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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 30 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Szeretettel köszöntöm önöket az Alkotmányügyi, 
igazságügyi és ügyrendi bizottságunk mai napon 8 óra 30 percre összehívott ülésén. 

Két napirendi pontot tartalmaz a javaslatunk: az első a Magyarország Alaptörvényének 
negyedik módosítása címet viseli T/9929. szám alatt, Rogán Antal, Harrach Péter és 
képviselőtársaik önálló indítványa; tárgysorozatba-vételről és általános vitára való 
alkalmasság kérdésében kel döntenünk. A második pont pedig az „egyebek” napirendi pont. 

Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Lamperth Mónika Steiner Pált, 
szerénységem Gruber Attilát, Bohács Zsolt Salamon Lászlót, Mátrai Márta Zsiga Marcellt, 
Kozma Péter Molnár Attilát, Rubovszky György Vitányi Istvánt, Vas Imre Horváth Zsoltot, 
Puskás Imre Varga Istvánt, Gyüre Csaba pedig Staudt Gábort helyettesíti. 

Szavaznunk kell a napirend elfogadásáról. Ki ért egyet a mai napra javasolt napirendi 
pontok tárgyalásával? (Szavazás.) A bizottság 21 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 
napirendet. Köszönöm. 

Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása címmel benyújtott törvényjavaslat 
(T/9929. szám); döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, valamint 
általános vita 

Megnyitom az 1. napirendi pontunk tárgyalását. Köszöntöm Répássy Róbert 
államtitkár urat. Az előterjesztők közül ki kívánja röviden ismertetni az alaptörvény negyedik 
módosítását? Úgy látom, hogy Vas Imre néhány mondatban. Tessék, öné a szó. 

Dr. Vas Imre szóbeli kiegészítése 

DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Az Országgyűlés 2011. április 18-
án fogadta el az alaptörvényt, amely április 25-én került kihirdetésre, majd december 30-ával 
fogadta el az átmeneti rendelkezéseket, amely ugyan formálisan egy külön szövegbe került, 
de a jogalkotó szándéka az volt, hogy ezt az alaptörvény részének tekintette. Az 
Alkotmánybíróság úgy döntött a 45/2012-es határozatával, hogy az alaptörvény átmeneti 
rendelkezéseinek egy jó részét, amelyek az ő megítélése szerint nem kifejezetten átmeneti 
rendelkezéseket tartalmaznak, azt megsemmisíti. 

Ezenkívül az elmúlt egy év tapasztalatainak felülvizsgálata alapján a Fidesz és a 
KDNP frakciója úgy döntött, hogy átfogóan módosítja az alaptörvényt, illetve az 
Alkotmánybíróság kifogásainak, illetve határozatának eleget téve az átmeneti rendelkezéseket 
a számozásnak megfelelően is átemeli az alaptörvénybe. Ezeket a rendelkezéseket tartalmazza 
a jelen alaptörvény-módosítási javaslat. 

Ezenkívül tartalmazza a házasság és a család védelmével kapcsolatos szabályok 
kiegészítését, illetve pontosítását.  

Azonkívül szabályozza azt is, hogy az Alkotmánybíróság az alaptörvény tekintetében 
az elfogadás rendjére vonatkozóan megsemmisítheti például, ha adott esetben, mondjuk, nem 
lenne meg az összes képviselő kétharmadának a szavazata, akkor természetesen az 
Alkotmánybíróság megsemmisíthetné az alaptörvény átmeneti rendelkezéseit.  

Beemelte az alaptörvénybe a módosító rendelkezés 3. cikke a kommunista diktatúrával 
kapcsolatos rendelkezéseket is, amelyek az alaptörvény átmeneti rendelkezései között voltak.  

Alapvetően ennyit kívántam kiemelni, de természetesen kérdésekre szívesen 
válaszolunk.  
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ELNÖK: Köszönjük szépen. A kormányt kérdezem, Répássy Róbert államtitkár úré a 
szó. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, a kormány támogatja az alaptörvény módosítását.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdése van-e valakinek? (Nincs jelentkező.) A 

hozzászólási körben Lamperth Mónika képviselő asszonyé a szó. 

