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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)  

(Módosító javaslatok megvitatása)   

 

2. A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/9383. szám)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)   

 

3. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény, valamint a harmadik 

országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. 

törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9465. szám)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

 

4. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9559. szám)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

 

5. Döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről:  

a) Magyarország Alaptörvényének harmadik módosítása címmel benyújtott 

törvényjavaslat (T/9274. szám)  

(Pörzse Sándor (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  

b) A társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekében 

szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9301. szám) 

(Volner János (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  

c) A külföldi adományozók személyére tekintettel létrejövő nemzetbiztonsági 

kockázatok elemzésének szükségességéről szóló országgyűlési határozati javaslat 

(H/9302. szám)  

(Volner János, Mirkóczki Ádám (Jobbik) képviselők önálló indítványa)  
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d) Az antiszemita és rasszista nézetek terjedésének megakadályozása és 

visszaszorítása érdekében szóló országgyűlési határozati javaslat (H/9361. szám) 

(Dr. Molnár Csaba (független) képviselő önálló indítványa)  

 

6. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Salamon László (KDNP), a bizottság elnöke  
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)  
Kozma Péter (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz)  
Dr. Puskás Imre (Fidesz)  
Dr. Szakács Imre (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Pősze Lajos (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Salamon László (KDNP) megérkezéséig dr. Rubovszky Györgynek 
(KDNP)  
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) megérkezéséig dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz) megérkezéséig dr. Mátrai Mártának (Fidesz)  
Gulyás Gergely (Fidesz) dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz)  
Dr. Szakács Imre (Fidesz) távozása után dr. Vitányi Istvánnak (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) megérkezéséig Kozma Péternek (Fidesz)  
Dr. Varga István (Fidesz) dr. Molnár Attilának (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz) megérkezéséig dr. Szakács Imrének (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) megérkezéséig dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz) 
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) dr. Staudt Gábornak (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik) megérkezéséig dr. Gyüre Csabának (Jobbik)  
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Virág Rudolf helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Zöld-Nagy Viktória helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP) országgyűlési képviselő  
Mirkóczki Ádám (Jobbik) országgyűlési képviselő  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 30 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szeretettel köszöntöm alelnök urat, a bizottság tagjait, minden kedves meghívottat, 
megjelentet, a hivatalunk munkatársait.  

Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság február 18-án 10 óra 30 percre 
összehívott bizottsági ülését megnyitom. Ismertetem a helyettesítéseket: Horváth Zsolt Zsiga 
Marcellt, személyemben Gulyás Gergelyt, Kozma Péter Turi-Kovács Bélát, Rubovszky 
György Salamon László elnök urat, Gyüre Csaba Staudt Gábort helyettesíti. Megállapítom, 
hogy határozatképesek vagyunk. 

Módosító javaslat az előzetesen meghirdetett napirendi javaslathoz nem érkezett. 
Ennek megfelelően a napirendről szavazunk. Kérdezem, ki ért egyet az előzetesen 
meghirdetett napirenddel. Aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 18 igennel, 
egyhangúlag elfogadta a bizottság a napirendet. 

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/9926. szám); módosító javaslatok megvitatása 

Rátérünk az 1. napirendi pont tárgyalására: az országgyűlési képviselők választásáról 
szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. Az előterjesztők 
képviseletében dr. Vejkey Imre képviselőtársunk itt van a teremben, köszöntjük; a kormány 
részéről pedig Virág Rudolf helyettes államtitkár urat köszöntjük. Az ajánlás három pontból 
áll. 

Az 1. pont Lamperth Mónika képviselő asszony módosító javaslata. Kérdezem az 
előterjesztőt, egyetért-e. 

 
DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Az előterjesztő egyik módosítást sem támogatja, így 

Lamperth Mónika javaslatát sem, tekintettel arra, hogy egy kapcsolódó módosító javaslat 
került benyújtásra. A kapcsolódó módosító javaslatnak az a célja, hogy az országgyűlési 
képviselők 2014. évi általános választását megelőzően, a jogbiztonság elvének maradéktalan 
érvényesülése érdekében 2013. június 30-a és a szavazás napja között ne kerülhessen sor az 
egyéni választókerületek területi beosztásának módosítására.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány nevében kérdezem tisztelt államtitkár urat. 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tárcaálláspontot tudok mondani, elnök úr: nem támogatjuk Lamperth Mónika 
javaslatát.  

