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Napirendi javaslat  
 

1. Egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal 
összefüggő további törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/5004. szám)  
(Általános vita) 

 

2. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényjavaslat (T/5006. szám) 
(Lázár János, Kósa Lajos, Pokorni Zoltán, Rogán Antal, Gulyás Gergely, Boldog 
István, dr. Varga István, dr. Szűcs Lajos, Gelencsér Attila, Balla György és dr. 
Selmeczi Gabriella (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(Általános vita)  
 

3. Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései címmel benyújtott 
törvényjavaslat (T/5005. szám)  
(Lázár János (Fidesz), Harrach Péter (KDNP), Kósa Lajos, Rogán Antal, Pokorni 
Zoltán, Gulyás Gergely, Boldog István, dr. Varga István, dr. Szűcs Lajos, 
Gelencsér Attila, Balla György és dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) képviselők 
önálló indítványa)   
(Általános vita)  

 

4. Egyebek 
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 5 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait. Bejelentem, hogy Gulyás Gergelyt Lukács Tamás, 
Csöbör Katalint Demeter Zoltán, Ékes Ilonát Farkas Flórián, Kóvári Jánost Berényi László, 
Mátrai Mártát Wittner Mária, Lendvai Ildikót Nyakó István, Gaudi-Nagy Tamást Kulcsár 
Gergely helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  

A mai napon napirend-kiegészítési javaslat nem érkezett. Kérdezem a bizottság tagjait, 
hogy ki ért egyet a napirendi javaslattal. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.  

Egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő 
további törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/5004. szám)   
(Általános vita) 

1. napirendi pontunk az egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint 
az azzal összefüggő további törvénymódosításokról szóló T/5004. számú törvényjavaslat. Az 
általános vitára való alkalmasságról kell a bizottságnak döntenie.  

Szeretettel köszöntöm dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár asszonyt a 
Belügyminisztérium részéről és megadom neki a szót, hogy tegye meg rövid szóbeli 
kiegészítését.  

Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) szóbeli 
kiegészítése 

DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ez a törvénycsomag elsősorban két nagy törvény 
módosítását végzi el, az egyik a nemzetbiztonsági törvény, a másik pedig a rendőrségi 
törvény.  

A nemzetbiztonsági törvénnyel kapcsolatban egyrészt elvégzi azt a módosítást, amely 
lehetővé teszi, hogy az Információs Hivatal január 1-jétől a belügyminiszter felügyelete alá 
kerüljön. Ezzel kapcsolatban a törvénycsomag sok olyan ágazati törvénynek a módosítását is 
tartalmazza, ahol ennek az átvezetése szükséges. Ugyanakkor létrehoz egy új 
nemzetbiztonsági szolgálatot, a Nemzeti Információs és Bűnügyi Elemző Központot, amely a 
Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ bázisán és eszközeivel jön létre. Ennek 
feladata, hogy a nemzetbiztonságot, a bűnüldözést, a közbiztonságot érintő és a biztonsági 
érdekeket sértő adatokat feldolgozva összegyűjtse, értékelje, és megszüntesse azokat a 
párhuzamosságokat, amelyeket más nemzetbiztonsági szolgálatok vagy a rendőrség egy-egy 
ügyben folytat. Ugyanakkor összegyűjtse, összesítse és elemezze azokat az adatokat, amelyek 
a kormány ilyen jellegű döntéseinek a megalapozását szolgálják. A légi közlekedésről szóló 
törvénnyel összhangban a NIBEK fogja összegyűjteni és elvégezni az utasadatok Európában 
és világszerte megkövetelt elemzését.  

A rendőrségi törvény a Terrorelhárítási Központnak teszi lehetővé, hogy a megfelelő 
nemzetközi egyezmények betartásával, illetve azok keretében részt vegyen olyan 
mentőakciókban, evakuálásokban, amelyek magyar állampolgárokat érintenek 
terrorcselekmények vagy háborús helyzet kapcsán.  
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A védett személyekkel kapcsolatban egy kiegészítő szabály lehetővé teszi, hogy a 
belügyminiszter indokolt esetben, kérés esetén tizenkét hónapra rendelhesse el az ideiglenes 
védelmet.  

Az Interpol adatbázisához való csatlakozást is szabályozza a törvény, igaz, hogy 2014-
es hatálybalépéssel, pillanatnyilag ugyanis a határátkelő pontokon – nem schengeni határokról 
beszélek – a határellenőrzéskor nem lehetséges az Interpol adatbázisára való rácsatlakozás. 
Szükséges megteremteni ennek a szabálynak a lehetőségét, de ennek a kiépítése időt vesz 
igénybe, ezért lesz ennek a hatálybalépése 2014-ben.  

A leglényegesebb módosításokat mondtam el önöknek és kérem, hogy támogassák a 
törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait illeti a szó. Nyakó István képviselő úr!  

