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Napirendi javaslat  
 

1. Az Országgyűlés 2012. november 26-ai ülésnapján elfogadott, de az 

Alkotmánybíróság által részben alaptörvény-ellenesnek nyilvánított, ezért a 

köztársasági elnök által visszaküldött, a választási eljárásról szóló törvény  

(Zárószavazás előkészítése a HHSZ 111. §-a szerinti eljárásban)  

(A köztársasági elnök átirata T/8405/74. számon került iktatásra)   

 

2. Egyebek   

 



- 4 - 

Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Gulyás Gergely (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Szakács Imre (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Pősze Lajos (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) megérkezéséig dr. Staudt Gábornak (Jobbik)  
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) dr. Cser-Palkovics Andrásnak (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)  
Kozma Péter (Fidesz) dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz) Gulyás Gergelynek (Fidesz)   
Dr. Puskás Imre (Fidesz) Pősze Lajosnak (független)  
Dr. Varga István (Fidesz) dr. Rubovszky Györgynek (KDNP)  
Dr. Vitányi István (Fidesz) dr. Szakács Imrének (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Virág Rudolf helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Pálffy Ilona miniszterelnöki főtanácsadó  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10.00 óra)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Megkezdjük a munkánkat. 

Vas Imre képviselő úr Zsiga Marcell képviselő urat helyettesíti, Mátrai Márta 
képviselő asszony Gruber Attila képviselő urat, Szakács Imre képviselő úr Vitányi István 
képviselő urat, Pősze Lajos képviselő úr Puskás Imre képviselő urat, Rubovszky György 
képviselő úr Varga István képviselő urat, jómagam Papcsák Ferenc alelnök urat, Gaudi-Nagy 
Tamás képviselő úr Gyüre Csaba alelnök urat, Turi-Kovács Béla képviselő úr pedig Kozma 
Pétert helyettesíti.  

A napirendi javaslat vonatkozásában kérdezem, ki támogatja a napirendi javaslat 
elfogadását. (Szavazás.) 14-en támogatják. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes és 
a napirendet elfogadta. 

Az Országgyűlés 2012. november 26-ai ülésnapján elfogadott, de az Alkotmánybíróság 
által részben alaptörvény-ellenesnek nyilvánított, ezért a köztársasági elnök által 
visszaküldött, a választási eljárásról szóló törvény (T/8405/74. szám); zárószavazás 
előkészítése a HHSZ 111. §-a szerinti eljárásban 

Soron következik tehát az Országgyűlés 2012. november 26-ai ülésnapján elfogadott, 
de az Alkotmánybíróság által részben alaptörvény-ellenesnek nyilvánított, ezért a köztársasági 
elnök által visszaküldött, a választási eljárásról szóló törvénnyel kapcsolatban a zárószavazás 
előkészítése a Házszabály 111. §-a szerinti eljárásban Kövér László házelnök átirata alapján. 
Az előterjesztés és a javaslat kifejezetten az Alkotmánybíróság döntését figyelembe véve, 
annak keretei között maradva került előkészítésre és a bizottsághoz beterjesztésre. 

Így nyitom meg az előterjesztéssel kapcsolatosan vitát. Megkérdezem, van-e az 
előterjesztéssel kapcsolatban a kormány részéről vagy a tárca részéről álláspont. Államtitkár 
úrnak adom meg a szót. 

 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Tárcaálláspontot fogunk mondani. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Kérdezem, mi a tárca álláspontja. 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja a bizottsági indítványt. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. 

Gaudi képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Az előterjesztett módosító javaslattal 

kapcsolatban az első kérdésünk azzal kapcsolatos, hogy az volt az ígéret, és Vejkey Imre 
képviselőtársunknak volt egy erre irányuló önálló törvényjavaslata, hogy a választási eljárási 
törvény végső formába öntése kapcsán a választókerületi határok meghatározása is 
egyidejűleg meg fog történni. Mi ezt most nem látjuk ebben a módosító javaslatban. Erre 
kérnék egyértelmű nyilatkozatot.  