Van még két másik javaslat is, ha kitérhetek erre, amelyet szintén nem támogatunk, 
kodifikációs hiba miatt. Elvileg a szabályozás alapállása viszont elfogadható, és a képviselő 
úr által jelzett megoldás elfogadható a számunkra.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát az előterjesztő nem támogatja Lamperth Mónika 

indítványát. Hozzászólás? (Nincs.) Szavazás következik. Ki támogatja Lamperth Mónika 
indítványát? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 2. pont Dúró Dóra és Gaudi-Nagy Tamás módosító javaslata. Az előterjesztő és a 
tárca álláspontja is már elhangzott, hogy nem támogatják. Hozzászólás? (Nincs.) Szavazás 
következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 
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A 3. ajánlási pont kapcsán szintén rögzíthetem az előterjesztő, illetve a tárca 
álláspontját, hogy nem támogatják. Hozzászólásra jelentkező nincs. Ki támogatja a javaslatot? 
(Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

Lezárom a napirendi pont tárgyalását. Köszönjük szépen a közreműködését képviselő 
úrnak és államtitkár úrnak.  

Gruber Attilát Mátrai Márta, Varga Istvánt pedig Molnár Attila helyettesíti a 
szavazások során. 

A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/9383. szám); módosító javaslatok megvitatása, első helyen kijelölt bizottságként 

A 2. napirendi pont tárgyalására kerül sor: a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok 
megvitatása. 16 pontból áll az ajánlás. Üdvözlöm az előterjesztő képviseletében Répássy 
Róbert államtitkár urat és munkatársait. 

Az 1. pont Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr indítványa. Államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólás? (Nincs.) Szavazás következik. Ki 

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

A 2. pont dr. Simon Gábor módosító javaslata, összefüggésben az 5. ponttal. 
Kérdezem az előterjesztő álláspontját. 

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

Elnök úr, a módosító javaslatot ebben a formában nem támogatjuk, de kapcsolódó módosító 
javaslat formájában valószínű, hogy korrigálva igen, támogatni fogjuk. 

 
ELNÖK: Tehát ebben a formában nem támogatja. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Így van, ebben a formában nem támogatjuk. Az más kérdés, hogy indokoltnak tartjuk 
módosító javaslat benyújtását, tehát végső soron majd a bizottságot fogjuk megkérni, ha a 
képviselő úr nem korrigálja a módosítóját. 

 
ELNÖK: Rendben. Ezt munkatársaink jelezni fogják a benyújtónak, illetőleg 

készítünk bizottsági javaslatot, ha szükséges. 
Ki támogatja a 2. pontot, összefüggésben az 5-össel? (Szavazás.) Senki nem 

támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 3. pont Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr indítványa. Kormányálláspont? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, egy kicsit hadd menjek bele a részletekbe. Ez egy régi vita, az ügyvédi törvénynél is 
előkerült, hogy az ügyvédek pártatlanságát korlátozza-e, ha „a magyar nemzet javára 
gyakorlom” kitétel szerepel az esküben. Nekünk az az álláspontunk, hogy csak a közjogi 
tisztségviselők, a közjogi eskük esetén szükséges ez a kitétel. Ezért nem támogatjuk a 
módosító javaslatot.  
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem 
támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 4. pont következik. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Ebben a változatban nem támogatjuk, elnök úr. 
 
ELNÖK: Ugyanígy fogunk eljárni, hogy amennyiben lehetséges, megkeressük a 

képviselő urat, illetőleg ha mást nem, akkor bizottsági módosítóval, kapcsolódó módosítóval 
fogjuk megoldani. De most megkérdezem a bizottságot, hogy hozzászólás hiányában ki 
támogatja ezt a javaslatot. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 6. pont a következő, Gaudi-Nagy Tamás módosító javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólásra jelentkező nincs. Szavazás következik. (Szavazás.) 2 igen. A 

bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 7. pont Simon Gábor képviselő úr indítványa, összefügg a 10-essel. Államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk. Az összefüggéssel néztem össze, de így nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az összefüggéssel sem. Köszönöm szépen. Hozzászólás hiányában 

szavazunk. Ki támogatja a 7. és 10. pontokat? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot 
sem kapott. 

A 8. pont Cser-Palkovics András és Menczer Erzsébet módosító javaslata, 
összefüggésben a 12. és 16. pontokkal. Államtitkár úr? 

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

Támogatjuk a módosító javaslatokat, elnök úr. 
 
ELNÖK: Van-e hozzászólás? (Nincs.) Szavazás következik. Ki támogatja? (Szavazás.) 

Egyhangúlag elfogadtuk. 
A 9. pont szintén Cser-Palkovics András és Menczer Erzsébet módosító javaslata. 

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

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólás nincs, szavazunk. Ki támogatja a javaslatot? 

(Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság támogatta (Jelzésre:), 2 tartózkodás mellett. 
A 11. pont a következő. Itt fölmerül a házszabályszerűség kérdése, erre figyelemmel is 

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

Elnök úr, nekem ide az van írva, hogy a 9-essel való összefüggés okán erről már az előbb 
nyilatkoztam. (Jelzésre:) Külön kell venni? Jó.  

