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Napirendi javaslat  
 

1. Zárószavazások előkészítése  

a) Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 

(T/7655. szám)  

b) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 

2007. évi II. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8879. szám)  

(Rogán Antal, Babák Mihály, Kapus Krisztián (Fidesz), Spaller Endre (KDNP) 

képviselők önálló indítványa)  

c) A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 

kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/9165. szám)  

(Lázár János, dr. Selmeczi Gabriella, dr. Papcsák Ferenc, Kozma Péter, dr. Szalay 

Péter, Patay Vilmos (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  

d) Egyes foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési 

Programmal összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló törvényjavaslat 

(T/9063. szám)  

e) A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról 

szóló törvényjavaslat (T/9062. szám)   

 

2. A polgári törvénykönyvről szóló törvényjavaslat (T/7971. szám)  

(A Mezőgazdasági bizottság T/7971/212. számú módosító javaslatának 

megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)   

 

3. Egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az önkormányzatokkal 

összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9243. szám)  

(Kósa Lajos (Fidesz), Spaller Endre (KDNP) képviselők önálló indítványa)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  
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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)  
Gulyás Gergely (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)  
Kozma Péter (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz)  
Dr. Szakács Imre (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)  
Dr. Varga László (MSZP)  
Dr. Lamperth Mónika (MSZP)  
Dr. Steiner Pál (MSZP)  
Dr. Ipkovich György (MSZP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)  
Pősze Lajos (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) megérkezéséig dr. Mátrai Mártának (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz) dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)  
Gulyás Gergely (Fidesz) megérkezéséig dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz) megérkezéséig Kozma Péternek (Fidesz)  
Dr. Puskás Imre (Fidesz) dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz)  
Dr. Varga István (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz) dr. Szakács Imrének (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP) távolléte idejére dr. Salamon Lászlónak 
(KDNP)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP) megérkezéséig dr. Steiner Pálnak (MSZP) 
Dr. Varga László (MSZP) távozása után dr. Bárándy Gergelynek (MSZP) 
Dr. Ipkovich György (MSZP) megérkezéséig dr. Lamperth Mónikának 
(MSZP)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik) dr. Gaudi-Nagy Tamásnak (Jobbik)  
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Jeney Orsolya helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Simon Attila helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
Dr. Kardkovács Kolos helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Palotai Dániel főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Adorján Richárd főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Farkasné dr. Gasparics Emese helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
Dr. Végh Zsuzsa főigazgató (BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal) 
Dr. Borók György főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Babák Mihály (Fidesz) országgyűlési képviselő  
 

Megjelentek  
Prof. dr. Jobbágyi Gábor szakértő  
Dr. Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési 
Minisztérium)  
Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10.00 óra)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

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

A napirendi javaslatomat képviselőtársaim írásban megkapták. Azt azzal az eltéréssel 
tartom fenn, hogy a zárószavazás előkészítése tárgyában az 1/e pont fölvételétől tekintsünk el, 
tehát azt most már nem javaslom – ez a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásra történő előkészítése –, mivel nem 
érkezett hozzá zárószavazást előkészítő módosító javaslat.  

A napirendi javaslathoz a Magyar Szocialista Párt Lamperth Mónika révén két 
módosító javaslatot terjesztett elő. Az egyik egy, a mai napirendünkön szereplő ügyrendi 
javaslat mellett még egy további ügyrendi kérdés megvitatására irányulna; a másik pedig két 
előterjesztés napirendre vétele: az egyik az Országgyűlésről szóló 2012. évi LXXXVI. 
törvény módosításáról szóló T/9387. számú törvényjavaslat. A másik javaslat, amelynek a 
napirendre vételét Lamperth Mónika javasolja: a szélsőségesség, a rasszizmus, az 
antiszemitizmus, az idegengyűlölet és az emberi méltóságot más módon sértő 
megnyilvánulások elleni határozott fellépésről szóló országgyűlési határozati javaslat, 
melynek irományszáma H/9290.  

Határozathozatal előtt rögzítjük a helyettesítés rendjét: Puskás Imrét Turi-Kovács 
Béla, Gruber Attilát Horváth Zsolt, Molnár Attilát Kozma Péter, Gulyás Gergelyt Papcsák 
Ferenc, Vitányi Istvánt Szakács Imre, Ipkovich Györgyöt Lamperth Mónika, Varga Istvánt 
pedig Vas Imre helyettesíti. 

Először a szocialista párti javaslatokat teszem föl egyenként szavazásra. Ki ért egyet 
annak az ügyrendi javaslatnak a napirendre vételével, melynek címe: az MSZP 
képviselőcsoportjának megkeresése Kövér László házelnök 2012. november 12-i ülésvezetése 
tárgyában. Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 2 szavazatot kapott, a bizottság 
elvetette ezt a napirend-módosító indítványt. 

Kérdezem, ki ért egyet az Országgyűlésről szóló 2012. évi LXXXVI. törvény 
módosításáról szóló T/9387. számú törvényjavaslat napirendre vételével, jelesül a 
tárgysorozatba-vételéről és általános vitájáról való döntés érdekében. Az igenlő szavazatokat 
számolom. (Szavazás.) 2 szavazatot kapott, a bizottság elvetette ezt a napirend-módosító 
indítványt is.  

Kérdezem, ki ért egyet a szélsőségesség, a rasszizmus, az antiszemitizmus, az 
idegengyűlölet és az emberi méltóságot más módon sértő megnyilvánulások elleni határozott 
fellépésről szóló H/9290. számú – Mesterházy Attila és Steiner Pál által jegyzett – 
országgyűlési határozati javaslat napirendre vételével, azzal, hogy annak tárgysorozatba-
vételéről és általános vitájáról döntsön a bizottság. Az igenlő szavazatokat számolom. 
(Szavazás.) 2 szavazatot kapott, a bizottság elvetette ezt a napirend-módosító indítványt is. 

Most a napirend egészéről történik szavazás. Ki ért egyet az eredeti napirendi 
javaslattal? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? 
(Szavazás.) 2 nem. A bizottság a napirendet elfogadta.  

Zárószavazások előkészítése 

a) Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/7655. 
szám) 

Rátérünk az 1. napirendi pontunkra: zárószavazások előkészítése. Elsőként az 1/a pont 
alatt a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú törvényjavaslat 
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zárószavazásra történő előkészítése következik. A kormány képviseletében Adorján Richárd 
főosztályvezető urat köszöntöm. 

Az ajánlástervezetünk két módosító javaslatot tartalmaz, mind a kettőt az előterjesztő 
nyújtotta be, így az előterjesztőt nyilatkoztatnunk nem kell.  

Megnyitom a hozzászólások lehetőségét az 1. pont tekintetében, amelyhez 1-74-ig 
bezárólag, tehát összesen 74 alpont tartozik. Ki kér szót? (Nincs jelentkező.) Senki nem kért 
szót. Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen szavazattal a 
bizottság támogatta. 

A 2. pont következik. Megnyitom a hozzászólás lehetőségét. (Nincs jelentkező.) Nem 
jelentkezett senki, határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen 
szavazattal a bizottság támogatta. 

Főosztályvezető úr szót kért, megadom a szót. 
 
ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök 

úr. Egy nagyon apró technikai ügyben kértem szót, csak fontos, hogy elhangozzék és 
jegyzőkönyvbe kerüljön ez a megjegyzés. 

Egy apró technikai pontosítást szeretnénk kérni, nevezetesen az 1. számú mellékletnél 
a 9. fejezet 1. cím 2. alcím sor megnevezéséből kimaradt véletlenül az „és 
gyermekétkeztetési” beszúrás, ami megegyezik a törvényjavaslat 2. melléklet II. pontjának 
megnevezésével. Az ajánlásban így kérnénk szerepeltetni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Akkor ezt a nyilatkozatát főosztályvezető úrnak mint a módosító javaslatot 

pontosító nyilatkozatot kell értelmezzem? 
 
ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Így van, de kizárólag 

technikai, szövegszerű pontosítás történik, semmi újat nem tartalmaz. 
 
ELNÖK: Jó; processzuálisan jelentősége van a kérdésnek. Ez az 1. csomagba tartozik. 

Bár ennek jelzése megérkezett a titkársághoz, és az ajánlástervezetben már így szerepel, 
ennek akkor a tudomásulvételét kérem processzuális értelemben, hogy ezt ebben a már most 
itt pontosított formában támogattuk. Kérem a határozathozatalt ebben a kérdésben. Ki 
támogatja ezzel a pontosítással az 1. módosító csomagot? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? 
(Szavazás.) Nincs. Tehát akkor ez ezzel a pontosítással került támogatásra.  

Köszönöm szépen. Ezzel az 1/a napirendi pontot lezártuk. 

b) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 
II. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8879. szám) 

Következik az 1/b napirendi pont: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról 
és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosításáról szóló T/8879. számú 
törvényjavaslat; előterjesztői Rogán Antal, Babák Mihály, Kapus Krisztián, Spaller Endre. 
Babák képviselő urat látom az előterjesztők képviseletében, akit köszöntök. A kormány 
képviseletében pedig? 

 
PALOTAI DÁNIEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Palotai Dániel, a 

Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Három előterjesztői módosító javaslat szolgálná a koherencia 

biztosítását, illetőleg Harangozó Tamás képviselő úrnak a javaslata, összesen négy pontot 
tartalmaz az ajánlástervezetünk.  



- 10 - 

Az előterjesztő által tett javaslatokat illetően a kormányt kell nyilatkoztatnom. 
Haladjunk pontonként! 

Az 1. pontról kérdezem a kormány álláspontját, támogatja-e vagy sem. Az előterjesztő 
javaslata, amely egyébként összefügg a 2. és a 4. pontokkal is, tehát tulajdonképpen az összes 
előterjesztői javaslatról kell nyilatkozni. 

 
PALOTAI DÁNIEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tárcaálláspontként a 

T/8879/7. módosító javaslatot támogatjuk. 
 
ELNÖK: Négy van, főosztályvezető úr. Egy Harangozó Tamásé, a 3. számú, az 1., 2., 

4. pedig az előterjesztő javaslata. 
 
PALOTAI DÁNIEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk az 5. és 6. 

javaslatot, csak a… 
 
ELNÖK: Nincs 5. és 6. javaslat! Főosztályvezető úr, próbáljunk egy koordináta-

rendszerben gondolkodni! Amíg ez tisztázódik, technikai szünetet rendelek el. (Rövid szünet.)  
Folytatjuk a tárgyalást. Tessék nyilatkozni az ajánlástervezet 1., 2. és 4. pontjáról. 
 
PALOTAI DÁNIEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az ajánlástervezet 1., 2. és 4. 

pontját támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Gaudi-Nagy 

Tamás képviselő úré a szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Kérdésem lenne ezzel a módosítási csomaggal 

kapcsolatban. Ez a befektetési képességekkel rendelkező személyek számára nyitja meg a 
tartózkodási engedély megszerzésének lehetőségét, áttörve az eddigi szabályokat. Most 
részletszabályokat látunk magunk előtt, ami pontosítja, a 250 ezer eurós névérték még jobban, 
egyéb más feltételekkel is párosul a megszerzendő kötvények tekintetében. 

Igazából azt kérdezem, mi a víziója, akár az előterjesztőnek, illetve a tárca 
képviselőjét is kérdezem, tehát hogy kik azok, akik számára ez a lehetőség igazából, tehát kik 
azok, akik érdeklődnek egy ilyen lehetőség iránt, vagy volt-e már ilyen típusú jelentkezés; 
egyáltalán maga az ötlet, az elképzelés miért született meg, illetve mi az a költségvetési 
szemponton túli irány, amit önök ezzel el szeretnének érni, és hogyan tudnak ügyelni a 
nemzetbiztonsági kockázatok kiküszöbölésére. Tehát ebben a rendszerben van-e ilyen elem 
egyáltalán?  

 
ELNÖK: Az előterjesztők képviselőjéé, Babák Mihály képviselő úré a szó. 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Érdeklődés 

volt, mégpedig a harmadik országbéliektől, elsősorban Japán oldaláról voltak kifogások a 
letelepedéssel és tartózkodással kapcsolatos szabályok bürokratikus volta és nehézségei miatt. 
Azonkívül Korea volt ilyen jelentkező, Kína és az arab világ több országa. Úgyhogy négy 
területről fogalmazható meg konkrétan az a megkeresés, amiről az Interparlamentáris Unió 
tárgyalásai kapcsán, azonkívül parlamenti delegációk kapcsán is értesülhettünk. Ezért 
tartottuk fontosnak e törvényjavaslat benyújtását. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: És a 
nemzetbiztonsági szempontok? A nemzetbiztonsági kockázatok kiszűrése?)  

 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselő úr, megadom a szót, tessék! 
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A tájékoztatást kicsit rövidnek érzem. 

Konkrétan rákérdeztem a nemzetbiztonsági kockázatok kiszűrésének a szempontrendszerére 
is. Ez most itt igencsak nagy visszhangot kapott egy parlamenti felszólalás kapcsán. De hát a 
lényege pont az volt ennek a felszólalásnak is, amit félrevittek és másként értelmeztek, hogy 
minden ilyen lépésnél, akár állampolgárság, akár pedig tartózkodási engedély, ügyelni kell 
arra, hogy ne vásárolhassa be magát olyan ember magyarországi tartózkodási engedély és 
ezáltal európai uniós tartózkodásra jogosító engedély birtokában, aki egyébként személyében 
nemzetbiztonsági kockázatot rejt. Hogyan tudja tehát kiküszöbölni a rendszer azt, hogy 
ilyenek megtörténhessenek?  