Illetve, ha jól értelmezem, akkor most az összes módosító javaslattal kapcsolatban 
egyben folyik le a vita. 

 
ELNÖK: Igen. 
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Akkor lenne konkrétan néhány kérdésünk.  
A 82. §-hoz kapcsolódó módosítás a központi névjegyzék tartalmi elemeit sorolja föl. 

Itt megjelenik a 17. életévét betöltött, választójoggal nagykorúság hiánya miatt nem 
rendelkező személyek nyilvántartásba vétele, akár magyarországi lakcímmel rendelkező, 
illetve nem rendelkező kategóriában. Ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy ennek igazából mi 
az indoka.  

A médiumokkal kapcsolatos politikai hirdetések körében számunkra kérdőjeles 
megoldás az, amit a 151. § (7) bekezdése javasol. Mégpedig itt 600 percben határozza meg a 
műsoridőt. Ez a műsoridő fogalma igazából csak a televízió-, rádióadásoknál értelmezhető, 
tehát nem minden közmédiumra tekinthető ez mérvadónak. Tehát eleve miért pont ennyi lett 
az időkeret? Illetve miért került ez így egyáltalán meghatározásra?  

A filmszínházakban, mozikban történő politikai hirdetések tilalma kiesik a 
szabályozásból. Ez tehát azt jelenti-e, hogy akkor innentől kezdve szabad út nyílik a két 
pattogatott kukorica és két film közötti politikai hirdetések teljes körű közlésére ezek szerint?  

S jól látjuk-e, hogy a kampánycsendre vonatkozó szabályok is kikerültek: magyarul 
akkor a kampánycsend intézményét teljes egészében megszüntetni kívánják? Azaz akár a 
szavazókörökhöz igyekvő polgárok akár még az utolsó másodpercekben is megkaphatják azt 
a dózist, amivel befolyásolhatják őket? Mi ezt nem tartjuk szerencsésnek és jónak.  

Kérem, hogy ezekre válaszoljanak, és akkor utána még, ha ez további kérdéseket vagy 
hozzászólásokat indukál ez, akkor ezeket majd föltesszük. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Egy kérdésre szeretnék Gaudi képviselőtársamnak 

válaszolni, a választókerületekkel kapcsolatban: ezt az eredeti törvény 369. § (2) bekezdése 
tartalmazza. Ezt akkor is elmondtuk, hogy Vejkey képviselőtársunk törvényjavaslatát azért 
kellett elfogadni, hogy a törvénynek ezt a 369. § (2) bekezdését életbe léptessük, és mint 
képviselőtársam is látja, ebben a zárószavazás előtti módosító indítvány sem akar változtatni. 
(Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Tehát marad az eredeti.) Tehát az, amit tavaly novemberben 
elfogadtunk, azt szeretnénk keresztülvinni a választójogi törvényen a körzethatárok 
tekintetében. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: További képviselői kérdést nem látok… (Jelzésre:) Staudt Gábor képviselő 

úrnak adom meg a szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Azt szeretném megkérdezni, 

hogy jól értelmezem-e – s itt a 24. pontra kérdezek rá –, hogy ezek alapján az összes 
médiaszolgáltatónak, legalábbis az én értelmezésem szerint, egyenlő feltételekkel kellene 
közzétenni a jelöltet állító szervezeteknek a politikai reklámját, itt a (3) bekezdés módosítása 
alapján, és nemcsak a közszolgálati, hanem minden médiaszolgáltatóról szó lenne. 
Ellenszolgáltatást nem is kérhetnének, tehát ebben a formában teljesen ingyenessé válhatna 
akár a kereskedelmi médiaszolgáltatókban is a politikai hirdetések közlése. 

Ez persze egy megfontolandó javaslat, de ha jól értelmezem, akkor viszont választ 
várnék rá, hogy ezt hogyan, milyen formában képzelték el, és hogyan lehet ezt részletesebb 
szabályok közé szorítani. Hiszen akkor ezek alapján bizonyos szempontból akár előnyös is 
lehet, hogy mindenki meg tud jelenni a médiában, illetve nem csak a közszolgálati médiában. 
De hogy mi lenne ennek a kerete, arra nagyon kíváncsi lennék. 
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Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úrnak adom meg a szót néhány kérdésre való 

válaszadásra.  
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedi, Pálffy Ilona főtanácsadó asszony 
segítségével fogunk válaszolni. 