Hozzászólások, reflexiók 

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Képviselőtársaim! A gránitszilárdságú alaptörvény negyedik módosítása van most az 
asztalon, és én azt gondolom, hogy a korábbi alaptörvény-alkotási folyamathoz képest is 
egészen vérlázító, amit most elhatároztak önök, kedves kormánypárti képviselőtársaim. 

El is szólta magát Vas Imre képviselő úr, amikor azt mondta a bevezető mondataiban, 
hogy a Fidesz–KDNP úgy döntött, hogy módosítja az alaptörvényt. (Dr. Vas Imre: A 
képviselők! A frakciók!) Hát, legalább formálisan azt kellene mondani, hogy az Országgyűlés, 
hogy amennyiben az Országgyűlés úgy dönt, hogy módosítja az alaptörvényt. Persze illúzióm 
nincs, hogy ha a Fidesz–KDNP-frakció úgy döntött, akkor nyilván úgy is lesz.  

A Magyar Szocialista Párt egyáltalán nem ért egyet azzal az érveléssel, amit önök 
most benyújtottak. Természetesen az alaptörvénnyel, az ilyen felfogású alaptörvénnyel sem. 
De amikor azt írják az általános indokolásban, és az hangzott el itt most Vas Imrétől, hogy 
formálisan külön szöveg az alaptörvény és az átmeneti rendelkezések, én azt gondolom, ez 
nem állja meg a helyét. Azt én értem, és az jól látszott, amikor önök a parlamentben 
tárgyaltak erről, hogy az átmeneti rendelkezések közé olyan politikai tartalmú normákat, 
szabályokat emeltek be, amely egészen bizonyos, hogy nemhogy társadalmi közmegegyezés 
nincs mögötte, hanem legalábbis erősen vitatható állásfoglalások. Majd amikor az 
Alkotmánybíróság úgy döntött, hogy egyes szabályokat, egyes normákat alkotmányellenesnek 
minősít, akkor önök úgy döntöttek, hogy majd kicselezik az Alkotmánybíróságot, és beépítik 
az alaptörvénybe azokat a szabályokat, amelyeket önök úgy gondolnak, hogy mégiscsak rá 
kellene erőltetni a magyar társadalomra. 

Ezt a Magyar Szocialista Párt elfogadhatatlannak tartja, és akár a családi 
kapcsolatokkal kapcsolatban leírt módosításra, akár a médiával, akár a véleménynyilvánítás 
szabadságának korlátozásával kapcsolatos normaszövegekre gondolok, ezt részletesen el 
fogjuk majd mondani a vitában. Én most mindenesetre csak annyit szeretnék kinyilvánítani, 
hogy ez a mi felfogásunkban teljesen elfogadhatatlan. 

Két dolgot különösen cinikusnak tartok. Az egyik az, hogy tárgyalással hitegetik az 
egyetemistákat, és közben meg beépítik vagy be akarják építeni az alaptörvénybe a röghöz 
kötést. Ez egy nagyon hihetetlen cinizmus, amivel nagyon ritkán lehet találkozni a közéletben, 
pedig sajnos a magyar állampolgárok már az önök ámokfutó kormányzása alatt elég edzetté 
váltak.  

A másik pedig az, hogy ha valamilyen fizetési kötelezettség keletkezik a 
költségvetésből, akár az Alkotmánybíróság döntése, akár más bíróság döntése által, akkor 
hozzájárulást kell megállapítani az állampolgárok számára. Ez valami egészen hihetetlen! 
Tehát nem elég, hogy önök az ámokfutásszerű kormányzásukkal, a Matolcsy-
gazdaságpolitikával súlyos károkat okoznak, utána ezt még ráterhelik alkotmányos 
kötelezettséggel az állampolgárokra, ez egész egyszerűen elfogadhatatlan.  