 
ELNÖK: Egy pillanat, ez tehát kérdésként merült fel. Jelentkezett a kormány 

képviselője. Tessék szíves lenni a nevet majd bemondani, mert a főosztályvezető urat 
rögzítettük eddig egyedül. Megadom a szót. 

 
DR. VÉGH ZSUZSA (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Dr. Végh Zsuzsa vagyok, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal főigazgatója. 
A kérdésre a következő választ szeretném adni. Egy kétlépcsős idegenrendészeti 

folyamat keretében kap kedvezőbb lehetőséggel letelepedési jogot a befektetni kívánó 
külföldi, hasonlóan más európai uniós tagállam megoldásához. Mindkét folyamatban beépített 
elem, és ebben nem tér el az általános szabályoktól, a nemzetbiztonsági-közbiztonsági 
ellenőrzés. Tehát ugyanazok az ellenőrzések megtörténnek, mint egyéb külföldiek esetében, 
akik Magyarországon kívánnak tartózkodni.  

A letelepedési folyamatban természetesen szélesebb körben nyílik lehetőség már az 
ellenőrzésre, hiszen hat hónap eltelik a tartózkodási engedély kiadásától a letelepedési 
engedély kérelmezéséig, és akkor már a külföldinek Magyarországon állandó lakóhelyének 
kell lennie. Tehát a Magyarországon történő ellenőrzés is megvalósulhat. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Vas Imre képviselő úré a szó. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Tehát hogy valaki magyar állampapírt 

vegyen, ahhoz egyébként nem kell letelepedési engedély, azt most is megteheti bárki, akinek 
befektethető pénze van. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Persze. Csakhogy itt most engedélyt adunk 
neki ehhez.) Másrészt pedig jelezném Gaudi képviselőtársamnak, hogy itt nem tartózkodási 
engedélyről, hanem letelepedési engedélyről van szó.  

A többi részére pedig főigazgató asszony már válaszolt. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Babák képviselő úré a szó. 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Nem konkrétum volt a kérdése Gaudi 

képviselőtársamnak, tisztelt elnök úr, ezért értem a kérdés fölvetését a nemzetbiztonsági 
szempontok alapján. A 2007. évi II. törvénynek vannak olyan klauzulái, amelyek egyébként 
biztosítják az ezzel kapcsolatos nemzetbiztonsági feltételek teljesítését és esetleges problémák 
kiszűrését. Úgyhogy mi nem terjeszkedtünk túl ezen a kérdésen, pusztán csak a letelepedés 
gördülékenyebbé tételét javasoltuk, mellé pedig egy kauciót, a 250 ezer euró letételét, 
államkötvénybe való befektetését. Úgyhogy én úgy gondolom, továbbra is el fog járni a 
hatóság az ön által is említett aggályok kiküszöbölése érdekében. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Pősze Lajos képviselő úr! 
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PŐSZE LAJOS (független): Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni a 

beterjesztőtől, hogy a kauciónak az úgymond kijátszását hogyan lehetne minimumra 
csökkenteni. Tehát ha például valaki állampapírt vásárol, akkor nagyon könnyen tud 
bankhitelt szerezni, hiszen azt mondja az ember a bankban délelőtt 10 órakor, hogy 12-kor 
már itt vagyok az állampapírokkal, és ez lesz a fedezet, a letét.  

Én úgy tudom, hogy van ezzel kapcsolatban valami a háttérben, valamilyen megoldás, 
csak elnézést, lehet, hogy én nem vagyok jól tájékozott, vagy nem olvastam el figyelmesen az 
előterjesztést, hogy például hogyan lehetne öt évre letétbe helyezni, kötelezni erre. Tehát hogy 
ne azok jöjjenek, akik hitelből veszik meg a kauciót. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Főosztályvezető úr? 
 
PALOTAI DÁNIEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Képviselő 

úr kérdésére azt tudom hangsúlyozni, hogy a javaslat értelmében az úgynevezett letelepedési 
állampapírt nem a kérelmező vásárolja meg, hanem egy vállalkozás, amely az adott országban 
összefogja a kérelmezőket, és mintegy befektetési alapként működve vásárolja meg az 
állampapírt. Ilyen értelemben a kérelmezőhöz nem kerül a letelepedési állampapír; a 
kérelmező úgynevezett befektetési jegyet vagy az adott ország jogrendjéhez illeszkedő ehhez 
hasonló értékpapírt kap, amelyet értelemszerűen nem tud magyar állampapírként fedezetként 
felmutatni hitelintézetnél. És nyilvánvalóan, ahogy azt a módosító javaslat is kimondja, névre 
szóló lesz az állampapír, valamint a lejárat előtt azt a magyar állam nem fizeti vissza neki. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? Babák képviselő úré a szó. 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Kérem, 

bocsássák meg, de a képviselők által beterjesztett, harmadik országbéliekkel kapcsolatos 
törvény módosítását, ezt a munkát sommásan kívántuk elvégezni. Úgy gondoltuk, hogy a 
gazdasági érdeket tekintjük a legfontosabbnak. Épp ezért a törvényjavaslat tárgyalása kapcsán 
is nagyon sok észrevételt és véleményt kaptunk. Egy kicsit megbonyolította a munkánkat, 
ezért több módosítással magunk is éltünk, és elkövettük azt a hibát, mélyen tisztelt elnök úr… 

 
ELNÖK: Egy pillanat! Elnézést kérek a képviselő úrtól. Kérem, figyelemmel 

hallgassuk a megszólalást, mert azon kívül, hogy mindvégig hallgassuk egymást figyelemmel, 
lehetséges, hogy valamilyen, a határozathozatalt közvetlenül befolyásoló közlésre fog sor 
kerülni. 

Tessék folytatni a felszólalást! 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Az egységes módosító javaslatba 

bekerült a (4) bekezdés kapcsán egy olyan mondat, amely benne van az eredeti törvényben, és 
ráadásul jobban is van szabályozva, de ezt javasolták. Épp ezért szeretnénk kérni, hogy a 
bizottság, élve a jogosítványával – és önök tehetik meg ezt –, ezt a passzust iktassa ki a tisztelt 
Ház elé kerülő javaslatból. 

 
ELNÖK: Tessék ezt megismételni! Mit kér a képviselő úr? 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Az egységes javaslatban szerepel a (4) bekezdésben… 

(Közbeszólások.)  
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ELNÖK: Egy pillanat türelmet kérek! Rendeljek el technikai szünetet? Mert így nem 

lehet, hogy hárman beszélünk, és képtelen vagyok elérni azt, hogy csak egy szóljon hozzá! 
Technikai szünet következik. (Rövid szünet.)  

Rendkívül hasznos volt a technikai szünet, mert az alatt kiderítették az érdekeltek, a 
javaslattevők és munkatársaim, hogy amit Babák Mihály itt javasolni akart, azt már az 
előterjesztői javaslat magáévá tette és tartalmazza. De hogy ne maradjon titokban, arról van 
szó, hogy a törvényjavaslat 1. §-ának (4) bekezdése maradjon el. Ezt tartalmazza az 
előterjesztők ajánlási 1. pontban lévő javaslata.  

Egyéb hozzászólás van-e az 1., 2., 4. ponthoz? (Nincs jelentkező.) Határozathozatal 
előtt rögzítjük, hogy Bárándy Gergelyt Steiner Pál, Staudt Gábor Gaudi-Nagy Tamás 
helyettesíti. 

Határozathozatal következik. Ki ért egyet az ajánlástervezet 1., 2., 4. pontjával? Az 
igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság támogatta. 

Következik Harangozó Tamás 3. ajánlási pont alatti módosító javaslata. Kérdezem az 
előterjesztő képviselőjét. 

 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatják. A kormányt kérdezem.  
 
PALOTAI DÁNIEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Nem támogatják. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

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

Ezzel az 1/b alatti napirendi alpontot lezártuk. 

c) A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/9165. szám) 

Következik az 1/c napirendi alpont: a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és 
a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról szóló 
T/9165. számú törvényjavaslat zárószavazásának előkészítése. Az előterjesztők Lázár János, 
Selmeczi Gabriella, Papcsák Ferenc – aki jelzi is, hogy ő képviseli az előterjesztőket –, 
Kozma Péter, Szalay Péter, Patay Vilmos.  

Egyetlen módosító javaslatról kell döntenünk, amely az előterjesztők köréből került 
elénk, ezért tehát külön nyilatkozat az előterjesztők részéről nem szükséges. A kormányt ki 
képviseli? 

 
DR. BORÓK GYÖRGY (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Borók György, 

Vagyongazdálkodási Főosztály, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Mi a kormány álláspontja a javaslatról? 
 
DR. BORÓK GYÖRGY (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tárcaálláspontot tudok 

ismertetni, elnök úr: támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárcaálláspont támogató. Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A módosítás pontos indokát szeretném 
megkérdezni. A megértéséhez azt a háttérmagyarázatot kérnénk, hogy igazából ez szűkíti 
vagy bővíti a mozgásterét a koncessziós engedély megszerzésére a vállalkozásoknak. Tehát 
magyarul a monopolizálás esetleges lehetőségét korlátozza-e, és egyáltalán azt a rendszert, 
amelyet létrehozott ez a törvény „a koncessziós szerződésben meghatározott időtartamra” 
fordulattal megfelelően behatárolja-e? Tehát milyen irányban hagy mozgásteret így a 
koncessziós jogosultaknak? Erre némi háttérmagyarázatot kérnénk, hogy tudjuk támogatni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Az előterjesztők képviselője átadja a válaszadás lehetőségét a 

kormány képviselőjének. Tessék! 
 
DR. BORÓK GYÖRGY (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Megítélésünk szerint 

pontosítja, tehát ez a helyes kifejezés, és ezért is támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ha jól hallottam a zajban, akkor az volt a tájékoztatás, hogy pontosítást 

tartalmaz a javaslat.  
Van-e még hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 20 igen szavazattal a bizottság támogatta. 
Az 1/c napirendi ponttal is végeztünk. 

d) Egyes foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal 
összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9063. szám) 

Az 1/d pont következik: egyes foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a Magyary 
Egyszerűsítési Programmal összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló T/9063. 
számú törvényjavaslat zárószavazásra történő előkészítésére kerül sor. A kormány az 
előterjesztő, a kormányt ki képviseli? 

 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Dr. Kardkovács Kolos, Nemzetgazdasági Minisztérium, helyettes államtitkár. 
 
ELNÖK: Köszönjük. Az előterjesztő nyújtott be módosító javaslatokat, ezeket az 

ajánlástervezet négy pontban tartalmazza. Az előterjesztőt nem kell tehát nyilatkoztatnom.  
Megnyitom a hozzászólások lehetőségét az 1. pontot illetően. Úgy látom egyébként, 

stiláris a javítás. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 
javaslatot? (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság támogatta. 

A 2. pont szintén stiláris jellegű módosításnak tűnik. Hozzászólás? (Nincs.) 
Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 20 igen szavazattal a 
bizottság támogatta. 

A 3. pont szintén stiláris jellegű. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. 
Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 20 igen szavazattal a bizottság támogatta. 

A 4. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 20 igen szavazattal a bizottság támogatta. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Az 1. napirendi pontot, a zárószavazások előkészítését 
megtárgyaltuk, mindegyik idetartozó elemét ennek a napirendi pontnak. 

A polgári törvénykönyvr ől szóló törvényjavaslat (T/7971. szám); a mezőgazdasági 
bizottság T/7971/212. számú módosító javaslatának megvitatása, első helyen kijelölt 
bizottságként 

Következik a polgári törvénykönyvről szóló törvényjavaslattal kapcsolatos napirendi 
pontunk. Amiért a szavazások előtt ismételten foglalkoznunk kell a javaslattal, az abból 
adódik, hogy a Mezőgazdasági bizottság T/7971/212. szám alatt egy több pontból álló 
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bizottsági módosító javaslatot terjesztett elő, erről kell véleményt mondanunk. A véleménnyel 
kapcsolatosan Jobbágyi professzor úr, bizottságunk szakértője írásban is jelezte a véleményét, 
ez itt most a bizottság tagjai számára kiosztásra került. Professzor úr nem jelezte, hogy hozzá 
kívánna szólni. 

Vas Imre képviselő úr, ügyrendi javaslat? Tessék! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Miután az egész az ingatlan-nyilvántartásra vonatkozik, 

ráadásul az én megérzésem szerint teljesen összefügg a 22 pont, ezért javaslom, hogy egyben 
tárgyaljuk, illetve egyben szavazzunk róla. 

 
ELNÖK: Egyelőre a tárgyalástechnikáról döntünk. Ki kíván az ügyrendi javaslathoz 

hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Senki. Határozathozatal következik. Ki ért egyet Vas Imre 
ügyrendi javaslatával? (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság elfogadta az ügyrendi 
javaslatot. 

Köszöntöm Jeney Orsolya helyettes államtitkár asszonyt a kormány képviseletében. 
Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tárcaálláspontot tudok mondani: tárcánk nem támogatja a módosító 
javaslatot. 

 
ELNÖK: Nem támogatja. Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Ki kíván 

hozzászólni? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ha jól látom Jobbágyi professzor úr 

véleményét, kicsit dodonai módon fogalmaz, mert azt mondja, hogy kétségesnek tartja, 
szükséges-e az egyébként jó alapelveket a Ptk.-ba belefoglalni, vagy pedig külön törvény 
tartalmazza, ezt feltételesen támogatja. 