 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 
DR. PÁLFFY ILONA miniszterelnöki főtanácsadó: Köszönöm szépen. Még a 

választókerületekhez visszatérve, azért kellett egyáltalán az egésszel foglalkozni, mert a Ve.-
tervezetben benne volt a választókerületek pontosítása, de mivel a Vjt. azt mondta ki, az 
anyagi törvény, hogy a választást megelőző év január 1-jétől nem lehet már módosítani a 
választókerületeket, itt viszont az alkotmánybírósági határozat miatt látható, hogy most kerül 
sor majd a módosításokra, amikor ez a törvény egészben elfogadásra kerül, hogy ne kerüljünk 
szembe az anyagi jogi törvénnyel, ezért kellett Vejkey Imre képviselő úrnak azt a pontosító 
módosítást benyújtania. És ezért nincs ebben a részben benne, merthogy ez a Ve.-tervezetben 
ott van. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Igen.)  

Gaudi képviselő úr következő kérdése a 17 éves életkorral kapcsolatos szabályra 
vonatkozott. Ők gyakorlatilag potenciálisan bekerülnek ebbe a névjegyzékbe, de amikor a 
választásra kerül sor, akkor természetesen az akkori névjegyzékben csak az van, aki már a 18. 
életévét betöltötte. Tehát ők előzetesen szerepelnek a névjegyzékben. 

A többi kérdés a kampánnyal kapcsolatos volt. A filmszínházakra vonatkozó (5) 
bekezdést az Alkotmánybíróság megsemmisítette, ezért itt további szabályozással nem kívánt 
foglalkozni az alkotmányügyi bizottság sem. Ez tehát ezért kerül ki. 

A kampánycsendre vonatkozóan az Alkotmánybíróság azt kifogásolta, hogy a 
közvélemény-kutatásokat hat nappal a választások előtt már nem lehet nyilvánosságra hozni, 
és párhuzamba állította a kampánycsendet a közvélemény-kutatási idővel, s azt mondta, hogy 
ha a kampánycsend idejére tiltanánk, akkor az elfogadható lenne, de ennél hosszabban nem 
lehet. Mivel eredetileg a tervezet megszüntette a kampánycsend intézményét, ezért nem 
próbálkoztunk azzal, hogy esetleg a közvélemény-kutatásnál akár 24 órát vagy 48 órát 
állítsunk be, hogy tiltva legyen, mert az Alkotmánybíróság a kampánycsend megszűnésére 
való hivatkozással ezt is megsemmisítené. Tehát egyértelműen ez jött ki az alkotmánybírósági 
határozat indokolásából. 

A listákkal kapcsolatban, a 600 perc és a többi kérdéssel kapcsolatban. A 600 percet 
tulajdonképpen úgy számoltuk ki, hogy feltételeztük körülbelül 6-7 országos lista állítását, 
továbbá idetartoznak még az országos listához a választójogi törvény alapján a nemzetiségi 
listák is majd. S mindezt, ennek felosztását arányosan majd a Nemzeti Választási Bizottság 
fogja elintézni. Két hét lesz körülbelül az az időszak, amikor ezekre a reklámokra sor kerülhet 
a televízióban, hiszen csak azután lehet, ha felálltak az országos listák, tehát miután a 
jogorvoslati időt követően, jogerősen felálltak az országos listák, innentől kezdve tudnak ők 
csak hirdetni. Ezért ez a két hét így is, úgy gondoltuk, hogy eléggé megnyomja a műsoridejét 
a különböző, közszolgálati rádiónak és televíziónak.  