A házszabályszerűség ügyében nem tudok állást foglalni, de támogatjuk a módosító 
javaslatot. 
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ELNÖK: A házszabályszerűségről megnyitom a vitát. Nincs hozzászólás. Ki az, aki 

egyetért azzal, hogy a javaslat házszabályszerű? A magam részéről házszabályszerűnek 
tartom. (Szavazás.) 18 igennel a bizottság házszabályszerűnek tartja; a „megjegyzés” rovatban 
egyébként ott van, hogy miért is az. 

Most a javaslat elfogadásáról kell döntenünk. Ki támogatja a módosító indítványt? 
(Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság támogatta, 2 tartózkodás mellett. 

A 13. pont következik, Cser-Palkovics és Menczer Erzsébet módosító indítványa. 
Előterjesztő? 

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

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás nincs, szavazás következik. (Szavazás.) A bizottság 

egyhangúlag támogatta. 
A 14. pont következik. Államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Ezzel is egyetértünk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás nincs, szavazás következik. (Szavazás.) 17 igen 

szavazattal a bizottság támogatta. 
A 15. pontról kérdezem államtitkár urat. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egyetértünk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás nincs, szavazás következik. (Szavazás.) 16 igen szavazattal a 

bizottság támogatta, 2 tartózkodás mellett. 
Úgy látom, nincs további olyan módosító javaslat, amelyről nem döntöttünk. Úgyhogy 

ezt a napirendi pontot lezárhatjuk. Köszönjük szépen államtitkár úrnak és munkatársainak a 
részvételt. 

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény, valamint a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/9465. szám); módosító javaslatok megvitatása 

Áttérünk a 3. napirendi pontunk tárgyalására: ez a jogi segítségnyújtásról szóló 
törvénnyel kapcsolatos törvényjavaslat. 8 módosító indítványról kell határoznunk. Szintén 
államtitkár úr képviseli az előterjesztőt. 

Az 1. pont dr. Simon Gábor képviselő úr indítványa. Kérdezem az államtitkár urat. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Hozzászólás nincs, szavazás következik. Ki támogatja a javaslatot? 

(Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 2. pont Staudt Gábor képviselő úr indítványa. Kérdezem az államtitkár urat. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet. 
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ELNÖK: Hozzászólás nincs. Szavazás következik. Ki támogatja a javaslatot? 

(Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 3. pont dr. Simon Gábor indítványa. Kérdezem az államtitkár urat. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem. Hozzászólás nincs, szavazás következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 4. pont Staudt Gábor képviselő úr indítványa. Államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Hozzászólás nincs. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság 

nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Az 5. pont dr. Simon Gábor indítványa. Kérdezem az államtitkár urat. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Szavazás következik. Ki támogatja a javaslatot? 

(Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 6. pont következik, amely összefügg a 7-essel. Államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 8. pont dr. Simon Gábor indítványa, ez az utolsó pontunk. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Államtitkár úr, tisztelettel, előttünk fekszik egy bizottsági módosítójavaslat-

kezdeményezés. Ezzel kapcsolatban szeretném önt megkérdezni. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, ha ugyanarról beszélünk, akkor a törvényjavaslat a következő új 20. §-sal egészül 
ki… – ugye, így kezdődik? 

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

Az új 20. § szövegére vonatkozó bizottsági módosító javaslattal egyetértünk. 
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ELNÖK: Köszönjük. Vas Imre képviselő úr? 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm. Javaslom, hogy a bizottság nyújtsa be a 

módosító indítványt. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Hozzászólás? (Nincs.) A vitában hozzászólásra 

jelentkező nincs. Ki támogatja a bizottsági módosító javaslat benyújtását? (Szavazás.) 16 igen 
szavazattal, 2 tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy a javaslatot előterjeszti. 

Van-e olyan módosító javaslat, amelyet nem tárgyaltunk? (Nincs ilyen jelzés.) Nincs 
ilyen. A napirendi pontunkat lezárom. Köszönöm szépen a közreműködését államtitkár úrnak 
és a munkatársainak. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9559. szám); módosító javaslatok megvitatása 

Rátérünk a 4. napirendi pontunk tárgyalására: a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény módosítására vonatkozó előterjesztés módosító javaslatainak 
megtárgyalására. Az ajánlás 3 pontból áll. Köszöntöm Zöld-Nagy Viktória helyettes 
államtitkár asszonyt.  

Az 1. pontban Varga Zoltán és társai nyújtottak be módosító javaslatot. Kérdezem, 
hogy az előterjesztő képviseletében támogatja-e. 

 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tárcaálláspontot mondok: nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatják. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja a javaslatot? 

(Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 2. pont Staudt Gábor módosító indítványa. Kérdezem önt, államtitkár asszony. 
 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 3. pont Staudt Gábor képviselőtársunk indítványa. Kérdezem államtitkár asszonyt. 
 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? Parancsoljon, alelnök úr! 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Kérem, azért fontolja meg a bizottság Staudt Gábor képviselőtársam javaslatát, hiszen 
álláspontunk szerint nagyon előrevivő ez a javaslat.  

Nagyon furán jön az ki, amikor a kormányhivatal úgy bírságolhatja meg a helyi 
önkormányzatokat, hogy semmilyen felhívás nem történt meg. Előfordulhat, hogy új 
ügyintéző van, új előterjesztő van, tehát nem ismeri pontosan az ügyet. Sokkal jobb az, ha a 
kormányhivatal felhívása mindig meg kell hogy előzze a szankciót. Tehát ebben az esetben 
kifejezetten előremutató Staudt Gábor javaslata. Kérem a bizottságot, hogy fontolja meg és 
támogassa. 

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár asszony válaszol. 
 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen. Azért nem támogatjuk ebben a formában a módosítást, 
mert ez az intézmény, amelyet a törvényjavaslat szabályoz, nem az első ízben kiszabott 
pénzbírságnak az intézménye. Tehát amikor először alkalmazza ezt a kormányhivatal, akkor 
természetesen megvan a fokozatosság elve, és előtte fel kell hívni az önkormányzatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Szavazás 

következik. Ki támogatja Staudt Gábor képviselő úr indítványát? (Szavazás.) 2 igen. A 
bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

Előttünk fekszik egy bizottsági módosító javaslat. Vas Imre? 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Javaslom, hogy a bizottság nyújtsa be ezt a négy pontból 

álló bizottsági módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: A kormány véleménye? 
 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Hozzászólásra jelentkező van-e? (Nincs.) Úgy látom, 

hogy nincs, akkor szavazunk a bizottsági módosító javaslat benyújtásáról. Ki támogatja ezt? 
(Szavazás.) 16 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy a 
javaslatot előterjeszti. 

További megtárgyalandó módosító javaslat nincs, lezárom ezt a napirendi pontot. 
Köszönjük szépen államtitkár asszony közreműködését. További szép napot kívánok! 

Döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről 

Döntés következik képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről. Az a) 
pontban Pörzse Sándor képviselőtársunk Magyarország Alaptörvényének harmadik 
módosítása címen nyújtott be indítványt. Képviselő úr nincs jelen. (Közbeszólások: Úton 
van.) A Jobbik Magyarországért Mozgalom részéről jelezték, hogy szeretnék indítványaikat 
verbálisan megtámogatni, úgyhogy továbbmegyünk. 

d) Az antiszemita és rasszista nézetek terjedésének megakadályozása és visszaszorítása 
érdekében szóló országgyűlési határozati javaslat (H/9361. szám) 

A d) pontban az antiszemita és rasszista nézetek terjedésének megakadályozása és 
visszaszorítása érdekében szóló országgyűlési határozati javaslatról tárgyalunk, dr. Molnár 
Csaba független képviselő úr indítványát vesszük előre. Írásban benyújtotta, távolléte nem 
akadálya a tárgyalásnak. Szabálytalan, hogy „DK”-ként írja alá a független országgyűlési 
képviselő; kérem, szíveskedjenek felhívni erre a figyelmét, hogy ez így nem szabályos.  

Megnyitom a vitát ebben a kérdésben. Hozzászólásra jelentkező? (Nincs.) Úgy látom, 
nem kíván senki hozzászólni ehhez az előterjesztéshez. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Szavazunk a tárgysorozatba-vételről. Ki támogatja ezt a remek indítványt? (Szavazás.) 
Úgy látom, senki nem támogatta. A bizottság tehát nem vette tárgysorozatba az indítványt. 
Úgyhogy ezt ad acta helyezzük, köszönjük szépen az indítványtevőnek. 
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Folytassuk akkor az eredeti sorrend szerint a tárgyalást; úgy látom, képviselőtársaim is 
így látják. 

a) Magyarország Alaptörvényének harmadik módosítása címmel benyújtott 
törvényjavaslat (T/9274. szám) 

Magyarország Alaptörvényének harmadik módosítása címmel Pörzse képviselőtársunk 
nyújtott be indítványt. Megnyitom ezzel kapcsolatban a vitát. Alelnök úr kért szót.  

Hozzászólások 

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Ez, illetve ehhez hasonló törvényjavaslat már korábban is volt a tisztelt 
bizottság asztalán. Pörzse Sándor képviselőtársam ezt már az alaptörvény elfogadásakor is 
indítványozta. Elmondta, kifejtette ezzel kapcsolatos indokait itt a bizottság előtt is.  