Úgyhogy a Magyar Szocialista Párt semmiképpen nem fogja ezt támogatni. Köszönöm 
szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A hozzászólások körében Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Az 

alaptörvény negyedik módosításának kérdése igazából azért vetődött föl tulajdonképpen már 
korábban, mert erre a módosításra nem lett volna szükség, ha azokat az érveket annak idején 
meghallgatja a kormánytöbbség, amelyeket elmondtunk az átmeneti rendelkezésekkel 
kapcsolatos törvényjavaslat vitájában. Ez eljárási kérdés alapvetően, amiért most egyáltalán 
idekerült a Ház elé az alaptörvénybe emelendő azon javaslatcsomag, amelyek annak idején az 
átmeneti rendelkezésekbe kerültek, és mindjárt az volt nekünk a legfontosabb érvünk, amelyet 
sajnos nem hallgattak meg, hogy érdemi alkotmányos kérdéseket kívántak ebben az átmeneti 
rendelkezéseknek nevezett törvényben szabályozni, amelyekről nyilvánvaló volt már az első 
percben is, hogy nem átmenetiek, hanem kifejezetten alkotmányos kérdések. Nagyon fontos 
rendelkezésekről is szó van, tehát a tartalmi elemzés körében most röviden végigmennék egy-
két olyan sarkalatos ponton, amelyet egyrészt el tudunk fogadni, másik oldalról pedig vagy 
kiegészítést javasolunk, vagy pedig akár nem értünk egyet vele. 

Összességében szerintünk az alaptörvénynek az egyébként vitatott körülmények között 
megtörtént elfogadását és egyáltalán az alaptörvény megalkotásának a nem konszenzuson 
alapuló folyamatát és az alaptörvény tekintélyét nagyon súlyosan érinti ez az ügy, az 
Alkotmánybíróság döntése miatt előállt helyzet, ami, hangsúlyozom, elkerülhető lett volna, ha 
ezt már korábban olyan szemlélettel közelítik meg, hogy igenis az összes alkotmányos kérdést 
az alkotmányozás keretébe illesztik. Tehát már eleve, úgy gondolom, hogy itt egy, a 
jogállamiság elveivel össze nem egyeztethető eljárásról volt szó. De nézzük meg tartalmilag, 
melyek azok az elemek, amelyekről most itt szeretnénk rövid értékelést adni. 

A családdal kapcsolatos rendelkezést mi elfogadhatónak tartjuk. Itt az a kettős 
rendszer jelenik meg, hogy a családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő–gyermek 
viszony. Ez azon felismerésből fakad, hogy az élettársi viszonnyal kapcsolatban született 
gyermekek számára is a családi kapcsolat létrejön vagy megteremthető vagy ekként 
kezelendő, és megítélésünk szerint ez tulajdonképpen az Alkotmánybíróság döntésének 
megfelelő reakció. 

A 3. cikk nagyon részletesen és az átmeneti rendelkezésekben foglaltak szellemében 
egyértelműen és világosan kinyilvánítja a Magyar Szocialista Munkáspárt és jogelődeinek 
bűnöző szervezet jellegét. Mi ezt kezdettől fogva támogattuk, és különösen azt, hogy a 
kommunista diktatúra időszakában okozott, elkövetett bűncselekmények el nem évülése 
legyen megállapítható, és a felelősségre vonás jogalapja ezáltal megteremthető legyen. Több 
feljelentést is tettünk ebben a körben, és sajnálatos módon akkor az ügyészség nem volt elég 
bátor ahhoz, hogy akár a Mansfeld Péter ügyében vádat emelő ügyész ellen vádat emeljenek. 
Mi ebben a körben fogunk egyébként módosító javaslatot benyújtani, annak érdekében, hogy 
az önkényuralmi időszakban a hatalom kiszolgálásában részt vevő személyek ellen a 
justizmordszerű döntésekben való részvétel miatt, kifejezetten emiatt is lehessen vádat 
emelni. 

A Nemzeti Emlékezet Bizottság, erre azért emlékeztetnünk kell, nem jött még létre, és 
ez egy nagy mulasztás. Szeretnénk, ha ez minél hamarabb megtörténne.  