Azt is figyelembe kell venni, hogy feltehetően ebben az időszakban, tehát a jövő 
évben egy időben lesz az európai parlamenti választás és az országgyűlési képviselő-
választás, ahol az európai parlamenti választásra még plusz 300 percet ad ez a tervezet. Tehát 
azért elég sok idejük lesz a pártoknak arra, hogy kampányolhassanak.  
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Kifejezetten figyelembe vette ez a szabályozás, hogy az alaptörvénybe került be az a 
szabályozás, hogy az országos listát állítók csak a közszolgálati rádióban, televízióban 
jelenhetnek meg. Ez tulajdonképpen itt kiegészíti, hogy a többieknek is milyen keretük van 
arra az esélyegyenlőség érdekében, hogy különböző reklámokat közzétehessenek.  

Azt hiszem, ennyi kérdés volt egyelőre. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Staudt Gábor, utána pedig Turi-Kovács Béla képviselő urak jelentkeztek. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Arra nem kaptam 

választ, hogy akkor lehet, hogy én nem értem: az alkotmányba ez valóban bele van írva, az 
alaptörvénybe belefoglalásra került. De itt, mondjuk, a 24. pontban nekem úgy tűnik, hogy ez 
nemcsak a közszolgálati, hanem minden médiaszolgáltatóra igaz lesz. Ha az alaptörvénybe 
belevette a tisztelt kormánytöbbség, hogy ez a közszolgálati médiára kell hogy korlátozódjon, 
ha ezt kinyitjuk minden médiaszolgáltató felé, akkor hogyan lehet ezt keretek közé zárni. És 
akkor jól értem-e, hogy minden médiaszolgáltatónál ingyenesen és egyenlő feltételekkel lehet 
majd kampányolni? Gulyás képviselőtársam is válaszolhat, nekem mindegy, hogy a válasz 
honnan jön, csak próbáljuk itt kibogozni a dolgokat.  

A másik fele pedig az, hogy akkor azt is jól értjük-e, hogy ezek után sem 
kampánycsend nem lesz, sem korlátozás arra, hogy mikor lehet, tehát akár a választás napján 
is lehet közvélemény-kutatásokat készíteni és közzétenni? 

Köszönöm, ezek a kérdéseim. 
 
ELNÖK: Turi-Kovács Béla képviselő úré a szó. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen. Lehet, hogy az én nem 

pontos és figyelmes olvasásom az oka, de nem egészen értem, mi a helyzet a helyi, mondjuk, 
az önkormányzati médiában. Ott milyen szabályok érvényesülnek? Ott vannak-e tiltó 
szabályok, és ha igen, azok miként érvényesülnek? Illetve nemcsak az önkormányzati, 
egyáltalán a helyi média esetében mi a helyzet? Mert ez elsősorban azokat fogja érinteni, akik 
nem állítanak országos listát, de egy-egy területen igen, állítanak jelöltet. Erre vonatkozóan 
van-e valamilyen elképzelés? 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: További kérdést nem látok. Államtitkár úrnak vagy főtanácsadó asszonynak 

adom meg a szót. 
 
DR. PÁLFFY ILONA miniszterelnöki főtanácsadó: Azt jól értelmezi, képviselő úr, 

hogy kampánycsend sem és semmi nem lesz. Tehát gyakorlatilag a választás napján sincs 
tiltva alapvetően semmi. Lényegében csak az van, hogy a választókörök körzetében 150 
méteren belül nem lehet kampányolni, de az összes többit az alkotmánybírósági határozatnak 
megfelelően így kellett megoldani. (Dr. Staudt Gábor: Hát, nem egészen így mondták!)  

Az alaptörvény csak az országos listákra vonatkozóan mondta ki, hogy közszolgálati 
médiumokban tehetnek csak közzé politikai reklámot. Az összes többi, aki nem országos listát 
állít, például olyan szervezet, mint a Somogyért, ez szokott például több helyen 
választókerületben jelöltet állítani, de annyit nem, hogy listát is állítson, nekik lehetőségük 
van az esélyegyenlőség és az arányosság betartásával, de nemcsak a közszolgálati médiában, 
hanem bárhol közzétenni, de ingyenesen. Tehát ez mindenféleképpen feltétel, hogy pénzt 
ezért nem lehet kérni, és nem kell nekik érte fizetni.  

