja, bizonyosan nincsen. A 
következő, mostani ellenzéki, majdani reménybeli kormányprogramnak pedig, én azt 
gondolom, édeskevés. Annak, hogy néhány alaptörvényi rendelkezést módosítsunk és ezt 
deklaráljuk, mármint azt, hogy majd az ellenzék vagy akár az LMP vagy ennél bővebb kör 
erre kíván menni, anélkül, hogy egyébként a demokratikus ellenzéki erők valamilyen 
minimális közös álláspontban megállapodtak volna (Dr. Gyüre Csaba: Azok kik?), hogy 
mondjuk, a sarkalatos törvények legfontosabb rendelkezései szintén itt lennének, ezzel együtt 
itt az asztalon, vagy a legfontosabb törvényeknek a módosítására irányuló javaslatok, anélkül, 
én azt gondolom, ez még deklarációnak is édeskevés. Én sokkal többre értékelném azt, és ez 
már egy parlamenten kívüli műfaj ma, hogyha az ellenzéki erők egy picit fölülemelkedve 
azon a hangvételen, amit néha Schiffer András más ellenzéki erőkkel kapcsolatban megenged 
magának, megpróbálnának valóban egy közös minimumban megállapodni. És akkor van 
értelme valóban az Országgyűlés elé terjeszteni ilyen javaslatokat, ha azok az ellenzéki erők 
többségének a támogatását bírják. 

Az, hogy gondolunk egyet, és akár minimumfeltételeket, akár ennél egy picit bővebbet 
az asztalra teszünk, most, ma, a kétharmados Fidesz-kormány időszakában az ég egy adta 
világán semmi értelme nincs. Én legalábbis nem látom. 

Mindazonáltal, jelezve azt, hogy még egyszer, harmadszor mondva, a javaslatban 
foglaltakkal alapvetően egyet tudunk érteni, ez egy kis része annak, amilyen módosításokra 
egyébként még szükség van, mert ez így önmagában pont nem ér semmit. Ezért a 
tárgysorozatba-vételt mi támogatni fogjuk. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Hozzá kívánok szólni, átadom az ülés vezetését Papcsák Ferenc alelnök 

úrnak addig. 
 

(Az ülés vezetését dr. Papcsák Ferenc, a bizottság alelnöke veszi át.) 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, az ülés vezetését átveszem, és megadom a szót elnök 
úrnak. 

 
DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Tisztelt Bizottság! Személyes véleményt 

mondok. A kezdeményezés újranyitja az alkotmányozás kérdéseit. Gyakorlatilag az 
alkotmányozási kérdések nagyon jelentős részét ismét vita tárgyává tenné, amit önmagában 
nem tartok szerencsésnek.  

Amúgy különben az itt foglalt rendelkezések túlnyomó többségével vagy nem értek 
egyet, érdemben sem, vagy olyan rendelkezésekről van szó, amelyekkel ugyan egyetértek, de 
fölösleges, mert a jelenlegi alkotmányból is következik.  

Ezért én személy szerint a tárgysorozatba-vételt nem támogatom. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vas Imre képviselő úrnak megadom a szót, és 

visszaadom az ülés vezetését elnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Salamon László, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Az MSZP és az LMP képviselőinek az 

alaptörvény vitájában, akár az általános és részletes vitájában meg lett volna a lehetősége, 
hogy módosító javaslatokat előterjesszenek. Más tekintetben pedig egyezik a véleményem 
elnök úréval, hogy nagyon sok olyan rendelkezés van benne, ami egyébként az alaptörvény 
más rendelkezéseiből következik. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs.) A vitát lezárom. Válaszadásra megadom a 

szót Schiffer András képviselő úrnak, a javaslat előterjesztőjének. 

Dr. Schiffer András válaszai 

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Így legyen ötösöm a 
lottón: pontosan tudtam, hogy Vas Imre szót fog kérni, és el fogja mondani, hogy az LMP 
nem vett részt az alkotmányozási folyamatban. Köszönöm szépen ezt a magvas hozzászólást a 
vitához. 

Most a következőről van szó. Arról van szó, hogy az alkotmányosság lebontása nem 
az alaptörvény elfogadásával lett teljes, hanem amikor hozzácsapták az alaptörvény kukáját 
tavaly decemberben, az átmeneti törvényt, aminek egyébként a vitájában valamennyi 
ellenzéki párt részt vett. Ez az egyik. 