Illetve szerintünk az a definíció, hogy a Magyar Szocialista Munkáspárt jogutódjaként 
jogi elismerést nyert politikai szervezetek a törvénytelenül felhalmozott vagyon örököseként 
osztoznak elődjeik felelősségében, ez egy jó kiindulási alap, csak kevés annak a 
következménynek a levonásához, amit mi szükségesnek tartanánk, mégpedig azt, hogy az 
önkényuralmi időszakban szerepet játszó személyek, vezetők számára biztosított, mai napig is 
folyósított nyugdíjak egyrészt legyenek radikálisan lecsökkentve, tehát ezek a kiváltságos 
helyzetek ne öröklődjenek át. Másrészt pedig majd kifejezetten meg kell vizsgálni, és erről 
majd részletes előadást fogunk tenni, hogy vajon jogi értelemben a Magyar Szocialista Párt 
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tekinthető-e a Magyar Szocialista Munkáspárt jogutódjának. Ugyanis rendelkezésünkre álló 
adatok szerint a legújabb információk arról szólnak, hogy igazából a szó klasszikus jogi 
értelmében nem jogutódlásról van szó, hanem a törvénytelenül felhalmozott vagyon 
törvénytelen elvonásáról a Magyar Szocialista Párt által. És ez egy döbbenetes helyzet. Tehát 
itt a vitában szeretnénk majd meggyőzni önöket arról, hogy itt tulajdonképpen az a 
8,3 milliárdos vagyon, amely a Magyar Szocialista Munkáspárt vagyona volt 1989 őszén, az 
egy tollvonással úgy került át a Magyar Szocialista Párthoz, hogy közben jogi értelemben 
nem történt meg a jogutódlás. Szellemiségében megtörtént, mert mint látjuk, ugyanaz a 
hatalommánia, ugyanaz a mindent a saját érdekek alá rendelő és nemzeti érdekeket semmibe 
vevő szellemiség jellemzi a Magyar Szocialista Pártot, mint amely a Magyar Szocialista 
Munkáspártot, de erre majd nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Mindig úgy tüntetik fel magukat, 
mint ha ők lennének a magyar nép sorsának letéteményesei, közben pedig nagyon jól tudjuk, 
hogy egyszerűen arról van szó, hogy az a hatalmi csoport, amely az elmaradt 
rendszerváltozással meg tudta őrizni a hatalmát, tulajdonképpen a mai napig nem szeretné 
feladni azokat a kiváltságait, azokat az állásait, amelyeket törvénytelenül megszerzett, ugye, 
törvénytelen privatizációval és egyéb módokon, tehát ezzel számolnunk kell, és igenis végig 
kell vinni az elszámoltatást, végig kell vinni a valódi rendszerváltozást. Ennek érdekében kell 
majd itt a javaslatunk szerint több módosítást még végrehajtani.  

Üdvözöljük, hogy bekerül az alaptörvénybe a választási politikai hirdetések 
közszolgálati médiaszolgáltatókban való közzététele. Erre volt egy szándék, hogy ezt 
kifejezetten kizárja a választási törvényben a kormánytöbbség. Nem igazán értettük akkor 
sem, hogy erre miért van szükség. Az Alkotmánybíróság döntése ezt világosan meghatározta, 
hogy ilyet nem lehet tenni, tehát jó ez az elv, hogy ez bekerül. 

Az 5. cikkben kifejezetten rossznak és elvetendőnek tartjuk azt a megoldást, amely a 
véleménynyilvánítás szabadságának korlátozására ad egy keretfelhatalmazást, mégpedig itt az 
úgynevezett kollektív deklamáció esetkörében megnyitja a lehetőséget arra, hogy a 
közösséghez tartozó személyek közösséget sértő véleménynyilvánítás ellen saját 
személyükben érvényesíthessenek igényeket. Ez egy régi vitája volt a magyar alkotmányos 
közéletnek, és rendszeresen az alkotmányellenesség miatt buktak el ezek a kezdeményezések, 
most pedig az alaptörvénybe kívánják emelni ezt a felhatalmazó rendelkezést. Szerintünk ez 
nem egy jó megoldás, mert a demokratikus közéleti viták körét és a káros társadalmi 
jelenségekkel szembeni határozott fellépés nyílt beszéddel történő felvetését ez kifejezetten 
korlátozza, és alkalmas lehet arra, hogy egyfajta véleménynyilvánítási korlátozási rendszer 
üsse fel a fejét, ami nem üdvözölhető. Tehát ebben a körben majd módosítást terjesztünk elő. 