A helyi médiával kapcsolatban: azt, ami az önkormányzati választásokra vonatkozik, 
ez a törvénytervezet most nem tartalmazza, mert az önkormányzati és nemzetiségi 
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választásokra vonatkozóan külön fog készülni a Ve.-nek egy módosító része. (Dr. Turi-
Kovács Béla: Én nem ezt kérdeztem.) Egyébként a helyi médiára ugyanezek a szabályok 
vonatkoznak, mint ami itt szerepel, a közszolgálati kivételével. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Staudt képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Valóban nem a kukacoskodás vezérel, higgyék el, 

de nekem úgy tűnik, és itt megint a 24. pont 151. szakaszára hivatkoznék, s itt esetleg Gulyás 
képviselőtársamhoz is fordulhatnék, mert Gulyás Gergely mindig nagyon naprakész és 
képben van az alaptörvénnyel kapcsolatban… (Gulyás Gergely: Csak bókokat nem kérek! - 
Derültség.) A vége majd nem bók lesz (Derültség.), várja ki képviselőtársam; ezt 
felvezetőnek szántam.  

Tehát én itt koherenciazavart érzékelek. Lehet, hogy tévedek, de még nem vagyok 
meggyőzve. Tehát ha a 151. szakasz alapján, illetve a 24. pont alatt kivesszük azt a részt, ami 
az alaptörvénybe beépítésre került, hogy kampányidőszakban kizárólag a közszolgálati 
médiaszolgáltatásban tehető közzé politikai reklám az országos listát állító jelölőszervezetek 
részére – tehát ezt kivesszük, hiszen a jelölés így értelemszerű –, utána csak annyi marad, 
hogy a médiaszolgáltató egyenlő feltételek mellett teheti közzé a jelöltet állító szervezetek 
reklámjait, tehát kimarad a közmédia is és az országos lista állítása is mint feltétel, akkor 
ezáltal nem lesz koherenciazavar az alaptörvénnyel? Hogy akkor itt kimondunk egy 
szabályozást, ami ellentmond az alaptörvénnyel – szerintem ez így ebben a formában nem jó, 
de meggyőzhető vagyok. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: További hozzászólási szándékot nem látok, így a vitát lezárva, kérdezem a 

bizottságot… (Jelzésre:) Pősze képviselő úrnak adom meg a szót, vita után. 
 
PŐSZE LAJOS (független): Csak azt kérdezném meg, hogy most még a kérdéseknél 

járunk, vagy a hozzászólásoknál is már. 
 
ELNÖK: Szerintem volt kérdés, hozzászólás, minden.  
 
PŐSZE LAJOS (független): Igen? 
 
ELNÖK: De ha képviselő úr még szeretne hozzászólni… 
 
PŐSZE LAJOS (független): Akkor csak nagyon röviden, tisztelettel.  
 
ELNÖK: Tessék! 
 
PŐSZE LAJOS (független): Egy teljesen új választási stratégiát, kampánystratégiát 

igényel majd minden párttól ez az újfajta rendelkezés, hogy tulajdonképpen az utolsó percig 
és mindenhol kampányt folytatni. Ez feladja a labdát minden pártnak. De hozzá kell tennem, 
hogy ez nem példa nélküli, nem eleve rossz. Nincs arra tapasztalat vagy bizonyíték, hogy ez 
feltétlenül csak rossz lehet. Lehet ezzel próbálkozni. Sőt, például az Egyesült Államokban, 
ahogy én megfigyeltem, 40 vagy 50 méterre ott állnak a pártok kis sátrai, asztalai a választási 
helyek környékén, egymástól 10-15 méterre, és nagyon békésen elvannak.  