Ahogy áttekintettük a módosítójavaslat-csomagot, ennek intézményi megoldásai nem 
minősíthetők újnak, inkább csak pontosítóak, illetve az ingatlan-nyilvántartási elvekből többet 
valóban átemel a Ptk. szövegébe. Én arra lennék kíváncsi, erre kérek választ a kormány 
képviselőjétől, hogy részletesebben fejtse ki az álláspontját, tehát ütköztesse azokat a 
szempontokat, amelyek itt a módosítás során felmerültek, tehát amelyek a Mezőgazdasági 
bizottság érvei voltak, és amelyek között megfontolandókat látok. Tehát úgy érzem, hogy ha 
már ilyen mélységben belenyúl a polgári törvénykönyv az ingatlan-nyilvántartásba, akkor 
ezek az alapelvek, amelyeket itt a bizottság javasol, valóban megfontolandók, hogy 
bekerüljenek a kódexbe. Tehát kérem, kicsit részletesebben fejtse ki álláspontját. 

 
ELNÖK: Turi-Kovács Béla képviselő úr! 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Álláspontom is van, véleményem is van, de 

először kérdezni szeretnék. Az indokolást szeretném hallani, hogy mely okok azok, amelyek 
nem teszik alkalmassá az elfogadásra a tárca álláspontja szerint ezt a módosítót. 

 
ELNÖK: Akkor kérem helyettes államtitkár asszonyt. Tulajdonképpen két kérdés, 

illetőleg kívánalom fogalmazódott meg. Megadom a szót. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Mindkét kérdés lényegében ugyanazt tartalmazza, tehát indoklást kérnek a 
tárcánk álláspontjára vonatkozóan. 
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A Mezőgazdasági bizottság módosító javaslata szerint az ingatlan-nyilvántartás anyagi 
jogi szabályai ne a magánjogi kódex, hanem az egységes ingatlan-nyilvántartási törvény 
részét képezzék. Az előterjesztő álláspontja szerint, bár jelenleg ezek egy törvény részei, tehát 
az ingatlan-nyilvántartási törvény részét képezik, mégis úgy látjuk, hogy itt olyan jogokról 
van szó, olyan ingatlan-nyilvántartáshoz kapcsolódó jogokról, jogok keletkezésére, 
változására, megszűnésére vonatkozó jogokról szólnának, amelyek meglátásunk szerint olyan 
szinten kapcsolódnak a magánjogi törvény dologi jogi szabályaihoz, ami indokolttá teszi azt, 
hogy ezek az anyagi jogi szabályok a magánjogi kódex részét képezzék. Szemben a 
Mezőgazdasági bizottság álláspontjával, mi úgy látjuk, hogy ezeknek a szabályoknak egy 
magánjogi törvényben, nem pedig egy külön ingatlan-nyilvántartási törvényben van a helyük.  

 
ELNÖK: Van-e további hozzászólás? Turi-Kovács Béla képviselő úré a szó. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): A magam részéről azt javaslom a bizottságnak, 

hogy a tárca álláspontját fogadjuk el. Ennek pedig az alapvető oka az, hogy meggyőződésem 
szerint hasonló az indokunk, mint amit a tárca részéről hallottunk, de ennél még erősebb érv 
talán, hogy a stabilitás biztosítása e téren kifejezetten szükségszerű. Nem lenne szerencsés, ha 
éppen ezen a téren valamiféle olyasfajta módosítást fogadnánk el vagy támogatnánk, amely az 
elkövetkező időben pont ennek a fontos területnek egyfajta bizonytalanságot jelenthetne. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs.) Ha nincs, megkérdezem Jobbágyi 

professzor urat – mert most tárgyaljuk ezt a napirendet; közben megérkezett professzor úr is –
, ismertettük az írásban beküldött szakvéleményét, hogy kíván-e hozzászólni. (Jelzésre:) Nem 
kíván a hozzászólás lehetőségével élni. 

Határozathozatal következik. Ki támogatja a Mezőgazdasági bizottság módosító 
javaslatát? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) Nem kapott szavazatot, a bizottság 
nem támogatta a javaslatot. 

A polgári törvénykönyvvel kapcsolatos napirendi pontunk végére értünk. 

Egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az önkormányzatokkal összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9243. szám); kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása 

Következik a 3. napirendi pont: egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az 
önkormányzatokkal összefüggő módosításáról szóló T/9243. számú törvényjavaslathoz 
benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. Kósa Lajos és Spaller Endre az 
előterjesztők; nem látom őket, az előterjesztők tehát nincsenek jelen, de a tárgyalásnak ez nem 
akadálya.  

A kormány képviseletében? 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Farkasné dr. Gasparics Emese, a Belügyminisztérium önkormányzati helyettes államtitkára. 
 
ELNÖK: Köszönöm. 5 pontban tartalmazza kiegészítő ajánlásunk a 

törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatokat. 
Az 1. pont Steiner Pál és Mesterházy Attila módosító javaslata. Kérdezem a kormány 

álláspontját. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

A kormány megvitatta a teljes előterjesztés-csomagot, és úgy döntött, hogy nem kíván állást 
foglalni. Ezt a tisztelt Ház belügyének tekinti, valamennyi módosító és kiegészítő ajánlásban. 
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ELNÖK: Köszönöm, akkor a továbbiakban ilyen kérdésem nem lesz. 
Ide kell kapcsolnunk a 4. pontot is az 1. ponthoz, összefüggés okán, tehát együtt 

tárgyaljuk és együtt döntünk róla. Ki kíván hozzászólni az 1. és 4. ponthoz? Steiner Pál 
képviselő úré a szó. 

 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Továbbra sem 

nagyon értem, hogy a kormány miért tartózkodik a véleménynyilvánítástól. Azt gondolom, 
hogy a jogalkotás rendjéről szóló törvény minden törvényre vonatkozik, s ha már a 
kétharmados többség úgy döntött, hogy létrehoz egy, az Országgyűlés működéséről szóló 
törvényt, akkor nem tekintheti magánügynek a kormány, és különben is helyes lett volna, ha a 
kormány hivatalos álláspontja elhangzik ebben az ország véleményét egyébként alaposan 
felkavaró ügyben, amelynek a folyományaként vannak itt ezek az ajánlások. 

A második gondolatom az lenne, hogy nagyon nehéz így tárgyalni, hiszen mind a két 
javaslatnak az iránya helyes és támogatható, tehát a Gulyás Gergely képviselőtársam által 
jegyzett indítványnak is, hiszen mind a kettő ugyanannak a problémának a megoldását 
irányozza elő.  

Ami a két javaslat között karakterisztikusan megállapítható különbség, az nagyon 
világos. Mi egyrészt nem támogatjuk a pénzbírságot, de fogjuk támogatni a javaslatot, mert 
még a kicsi is jobb, mint a semmi. Nem hiszem, hogy az ilyen ügyeket pénzzel le lehetne 
rendezni, ennek egy rossz üzenete van. Most szándékosan nem akarnék olyan kommunikációs 
példákat említeni, amivel esetleg elindítanám itt az indulatos hozzászólásokat.  

Mi nagyon világosan azt mondjuk, hogy az Országgyűlés elnökének legyen 
kötelessége ezekben az ügyekben intézkedni, mérlegelés nélkül. Ez egy nagyon fontos 
különbség. Mert ebben a helyzetben, mint ahogy az inkriminált eset is mutatta, ha az 
Országgyűlés elnökének lett volna ilyen felhatalmazása, akkor lehet, hogy másképp alakul a 
dolog, bár ezt az eset körülményeiből fakadóan erősen kétlem. Másrészt pedig taxatíve is azt 
mondjuk, hogy mi kiemelt fontosságúnak tartjuk azokat a tárgyköröket, amelyeket itt a 
törvényjavaslatban jegyzünk, merthogy az emberi méltóság, a rasszista kifejezések, és nem 
akarom itt most felsorolni; és ezt azért is tartom fontosnak, mert korábban az általunk javasolt 
etikai bizottság, amely ha most működött volna, talán tudta volna ezt a kérdéskört kezelni, 
annak a létrehozását azért tagadta meg a kormánytöbbség, mert azt mondta, hogy ezek a 
magatartások szerepelnek a büntető törvénykönyvben, ebben a körben a képviselő mentessége 
nem működik. Nem látom, hogy bárki elindított volna hivatalból eljárást, pedig ennél jobban 
nem lehet észlelni egy ilyen típusú cselekményt, amennyiben ebbe a kategóriába tartozik. Ha 
pedig nem tartozik, akkor pedig a parlamentnek kell rá a megfelelő választ adni. És miután az 
etikai bizottság ugyanezen a logikán nem jött létre, ebből következően úgy ítéltük meg 
Mesterházy Attila elnök úrral, frakcióvezető úrral együtt, hogy akkor nevesítsük ezeket a 
magatartásokat. Ezzel több a mi javaslatunk. 

A Gulyás képviselőtársam által jegyzett javaslat több lehetőséget ad az elnöknek 
mérlegelésre, és kicsit eliminálja a problémát. S vannak benne olyan részek is, amelyek nem 
hiszem, hogy egyenértékesek azzal a problémával és azzal a társadalmi tiltakozással, ami a 
széles összefogásban jelentkezett.  

Ezért tehát tisztelettel kérem a tisztelt bizottságot, hogy támogassák a szocialista 
javaslatot, a Mesterházy Attila és szerény személyem által jegyzett javaslatot. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Steiner képviselő úr hozzászólásából is következően én 

úgy ítélem meg, hogy a Gulyás-féle javaslatcsomag tárgyalását indokolatlan ettől 
szétválasztani. Tehát én arra teszek indítványt, hogy együtt tárgyaljuk, mert most akkor nem 
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lehetne a Gulyás-javaslathoz hozzászólni; mesterkélt a szétválasztás. Talán még soha nem 
tettem olyan javaslatot személyemben, hogy együtt vonjunk össze pontokat, de most azt 
javaslom, hogy valamennyi pontot együtt tárgyaljuk. Van-e ezzel szemben kifogás? (Nincs 
ellenvetés.) Ha nincs, egy gyors megerősítést kérek. Ki ért ezzel egyet? (Szavazás.) A 
bizottság egyhangúlag támogatta az ügyrendi javaslatomat. 

A hozzászólások sorrendje: Gulyás Gergely, majd Bárándy Gergely. Gulyás Gergelyé 
a szó. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Egyrészt köszönjük, hogy a vélemény összességében támogató, de szeretném jelezni, hogy a 
részletek tekintetében mi figyelemmel voltunk az ellenzéki pártok által benyújtott korábbi 
javaslatokra, s ennek megfelelően került a módosító javaslatba a csoportot kirívóan sértő 
kifejezésnél kiemelt esetként az „így különösen valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási 
közösséget kirívóan sértő” kifejezés. Tehát ennek az értékelését legalábbis kérem. 

S ha most jól értem, ott van nézetkülönbség közöttünk, hogy míg a szocialista 
javaslatnál a 3. § (a) bekezdése azt mondja, hogy „figyelmeztetés nélkül megvonja a szót és 
javaslatot tesz az Országgyűlésnek a képviselő kizárására az ülésnap hátralévő részéből”, az 
általam előterjesztett módosító indítvány (3) bekezdésénél „javasolhatja” a kizárást, illetve a 
pénzbírság kiszabását. Ráadásul nem „és”, illetve „illetve”, hanem „vagy” van. Ami a „vagy”-
ot illeti, én azt készséggel elfogadom, ha a többségnek az az álláspontja, hogy nyissuk meg 
úgy, hogy az ne „vagy” legyen, hanem „illetve”, és akkor a kizárás mellett lehet pénzbírságot 
is alkalmazni; ez nem tér el egyébként az eredeti szándéktól.  

A másik pedig, az, hogy „javasolhatja” vagy „javasolja”, én értem, hogy az egyik 
esetben diszkrecionális jogkört adunk a levezető elnöknek, a másik esetben meg kötelezzük, 
de az ő diszkrecionális jogköre úgyis megvan akkor, amikor megítéli, hogy kirívóan sértő 
vagy nem kirívóan sértő egy megjegyzés. 

Ettől függetlenül én attól sem zárkózom el, hogy kirívóan sértő megjegyzések esetén 
automatikussá tegyük ezt, és mondom, én a magam részéről a pénzbírsághoz, úgy is, mint ami 
korábban már szereplő szankció volt az országgyűlési törvényben, ugyanúgy, ahogy a kizárás 
is és a képviselői jogok felfüggesztése is, ahhoz ragaszkodnék, de az ellen sincs kifogásom, 
hogy az ne „vagy” legyen, hanem „illetve”, vagy „egyidejűleg”. Mondjuk, a kettő nem 
kapcsolódna feltétlenül össze, de legalábbis az „illetve” nálam belefér. 

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

Bizottság! Tartalmilag azt tudom mondani, hogy talán a Mesterházy frakcióvezető úr által és 
Steiner képviselőtársam által előterjesztett javaslat jobban kiemeli a gyűlöletkeltő 
kifejezésekkel kapcsolatos fellépésnek a szükségességét. De őszintén szólva, ha azokat a 
módosításokat, amelyeket Gulyás Gergely képviselőtársam most szóban javasolt, összevetve 
az ő javaslatával, meg tudjuk szavazni, akkor én azt gondolom, az Országgyűlés egy, a 
lehetőségekhez mérten jó szabályozást alkot. Jobb lett volna, jó lett volna, ha az etikai 
bizottság külön ebben a témában fel tud állni, de nyilván ez nem ennek az előterjesztésnek a 
témája, hanem egy külön előterjesztés, amit sajnálunk, hogy nem fogadtak el. De a jelenlegi 
két ajánlási pont, azt gondolom, egészen közel kerül akkor egymáshoz, ha azt a javaslatot 
elfogadjuk, amelyet Gulyás Gergely képviselőtársam javasolt most szóban és előtte írásban. 