Kettő. Kedves Vas Képviselő Úr! Nem szégyen az, hogy ha valami nem működik, 
konkrétan az ország nem működik, akkor egy kicsit a saját hiúságunkon is túl tudunk lépni, és 
megnézzük azt, hogy az, ami olyan nagy csinnadrattával el lett fogadva a tavaly húsvétkor, 
azon mit lehetne még korrigálni. Szerintem ez tökéletesen független attól, hogy ki vett részt 
anno az alaptörvény vitájában és ki nem.  

Én jobban örültem volna, ha elnök úr, illetve Vas képviselő úr konkrét rendelkezéseket 
mond, amelyek szerintük levezethetők a hatályos alaptörvény szövegéből. Erről van értelme 
vitatkozni, leginkább akkor, ha tárgysorozatba veszünk egy javaslatot.  

Bárándy képviselő úr meg nem igazán értem, hogy miről beszél. Nem mondtam azt, 
hogy ez az LMP-nek a kormányprogramja. Azt is fogja majd látni, az ennél sokkal vastagabb 
lesz. Azt mondtam, hogy ez egy minimumprogram. Tudja, arról van szó, hogy lehet itt azon 
bohóckodni, hogy egy-két ellenzéki párt valamit leboltol. Ahhoz, hogy az alkotmányosságot 
helyre tudjuk állítani, kétharmad kell. Jó esetben – nincsenek illúzióim, de jó esetben – már 
’14 előtt, de még inkább ’14 után. Éppen ezért többedjére hangsúlyozom, hogy ez nem az 
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LMP alkotmánykoncepciója. Nem arról szól ez a program, hogy egyébként milyen az ideális 
világ, vagy hogyan nézne ki az ideális Magyarország az LMP számára. Ez egy 
minimumprogram; ez egy ajánlat valamennyi felelős politikai erőnek, hogy egy olyan 
országban tudjunk élni, ahol az állampolgári akarat szabadon révbe tud érni egy parlamenti 
választáson, ahol kiszámíthatóság, jogbiztonság, szociális biztonság van, és ahol egyébként 
nincs önkényuralom. Ezt célozza ez a javaslat. (Dr. Vas Imre: A tények hiányoznak!)  

 
ELNÖK: Köszönöm; képviselő úr, lezártuk a vitát. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Határozathozatal következik. Ki ért egyet a javaslat tárgysorozatba-vételével? Az 
igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 9 igen szavazattal a bizottság a javaslatot nem 
vette tárgysorozatba. 

Egyebek 

Az „egyebek” következik. E címszó alatt két dologról kell szólnom. 
A cseh alkotmányügyi delegáció szerdán, holnapután 11 órakor találkozik a 

bizottságunkkal. Az előzetes felmérések szerint még nem jelezte egy képviselőtársam sem a 
részvételét. (Folyamatos zaj.) Figyelmet kérnék, minden oldalon! Azért, mert szeretném, ha 
az elmondottaknak lenne hatása. 

Tehát szeretnék kérni frakciónként legalább egy jelentkezőt a cseh delegációval való 
szerdai találkozóra. Itt most ezzel az időt nem tartjuk fenn, Borbély Anett meg fog keresni 
minden frakciót, hogy ki az, aki a delegációban részt vesz a szerdai ülésen; 11 órakor 
találkozó, 12 órakor pedig ebéd.  

A másik. Holnaphoz egy hétre, november 20-án az alkotmányügyi bizottságot 
kihelyezett ülésre fogom összehívni a Magyar Igazságügyi Akadémia épületébe. Nem itt lesz 
tehát az ülés; ez keddi nap, 10 órai kezdettel. Az eddigi előzetes egyeztetés szerint dr. Handó 
Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnökének beszámolójára fog sor kerülni, és az elnök 
asszony be fogja mutatni a bizottságnak a Magyar Igazságügyi Akadémia épületét, 
tájékoztatni fog annak a működéséről is. Az ülésen természetesen határozatképesség 
szükségeltetik, mert törvényben előírt meghallgatási kötelezettségnek teszünk eleget. 
Megszervezzük az autóbusszal való utat is. Személy szerint mindenkit a mai napon meg fog 
keresni a titkárság, hogy ki az, aki busszal jön, ki az, aki gépkocsival, illetőleg ki kit 
helyettesít. Úgyhogy kérem az adatokat megadni, hogy meg tudjuk szervezni az ülésen a 
szervezett részvételünket.  

Kérdezem, egyéb „egyebek” van-e. (Nincs ilyen jelzés.) Ha nincs, akkor köszönöm a 
részvételt.  

Ülésünket berekesztem. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 45 perc)  
  

Dr. Salamon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