A 7. cikkben a felsőfokú oktatásban való részesülés anyagi támogatásának 
meghatározott feltételhez kötése szerepel. Ezzel kapcsolatban egyrészt mi ezt alapelvi szinten 
üdvözöljük. Azt mondjuk mi is, hogy nem tartható az a helyzet, hogy a magyar állam 
költségvetéséből kitanult, végzett fiatalok a külföldet gyarapítsák úgy, hogy a magyar 
államnak semmilyen ráhatása nincs ezután már az eseményekre. Tehát úgy gondoljuk, igenis 
lehet jogszerű feltételeket találni arra, hogy ezt a képzési támogatást valamilyen módon 
visszatérítse a közösség javára az, aki ebben részesült. 

Itt azt a megfogalmazást, hogy a magyar jog által szabályozott vállalkozási 
tevékenység vagy foglalkoztatásban való részvétel, ezt szeretném, ha majd pontosítanák vagy 
pontosabban meghatároznák, mert ez fő szabály szerint azt jelenti, hogy a külföldön való 
munkavégzés csak akkor tartozik ez alá – legalábbis én így értelmezem –, ha egy magyar 
szervezet, magyar illetőségű szervezet keretén belül történik a külföldi vállalkozási 
tevékenység vagy munkavégzés.  

A másik kérdés pedig az, és itt üdvözöljük azt, hogy a nemzetiérdek-érvényesítő jelleg 
megjelenik az uniós szabályozással szemben, de kérdés, hogy a munkaerő szabad 
áramlásának uniós elvét mennyire tudjuk ezzel a szabállyal kivédeni. Tehát mi 



- 9 - 

hangsúlyozottan nem abból a szempontból hívjuk föl ezt a rendelkezést, hogy ezzel ellentétes, 
és ezért ezt vessük el. Hanem ha már erre az útra lépett a magyar jogalkotás, amit üdvözlünk, 
ezt egyrészt ki kell terjeszteni sok más egyéb stratégiai területre is, és nemcsak jórészt 
mechanikusan átvenni az európai uniós irányelveket. De ha már itt megtörténik a 
szembefeszülés, akkor szeretnénk, ha erre némi magyarázatot kapnánk, hogy ez a rendelkezés 
megfelelő-e.  

A másik pedig, hogy az arányosság követelménye szerintünk azért valamilyen módon 
meg kellene jelenjen ebben a rendelkezésben. Szerintünk ez egy támadható rendelkezés így, 
hogyha legalább az arányosság követelménye nem jelenik meg, mert így ez egy keretjellegű 
felhatalmazás, amely akár abszurd helyzetekhez is vezethet. A mostani elképzelések, ha jól 
tudjuk, a képzési idő kétszeres idejéig terjedő… 

 
ELNÖK: Tisztelettel kérdezem meg képviselő urat: általános vitára, a tárgysorozatba-

vételre alkalmasnak tartja a jogszabályt? (Derültség.)  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Igen, igen, a végén szeretnék… 
 
ELNÖK: Mert amiről most ön beszél, ez már a plenáris ülésnek lenne a tárgya. Tehát 

összefoglalóan szóljon, hogy másoknak is adjunk teret. Köszönöm szépen. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Jó, köszönöm szépen. Elnézést az 

alaposságért, de… 
 
ELNÖK: Teoretikusan belementünk. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Belementünk, csak hát konkrétan tényleg 

ezzel a 7. cikkel kapcsolatban ezt mindenképpen szerettem volna megkérdezni.  
 
ELNÖK: Azért kezdtünk el ilyen hamar, a jövő hétre terveztük volna eredetileg, de 

hogy legyen idő kiérlelni a plenáris ülésre a felszólalást. Lesz erre mód és lehetőség, hogy 
részleteiben tudjuk tárgyalni. Arra kérem, azt mondja el, hogy összefoglalóan hogyan értékeli. 