Engem kicsit meg is lepett ez a 150 méter, megmondom őszintén, jobb lett volna az 50 
méter. Mert a 150 méterrel az a gond, hogy három pont lesz minden választókerületben, ami 
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150 méterre van mindenhonnan. Ezt a térképen úgy kell majd belőni, és minden párt oda fog 
menni, mert nem ad ki a geometria más pontot a városokban! Úgyhogy ebből nagyon 
izgalmas dolgok lesznek! Míg ha 50 méter lett volna, akkor egymás mellett 10 méterre a 
pártoknak ott van a kis asztala, és azzal nincs probléma. De higgyék el, hogy békésen… (Dr. 
Staudt Gábor: Közvélemény-kutatást is lehet közölni az Egyesült Államokban? Végig?) 
Abszolút, végig! Folyamatosan, percenként nyomják, hogy melyik államban hogyan áll. Már 
többször jártam végig, most az elnökválasztást is megnéztem kint: percenként nyomják, hogy 
melyik államban, melyik régióban, ki hol vezet, ötvennel vezet, százzal vezet. És bizony, 
ebben benne van az is, hogy ezek alapján folyik éjjel-nappal a választók mozgósítása, a háztól 
házig, a door to door kampány, és a többi.  

No, csak azt akartam ezzel aláhúzni, hogy nem eleve rossz dologról van szó, tehát 
igenis, ez működik és bevált módon a világban. Sőt, hozzá kell tennem még – és akkor utána 
ezt nem is ragozom tovább –, hogy azokban a körzetekben, amelyeket én most látogattam 
meg, 34 kérdésről szavaztak egyszerre az emberek. Azok közül csak az egyik volt az elnök, 
meg a helyi szenátor, meg a helyi képviselő, a többi harminc ilyen volt, hogy mit tudom én, a 
helyi ántsz-elnök, három helyi népszavazás; harmincvalahány – végigolvasni nem lehetett a 
lepedőket! Ez nem feltétlenül követendő példa, nem erről van szó, csak mondom, hogy 
működik ez a rendszer. De a pártoknak igenis, ha ezt elfogadja a parlament, másnaptól kezdve 
el kell kezdeni a teljesen új kampánystratégiájukat meg kampányéletüket felépíteni.  

És még valami, hogy az ellenőrzésnek ki kell terjedni majd még jobban a 
választókörzetek közötti utcai ellenőrzésre, a 150 méterre, hogy azon a 150 méteren belül már 
tényleg nem zaklatják-e az embereket. Tehát egypár új hangsúly kerül majd be a választási 
törvény végrehajtásába és a napi munkába. Ennyi. De nagy kihívás.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Gulyás Gergely képviselő úré a szó. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak nagyon röviden, 

mert nem értem annyiban a jobbikos felvetést, Staudt Gábor képviselőtársam felvetését, hogy 
hol van az ellentmondás. Ugyanis a következőt mondja ki az alkotmány IX. cikk (3) 
bekezdése: „A demokratikus közvélemény kialakításához szükséges megfelelő tájékoztatás, 
valamint az esélyegyenlőség biztosítása érdekében politikai reklám médiaszolgáltatásban 
kizárólag ellenérték nélkül közölhető.” Ez az általános szabály. Utána jön a részletes, illetve a 
kampányra vonatkozó szabály: „Az országgyűlési képviselők általános választásán országos 
listát, illetve az európai parlamenti képviselők választásán listát állító jelölőszervezetek által 
és érdekében az országgyűlési képviselők és az európai parlamenti képviselők megválasztását 
megelőzően kampányidőszakban politikai reklám, sarkalatos törvényben meghatározottak 
szerint, kizárólag közszolgálati médiaszolgáltatások útján, egyenlő feltételek mellett tehető 
közzé.” 

Hol az ellentmondás a most benyújtott törvény és az alkotmányos rendelkezés plusz a 
felhatalmazás között, ami ezt sarkalatos törvénybe sorolja?  

 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás, utána pedig Staudt Gábor! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A kampánycsend megszüntetésével 