Természetesen mi sem azt próbáljuk itt keresztülvinni, hogy a hagyományos, piros-
fehér-zöld nemzeti lobogónk kerüljön elvetésre, hanem sokkal ünnepélyesebb formában 
jelenik meg a nemzeti lobogó abban az esetben, ha Magyarország címere, amelyet a 
szocialista diktatúra hosszú évtizedei után végre visszakaptunk, a hagyományos történelmi 
címerünket, ez visszakerül a nemzeti lobogónk közepébe. Erre már számtalan példa van, 
hiszen már nagyon sok esetben ezt használják, hiszen maga a megjelenése sokkal nagyobb 
ünnepélyességet kölcsönöz. Nem beszélve arról, hogy amikor magyar sportoló világversenyen 
szerepel és a lobogó felhúzásra kerül, akkor nem lehet összetéveszteni más zászlókkal, nem 
lehet összetéveszteni például az olasz zászlóval vagy más, szintén hasonló szín-összeállítású, 
piros-fehér-zöld vagy zöld-fehér-piros zászlókkal. Itt akkor egyértelműsödik az, hogy ez a 
magyar lobogó. Nem beszélve arról, hogy nekem az a véleményem – és remélem, itt a 
bizottságban mindenkinek az a véleménye –, hogy a magyar címer önmagában kifejezi a több 
mint ezeréves magyar államiságot, minden részlete gyönyörű, szépen van kidolgozva; minden 
magyar ember büszke a címerünkre. S amikor a zászlóval együtt a címer is megjelenik, az 
nagyobb ünnepélyességet kölcsönöz, és a zászló, a lobogó éppen arra szolgál, hogy minden 
magyar szívét-lelkét melengesse, hogy feltöltse nemzeti öntudattal, hazaszeretettel, a nemzet 
iránti elkötelezettséggel, és amennyiben ebben a címer is megjelenik, akkor elérjük ezt a 
hatást. 

Én ezért kérek mindenkit, hogy ezt támogassák. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen alelnök úrnak. Rubovszky György! 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelettel, első látásra úgy néz ki, mintha 

ez a kérdés nyitott kapukat döngetne, de sajnos nem így van. Az a gond, hogy az 
alkotmánymódosításnál én is erőlködtem ebben az ügyben, hogy címeres zászló legyen, és két 
hivatalos álláspontot kaptam. Az egyik az, hogy a nemzetközi védelem csak a piros-fehér-
zöldet mindenfajta megkülönböztetés nélkül biztosítja Magyarország számára. Abban a 
pillanatban, ha belekerül a címer, minden más címerrel és minden egyéb kellékkel boldog-
boldogtalan használhatja a piros-fehér-zöldet. Én itt visszakérdeztem, hogy melyik az a 
nemzetközi szervezet, amelyik ezt a védelmet biztosítja – erre persze választ nem kaptam.  

A másik gond pedig az, és erre szeretném fölhívni a figyelmet, és alapvetően ez volt a 
lényeges döntés az alkotmánynál is, hogy az adott cikk következő szakasza azt mondja, hogy 
a történelmi betéttel mindenki szabadon használhatja más formában is. (Dr. Gyüre Csaba: Ez 
így van.) Szeretném emlékeztetni a képviselő urat, hogy Schmitt Pál köztársasági elnök úr 
másfajta címert, az angyalos címert használta a levélpapírján, Orbán Viktor miniszterelnök úr 
pedig a tölgyfakoszorús magyar címert használja. Tehát ez a lehetőség megvan. Az, hogy 
államilag ezt nem fogadják el, erre ez a magyarázat. Én azt is próbáltam, hogyha azon szakasz 
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alapján legalább ennek az épületnek a tetején lévő zászlóba tegyék bele a címert, közölték, 
hogy szó sem lehet róla, ugyanezen okból kifolyólag.  

Még annyit szeretnék elmondani, hogy ugyanakkor bármelyik magyar nagykövetségre 
elmegyünk külföldre, minden nagykövet mögött olyan magyar zászló van, amelyben benne 
van a címer. Ezt jogszerűen használják tehát az alkotmány alapján.  

Ez volt akkor a hivatalos álláspont, és én ehhez is tartom magam. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. További hozzászólás, úgy látom, nincs, úgyhogy 

szavazhatunk.  

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

A tárgysorozatba-vételről kell döntenünk. Kérdezem, ki támogatja Pörzse Sándor 
képviselő úr indítványát. Aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 3 igen; 
alelnöktársam Gaudi-Nagy képviselő urat helyettesítette, miután megérkezett Staudt Gábor 
képviselő úr. Vitányi István pedig Szakács Imrét képviseli. Ellenpróbát szükségtelen 
tartanunk, nem kapta meg a tárgysorozatba-vételhez szükséges többséget. 

b) A társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekében 
szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9301. szám) 

A b) pontban következik a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának 
megteremtése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, 
Volner János képviselő úr indítványa. (Volner János nincs jelen.)  

Hozzászólásra jelentkezik Gyüre Csaba. 