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Igen, az összefoglaló értékelésünket akkor 

elmondanám még egy kétperces időtartamban. 
A 8. cikkel kapcsolatban, tehát a lakhatás klauzulája: alapelvi szinten ezzel is egyet 

tudunk érteni, tehát hogy hajlék nélkül élő személyek számára egyrészt kötelesek legyenek a 
helyi állami szervek szállást biztosítani. Másik oldalon azzal is, hogy ésszerű és megint csak 
arányos keretek között ne lehessen ezzel az életmóddal úgymond mások terhére lenni. 
Azonban itt is úgy gondoljuk, hogy szükséges volna olyan megszorítás, amit mi korábban is 
indítványoztunk, mégpedig azt, hogy csak olyan területeken lehessen alkalmazni a 
hajléktalanokkal szembeni szankciót, ahol megfelelő szálláshely áll rendelkezésre.  

Végül még, amire utalni szeretnék, és ez talán az egyik legsarkalatosabb része a 
javaslatnak: az Alkotmánybíróság jogállásával kapcsolatos rendelkezések. Üdvözöljük, hogy 
bővül az Alkotmánybírósághoz fordulók köre, de úgy gondoljuk, hogy ez nem elég, tehát 
legalább az országgyűlési képviselők számára vissza kellene adni az Alkotmánybírósághoz 
fordulás jogát.  

Ami pedig a legkritikusabb rendelkezés, az pedig a 19. cikk, a korábbi 
alkotmánybírósági határozatokra, tehát az alaptörvény hatálybalépése előtti 
alkotmánybírósági határozatokra való hivatkozás vagy figyelembevehetőség tilalma. Mi úgy 
gondoljuk, hogy ez nem vállalható teljes mértékben, mert egyrészt szövegelemzéssel 
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megállapítható, hogy az alaptörvény szövegezésében, intézményrendszerében legalább 
háromnegyedében átfedésben van a korábbi alkotmánnyal és az ott kialakult, alapvető 
jogintézményekkel kapcsolatos joggyakorlat, úgy gondoljuk, ésszerű keretek között 
figyelembe vehető. Tehát itt mindenképpen kellene egy megszorító rendelkezés szerintünk. 

 
ELNÖK: Összességében? 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Összességében pedig mi az elmondottak 

alapján, amellett, hogy vannak támogatható elemek, mégis, a meglévő nem elfogadható 
elemek miatt jelen pillanatban még nem tudjuk támogatni az általános vitára való 
alkalmasságát. 

 
ELNÖK: A tárgysorozatba-vételt sem? 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A tárgysorozatba-vételt igen, de az általános 

vitára való alkalmasságot nem. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Rubovszky Györgyé a szó. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Köszönöm szépen, én nagyon rövid leszek. 

A Fidesz- és a KDNP-képviselőcsoport tagjai, amikor a törvényjavaslatot előterjesztették, 
nem az Alkotmánybíróság kijátszására törekedtek, hanem arra, hogy az Alkotmánybíróság 
előírásainak megfelelően járjanak el, mert Bihari alkotmánybíró úr leírta, hogy az a helyes 
megoldás, ha ezek a rendelkezések az alkotmány törzsszövegébe kerülnek, és így kell őket 
meghozni. Jó tanulóként a két képviselőcsoport ezt fogja végrehajtani. 

Amit pedig Gaudi-Nagy Tamásnak szeretnék mondani: tévedés van, nem tilalomról 
van szó a régi alkotmánybírósági döntések vonatkozásában, hanem egyszerűen azt nem 
tartjuk elfogadhatónak, hogy az Alkotmánybíróság ma egy új alaptörvény alapján azt mondja, 
hogy kérem tisztelettel, erről 1993-ban ilyen és ilyen határozatot hoztak. Az ellen semmi 
kifogásunk, ha ugyanezt a határozatot meghozzák ma, de ne a ’93-as határozatukra 
hivatkozzanak, hanem a ma hatályos alaptörvény alapján jussanak el ugyanarra a 
következtetésre, és akkor minden rendben van. Gyakorlatilag a régi kötöttségek alól akarja 
ezzel a rendelkezéssel feloldani az Alkotmánybíróságot a képviselőcsoport. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Vas Imre rövid hozzászólása következik. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Lamperth Mónika felvetésére egyben válaszolnék, hogy a 