Egy dolgot viszont hadd jegyezzek meg és kérdezzek meg a kormány jelen lévő 
képviselőjétől. A legjobb tudomásom és emlékezetem szerint a kormány képviselője bizony 
nyilvánított véleményt, amikor az Országgyűlésről szóló sarkalatos törvényt tárgyaltuk, és 
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ugyanúgy, azt gondolom, a Házszabálynál is. Tehát amikor az egész törvényről tárgyaltunk, 
én úgy emlékszem, hogy volt kormányálláspont. Ha akkor igen, és én ebben nem tévedek, 
akkor viszont megkérdezem, hogy most, ebben az esetben, amikor nem önmagában és csupán 
egy házszabályi rendelkezésről van szó, hanem egy olyan házszabályi rendelkezésről, ami 
ezen a jogszabályon, ezen a törvényen és a parlamentnek a belső viszonyain jelentősen 
túlmutat, és ezt szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem egy belső ügy, hanem ez egy, a 
Házszabályban rögzített olyan rendelkezés, ami lényegesen több annál, mint az Országgyűlés 
belső ügye, akkor a kormány miért nem nyilvánít véleményt. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úré a szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Mi egyik javaslatot sem támogatjuk, mert 

szerintünk mindkettő – ahogy már a múltkori vita során elmondtam – alkalmas arra, hogy a 
parlamenti munka, az országgyűlési képviselői munka minőségét, tartalmát egyszerűen 
cenzorisztikus eszközökkel korlátozza. (Dr. Gyüre Csaba: Így van.) Erre csak két példát 
szeretnék kiemelni. Ha mondjuk, adott esetben ez a szabály most elfogadásra kerülne, akár 
Gulyás Gergely javaslata, akár az MSZP-é, abban az esetben olyan tematikáknak a tárgyalása, 
mint például a bűnözés jelenléte egyes társadalmi csoportokban vagy egyes nemzetiségi 
csoportokban milyen mértékű, milyen arányú, ezzel kapcsolatosan milyen törvényalkotási 
intézkedések szükségesek, ilyen jellegű kérdések megtárgyalásának a lehetősége is 
tulajdonképpen egy elnöki hatáskörrel kizárható vagy korlátozható lenne. Tehát szerintünk ez 
súlyosan sérti a népszuverenitás elvét, mégpedig azt, hogy a választott képviselők azért 
kerülnek megválasztásra, hogy olyan szempontokat, programokat képviseljenek, amelyek 
lehet, hogy érzékenyen érintenek, vagy éppenséggel akár sértenek bizonyos csoportokat, de 
mégis, a társadalom egésze szempontjából nélkülözhetetlen témákat vetnek fel, vagy adott 
esetben nemzetbiztonsági kockázatot jelentő polgárok tevékenységével kapcsolatos ügyek 
megtárgyalása sem válna lehetővé. Itt az előbb a letelepedés megszerzésével kapcsolatosan 
vetettem fel ilyen kérdést. Adott esetben el tudom képzelni, hogy ha ezek a javaslatok 
támogatást kapnának, akkor a jövőre szólóan ezek kiesnének. 

Mindkét javaslatnak van egy-egy különösen rossz oldala. Az MSZP javaslatában a 
kötelező vagy mérlegelés nélküli alkalmazást érzem teljesen túlhajtottnak és 
elfogadhatatlannak. Gulyás Gergely képviselőtársunk javaslatában pedig a pénzbírság 
rendszerének az alkalmazása olyan, ami például akár még a jogorvoslatot sem tartalmazza. 
Tehát mind a kettő az elfogadása esetén alkalmas arra, nyilván hozzátéve, hogy egy önkényes 
és visszaélésszerű alkalmazással, alkalmas legyen a képviselői munka ellehetetlenítésére vagy 
korlátozására. Ezért ezt ellenezzük. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Gulyás Gergely képviselő úr! 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Csak egy mondatban szeretnék Bárándy 

képviselőtársam észrevételére reagálni, hogy annyi méltányosságot a kormánnyal szemben 
kérünk szépen, hogy nem, mondjuk, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
államtitkára van jelen, hanem az önkormányzati ügyekért felelős helyettes államtitkár. Tehát 
ha Gáva államtitkár úr átül ide, akkor ő valószínűleg fog tudni nyilatkozni, de itt az 
önkormányzati szakterülethez szorosan nem tartozó kérdésről van szó. Ebből a szempontból 
szerintem teljesen indokolt a kormány jelen lévő képviselőjének a nyilatkozata.  

Gaudi-Nagy Tamás képviselőtársammal pedig az az egyet nem értés, ami már az 
országgyűlési törvény elfogadásakor e tekintetben közöttünk fennállt, az továbbra is fennáll. 
Örülünk annak, hogy az a nézeteltérés, ami akkor még az MSZP-vel is fennállt, ma már nem 



- 20 - 

áll fenn, és ők már az akkor még a demokráciára veszélyes és szigorúnak tartott szabályozás 
további szigorítására is tesznek javaslatot, és a mi ilyen irányú javaslatunkat támogatják.  

Még egyszer szeretném elmondani, hogy az a példa, amit képviselőtársam itt 
elmondott, két példát említett, mind a kettőt el lehet mondani úgy, hogy abban semmilyen 
kirívóan sértő kifejezés ne legyen. Nem mindig sikerül a Jobbiknak, de el lehet úgy mondani. 
(Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Ezt nem ti fogjátok eldönteni!)   

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

Tisztelt Bizottság! Álláspontom szerint az emberi jogok területén nagyon rossz irányba 
haladunk, és az alapvető jogok biztosítása területén. Sajnos ennek a kétharmados többségnek 
az időszakában sorra fogadjuk el azokat a törvényeket, amelyek a demokratikus alapjogokat 
korlátozzák Magyarországon. És sajnos ahhoz képest, ami korábbi szabályozás volt, amikor 
gyakorlatilag az országgyűlési képviselő nem volt büntethető semmilyen beszédéért, 
semmilyen felszólalásáért, ehhez képest ezt a szabályt eléggé lassan, de biztosan igyekeznek 
teljesen megszüntetni, és a legalapvetőbb alkotmányos alapjogokat már az Országgyűlésben is 
korlátozni, mint a véleménynyilvánítás szabadságát, a szólás szabadságát. 

Itt figyelembe kell venni azt is, és teljesen függetlenül attól, hogy ki kit küld a 
parlamentbe és milyen pártról van szó, de általában, amikor egy párt valamit szóba hoz és 
valamiről beszélni kezd, illetve a képviselői, az egy társadalmi rétegnek az igényeit fejezi ki, 
ami mögött állhat néhány százezer, de adott esetben akár néhány millió választópolgár is. És 
igen, egy országgyűlési képviselőnek el kell tudni dönteni azt, hogy mit mond és mit nem 
mond, milyen kifejezéseket fog használni. Az eddigi házszabályi szabályozás lehetőséget 
adott arra, hogy a véleményét kifejezhesse egy országgyűlési képviselő, hogy szabadon 
mondhassa el, amit kíván. A jelenlegi szabályozás, illetve azok a módosítások, amelyeket az 
elmúlt időszakban a kétharmados többség, néhány esetben a szocialistákkal karöltve 
elfogadott, viszont folyamatosan nyirbálja ezeket az országgyűlési képviselői alapjogokat. És 
sajnos azt látom, amit Gaudi képviselőtársam is nagyon jól hivatkozott, hogy lehetőséget ad 
adott esetben önkényes jogértelmezésre, illetve jogalkalmazásra is, ami már olyan fokban 
tudja korlátozni a képviselők szólását, véleménynyilvánítását, vagy akár egy sorozatos 
bírságolásnál gyakorlatilag az élethelyzetét lehetetlenítik el, amivel gyakorlatilag már meg 
lehet akadályozni a szólás és véleménynyilvánítás szabadságát.  

Sajnos azt tapasztalom, hogy ebben az elmúlt két és fél évben egy totalitárius rendszer 
irányába mozdultunk el a jogalkotás szempontjából, legalábbis a tekintetben, hogy mennyire 
engedik Magyarországon vagy engedi az Országgyűlés a véleménynyilvánítás és a szólás 
szabadságát. Semmiképpen nem helyeseljük egyik fajta verziójának az elfogadását sem. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Bárándy Gergely kért még egyszer szót; további hozzászólásra 

jelentkező nincs ebben a pillanatban. Bárándy Gergelyé a szó. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid 

leszek. Először is én azt gondolom, méltányolva azt, amit Gulyás képviselő úr mondott, de az 
sem hiba, ha az ellenzék azt gondolja, hogy a kormány kompetens embert, kompetens 
szakembert küld a tárgyalt kérdés megvitatására. Tehát ha én azt feltételezem államtitkár 
asszonyról, hogy ő kompetens, akkor talán ez nem hiba. 

De ha úgy ítélik meg mindahányan, hogy Gáva államtitkár úr tud erre kompetens 
módon válaszolni, akkor én hadd javasoljam – és ezt ügyrendi javaslatként is mondom – 
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tisztelettel, hogy akkor üljön oda Gáva államtitkár úr, és akkor végül is kompetensként 
mondja el a kormány véleményét ebben a kérdésben. 

Egy mondatot engedjenek még meg. Én azt gondolom, hogy jelentős eredmény az, én 
legalábbis úgy érzem, hogy legalább ezen a szinten jó lenne, ha ennél még magasabb szinten 
is megtörténne, komolyabb szinten is, akár a polgári, akár a büntető törvénykönyv keretei 
között, de még egyszer mondom, jelentős eredménynek érzem azt, hogy a gyűlöletkeltés ellen 
a parlament négyötöde közösen lép fel, és nemcsak szavakban, hanem tettekkel is. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Hozzászólni szeretnék, átadom az ülésvezetést Papcsák alelnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Papcsák Ferenc, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az ülés vezetését átveszem. Úgy látom, Gáva Krisztián a 

pulpitushoz indult. (Derültség.)  
Megadom a szót elnök úrnak. 
 
DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Tisztelt Bizottság! Én nyilván nem akarok a 

kormány nevében értelmezni, de én úgy értelmeztem a tárca képviselőjének az álláspontját, 
figyelemmel arra is, hogy túl vagyunk egy országgyűlési törvény és egy határozati 
Házszabály tárgyalásán, hogy a kormány elvi kérdést csinált abból, hogy nem szól bele az 
Országgyűlés működésébe, az Országgyűlés belső működését szabályozó rendelkezések 
kialakításába. Ezt csak megjegyzésként tettem hozzá. Nem azt gondolom, hogy ez 
kompetencia kérdése – Bárándy Gergelyre reagálva –, hogy most Gáva Krisztián vagy a 
miniszterelnök vagy a miniszter nyilatkozik ebben az ügyben. Én úgy emlékszem, Répássy 
államtitkár úr, aki annak idején elsősorban a tárcát képviselte, elvi alapon szögezte le, hogy 
nem szól bele a kormány az Országgyűlés belső működésére vonatkozó jogi szabályozásba. 
És emlékezetem szerint egyetlenegy kérdésben sem nyilvánított véleményt vagy álláspontot. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy ez helytálló. Ki kíván még 

hozzászólni? További hozzászólásra jelentkezőt nem látok. 
Visszaadom az ülésvezetést elnök úrnak, és lezárom a pont vitáját. 
 

(Az ülés vezetését dr. Salamon László, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Határozathozatal következik. Előtte rögzítjük, hogy Varga Lászlót Bárándy 

Gergely helyettesíti. 
Először Mesterházy Attila és Steiner Pál 1. és 4. pontbéli javaslatát teszem fel 

szavazásra. Kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 

Most Gulyás Gergely 2., 3. és 5. javaslatát teszem fel szavazásra. Ki támogatja a 
javaslatokat? (Szavazás.) 23 igen szavazattal a bizottság támogatta. 

A 3. napirendi pontot is megtárgyaltuk. 

Magyarország Alaptörvényének harmadik módosítása címmel benyújtott javaslat 
(T/9400. szám); általános vita  

Következik a 4. napirendi pont: a Magyarország Alaptörvényének harmadik 
módosítása címmel benyújtott T/9400. számú törvényjavaslat. A kormányt Simon Attila 
helyettes államtitkár úr képviseli. Megadom a szót a kormány képviselőjének. 
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Dr. Simon Attila szóbeli kiegészítése 

DR. SIMON ATTILA helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A termőföld Magyarország 
pótolhatatlan erőforrása, a művelési ágak szerinti termőterület országunk területének 80 
százalékát teszi ki. Értékét közgazdasági becslések a nemzeti vagyon mintegy negyedében 
határozzák meg.  

Tény, hogy a termőföld nem újratermelhető, korlátozottan rendelkezésre álló 
tőkejószág, amelynek az értéke valójában felbecsülhetetlennek tekinthető. Ez a 
felbecsülhetetlen érték kerül 2014. május 1-jétől a mostani 10 milliós piacról egy 350 milliós 
piacra, hiszen megszűnik a moratórium, és az Európai Unió teljes egészére nézve egy 
liberálisabb, a tőke szabad áramlását biztosító szabályozást kell hogy kialakítson az ország.  