Hozzászólások 

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Volner János képviselőtársam terjesztett elő önálló indítványt, amely a bizottság 
asztalán fekszik. Álláspontom szerint támogatandó kérdéseket vet föl, hiszen a pártok 
működéséről, gazdálkodásáról a nagyobb átláthatóság érdekében adott be törvénymódosító 
javaslatot. Például fontosnak tartjuk azt, hogy párt vagyoni hozzájárulást külföldi államtól, 
külföldi szervezettől csak bizonyos összegig fogadhasson el. (Pörzse Sándor és Mirkóczki 
Ádám megérkezik az ülésterembe.) Nyilván a pártok, amelyek irányítják az ország politikáját, 
akik nagyban befolyásolják a politika irányultságát, abban az esetben, ha külföldről, külföldi 
szervezetektől, külföldi államtól fogadnak el nagy összegű támogatásokat, felmerülhet annak 
a kérdése, hogy az a külföldi állam ezen az anyagi befolyáson keresztül szerez befolyást a 
magyar politika, a magyar államiság menetére, és ezzel együtt az ország szuverenitása 
kérdőjeleződik meg. Adott esetben ilyen alapon egy-egy párt gyakorlatilag teljes egészében 
külföldi befolyás alá, külföldi irányítás alá kerülhet, hiszen nyilván az, aki a pénzt adja, nem 
azért adja, mert ennyivel több pénze volt, és meg akart tőle szabadulni, hanem nyilván 
valamilyen célja van vele, nyilván valamilyen irányba akarja vinni a magyar politikát, a 
magyar közéletet. És amennyiben ezt külföldről irányítják, az súlyos szuverenitásbeli 
problémát jelent Magyarország számára.  

Ezért is kérem a bizottságot, hogy támogassa a javaslatot. Köszönöm szépen a szót. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Vas Imre képviselő úr! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Két ok van, amiért nem javaslom, hogy 

tárgysorozatba vegye a bizottság az indítványt. Az egyik ok alapvetően az, hogy a június 30-
áig hatályban lévő büntető törvénykönyvet kívánja módosítani. Ez a büntető törvénykönyv, az 
1978. évi IV. törvény június 30-áig hatályos. (Pörzse Sándor távozik a teremből.) 
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De ennél talán fontosabb az, hogy az Országgyűlésnek a párt- és 
kampányfinanszírozásról minden valószínűség szerint egy új törvényt kell alkotni, még a 
választások előtt és a választási eljárási törvény megalkotása után, remélhetőleg még ebben a 
félévben. Úgyhogy én ezt emiatt nem javaslom.  

A célok döntő részével egyébként egyet lehet érteni. A Fidesz–KDNP képviselői, akik 
benyújtják majd ezt a törvényjavaslatot, valószínűleg figyelemmel lesznek erre a javaslatra is. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Gyüre Csaba! 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen, csak két mondatban válaszolnék. 

Folyamatosan megkapjuk az ellenzéki törvényjavaslatok esetében a kormánypártok részéről 
azt, hogy ezt rövidesen módosítani akarják. Ettől függetlenül sorozatban fordult elő, amikor a 
kormánypártok módosították az egy éven belül módosítandó jogszabályt. Úgyhogy én ebben 
nem látok olyan okot, ami miatt ne tehetnénk ezt meg, illetve kiindulópont lehetne már ez a 
szöveg az új jogszabály elfogadásánál.  

És ugyanez a gondom a Btk.-módosítással is: ha jelen pillanatban hatályban van, akkor 
miért ne módosíthatnánk még most.  

Köszönöm szépen. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazás következik, a tárgysorozatba-vétel kérdésében 
döntünk. Ki támogatja ezt? (Szavazás.) 3 igen szavazat mellett elvetettük az indítvány 
tárgysorozatba-vételét. Ellenpróbát szükségtelen tartanunk. 

c) A külföldi adományozók személyére tekintettel létrejövő nemzetbiztonsági 
kockázatok elemzésének szükségességéről szóló országgyűlési határozati javaslat 
(H/9302. szám) 

Most rátérünk a külföldi adományozók személyére tekintettel létrejövő 
nemzetbiztonsági kockázatok elemzésének szükségességéről szóló országgyűlési határozati 
javaslat tárgysorozatba-vételének megvitatására.  

Kérem Mirkóczki Ádám képviselő urat, foglaljon helyet az előterjesztői asztalnál. 
Kívánja-e szóban kiegészíteni az írásban előterjesztett indítványát? Igen, kérem, tegye meg 
röviden! 