Fidesz–KDNP képviselői döntöttek úgy, hogy ezt előterjesztik. Én az előterjesztők között sem 
egyetlen MSZP-s, sem jobbikos, sem LMP-s, sem független képviselőt nem látok. 
Természetesen minden képviselőnek joga van és egyben kötelezettsége is módosító indítványt 
előterjeszteni, és ha egyetért a javaslattal, akkor megszavazni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Úgy látom, hozzászólásra más képviselőtársunk nem 

jelentkezett. 
Összefoglalásképpen az előterjesztők nevében megadom a szót Gulyás Gergely 

képviselő úrnak. 
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Gulyás Gergely reflexiói 

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Elnök úr, először is elnézést 
kérek, mert az első öt percet nem hallottam, viszont érdeklődtem, hogy Lamperth 
képviselőtársam milyen témakörökben fogalmazott meg kritikát, és így próbálok arra is 
reagálni, amit nem hallottam; úgyhogy ha nem sikerül, akkor ennek objektív okai vannak. 

Az első a média és véleménynyilvánítás, amire képviselő asszony állítólag 
általánosságban hivatkozott, de ezt Gaudi képviselőtársam is felhozta. A 
véleménynyilvánítással kapcsolatos szabályoknál, amit itt az 5. cikk tartalmaz, én 
hangsúlyozott frakcióálláspontot képviselek, mert a sajátom élesen eltér attól, de ezt ebben a 
kérdésben mindig el is mondtam. Ugyanis az egy állandó vita, hogy a különböző szélsőséges 
megnyilatkozásokkal szemben milyen formában tud fellépni egy demokratikus társadalom, és 
nem biztos, hogy a tiltás a megfelelő irány. Ennek ellenére a magyar jogalkotás elindult ebbe 
az irányba. Azért nem teljesen értem Lamperth képviselő asszony kritikáját, mert ha én jól 
emlékszem, akkor Lendvai Ildikó volt az, aki frakcióvezetőként azt mondta, hogy ha az 
Alkotmánybíróság olyan döntést hoz, ami miatt a véleménynyilvánítás szabadsága nem 
korlátozható, akkor az alkotmányt kell módosítani. Most azt mondhatjuk, hogy még ez sem 
történik meg, hiszen az Alkotmánybíróság előtt van ilyen tárgyú beadvány, köztársasági 
elnöki vétóval talán, de volt köztársasági elnöktől származó mindenképpen, amelyet az 
Alkotmánybíróság két éve nem bírál el. Ráadásul ugyanez a helyzet a kommunizmus 
bűneinek a tagadásával, illetve a nemzetiszocializmus bűneinek a tagadásával kapcsolatosan 
is. Ez pedig a polgári jogi jogérvényesítés lehetőségét nyitja meg. Nyilván sikerült kialakítani 
egy olyan politikai helyzetet – és ebben azért az MSZP élenjárt –, ahol a szélsőségekkel 
szembeni küzdelmet minden politikai erő minden formában igyekszik bizonyítani. És ezért 
aztán egy jogtudományi vitában a kormánypártok többsége arra az oldalra állt, ami a 
közösséget ért sérelem esetén az egyéni érdekérvényesítést lehetővé teszi. Ez a 
frakcióálláspont, ez volt a többségi döntés. Meglátjuk, hogy a gyakorlatban ez miként fog 
érvényesülni. Mindenesetre létező jogtudományi álláspont az, ami ezt régóta szorgalmazza és 
indokoltnak tartja, mondom, függetlenül attól, hogy nekem e tekintetben a frakciótól 
különvéleményem volt. 

A hallgatói szerződések ügyében többszörösen elmondtuk az álláspontunkat, 
szerintem az teljesen világos. És jó lenne, ha azt minden párt világossá tenné, az MSZP is, 
hogy egyébként vajon mi az oka annak, hogy nem tartja teljesen egyértelműnek, nemcsak 
jogilag, de erkölcsileg is kötelezőnek, hogy ha valaki egyébként az adófizetők pénzén 
Magyarországon tanul, akkor utána a megszerzett tudást legalább részben itt kamatoztatja.  