Az alaptörvény P) cikke már ma is külön kiemeli, sőt első helyen említi a termőföldet 
és az erdőket, e különös jelentőségű jogi tárgyakat, amelyeket a magyar nemzet közös 
örökségeként tart megőrzendőnek. A kormány álláspontja szerint ahhoz, hogy ez a fokozott 
védelem megvalósulhasson, kellően stabil, kiszámítható és időtálló szabályokra van 
szükségünk, és ezért az önök előtt lévő javaslat a kiemelt védelem jogi oldalát kívánja 
megteremteni azáltal, hogy a termőföld, az erdők megszerzésével és hasznosításával 
kapcsolatos szabályozást, valamint az ezzel szorosan összefüggő tárgyköröket sarkalatos 
körbe vonja. A termőföldhöz ugyanis szorosan kapcsolódik a mezőgazdasági egység, a 
mezőgazdasági üzem szabálya, illetve a mezőgazdasági termelés szervezése, amelyek a 
fenntarthatóság mellett egy másik, az alaptörvényben egyébként több helyen is nevesített 
alkotmányos értékhez, a közös szükségletek kielégítéséhez is kapcsolódnak.  

Azt gondolom, azt sem kell feltétlenül hangsúlyozni a bizottság előtt, hogy egyre 
komolyabb súlya van az egészséges élelmiszer megtermelésének, illetve az egészséges 
élelmiszer nemzetpolitikai és gazdasági ereje biztosításának. Értelemszerűen az 
elkövetkezendő évtizedekben fel kell arra készülnünk, hogy ezt a tárgykört egyre komolyabb 
kihívások fogják érni, ezért nem mindegy az, hogy Magyarország hogyan biztosítja az ezen 
termelés alapját képező termőföldforgalom szabályozását. S ezért élt a kormány azzal a 
lehetőséggel, hogy a P) cikket egy (2) bekezdéssel javasolja kiegészíteni, amely az első lépés 
természetesen ezen az úton: sarkalatos körbe vonja ezeket az alapvető szabályozásokat, és 
természetesen a szaktörvények elfogadásával válik teljessé majd ez a védelem.  

Ezért kérjük a bizottság támogatását a javaslathoz. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Lamperth 

Mónikáé a szó. 

Kérdések, reflexiók, hozzászólások 

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Képviselőtársaim! Először is szeretnék kérdezni, és utána majd véleményt mondani, attól 
függően, hogy milyen választ kapunk. 

Azt szeretném megkérdezni a kormány képviselőjétől, hogy a gránitszilárdságú 
alaptörvény elfogadása óta mi változott, ami miatt most úgy gondolják, hogy kétharmados 
törvényben vagy sarkalatos törvényben kell meghatározni ezeket a tárgyköröket, és mi az a 
nóvum, ami miatt most erre javaslatot tesznek. Hiszen tavaly is a természeti erőforrások, a 
termőföld ugyanúgy fontos tárgykörök voltak, mint most. Mi az a változás, ami miatt most jut 
eszükbe, hogy ezt sarkalatos törvénybe fogalmazzák? 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Turi-Kovács Béla képviselő úré a szó. 
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DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. A jegyzőkönyv 
kedvéért el kell mondanom, hogy már az alaptörvény elfogadásának időpontjában kisgazda 
álláspont volt az, hogy az egy pont önmagában nem nyújt kellő védelmet a termőföld 
számára, ennek a pontosítása és a kiegészítése szükséges. Tehát az alapvető kérdésben 
egyetértünk, hogy a kiegészítésre szükség van.  

Magával a szöveggel is jelentős mértékben egyet lehet érteni. Azonban államtitkár úr 
nagyon helyesen használta az „alapvető” kifejezést. Ez a szó hiányzik többek között ebből a 
fogalmazásból. Ez ugyanis úgy szól, hogy „a termőföld és az erdők tulajdonjogának 
megszerzése, valamint hasznosítása, az (1) bekezdés szerinti célok eléréséhez szükséges 
korlátait és feltételeit”, a „szükséges” után hiányzik az „alapvető” korlátok és feltételek 
megjelölése. Ez az egyik kifogásunk. 

A másik. Úgy folytatódik, hogy „valamint az integrált mezőgazdasági termelés 
szervezése”. Én ezt veszélyesnek tartom, az integrált termelési szerkezetet alaptörvénybe 
foglalni vagy annak a szabályait sarkalatos törvénybe foglalni. Az integrált szervezés ugyanis 
időnként változik. Ennek változnia is kell. Módosulnak termelési szerkezetek, sőt azt 
mondom, hogy kívánatos lenne a mezőgazdaságban az a fajta reform, amely ezeket a 
szerkezeteket módosítja. Így azt gondolom, hogy ezt az alaptörvénybe emelni nem lenne 
szerencsés. Úgy folytatódik – és ezzel egyetértünk –, hogy „és a mezőgazdasági üzemre 
vonatkozó”, az „és” helyett, én úgy gondolom, ide az kellene, hogy „valamint a 
mezőgazdasági üzemre vonatkozó alapvető szabályokat sarkalatos törvényben határozza 
meg”. Valamennyi mezőgazdasági üzemre vonatkozó szabályt nyilván nem is akar a 
törvényalkotó sarkalatossá nyilvánítani, hiszen ebben az esetben az üzemek működtetését 
gyakorlatilag kétharmados törvény alapján lehetne csak módosítani. Tehát azt gondolom, ezen 
is módosítani kell. 

A harmadik észrevételünk az, hogy a mi meggyőződésünk szerint ezekkel a 
módosításokkal ez már azokat a célokat szolgálja, amelyeket közösen tudunk meghatározni 
vagy közösen tudunk támogatni. De célszerű lenne a végszavazást akkor megejteni az 
alaptörvény módosítására, ha már világos az, hogy melyek azok az alapvető szabályozók, 
amelyek megjelennek a törvényben, mind az üzemtörvényben, mind pedig a mezőgazdasági 
földek és erdők forgalmára vonatkozó törvényben. Ezért azt gondolom, az lenne az igazán 
célszerű, ha a módosítók megtárgyalása után – hiszen módosító javaslatokat kívánunk e két 
tárgyban benyújtani – ennek az alaptörvény-módosításnak az elfogadására akkor kerülne sor, 
amikor az egyébként már, úgy tudom, erőteljesen készülőben lévő üzemtörvény is ismeretessé 
válna. E pillanatban ugyanis egy biankó kétharmados nyilatkozatot tennénk, amely 
kétharmados nyilatkozat úgy születne meg, hogy nem is ismerjük pontosan, melyeket 
tekintjük alapvetőknek mindkét kérdés tekintetében. 

Én azt kérem, hogy a kormány szíveskedjék méltányosan értékelni ezt a most 
előterjesztett javaslatot. A magunk részéről a módosító indítványt, nem tudom, milyen 
határidővel kell benyújtani, majd meg fogják mondani, de azt még a mai napon be fogjuk 
nyújtani. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Elnézést, ha már technikai kérdés fölmerült, ez nekem jó apropót ad. Ha és 

amennyiben van módosító indítvány – ezek szerint lesz, amelyet ma kell benyújtani, mert ma 
van a napirendi javaslat szerint legalábbis az általános vita lefolytatása és lezárása –, és ha és 
amennyiben az Országgyűlés elfogadja a házelnök úr napirendi javaslatát, miszerint holnap a 
szavazások után lesz az alaptörvény részletes vitája, világosan következik, hogy holnap reggel 
a plenáris ülés előtt a bizottságunknak ülnie kell, hogy megtárgyalja a módosító javaslatokat. 
Tehát írásban is meg fogják kapni képviselőtársaim, de mindenki úgy készüljön, hogy fél 9-re 
össze fogom hívni a bizottság ülését. Azt sem teszem hozzá, hogy ha nincs módosító javaslat, 
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akkor értesítünk mindenkit, hogy nincs (Dr. Turi-Kovács Béla: Lesz.), mert ezek szerint lesz. 
(Derültség.) Ez most már bejelentés. Tehát informálisan, nem hivatalosan, mindenki vegye 
úgy, hogy fél 9-kor ül a bizottság ebben a témában. Köszönöm szépen. 

A további hozzászólásokkal folytatjuk. Gyüre Csaba alelnök úré a szó. 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Ott folytatom, ahol Turi-Kovács Béla képviselőtársam abbahagyta, illetve csatlakozom 
részben hozzá, miszerint azt mondta, hogy az alaptörvény elfogadásakor benne hiányérzet 
volt az alaptörvény szabályozásaival kapcsolatosan, azaz nem tartotta elégségesnek, ami az 
alaptörvénybe bekerült. Ugyanezt az érzést fogalmazom meg én is a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom nevében. A termőfölddel és ivóvízkinccsel kapcsolatosan mi is úgy éreztük, hogy 
bennünk is nagy hiányjelek, illetve kérdőjelek keletkeztek, illetve e tárgyú jobbikos módosító 
javaslatok kerültek elutasításra az alaptörvény vitája során. Itt szeretném felhívni arra a 
módosító javaslatunkra a figyelmet, amelyet név szerinti szavazáson utasított el a parlament 
az alaptörvény vitájában, amely jobbikos javaslat arról szólt, és igazából ez lenne az, ami az 
(1) bekezdés szerint hivatott lenne megfogalmazni a termőföld védelmét, és ez lenne a 
legteljesebb körű, különösen, ha itt a tulajdonjogi helyzetre gondolok. Ez a jobbikos javaslat 
pedig az volt, miszerint termőföld és ivóvízkincs Magyarországon kizárólag a magyar állam, 
magyar természetes személyek, illetve magyar önkormányzatok tulajdonában állhat. Ez tehát 
a Jobbik véleménye, ezt mind a mai napig fenntartjuk, és nekünk ez hiányzik ebből a 
harmadik módosításból. Álláspontunk szerint ezzel kellene kiegészíteni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? Lamperth Mónika! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Elnök úr, én akkor szeretném a 

hozzászólásomat megtenni, amikor a kérdésemre a választ megkaptam. 
 
ELNÖK: Van-e további kérdés jellegű felszólalás? (Nincs ilyen jelzés.) Ha nincs, 

előzetes válaszadásra szót adok helyettes államtitkár úrnak. 
 
DR. SIMON ATTILA helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm szépen. A képviselő asszonyt szeretném megnyugtatni, hogy az alaptörvény 
továbbra is gránitszilárdságú. (Derültség.) Ugyanakkor azt, azt gondolom, senki nem gondolja 
komolyan, hogy nem lehet egy már elfogadott és bár szerintem tökéletes minőségű 
jogszabályt még tovább tökéletesíteni. (Derültség.) Erről van itt szó. A gránitot lehet 
csiszolni. (Nagy zaj, közbeszólások.)  

 
ELNÖK: Őrizzük meg a nyugalmunkat! Tessék, helyettes államtitkár úr még nem 

fejezte be. 
 
DR. SIMON ATTILA helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Turi-

Kovács képviselő úr javaslatára, azt gondolom, ugyan valóban nincs ott a „szabályok” előtt az 
„alapvető” szó, de ha ez az alaptörvény-módosítás elfogadásra kerül, azt ugyanaz az 
Országgyűlés fogja elfogadni, amely Országgyűlés aztán el fogja fogadni azokat a további 
ágazati szabályokat, amelyekre egyébként ez a cikk utalni fog. Tehát én azt gondolom, 
megadhatjuk azt az esélyt magának az Országgyűlésnek, hogy eldöntse, ezzel a módosítással, 
az alaptörvénynek ezzel a kiegészítésével milyen tartalmú ágazati jogszabályt fog tudni 
elfogadtatni, és akkor az „alapvető” szó lényegében automatikusan kiterjesztődik, anélkül is, 
hogy annak az ide való beemelése megtörténjen. 
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Ami az időbeli ütemezését illeti, köztudomású megint csak a bizottság tagjai előtt, 
hogy az Országgyűlés megkezdte a mező- és erdőgazdasági termőföldek forgalmáról szóló 
törvényjavaslat vitáját, és azt éppen azért állította meg az Országgyűlés, mert a kormány 
álláspontja szerint ugyan a sarkalatosítása a törvényjavaslatnak és a további 
törvényjavaslatoknak alkotmányjogi értelemben megoldható lett volna úgy is, hogy a vita 
folytatódik és kvázi párhuzamosan zajlik, de nem kívántuk megteremteni annak még a 
látszatát sem, hogy úgy kerül elfogadásra egy jogszabály, hogy az alaptörvényben később 
kerül csak rögzítésre vagy azzal egyidejűleg kerül rögzítésre ennek a sarkalatos jellege. Tehát 
én ezért mindenképpen ódzkodnék attól, hogy ezen az időbeli ütemezésen változtassunk. 
Most megtörténik ez a módosítása az alaptörvénynek, és nyilvánvalóan már csak a tavaszi 
ülésszak során pedig elfogadásra tudnak kerülni az ágazati, immáron sarkalatos törvények. 

Gyüre alelnök úrnak annyit szeretnék mondani, hogy nyilván a Magyar Országgyűlés 
nem teheti meg, hogy olyan szabályozást iktasson akár alaptörvénybe, akár jogszabályba, ami 
nyíltan szembemegy a csatlakozási szerződésünkkel. Azt gondolom, az, amit alelnök úr 
idézett is, azt a módosítást azért utasította el a Magyar Országgyűlés, mert az a csatlakozási 
szerződésünknek a felrúgását, felmondását jelentette volna. Úgy gondolom, a kormány 
hasonló indíttatásból, de egy jogszerű és az Európai Unió jogával összeegyeztethető 
megoldást ad a P) cikknek ezzel a kiegészítésével, illetőleg a majdani ágazati jogszabályok 
szövegével is. 

Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Tájékoztatom a képviselőtársakat, hogy a következő felszólalási 

szándékokat jegyeztük: ellenzéki oldalról Lamperth Mónika, Bárándy Gergely és Gaudi-Nagy 
Tamás; kormányoldalról Turi-Kovács Béla. Sorrendben váltakozva fogom megadni a szót. 
Lamperth Mónikáé a szó, hiszen ő a kérdés föltételekor már jelezte, hogy lesz érdemi 
hozzászólása is. Tessék parancsolni! 

