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Napirendi javaslat  
 

1. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9926. szám)  

(Dr. Vejkey Imre (KDNP) képviselő önálló indítványa)  

(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, valamint általános 

vita)   

 

2. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz)  
Gulyás Gergely (Fidesz)  
Kozma Péter (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Puskás Imre (Fidesz)  
Dr. Szakács Imre (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Salamon László (KDNP) dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz) Gulyás Gergelynek (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) dr. Puskás Imrének (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz) Kozma Péternek (Fidesz)  
Dr. Varga István (Fidesz) dr. Bohács Zsoltnak (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz) dr. Szakács Imrének (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik) dr. Gyüre Csabának (Jobbik)  
Pősze Lajos (független) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
Dr. Vejkey Imre (KDNP) országgyűlési képviselő  
 



- 5 - 

(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 12 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Ülésünket megkezdjük. Engedjék meg, hogy nagy szeretettel köszöntsem önöket a mai napon 
12 óra 10 percre összehívott bizottsági ülésünkön. 

Egy napirendi pontot fogunk majd tárgyalni. Megállapítom, hogy határozatképesek 
vagyunk. Gulyás Gergely képviselő úr Gruber Attilát, Bohács Zsolt Varga Istvánt, Kozma 
Péter Molnár Attilát, Szakács Imre Vitányi Istvánt, szerény személyem Salamon Lászlót, Vas 
Imre Pősze Lajost, Mátrai Márta Zsiga Marcellt, Gyüre Csaba alelnök úr pedig Staudt Gábort 
helyettesíti. 

Két napirendi pontra teszek indítványt: az 1. napirendi pontunk az országgyűlési 
képviselők választásáról szóló törvény módosítása, amelyet dr. Vejkey Imre KDNP-s 
országgyűlési képviselőtársunk jegyez. Döntenünk kell majd az önálló képviselői indítvány 
tárgysorozatba-vételéről, és az általános vitát is le kell itt folytassuk; illetőleg „egyebek”. Ki 
az, aki a napirenddel egyetért? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 14 igen. Ki az, aki 
nem ért egyet? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a 
napirendet elfogadtuk. 

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/9926. szám); döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-
vételéről, általános vita 

Az első napirendi pontunk tárgyalására kerül sor. Kívánja-e kiegészíteni az 
előterjesztését Vejkey képviselő úr? Tessék! 

Dr. Vejkey Imre szóbeli kiegészítése 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Nagyon röviden, csak annyiban szeretném kiegészíteni, 
hogy ez egy szükségszerű módosítás, tekintettel arra, hogy mint ahogy mindannyian tudják, 
az Alkotmánybíróság az 1/2013-as határozatában visszaküldte az Országgyűlésnek a 
választási eljárásról szóló törvényt. 

A választási eljárásról szóló törvényben a választókerületek felosztását szabályoztuk, 
annak a korrekciója történt meg. A választójogi törvény viszont akként szabályozza ezt a 
kérdést, hogy a választásokat megelőző évben már nem lehetne módosítani. Ezért 
terjesztettem elő ezt a módosítást, ami azt jelenti, hogy az általános választások után kellene 
ezt a 4. § (6) bekezdését első ízben alkalmazni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány képviselője nincs jelen; értesítettük, de még 

nem érkezett meg. 
Kérdése van-e valakinek? (Jelzésre:) Parancsoljon, Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 

Kérdések, észrevételek, reflexiók 

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nincs most a kezünkben a jogszabály, mert 
annyira rövid idő volt rá, az összehívó SMS-t épphogy megkaptuk, de fontosnak tartottuk, 
hogy részt vegyünk ezen a bizottsági ülésen. De annyi segítséget hadd kérjek Vejkey 
képviselőtársunktól, hogy akkor ez a 4. § (6) bekezdés szabályozása pontosan miként szól. Ez 
most akkor a választókerületi rendszernek, tehát az újraszabott rendszernek a 
szabályrendszerét rendeli később alkalmazni, a 2014-es választások után, vagy a 2014-es 
választásokra? Tehát pontosítást kérek, legalábbis egy bővebb magyarázatot. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Vejkey képviselő úré a szó. 
 
DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Igen, engem is váratlanul ért (Derültség.), a Külügyi 

bizottságban ültem, onnan ugrottam most át. Fejből nem tudom pontosan idézni, nincs 
előttem a Vjt. De elmondom, hogy a Vjt. akként rendelkezik, mint amit az imént mondtam, a 
4. § (6) bekezdése, hogy a választásokat megelőző évben – ugye, az általános országgyűlési 
választás 2014-ben lesz – már a választásokkal kapcsolatos törvényt nem lehet módosítani. 
Márpedig azért, mert az Alkotmánybíróság visszaküldte, ezért nyilvánvaló, hogy amit 2012-
ben módosítottunk, az nem következett be, hiszen visszaküldte az Alkotmánybíróság, ezért 
erre csak 2013. évben kerülhet sor. És azért, hogy le tudjuk bonyolítani a választásokat, ezért 
szükséges ez a módosítás. Tehát egy kvázi technikai módosításról volna szó. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tehát ha jól értjük, akkor arról van szó, hogy 

nem kell azt a szabályt alkalmazni, amely arról szól, hogy a választókerületi felosztás 
rendszerének az új szabályait nem kell alkalmazni? Tehát egyszerűbben fogalmazva, a fő 
szabály az lett volna, hogy az új választókerületek nem lépnek hatályba, és ehhez képest most 
ezt… (Közbeszólások.) Akkor kérünk magyarázatot erre, mert továbbra sem értjük. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitában Gulyás Gergelyé a szó. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): A helyzet a következő. Van egy olyan szabálya a Vjt.-

nek, hogy egy évvel a választások időpontját megelőzően már nem lehet választókerületeket 
módosítani. Az elfogadott Vjt. ezzel együtt tartalmazott választókerület-módosítást is. De a 
Vjt., miután az Alkotmánybíróság előzetes normakontroll során alkotmányellenesnek 
nyilvánította, nem lépett hatályba. Ebből adódóan, reméljük, hogy elfogadjuk márciusban a 
Vjt.-t, de ha esetleg ez áprilisra csúszna át, akkor a köztársasági elnöknek azt a jogkörét 
csorbítaná, hogy áprilisra vagy májusra tűzze ki a választásokat; vagy jogellenes lenne 
ugyanaz a szabályozás, amely benne található.  

Tehát az új választókerületi szabály benne van a választójogi törvényben, de az a 
módosítás, amely néhány kerületnél, részben egyébként megyeváltozással kapcsolatos, 
részben technikai, egy-egy utcát érintő módosítást, pontosítást tartalmazott, az nem tudna 
hatályba lépni. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Értem. Köszönöm.)  

 
ELNÖK: Rendben van. A vitában ki kíván még hozzászólni? (Nincs jelentkező. – 

Jelzésre:) Nem szükséges megvárnunk az államtitkár urat; tárgysorozatba-vételről, illetve 
általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk. 

A bizottsági ülés rendkívüli összehívásának indoka az, hogy Kövér László elnök úr, az 
Országgyűlés elnöke a bizottság kijelölése tárgyában most intézkedett, és ezért volt fontos, 
hogy most ezt megtegyük, hiszen az Országgyűlés napirendjének mai megállapításakor ezt 
már figyelembe kívánta venni, vetetni. Úgyhogy azt gondolom, kellő indoka volt annak, hogy 
a bizottság ülését most összehívjuk. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Szavazás következik a tárgysorozatba-vételről. Ki támogatja az önálló képviselői 
indítvány tárgysorozatba-vételét? (Szavazás.) 16 igen. Ki szavaz nemmel? (Szavazás. - Nincs 
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ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a bizottság tárgysorozatba vette az 
indítványt. 

A jegyzőkönyv számára rögzítem, hogy a szavazásban Gyüre Csaba Staudt Gábort, 
illetve Puskás Imre Horváth Zsolt képviselő urat helyettesítette. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

Most pedig az általános vitára való alkalmasságról döntünk. Ki támogatja a 
törvénymódosító javaslat általános vitára való alkalmasságát? (Szavazás.) 16 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a 
bizottság általános vitára alkalmasnak találta az indítványt. 

Akarunk-e előadót állítani? Mikor lesz a tárgyalása a plenáris ülésen? (Jelzésre:) 
Holnap. Vas Imre úgyis itt tartózkodik holnap a Házban – vállalja? (Jelzésre:)  Vas képviselő 
úr vállalja. Kisebbségi vélemény ismertetésére nincs igény, úgyhogy a bizottsági véleményt 
fogja ismertetni Vas doktor.  

Köszönjük szépen Vejkey képviselő úrnak, valamint a bizottság tagjainak, a 
munkatársaknak, a jegyzőkönyvvezetőnek a gyors és hathatós közreműködését.  

„Egyebekben” más előadnivalónk nincs. Az ülést berekesztem. További szép napot! 
Köszönöm szépen. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 23 perc)  
  

Dr. Papcsák Ferenc 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