kapcsolatban mi ezt egészen másként látjuk. Nyilván az Egyesült Államokban azért, bár nem 
gondoljuk, hogy egy ideális rendszer lenne, de közel sincs olyan sok és keserű tapasztalat a 
választások manipulációjával, tisztességtelen választási módszerek alkalmazásával 
kapcsolatban, mint amit sajnos az elmúlt huszonhárom évben tapasztaltunk.  
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Mi úgy látjuk, hogy teljes káoszhoz vezethet gyakorlatilag a kampánycsend teljes körű 
megszüntetése, közvélemény-kutatási adatok percenkénti közzététele. És ráadásul a 150 
méteres szabálynak a betartása gyakorlatilag garantálhatatlan. Nem lesz annyi rendőr az 
országban, amennyi kellene ahhoz, hogy ezt a szabályt érvényesítsék. És úgy látjuk, hogy ez a 
választási bizottságok munkáját is teljes mértékben ellehetetleníti, hogy ezek szerint 
gyakorlatilag folyamatosan kémlelniük kell a szavazókör környékét, hogy most akkor hány 
méterre ki mit csinál. Képtelenség lesz a munkát tisztességgel végezni. Ez a szabály teljesen a 
lovak közé dobja a gyeplőt, és ez igazából csak azoknak jó, akik olyan módszerekkel 
dolgoznak, most látjuk, itt a baloldal kőkeményen a werberi módszerek alapján 
gyűlöletkampányba kezdett, és nem riad vissza a leggátlástalanabb módszerektől sem.  

Nem látjuk jónak teljeskörűen felszabadítani ezt az intézményrendszert. A 
kampánycsendnek igenis megvan a létjogosultsága, kialakult kultúrája van; bár már nyilván 
azt is láttuk, hogy a kampánycsend ideje alatt rengeteg szervezett utaztatás, egyebek történtek. 
De ezt ki kell és ki lehet szűrni. Viszont ha teljesen felszabadítunk mindent, akkor nyilván azt 
tudja mondani a választást szavatoló szervezetrendszer, hogy nem kell semmilyen szabályt 
betartani, csak a 150 métert, onnét kezdve mindent szabad. De úgy gondoljuk, ez teljes 
anarchiát fog okozni.  

 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úré a szó.  
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Én továbbra is fenntartom, épp amiatt, amit Gulyás 

képviselőtársam mondott, és ami egyébként az indokolásban itt előttünk fekszik. Az 
indokolás így szól: „Figyelemmel az időközben lezajlott alaptörvény-módosításra, 
kampányidőszakban az országos listát állító jelölőszervezetek e törvényben rögzített 
szabályok szerint csak a közszolgálati médiaszolgáltatóknál tehetnek közzé politikai reklámot, 
míg az összes többi jelölt vagy jelölőszervezet vonatkozásában, amelyek nem állítanak 
országos listát, ilyen korlátozás nem érvényesül.” Úgyhogy én ezt egyébként elég visszásnak 
érzem, és mint amikor bizonyos kereskedelmi egységekben fém faházat árulnak (Derültség.), 
láthattuk, hogy ebben a formában próbálják eladni, ez is egy ilyen dolog. Belevettünk valamit 
az alaptörvénybe, rájött a tisztelt kétharmad, hogy a gyerek fekvése mégsem olyan, amit 
szeretett volna, megpróbálja itt korrigálni, és utána az indokolásban egy olyan faramuci 
módot választ, ami tulajdonképpen a jelöltek közt különbséget tesz. Persze erre lehet azt 
mondani, hogy itt a nagyok, akik országos listát állítanak, rendelkezzenek szűkebb körű 
médianyilvánossággal, bizonyos szempontból, de hát ennek semmi értelme nincs, és 
szerintem nem is koherens. Ezt fenntartom. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Határozathozatal következik. Kérdezem, ki az, aki támogatja a zárószavazás 

előtti módosító indítványt, valamennyi pontjában. (Szavazás.) 16-an támogatják. Kik nem 
támogatják? (Szavazás.) 3-an nem támogatták. Tartózkodás tehát nincs. A bizottság a 
zárószavazás előtti módosító indítványt támogatta. 

Köszönöm szépen államtitkár úrnak, főtanácsadó asszonynak és képviselőtársaimnak 
is. 

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy hétfőn, tekintettel arra, hogy az 
alkotmánybíró-jelölt meghallgatása is megtörténik, nem 11-kor, hanem 10 órakor kezdődik az 
alkotmányügyi bizottság ülése. 

Köszönöm szépen. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 32 perc)  
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Dr. Cser-Palkovics András 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