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

segítségét kérni abban, hogy az alkotmányügyi bizottságban eddig szokás volt a képviselői 
kérdésekre válaszolni. Én nem azt kértem a helyettes államtitkár úrtól, hogy az egyébként 
általam valóban politikai iróniával visszaidézett, a Fidesz kommunikációjában fontos helyet 
kapó gránitszilárdságú alaptörvényre reagáljon és politikai választ mondjon; szerintem nem 
dolga ez önnek. De hogy az én kérdésemre válaszoljon, az pedig dolga. És én megkérdeztem, 
hogy mi változott; mi változott az elmúlt időszakban, ami miatt korábban úgy gondolták, 
hogy nem kell hogy kétharmados legyen, most meg úgy gondolják – üdvözlöm egyébként a 
nyelvújítást –, hogy sarkalatosításra van szükség. Szóval, ebben kérem elnök úr segítségét, 
mert azt gondolom, ez igenis egy fontos kérdés. 

Ugyanis itt most nem arról van szó, hogy ki az, aki fontosnak tartja a magyar földet és 
az arról való rendelkezést és szabályozást, és ki az, aki nem, mert azt gondolom, mindenki, 
aki itt ül ebben a parlamentben, annak a számára ez fontos. És hogy a Magyar Szocialista 
Pártnak erről mi a véleménye, azt Gőgös Zoltán képviselőtársam és más szakpolitikusaink 
sokszor elmondták. Itt nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy miért akarja kétharmadossá 
tenni az erre vonatkozó szabályozást a kormánypárti többség. De hát mi elég hamar 
fölismertük ezt, nem egy bonyolult összefüggés: úgy gondolják, hogy azt a birtokszerkezetet, 
azokat az érdekviszonyokat, amelyekről önök most azt gondolják, hogy az önök számára 
kedvező, úgy akarják kőbe vésni, hogy 2014 után, amikor önöket leváltják, és esetleg nem 
kétharmados többség jön létre, hanem egy feles többség, akkor annak az egyébként erős 
felhatalmazással rendelkező kormányzati többségnek ne legyen lehetősége ezeket a 
kérdéseket szabályozni.  
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Lehet ezzel viccelődni, kedves Szakács képviselőtársam (Dr. Szakács Imre: Szeretnék 
hozzászólni.), én pontosan tudom, hogy önök egyébként milyen szándékkal teszik ezt. De én 
azt gondolom, hogy ez ebben a felfogásban nem támogatható. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor következik Turi-Kovács Béla… Bocsánat, 

képviselő asszony rám néz. Én értem; a kérdésre megadtam egy válaszadási lehetőséget, de ha 
önt nem elégíti ki a válasz – és ez nyilván mindenkinek a mérlegelése, hogy elfogadható volt-
e a válasz, egyáltalán válasz volt-e vagy sem –, ezzel én már nem tudok mit tenni, mert 
mindenki szabadon dönti el a hozzászólásának a terjedelmét, tartalmát. Majd mindenki 
értékeli nyilván a választ, amikor kialakítja az álláspontját. Tehát további segítséget ebben 
nem tudok adni, sem önnek, sem másnak. 

Turi-Kovács Béláé a szó. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Van egy alapvető 

különbség az alaptörvény módosításánál és a sarkalatos törvényeknél. Amíg az egyik abszolút 
kétharmados, addig a másik a jelen lévő képviselők kétharmadának egyetértését igényli. Azt 
gondolom, ezzel világosan szóltam. Ebből aztán egyértelmű az, hogy az egyáltalán nem 
mindegy, mi kerül be az alaptörvénybe. Sőt. Azt meg pláne nem gondolnám, hogy ez valami 
bizalmi kérdés lehetne az alaptörvény esetében, amelyet, mint tudjuk – és én ebben a 
meggyőződésemben nyilatkozom –, egy szilárd és hosszú távon érvényesülő alkotmányos 
szabályozásnak gondolunk vagy tartunk. Ha ez így van, akkor ott olyan bizonytalansági 
tényezők, amelyek e két szó elhagyása esetén megjelennek, egyszerűen nem maradhatnak. Ezt 
tehát ki kell küszöbölni. 

De ha továbbmegyek – mert ez eddig formai kifogás volt döntően –, a tartalmi 
kifogásom az, hogy maga ez a mondat úgy von össze különböző fogalmakat, amelyek utóbb 
aztán teljesen különbözőképpen értelmezhetők. Tessék szíves lenni elolvasni, és arra kérek 
mindenkit, hogy alaposan olvassa el: amíg az első fele kifejezetten a termőföld és az erdők 
tulajdonjogára vonatkozó szabályoknak a beemelését jelenti a sarkalatos részbe, és ott 
tartalmaz szabályozókat, ide – erre nem kaptam semmiféle választ – valamiféle, nem tudom, 
milyen meggondolásból bekerült az integrált mezőgazdasági termelésszervezés a következő 
negyed mondatba. És miután az „és a”-val folytatódik: „a mezőgazdasági üzemre vonatkozó 
szabályokat sarkalatos törvény határozza meg”, ez utóbbi kifejezetten azt tartalmazza az én 
számomra, minden további nélkül értelmezhető így, hogy minden erre vonatkozó szabály 
kétharmados.  

Ha ez így van, akkor én azt gondolom, hogy akkora öngólt lőnénk, amekkorát már 
régen nem. Egy utóbb kezelhetetlen helyzet áll elő, amely kezelhetetlen helyzet 
meggyőződésem szerint most orvosolható. Kár lenne most különböző, nem is tudom, miféle 
meggondolásokból nem a legjobbat elfogadni, hanem valami ésszerűtlen megoldás folytán, 
csak azért, hogy ez most kerüljön elfogadásra, úgy vinnénk át a szöveget, ahogy ez most itt 
szerepel. 

Ezért én azt gondolom, kell annyi együttműködés és annyi kölcsönös megértés legyen, 
hogy ennek a pontosítása meggyőződésem szerint mindannyiunk közös érdeke. Tehát én azt 
javasolnám akár, hogy még jobb lenne, jobban örülnék, ha maga a kormány terjesztene elő 
olyan módosító indítványt, amely egyértelművé tenné ezt a szöveget, olyan értelemben, ahogy 
azt én az előbb elmondtam. Tehát hogy csak azokra vonatkozzon, amelyek alapvetőek, és 
csak azok a kérdések legyenek szabályozva, amelyeket meggyőződésem szerint tényleg 
szükséges kétharmados szabállyal megerősíteni.  
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ELNÖK: Most a kormány semmiképpen sem tud, mert saját javaslatához módosítót 
most nem lehet benyújtania. (Dr. Turi-Kovács Béla: De bizottságival…)  

Most Bárándy Gergely következik. Tessék! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Én is azt az álláspontot erősíteném, amelyet Lamperth Mónika képviselőtársam elmondott, 
hogy nyilvánvalóan nem az a kérdés itt, hogy kinek fontos, kinek fontosabb a magyar 
termőföld védelme – én azt gondolom, mindannyiunknak az, és mindannyian őszintén valljuk 
ezt. És ha korábbi jogalkotási termékek e tárgykörben nem előzték volna meg ezt a most 
előttünk fekvőt, akkor az ember lehetne még akár egy picit jobbhiszemű is. De én azt 
gondolom, hogy akkor, amikor önök sorozatosan kétharmados jogszabályokban, legyen az 
akár alaptörvényi szint, akár sarkalatos törvények, rögzítik azokat a rendelkezéseket, 
amelyeket önök a legfontosabb kormányzati eredményeiknek tartanak, akkor máris nem olyan 
kedvező és támogatható a helyzet. 

Nem egy nemzetközi és hazai szervezet mondta ki, de zárójelben mondom, én azt 
gondolom, aki ismeri az európai és a magyar jogfejlődést, alkotmányjog-fejlődést, az 
pontosan tudja és annak nem kell magyarázni – úgy látom, a kormány képviselőinek sem, 
hiszen egymással beszélgetnek; biztosan tudják ezt, de ha tudják, akkor miért támogatnak egy 
ilyen javaslatot –, nevezetesen, hogy nem egyeztethető össze a demokratikus és jogállami 
kritériumokkal az, ha egy következő kormány mozgásterét úgy kívánják szűkíteni a jelenlegi 
kormányerők, hogy kétharmados törvényben rögzítik a legfontosabb vagy általuk 
legfontosabbnak vélt kormányzati eredményeket. Egész egyszerűen nem jogállami megoldás. 
Az a helyzet, hogy itt is erről van szó: nem a termőföld megvédéséről van szó, hanem arról 
van szó, amit Lamperth Mónika képviselőtársam elmondott, hogy azt a szerkezeti 
viszonyrendszert önök be kívánják betonozni, amit a mostani kormány létrehozott. 

Az pedig, magunk közt szólva – és elnézést kérek azért, hogy itt nevettünk sokan, de 
hát ha az ember ilyet hall, akkor nehezen tudja magát türtőztetni e tekintetben –, hogy 
gránitszilárdságú volna ez az alaptörvény… Én azt gondolom, azok után, amit önök csináltak 
az alaptörvénnyel, hogy miután hatályba lépett, nem egészen egy év leforgása alatt ez 
gyakorlatilag a negyedik alaptörvény-módosításra tett kísérletük, egyet visszavontak, és ez 
azért tud a harmadik lenni, mert a bírói nyugdíjazással kapcsolatos alaptörvény-módosító 
javaslatukat visszavonták egyelőre; gondolom, ilyenformán majd az lesz a negyedik. Lehet, 
hogy az átnyúlik a következő évre már, úgyhogy nem egy éven belül lesz négy, hanem egy 
éven belül négy próbálkozás és csak három. Teljesen mindegy, kár ragozni ezt a dolgot. De én 
úgy gondolom, hogy a „nagyon stabil” dolog szinonimájára sajnos ezek után más kifejezést 
kell találni, mint hogy gránitszilárdságú, mert ha az alaptörvényre alkalmazzák ezt a 
kifejezést, ami nem nagyon stabil, akkor ebből okszerűen következik az, amit én mondtam. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úré a szó. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Szeretném felhívni képviselőtársaim 

figyelmét, hogy 1990 óta voltak olyan törvények a magyar jogban, bár nem mindig hívták 
sarkalatosnak, de amelyhez a jelen lévő képviselők kétharmada volt szükséges. És én nem 
gondolnám, hogy egy kétharmados törvény bármiben is korlátozza egy párt- vagy 
kormánykoalíció működését. Nem számoltam össze, de úgy emlékszem, az alaptörvény 
szerint kevesebb a sarkalatos törvénnyel szabályozandó kérdés, mint egyébként korábban a 
jelen lévő képviselők kétharmadával elfogadandó törvény. 

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úré a szó; utána pedig én is szót fogok kérni.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A magyar termőföld alkotmányos szintű 

védelmének a legmagasabb, legerősebb szintjét szeretnénk mi is, ezt Gyüre Csaba 
képviselőtársam világossá tette. Ezért ezt a mostani módosítást csak két megszorító feltétellel 
tudnánk támogatni.  

Nyilvánvaló, hogy a részletekben rejlik az ördög, és a termőföld megszerzésének 
részletes szabályai fogják úgyis eldönteni azt, hogy a nagybirtokrendszer érvényesül-e, vagy 
például a családi gazdaságok tudnak előtérbe kerülni, és egyáltalán valós védelmet jelent-e 
majd ez a szabályozás, amelyet most az Országgyűlés tárgyal, külföldiek tulajdonszerzésével 
szemben, vagy sem. Éppen ezért, ahogy ezt már az alaptörvény vitájában előterjesztettük, 
szeretnénk, ha ebbe a P) cikkbe belekerülne, az alaptörvény e rendelkezésével gránitba 
vésődne most már, hogy külföldiek nem szerezhetik meg a magyar termőföldet.  

A másik oldalról pedig, ha magát az ütemezést, a szabályok elfogadásának rendjét úgy 
alakítanák, ahogy azt Turi-Kovács Béla képviselőtársunk is jelezte, hogy ne egy elvi 
felhatalmazást jelentsen most jelen pillanatban ez a módosítás, amellyel a kétharmados 
többség bármit kezdhet, és sajnos ezt tapasztaltuk a gyakorlatban, hogy sok esetben tényleg az 
volt a cél, hogy a ciklusokon túlnyúló stabilitást adjanak egy olyan szabályrendszernek, ami 
adott esetben csak a saját érdekeket védi, de nem a nemzet egészének felemelkedését, 
védelmét szolgálja. Mi azt szeretnénk, ha a termőföld külföldiek általi megszerzésének 
tilalmára vonatkozó szabállyal együtt kerülne egy ilyen kétharmados szabályozás elfogadásra, 
és az is csak és kizárólag akkor, ha tartalmilag már megismertük és lényegében kitárgyaltuk 
azokat a törvényjavaslatokat, amelyek pontosan meg fogják határozni, hogy milyen 
feltételekkel lehet megszerezni, használni a termőföldet, erdőket, illetve milyen 
termelésszervezési, üzemgazdálkodási szabályok alakulnak ki.  

Hozzáteszem, még abban is igaza van Turi-Kovács Béla képviselőtársunknak, hogy az 
„alapvető” szó használata nagyon fontos lenne a szabályozásnál, mert ennek hiányában 
valóban egy teljesen szabályozatlan, kezelhetetlen állapot állna elő, ha nem lesz egy olyan 
kétharmados többség, mint amely jelenleg működik az Országgyűlésben, márpedig egyáltalán 
nem örök létre ítéltetett ez a helyzet.  