Mirkóczki Ádám szóbeli kiegészítése 

MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Nem kívánom megismételni, ami az indoklásban van. Azt gondolom, mind a cél, mind a 
forma teljesen egyértelmű. Szándékosan nem határozati javaslatot tettünk (sic!), és az irányba 
próbáljuk előmozdítani ezt a nagyon fontos kérdéskört, hogy a kormány tegye meg és 
dolgozza ki ennek a, nyugodtan fogalmazhatunk úgy, hogy hiánypótló javaslatnak a tartalmát. 
Hiszen mind a nemzetbiztonsági bizottságban, mind pedig a rendészeti bizottságban 
számtalan olyan esettel találkozunk, amikor joggal merül föl, hogy bizonyos, akár civil 
szervezetek, akár politikai szereplők mögött kétes adományozó, kétes célú, akár 
nemzetbiztonsági kockázatot is rejthető szándékú cselekmények állnak, amelyek mögött 
mind-mind külföldi, általunk nem ismert vagy csak vélelmezett szereplők pénzei találhatók 
meg. Ezért azt javasoljuk, hogy a kormány dolgozza ki annak törvényi formáját, tartalmát és 
hátterét, hogy hogyan lehet megakadályozni a jövőben az ilyen eseményeket. Gondoljunk 
csak Gyöngyöspata esetére vagy másokra; most szándékosan nem sorolok példákat, hiszen 
azok zárt ülésen hangzottak el, és főleg baloldali civil szervezetek, különböző jogvédő 
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szervezetek, illetve politikai formációk mögötti, nemzetbiztonsági kockázattal járó vagy 
járható szereplőknek a felbukkanásáról van szó.  

Ezért szeretnénk a bizottság támogatását, hogy kérjük föl a kormányt egy ilyen 
javaslat kidolgozására. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Ki kíván hozzászólni a vitában? Gyüre Csaba alelnök úr! 

Hozzászólás 

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Már az előző napirendi pont is hasonló volt ehhez, a külföldről származó adományok 
elfogadása. Ez az országgyűlési határozati javaslat kicsit bővebb, illetve kicsit más a témája 
is, hiszen nem az el nem fogadhatóságról, hanem a nemzetbiztonsági kockázat vizsgálatáról 
szól, és kiterjesztően, tehát nem csak pártokra vonatkozik, hanem más szervezetekre is. Ezzel 
kapcsolatban Mirkóczki Ádám képviselőtársam kifejtette az indokait, azt is elmondta, illetve 
én is elmondtam az előző ponttal kapcsolatosan, hogy mennyire befolyásolhatja adott esetben 
az ország szuverenitását, függetlenségét, illetve bizonyos folyamatokat indíthat el, ami nem a 
magyar nemzeti érdekeket, hanem adott esetben kizárólagosan külföldi érdekeket szolgál. 
Ezért lenne mindenféleképpen szükséges. Az előző törvényjavaslathoz képest ez 
megengedőbb, hiszen az elfogadhatóságot nem tiltja ez az országgyűlési határozati javaslat, 
de a nemzetbiztonság szempontjából az ellenőrzést kötelezővé teszi, ami álláspontunk szerint 
rendkívül fontos, hogy Magyarországon a magyar nemzeti érdekek kerüljenek előtérbe, és 
ezek érvényesüljenek. Ezért kérek mindenkit, hogy támogassák ezt a javaslatot.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A vitában más hozzászólásra jelentkezőt nem látok.  

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Most a szavazásra kerül sor. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 4 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 16 tartózkodás mellett a 
bizottság nem vette tárgysorozatba az indítványt. 

Nagyon szépen köszönjük a képviselő úrnak, hogy megtisztelte bizottsági ülésünket.  
Napirendünknek ezt a részét lezárom. 

Egyebek 

Elnöki tájékoztatók 

Az „egyebekben” első körben engedjék meg, hadd tájékoztassam önöket arról, hogy 
február 14-én Kövér László házelnök úr a Lehet Más a Politika parlamenti 
képviselőcsoportjával összefüggésben tájékoztatott minket arról, hogy 2013. február 11-én 8 
országgyűlési képviselőjük kilépett, ezzel a képviselőcsoport tagjainak száma a határozati 
Házszabályban meghatározott 12 fős létszám alá csökkent. Erre figyelemmel a volt 
frakcióvezető a határozati Házszabály 17. § (4) bekezdése szerint a frakció megszűnésére 
rendelkezésre álló határidőn belül nem tett bejelentést, ezért a vonatkozó rendelkezéseknek 
megfelelően az Országgyűlés elnökeként hivatalból megállapítja, hogy a Lehet Más a Politika 
országgyűlési képviselőcsoportja 2013. február 11-ével megszűnt. 

Ily módon képviselőtársunk, Schiffer András képviselő úr alkotmányügyi bizottsági 
tagsága is megszűnt. 