Ami az európai uniós kötelezettségvállalást illeti, ott azért nem mennék bele ebbe a 
vitába, mert valóban, ez az alkotmánymódosítás az első olyan, ahol nem mi gondoltuk úgy, 
hogy erre szükség van, hanem az Alkotmánybíróság az ítéletének az indokolásában előírta, 
hogy inkorporációs parancs az, ami a parlamentet e tekintetben terheli. Tehát az átmeneti 
rendelkezéseket össze kell szerkeszteni az alaptörvénnyel. Az a bekezdés, amelyet képviselő 
asszony kritizált, szó szerint ugyanígy szerepelt az alaptörvény átmeneti rendelkezései között, 
azzal egyébként – és ezt a fél mondatot képviselő asszony kihagyta –, hogy „amennyiben a 
központi költségvetésről szóló törvényben e célra rendelkezésre álló összeg nem elegendő”. 
Azt hiszem, legfeljebb azért lehet vitatni ennek a szakasznak az értelmét, mert egy teljesen 
triviális dolgot ír le: amennyiben olyan kötelezettségvállalása van az államnak, amelyet nem 
tud a központi költségvetésből kifizetni, akkor nagyon más lehetősége nincs, mint olyan 
„adót, közös szükségletek fedezéséhez való hozzájárulást állapít meg”, amely erre a célra 
fordítható. De ez szó szerint ugyanígy szerepelt az átmeneti rendelkezések között, tehát ezzel 
eleget teszünk az Alkotmánybíróság előírásának. 

Gaudi képviselőtársam az utódpárt és nyugdíjcsökkentés ügyét kötötte össze, viszont a 
benyújtott módosítás nem köti össze a kettőt, mert egyértelművé teszi, hogy a nyugdíjak 



- 12 - 

elvonhatóak. Ez részben meg is történt. S ettől független az, hogy nem nevesíti a Magyar 
Szocialista Pártot. Miután ezt már többször én is megindokoltam, most nem mondanám el 
újra, hogy én szívesen részt veszek minden olyan versenyben, hogy ki szereti a legkevésbé a 
Magyar Szocialista Pártot, és szerintem egy jó helyezésre esélyem is van (Derültség.), de ettől 
függetlenül három demokratikus választáson a Magyar Szocialista Párt mégiscsak nyert, ezért 
az alaptörvény törzsszövegében nem akartuk nevesíteni. 

Azt hiszem, ezek voltak az érdemi felvetések. Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A vitát lezártuk. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Szavazás következik a tárgysorozatba-vétel ügyében. Kérdezem képviselőtársaimat, ki 
támogatja Magyarország Alaptörvénye negyedik módosításának tárgysorozatba-vételét. 
(Szavazás.) 21 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem; tartózkodás nincs. Az indítványt 
tárgysorozatba vettük. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

Az általános vitára való alkalmasság kérdésében kell döntenünk. Ki tartja általános 
vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot? (Szavazás.) 18 igen. Ki nem tartja alkalmasnak? 
(Szavazás.) 5 nem; tartózkodás nem volt. A bizottság tehát általános vitára alkalmasnak 
találta. Köszönöm szépen. 

Kívánunk-e előadót állítani? (Jelzésre:) Úgy látom, hogy igen. Vas Imre képviselő úr 
a többségi véleményt fogja elmondani. A kisebbségi véleményt pedig megosztottan Lamperth 
Mónika és Gaudi-Nagy Tamás. Köszönjük szépen. 

Az „egyebek” napirendi pont körében nekünk nincs semmi. Ha valakinek van, kérem, 
jelezze. (Nincs ilyen jelzés.) Nincs. 

A mai napi ülésünket berekesztem. Nagyon szépen köszönöm a részvételüket.  
S engedjék meg, hogy megköszönjem mindenkinek a közreműködését, különösen a 

munkatársaknak a polgári törvénykönyv megalkotásában való hathatós közreműködésükért. 
Köszönöm szépen. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 7 perc)  
  

Dr. Papcsák Ferenc 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