Úgyhogy mi azt kérjük, ezt fontolják meg, mert szerintünk csak ez a megoldás. És azt 
se felejtsük el, hogy a csatlakozási szerződés felülvizsgálatára vonatkozói országgyűlési 
határozati javaslatunk is már a Ház elé került, amelyet sajnálatos módon nem vettek 
tárgysorozatba, de ezzel pont a kormány képviselőinek azon kritikáját is vissza lehet hárítani, 
hogy a csatlakozási szerződéssel ellentétben álló lenne egy ilyen javaslat. Akkor lenne 
ellentétben, ha nem történik változás ezen a téren, tehát ha a termőföld ki tud kerülni a 
tőkejavak szabad áramlása fejezetből, és egy nemzeti elbánást tudunk kiharcolni, mint Málta, 
ebben az esetben az Európai Unió már nem szólhatna bele abba, hogy milyen feltételekkel 
rendezzük a magyar termőföld sorsát. De ezeket párhuzamosan kell megtennünk, tehát a 
kormánynak a csatlakozási szerződés felülvizsgálatát, illetve a termőföld legmagasabb szintű 
védelmét kell ebbe a P) cikkbe behelyezni a sarkalatossá nyilvánítás mellett.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Átadom az ülésvezetést Papcsák alelnök úrnak, és szót 

kérek. 
 

(Az ülés vezetését dr. Papcsák Ferenc, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm, az ülés vezetését átveszem, és megadom a szót elnök úrnak. 
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DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Tisztelt Bizottság! Én Vas Imre eszmefuttatását 
szeretném még, hogy így mondjam, teljesebbé tenni. Tudniillik abba a kérdésbe én most nem 
akarok belebocsátkozni, hogy az alaptörvénynek most ez a módosítása meg más módosításai 
az alaptörvény tekintélye és presztízse szempontjából mit jelentenek. Abba sem szeretnék 
belebocsátkozni, hogy milyen részletekben indokolt egy kérdéskört sarkalatos törvényben 
szabályozni, ahogy itt Turi-Kovács Béla hozzászólt. 

Amiért szót kértem, az kizárólag az volt, hogy vitatkozni szeretnék Bárándy Gergely 
képviselőtársam megfogalmazásával, amely egy kritikát úgy fogalmaz meg, hogy elmegy egy 
végletes megállapításig. Képviselő úr, a következőre tessék gondolni. Abban ugye 
egyetértünk, hogy az 1989-es rendszerváltó alkotmány demokratikus jogállamot teremtett. 
Nos, a Nemzeti Kerekasztalon kialkudott szöveg szerint az az alkotmány eredendően úgy 
szólt, hogy az alapvető jogokra és kötelességekre vonatkozóan csak alkotmányerejű 
törvényben lehet rendelkezni. Ez azt jelentette, hogy valamennyi alapvető jog, például a 
tulajdonjog is, nemcsak a földre vonatkozóan, hanem minden tekintetben, mondjuk, a polgári 
törvénykönyv is ennek értelmében vagy a büntető törvénykönyv is, és számos törvényt 
mondhatnánk, nyugodtan mondhatjuk, hogy a törvényeknek egy nagyon tekintélyes része 
alapvető jogokat érintett – ezeket csak alkotmányerejű törvényben lehetett volna szabályozni, 
amelyhez az összes országgyűlési képviselő kétharmada, nem is a jelenlévőké, az összes 
országgyűlési kormány kétharmadának a szavazata lett volna szükséges. Ez egy Nemzeti 
Kerekasztal-konszenzus volt, amelyet az utolsó, még nem szabadon választott parlament a 
’89. évi alkotmánymódosításba – az 1989. évi XXXI. törvény végezte el ezt a nagy 
alkotmánymódosítást – szépen beépített.  

Aztán ez valóban kritika tárgyává vált, mert amikor ezzel szembesült, mert 
újragondolta a politikai osztály, mind a két oldalon, a választásokat megnyerő MDF–
kisgazda–KDNP-s készülő koalíció, illetőleg az ellenzéknek az SZDSZ-t alkotó része, akkor 
eljutottak oda, hogy ezzel az ország kormányozhatatlanná válik, illetőleg a kormányzati és az 
ellenzéki felelősség nem lesz szétválasztva. Mert például a költségvetési törvény is 
alkotmányerejű törvény lett volna, miután a költségvetési törvényből közteher-viselési 
kötelezettségek keletkeznek, vagyis kötelezettségek. Nem volt jó. És ezért is került sor arra, 
amit a politikatörténet MDF–SZDSZ-paktumnak nevez: le kellett ülni a választásokon 
győztes Magyar Demokrata Fórumnak, és az ellenzék köréből az SZDSZ-szel együtt elindult 
tárgyalások eredményeként egy alkotmánymódosítás előkészítésére került sor. De senki nem 
mondta, képviselő úr, hogy ettől a konstrukciótól a ’89. évi alkotmány ne lenne jogállami. 
Pedig egyébként ugyanúgy, ha most az ön megközelítésében nézném, ugyanúgy rögzítette 
volna, megerősítette volna azokat a fönnálló viszonyokat, amely viszonyok 1989 őszén 
fönnálltak, például tulajdonjog vagy más egyéb jogi szabályozás területén is.  

Tehát én a két dolgot párhuzamba állítom, és azt mondom, hogy nem kellene ilyen 
végletes megállapításokat tenni egy vitában. Mert indokolatlan és nem megalapozott 
véleményem szerint. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Turi-Kovács Bélának, és visszaadom az 

ülésvezetést elnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Salamon László, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Sajnálom, hogy 

ismételten hozzá kell szólnom, de meg kell mondanom, hogy elnök úrnak az a megjegyzése, 
amely azt mondja, hogy itt a részletkérdésekhez nem kívánt hozzászólni, ezt nagy sajnálattal 
vettem tudomásul, mert azt gondoltam, hogy elnök úr ehhez nem csak hozzá tud, hanem 
hozzá is fog szólni.  
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Ugyanis itt nem kevesebbről van szó – és lehet, hogy ez is végletesnek tűnik, pedig 
nem az –, mint hogy ez a törvény, amelyet azt szeretnénk, ha működőképes lenne, mármint a 
földről szóló törvény, az megfeleljen a jelenlegi alaptörvény Szabadság és felelősség fejezete 
XIII. cikkelyének is, amely alapvető jogot határoz meg, és az alapvető jog megsértése 
meggyőződésem szerint az adott szituációban egy pontatlan szöveg esetében egy adott 
esetben az Alkotmánybíróság előtt igen könnyen megállapításra kerülhet. Nem tartom 
helyesnek, ha nem gondoljuk olyan alaposan végig mindazt, amit most ilyen fontos kérdésben 
döntünk, hogy majd utólag kelljen abban esetleg reparációkhoz fordulnunk. 

Amit én javasolok, és amit be fogunk nyújtani módosító indítványként, az igenis 
megoldható kormányoldalról is, elnök úr, egy bizottsági módosító indítvánnyal minden 
további nélkül. Az ugyanis az én meggyőződésem szerint, hogy itt annak a látszata nem 
kellene előkeveredjen, hogy nincs egységes szándék e tekintetben, mert egységes a szándék, 
de a végrehajtásban azok a megoldások, amelyek hosszú távon kell hogy érvényesüljenek, 
teljes mértékben jogszerűek kell legyenek, és teljes mértékben meg kell feleljenek az 
alaptörvény mostani szabályainak is. Én nem vagyok annak híve, hogy az alaptörvény 
módosításával teszünk egy törvényt alaptörvényszerűvé. Azt meg tudjuk oldani úgy is, hogy 
az alaptörvénynek megfeleljen teljes mértékben most is. Ha meg tudjuk oldani, akkor így kell 
megoldani. Ezért gondolom azt, hogy én ezt a megoldást, amelyet elmondtam, megfontolásra 
ajánlom. 

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

Engedje meg, elnök úr, hogy elnök úr egynéhány felvetésére reagáljak. 
Én azt gondolom, talán elnök úr félreértett, ha úgy értette, hogy én azt állítom, és 

akkor sem és most sem állítom azt, hogy önmagában a kétharmados jogszabályok vagy 
bizonyos témaköröknek a kétharmados jogszabályokban való rögzítése az, ami ellentétes 
lenne a jogállamisággal vagy a demokratikus normarendszerrel. Én azt mondtam, hogy 
természetesen az alapvető jogok és egyes más területek is helyes, ha kétharmados törvényben 
rögzülnek, nevezzük akár sarkalatosnak, akár a korábbi nevén kétharmados törvényeknek. 
Először is már akkor, abban a korszakban is nagyon sokan fölvetették azt, nyilván elnök úr is 
pontosan emlékszik rá, hogy túlzottan széles azoknak a területeknek a köre, amelyek 
kétharmados törvényben kerültek szabályozásra. De én ennél egy szűkebb területről 
beszéltem. Én kifejezetten a klasszikusan kormányzati döntési kompetenciába tartozó 
területeknek a kétharmados törvénybe emeléséről beszéltem. Ha példát kell mondanom, elnök 
úr, kettőt mondanék; mondjuk, a büntetőpolitika egyes rendelkezései, gondoljon elnök úr az 
alaptörvényben a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés szabályozására, vagy mondjuk, 
az egykulcsos adónak a kétharmados törvényben való rögzítésére, ami tipikusan, az 
adópolitika, a büntetőpolitika kormányzati kompetenciák. És erre mondták azt sokan és 
mondják ma is, hogy ezeknek a kétharmados jogszabályokban való rögzítése gyakorlatilag az 
érdemi kormányzati munkának a gátja, és nyilván Vas képviselő úrtól is csak elszólásnak 
értelmezhető az, hogy ez nem befolyásol egy következő kormányt. Vas Imre képviselő úrnak 
nyilván elkerülte a figyelmét az, hogy általában nem kétharmados többséggel szoktak 
kormányok regnálni, hanem feles többséggel (Dr. Vas Imre: Nem kerülte el.), és 
nyilvánvalóan szűkíti a mozgásteret egy kétharmados törvény egy olyan kormány esetén, 
amelyik feles többséggel rendelkezik. Ezt az egyszerű gondolatmenetet talán ön sem cáfolja, 
képviselő úr. Tehát azok a kormányzati politikák, azok a klasszikusan kormányzati politikára 
tartozó területek, amelyek miatt megválasztanak egy kormányt, mint mondjuk, az adópolitika, 
a büntetőpolitika, ott, én azt gondolom, kifejezetten helytelen vagy a demokratikus 
értékrenddel nem összeegyeztethető, ha ezeket kétharmados törvényekben stabilizálják.  
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Az pedig a másik oldala ennek a dolognak, elnök úr, és erre csak utalni szeretnék, mert 
nyilvánvalóan ez egy lényegesen hosszabb és elméletibb vitának a tárgya lehet, hogy ha 
végignézzük, bizonyos esetekben mi az, ami motiválhatta a kormánytöbbséget ezeknek a 
jogszabályoknak a kétharmados törvényben rögzítésére, egy nagyon kirívó példát hadd 
mondjak. Például az információs önrendelkezési jogról vagy az adatvédelmi jogszabályokról 
szóló rendelkezések, amelyek valóban alapjogokat érintenek, azok érdekes módon feles 
törvényben kerülnek rögzítésre. Míg azok a jogszabályok, amelyek ugyanezen témakörön 
belül a hatóságról szólnak, tehát az adatvédelmi hatóságról, arról a hatóságról, és itt elnézést, 
egy picit hadd legyek demagógabb: ahova önök megint kilenc évre kinevezték a saját 
emberüket, az persze kétharmados. Azt tudom tehát mondani, hogy egészen furcsa logika 
mentén tesznek valamilyen törvényt kétharmadossá és valamely törvényt felessé. Én nagyon 
sok esetben látom visszaköszönni az egyszerű hatalmi érdekeket ezek mögött a döntések 
mögött.  

Úgyhogy elnök úrnak abban teljes mértékben igaza van, hogy van létjogosultsága a 
kétharmados vagy a sarkalatos törvényeknek, én magam is így gondolom. Azonban az a 
tendencia, ami megfigyelhető, hogy mi vált azzá, mi pedig nem, mi került ki ebből a körből, 
azt gondolom, sokat mondó. Én, őszintén szólva, ezt a most előttünk fekvő módosítást is 
ennek a sornak az egyik elemeként tudom definiálni, és ez az, ami engem őszintén zavar, nem 
pedig önmagában az, hogy egyébként valamilyen földdel, termőfölddel kapcsolatos 
törvényről kétharmados törvényben vagy az alaptörvényben kívánnak rendelkezni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs.) Ezzel a vitát lezárom, és 

válaszadásra megadom a szót Simon Attila helyettes államtitkár úrnak. 

Dr. Simon Attila válaszai 

DR. SIMON ATTILA helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm a szót, elnök úr. Először is szeretném megkövetni Lamperth képviselő asszonyt, 
mert valóban, itt a gránitcsiszolgatás közben elfelejtettem a „mi változott?” kérdésre 
válaszolni, úgyhogy ha lehet, ezt most meg is tenném. (Dr. Steiner Pál: Helyes!)  

Itt már elhangzott egyébként, és a felvezető szövegben is utaltam erre, hogy az 
alaptörvény jelenlegi P) cikk (1) bekezdésének elfogadásakor azt gondolta a kormány, hogy 
ez a szabályozás, ami ott rögzítve van és ma hatályos, elegendő védelem arra, amire szánjuk a 
termőföld természetierőforrás-védelmét. Azt követően lezajlott egy elég komoly társadalmi 
egyeztetés, amely társadalmi egyeztetés az ágazati jogszabályokra vonatkozott, és ott merült 
föl több olyan igény, amely ráirányította a figyelmet ennek a cikknek a túl általános jellegére, 
tehát hogy egzaktabban kellene fogalmaznunk. Ez volt az az igény, amelyet befogadott 
kormány, és ezért kívánunk egy (2) bekezdéssel cizellálni, csiszolni ezen a jelenleg hatályos 
normaszövegen.  