A következő: nagy tisztelettel szeretném önöket tájékoztatni Sárdi Péter hozzánk írott 
leveléről, mely szerint az Európai Tanács monitoringbizottsága, mindenféle liberális, 
demokrata és európai demokrata politikai csoportok képviselői tényfeltáró látogatásra jönnek 
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Magyarországra február 25-27. között. A demokrácia működésével kapcsolatosan 
tájékozódnak. A kulturális bizottsággal közösen február 25-én 17 órakor a főemelet 58-as 
teremben fogadjuk a tisztelt delegációt. Tisztelt alelnök urat is meginvitálom, a demokrácia 
működésével összefüggésben tegye tiszteletét (Derültség. – Jelzésre:), illetve Vas Imre, is 
helyes, köszönjük szépen. (Közbeszólások: Szavazás van!) Akkor majd Sárdi Péter úrnak 
jelezzük, hogy 16 órakor legyen, ezt akkor majd módosítjuk. A demokrácia működése 
mindannyiunk számára fontos, tehát részt veszünk a megbeszélésen.  

Sárdi Péter ugyancsak levélben fordult Salamon László elnök úrhoz, hogy az Európai 
Tanács Parlamenti Közgyűlésének raportőre, Håkon Haugli 2013. február 28-án tényfeltáró 
látogatásra érkezik Budapestre „A nemek közti egyenlőség és a szexuális beállítottság alapján 
történő diszkriminációról” szóló jelentés kapcsán. Erre tekintettel február 28-án 10 órakor a 
főemelet 58. szám alatt az emberi jogi bizottsággal közösen találkozóra kerül sor. Tehát ebben 
a teremben nagy szeretettel várjuk Håkon Hauglit a tényfeltáró látogatás kapcsán, részt 
veszünk a megbeszélésen. 

S még egy dologról kell tájékoztatnom önöket: holnap 12 órakor Magyarország 
Alaptörvényének módosításának vitája után a bizottsági ülésünket reményeink szerint nagy 
számban megtisztelik képviselőtársaink és meg tudjuk azt tartani.  

(Dr. Salamon László belép a terembe.) Nagy szeretettel köszöntöm Salamon László 
megválasztott alkotmánybírót, elnök urat, hogy megtisztelte bizottsági ülésünket. Kérem 
tisztelettel, foglaljon helyet közöttünk. Az „egyebek” napirendi pontnál tartunk. Kérem, 
tájékoztasson bennünket a továbbiakat illetően. 

Köszönjük, hogy megtisztelte a bizottsági ülést, és tiszta szívből valamennyi 
képviselőtársam nevében őszinte nagyrabecsülésünket fejezzük ki. Nagyon jó egészséget, sok 
kitartást és bölcsességet kívánunk az alkotmánybírói tevékenységéhez. Tessék, parancsoljon, 
elnök úr! 

Dr. Salamon László elköszönése a bizottságtól 

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Elnök úr megköszöntött, akkor ez az az alkalom, 
amikor én is elköszönök az alkotmányügyi bizottságtól. A kormányzó pártszövetség 
frakcióülésein ezt én már megtettem, illetőleg a munkacsoportunk ülésén, tehát itt 
tulajdonképpen az ellenzéknek lesz nóvum, amit mondok, de nem kívánok túl sokat mondani. 

Megtisztelő volt, hogy ennek a bizottságnak az elnöke lehettem. Az is, hogy 
gyakorlatilag egy ciklus kivételével – ez a ’94-98-as ciklus volt – minden ciklusban tagja is 
lehettem az alkotmányügyi bizottságnak. Nagyon megtisztelő volt itt dolgozni, szerettem is 
ezt a munkát. Igyekeztem az elnöki teendőimet tisztességesen ellátni; remélem, ilyen 
emlékeket is hagyok a bizottság tagjaiban.  

S még annyit, hogy jó munkát kívánok mindenkinek a továbbiakban, és sok sikert. 
Köszönöm szépen. (A jelenlévők az asztalon kopognak.)  

Alelnök úr kérdésére pedig azt tudom mondani, hogy én február 25-ével nyújtom be az 
Országgyűlésnek a megbízatásomról való lemondást, reggel. Ez azt jelenti, hogy 25-ével 
megszűnik nyilvánvalóan minden képviselői jogom és az ezzel kapcsolatos egyéb 
megbízatásom, ami nem más, mint a bizottsági elnöki megbízatás és persze a tagság. Jelen 
pillanatban még a személyi változással kapcsolatos frakcióálláspontról nem tudok 
tájékoztatást adni.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Még egyszer nagyon szépen köszönjük, és tiszta szívből jó egészséget és sok 

türelmet, kitartást kívánok ahhoz a munkához, amelyet elnök úr magára vállalt. Azt 
gondolom, szükségünk van józan gondolkodású, nagy tapasztalatú alkotmánybírákra. Isten 
áldja meg! Nagyon szépen köszönjük még egyszer.  
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Az ülést berekesztem.  
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 14 perc)  
  

Dr. Papcsák Ferenc 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