Miért mondom ezt? Ha megfigyelik a tisztelt képviselő hölgyek és urak a jelenleg 
hatályos szöveget, ott azt látjuk, hogy a nemzet közös örökségét képezik a termőföld és az 
erdők például, amelynek védelme, fenntartása, a jövő nemzedékek számára való megőrzése az 
állam és mindenki kötelessége. Ez az az általános jelleg, hogy „védelme, fenntartása, 
megőrzése”, amely a jelenlegi körülmények között, ha nem nyúlnánk hozzá, mondjuk, egy 
általunk javasolt (2) bekezdéssel, akkor könnyen előfordulhat, hogy az Alkotmánybíróságon 
egy olyan hatást váltana ki, amely hatást egyébként, azt gondolom, ennek az „alapvető” 
szócskának a beemelése is kiválthat, magyarán szólva, hogy mást fog az alaptörvényből 
kiolvasni az Alkotmánybíróság, és mást olvasunk ki belőle mi magunk. Tehát más lesz az a 
szándék, amivel adott esetben egy jogszabályt elfogadunk ennek a sarkalatos klauzulának a 
következményeképpen. Hiszen az köztudomású, hogy végső soron az Alkotmánybíróság lesz 
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az, aki dönt abban, hogy egy adott jogszabály most a sarkalatos kategóriába kerül-e vagy sem. 
Erre tehát mindenképpen szeretném fölhívni a figyelmet. Ez itt több szempontból elhangzott, 
hogy korlátozzuk be, hogy az alapvető szabályokra vonatkozzon ez a felhatalmazás, de 
könnyen előfordulhat, hogy az általunk elképzelt ágazati jogszabály tartalmát, amiről mi azt 
gondolnánk, hogy alapvető szabályokra szabnánk, erre az Alkotmánybíróság pont az 
„alapvető” szócskának a beiktatása miatt fogja azt mondani, hogy az túlterjeszkedik ezen, és 
elképzelhető, hogy olyan részeit fogja emiatt megsemmisíteni az adott, még el nem fogadott 
jogszabálynak, ami nyilvánvalóan nem lehetett szándékunk. Tehát én ezért ódzkodnék ennek 
a javaslatnak a befogadásától, de természetesen, ha a képviselő úr ezt benyújtja, akkor 
kormányzati, legalábbis tárcaálláspontot majd akkor a konkrét normaszöveg-javaslatra fogunk 
adni. 

Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal előtt rögzítjük, hogy Rubovszky 

Györgyöt Salamon László, Bohács Zsoltot Mátrai Márta helyettesíti. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

Kérdezem, ki támogatja az alaptörvény módosítására irányuló törvényjavaslat 
általános vitára bocsátását. Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 17 igen szavazattal 
a bizottság általános vitára alkalmasnak találta. (Dr. Lamperth Mónika: Elnök úr, legyen 
szíves megszámolni a nemeket is!) Ki van ellene? (Szavazás.) 5 nem. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 4 tartózkodás. A bizottság tehát így foglalt állást. 

A vitára ma kerül sor, a határozathozatal után közvetlenül első napirendi pontként. 
Bizottsági előadó személyére van-e javaslat? (Jelzésre:) Vas Imre vállalja a bizottság többségi 
álláspontjának képviseletét; és ha jól látom, kisebbségi álláspontra jelentkezett Lamperth 
Mónika, megosztva Gaudi-Nagy Tamással. Akkor tehát így gondoskodtunk az előadó 
állításáról, és hogy ezt így megtettük, ez egyben előrevetíti a következő napirendi pont 
témáját, az ügyrendi kérdést. 

Köszönöm szépen a kormány részvételét a most lezárult napirendi pontnál. 

Az MSZP képviselőcsoportjának megkeresése a határozati Házszabály 101. § (2) 
bekezdésének értelmezése tárgyában; állásfoglalás kialakítása az Országgyűlésről szóló 
2012. évi XXXVI. törvény 61. §-a szerinti eljárásban (AIB-156/2012.) 

Az elnök szóbeli kiegészítése 

Rátérünk az MSZP képviselőcsoportjának megkeresésére, amely a határozati 
Házszabály 101. § (2) bekezdésének értelmezését kéri. 

A problémát nagyon röviden összefoglalom abban, hogy az MSZP azt a szerintem 
indokolt és jogos problémát veti fel, hogy úgy nem tárgyalhat a Ház, hogy a bizottság 
módosító javaslata sem írásban nem ismert, sem szóban. Ez a lényeg.  

A szövegszerű javaslatuk – mert az MSZP most már követi azt a gyakorlatot, hogy ő 
maga benyújt szövegszerű javaslatot – arra irányulna, hogy mi, mármint az alkotmányügyi 
bizottság hívjuk fel a Házbizottságot és az Országgyűlés elnökét, hogy a napirendi javaslat 
összeállítása során fokozottan ügyeljünk ennek a szabálynak az érvényesülésére; illetőleg 
hívjuk fel a bizottságokat is, hogy igyekezzenek megtartani a házszabályi rendelkezéseket.  

Mint hallották, én a problémafelvetést indokoltnak tartom, azonban ezt a választ nem 
tartom jónak. Nem az a funkciója az ügyrendi bizottságnak, hogy a Házszabály megtartására 
hívogassa fel az érintetteket, mert azt mindenkinek meg kell tartania a mi felhívásunk nélkül 
is. De a probléma valóban indokolttá tesz egy olyan állásfoglalást, amely világossá teszi, hogy 
egy tárgyalás előfeltételeit a bizottságnak meg kell teremteni. Sajnos a dolog a feje tetejére 
állítva működik, mert egyszerűen a Házban kialakult szokás az, hogy ha valamit napirendre 
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tűznek, az határozza meg a bizottság munkáját, nem pedig a bizottság előkészítő munkája a 
Háznak a napirendjét. Ez egy olyan beidegződött szokás, amelyen, azt hiszem, nem fogunk 
tudni változtatni, de ehhez igazodva igenis ki tudjuk azt mondani, hogy egy törvényjavaslat 
tárgyalásának biztosítására a jelenlegi házszabályi keretek között a bizottságot milyen feladat 
terheli, és ezt fogalmazom meg abban az általános érvényű ajánlástervezetben, amelyet 
képviselőtársaim megkaptak.  

Ennek az a lényege, hogy a sürgős tárgyalás esetét kivéve, ha a kijelölt bizottság nem 
írásban tesz véleményt, akkor köteles az ülésen szóban kifejteni a bizottság álláspontját. Ez a 
lényege. A Házszabályból voltaképpen ez a rendelkezés következik. 

Egyvalamit rögtön el kell mondanom. Itt most kiosztottunk egy új változatot, 
képviselőtársaim, ez az új változat stiláris javítást tartalmaz; azt is megmondom, hogy mire 
nézve. Az eredetileg megküldött szöveg második sora eredetileg úgy szólt, hogy „melyre 
vonatkozóan az általános vitáját előkészítő bizottsági ajánlást”, ez stilárisan sem jó, és 
pontatlan is. Ehelyett az új szöveg: „melyre vonatkozóan az általános vitát előkészítő kijelölt 
bizottsági ajánlást” – így pontos a javaslat. Tehát ebben a második formában tartom fenn és 
terjesztem a bizottság elé az általános érvényű állásfoglalás-tervezetemet.  

Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Bárándy Gergely képviselő úr! 

Észrevételek, reflexiók 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden 
szólnék csak, aminek a lényege az, hogy én azt gondolom, itt azért az indítvány alapvetően 
nem erről szólt. Tehát nem arról szólt, hogy a bizottság akkor szóban ismertesse, hanem hogy 
addig ne tárgyaljuk, amíg ez nem áll a képviselők rendelkezésére.  

 
ELNÖK: Az viszont házszabályellenes. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Ha ez az, elnök úr, tehát ha 

házszabályellenesnek gondolja, akkor viszont a módosítását érdemes javasolni a 
Házszabálynak (Az elnök széttárja a karját.), mert én úgy hiszem, azzal, hogy egy bizottsági 
ajánlást, egy bizottsági véleményt, mondjuk, a bizottság elnöke ismertet, az azért nem 
ugyanaz, mintha mondjuk, negyven oldalban kézhez kapja valaki, és van ideje arra, hogy 
abból föl is tudjon készülni. 

Azt gondolom tehát, ez nagyon kevés, amit elnök úr ezzel a problémával 
kapcsolatosan elénk tett. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Mivel erre válaszolnék, átadom az ülés vezetését Papcsák Ferenc alelnök 

úrnak. 
 

(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): Szóval, én értem, amit a képviselő úr mond, de 

most nem házszabály-módosításról tárgyalunk, hanem a jelenlegi szabályok értelmezéséről. 
Még azt sem mondanám, hogy nem lenne ésszerű, amit a képviselő úr mond; lehet, hogy úgy 
kellene gondolkodni – én most csak feltételes módban fogalmazok –, hogy nem az a fontos, 
hogy a bizottsági ajánlás tudomásulvétele vagy megismerése és a tárgyalás kezdete között 
mennyi a tárgyalási időköz, hanem egy javaslat benyújtása és a tárgyalás megkezdése között. 

De amit képviselő úr mond – és elnézést, hogy csak úgy közbeszóltam egy szóval, 
hogy házszabályellenes –, az tényleg házszabályellenes, mert úgy szól a Házszabály, hogy 
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meg kell kapni három nappal a tárgyalás előtt a bizottság ajánlását, kivéve, ha szóban 
ismertetik. Most képviselő úr ezt nem tudja kizárni állásfoglalással, ezt lássa be! Ha meg nem 
tudja kizárni állásfoglalással, akkor csak erre a következtetésre lehet jutni. Ha ez a Házszabály 
nem jó, akkor egy házszabály-módosító javaslatot kell előterjeszteni. 

Úgyhogy továbbra is azt kérem, hogy ezt fogadjuk el, amit én javasoltam. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi-Nagy Tamás, röviden, parancsoljon! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A törvényalkotási munka során azért számos 

olyan gyakorlatot figyelhettünk meg, amelyek a Házszabály kereteit bőven túllépték, illetve 
ha a Házszabály keretei nem voltak alkalmasak, akkor úgy módosította a többség ezeket a 
szabályokat, hogy az megfeleljen annak a gyakorlatnak, ami sajnos azt tartalmazza legtöbb 
esetben, hogy az ellenzéknek nincs kellő ideje felkészülni a javaslatokra. Azonban belátva azt, 
hogy a Házszabály jelenleg úgy szól, hogy a szóbeli ismertetés kiváltja ezt a háromnapos 
előzetes megismerési kötelezettséget, ezt mindenképpen rossznak, egy rossz szabálynak 
tartjuk, tehát módosítása lenne szükséges. Viszont legalább azt a garanciát, amelyet elnök úr 
javasol, hogy akkor legalább a kijelölt bizottság ismertesse a plenáris ülésen, ez a minimális 
elvárás, hogy ez megtörténjen. Ez így is kellene hogy legyen a gyakorlatban, de ha nem volt 
így eddig, az sajnálatos módon megint csak egy rossz gyakorlatot jelent.  

Tehát kérjük, biztosítsák a képviselők számára azt, hogy tisztességgel tudjuk a 
munkánkat végezni, megfelelő felkészülési idővel. Ehhez kell a Házszabályt is meg a 
gyakorlatot is igazítani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy Gergely, egy mondatra! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, alelnök úr. Egyrészt akkor 

azt javasolnám, hogy a bizottság gondolkodjon el egy esetleges házszabály-módosítás 
szükségességén.  

A másik viszont, hogy akkor legalább annyit fogalmazzunk bele ebbe, hogy érdemben 
kell ismertetni a javaslatot. Mert én azt gondolom, legfeljebb a formális kötelezettségnek 
teszünk eleget akkor, ha mondjuk, egy harminc másodperces felszólalásban a bizottság tagja 
vagy elnöke ezt megteszi. Úgy gondolom, mondjuk, egy negyvenoldalas ajánlási sornál ez 
nyilán akkor ér valamit, ha érdemben teszi meg. Úgyhogy én ezt az „érdemben” szóval való 
kiegészítést mindenképpen javasolnám. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom. Elnök úrnak visszaadom az ülésvezetést. 
 

(Az ülés vezetését dr. Salamon László, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  

Szavazás az állásfoglalás elfogadásáról 

Tisztelt Bizottság! Először a Szocialista Párt javaslatát teszem fel szavazásra. Ki ért 
azzal egyet? (Szavazás.) 5 igen szavazattal a bizottság nem fogadta el. 

Most az általam előterjesztett és itt javításában is ismertetett javaslatomat teszem fel 
szavazásra. Ki ért azzal egyet? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen 
szavazattal a bizottság elfogadta ezt a javaslatot. 
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Köszönöm szépen. Lélekben tehát föl kell készülnünk egy holnap reggeli fél 9-es 
ülésre. Amennyiben az Országgyűlés a plenáris ülés napirendjét megszavazta, akkor fogunk 
intézkedni formális értelemben is a holnapi bizottsági ülés kitűzéséről.  

„Egyebekben” nekem más mondanivalóm nincs. Más részéről hozzászólás? (Nincs 
jelentkező.) Nincs. 

Köszönöm a részvételt. Ülésünket berekesztem. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 5 perc)  
  

Dr. Salamon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