Kérdések, észrevételek, válaszok 

NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr, és köszönöm, hogy 
lehetővé tette a bizottság számára az előttünk fekvő törvényjavaslat megtárgyalását. Először 
az előterjesztőhöz lenne egy kérdésem. Az elmúlt nyolc évben, amikor ellenzéki volt a 
bizottsági elnök, szokás volt, hogy egy-egy előterjesztés kapcsán kikérték különböző biztosok 
véleményét. Kérdezem, hogy ezzel a törvényjavaslattal kapcsolatban kikérték-e az 
adatvédelmi biztos úr véleményét, ha igen, megkaphatjuk-e azt, hogy megismerhessük, mi 
volt a vélemény tartalma, mert én azt bizony még nem láttam.  

Most pedig rátérnék a tartalmi részre. Amikor a rendszerváltás hajnalán összeült az 
Ellenzéki Kerekasztal és különböző elképzeléseket, javaslatokat fogalmaztak meg a jövőbeli 
demokratikus köztársasággal kapcsolatban, többek között elhangzott az a vélemény, hogy 
meg kell szüntetni az olyan nagy szuper adatbázisokat, amelyek az állampolgárok minden 
lépéséről, minden levegővételéről tudnak, és csak célhoz kötötten lehet ezekből mazsolázgatni 
vagy kérni különböző szerveknek. Az elmúlt rendszerben volt egy olyan mottó, hogy 
nyilvántartanak minket, mert nyilván tartanak tőlünk. Ez a javaslat engem, ha tetszik, ha nem, 
inkább egy régi típusú gyakorlatra emlékeztet: mindenkiről mindent nyilvántartunk, az összes 
adatot kezeljük, és ha nincs is bűncselekmény, az adatokat két évig még tovább kezelhetjük.  

Nem vitatom, hogy rendőrszakmai vagy rendvédelmi szakmai szempontból ezek 
működőképes javaslatok, de rögtön hozzáteszem és kérem ne értsék félre, diktatúrában 
kiválóan működnek ezek a szervek, hiszen az a dolguk, hogy valamit megelőzzenek vagy 
valamire lecsapjanak. Most viszont, fogalmazzunk így, demokrácia van. Egy olyan szervet 
kívánnak létrehozni, ahol egy gombnyomásra le lehet kérni valakinek az adóbevallását, meg 
lehet róla tudni, hogy hol lakik, de adott esetben a szociális konzultáció politikai adatait is le 
tudják kérni egy gombnyomással, hozzá tudnak férni a gépjármű felelősségbiztosítási 
kötvényekhez, a Közlekedési Hatóság tudni fogja, hogy ki hol, merre utazott, függetlenül 
attól, hogy követett-e el bűncselekményt, szabálysértést vagy bármi mást. Mi ez? Ön hogy 
fogalmazna? Ez egy demokráciában bevett normális eljárási mód, vagy a képviselő urak 
szerint ez valami teljesen más? Én a második felvetéssel értenék egyet. Ne haragudjanak, de 
szerintem ez egy rendőrállam vízióját vetíti előre, mintsem egy normálisan működő 
demokráciáét.  

Ha a törvényjavaslatot ilyen formában fogadják el, akkor – nem árulok el titkot – 
nemzetközi szervezetekhez fogunk fordulni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Helyettes államtitkár asszonynak adom meg a szót válaszadásra.  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Tisztelt Bizottság! Az adatvédelmi biztos véleményét természetesen kikértük és azt 
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figyelembe vettük a törvénytervezet összeállításakor. Álláspontunk szerint biztosított az 
adatok célhoz kötöttsége.  

Ha jól értettem, képviselő úr kétféle dologról beszélt, egyrészt a NIBEK 
megalakulásáról, másrészt a NIBEK adathozzáféréséről és adatkezeléséről. Mint tudjuk, az 
Rtv. is tartalmaz bizonyos adathozzáférési lehetőségeket. Nekem úgy tűnt, hogy ez a két 
dolog egy picit összemosódott. A NIBEK adathozzáférése és adatkezelése célhoz kötött, azt a 
célt szolgálja, hogy megszüntesse a ma létező párhuzamosságokat. Az adatbázisa 
nyilvánvalóan nem végtelen. A titkosszolgálatok adatbázisainak – elnézést, hogy nem 
szakszerűen fogalmazok – összehangolása a jelenleg hatályos törvényben is biztosított. Most 
sem történik más, minthogy egy újonnan létrejövő titkosszolgálatnak is biztosítjuk ugyanazt a 
hozzáférési lehetőséget, mint az összes többinek. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Nyakó István képviselő úr!  
 
NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Tehát a szolgálatok összes adatbázisát megkapja ez a cég. 

De tessék már megmondani, hogy miért kell nekik a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási 
kötvényeket nyilvántartó szerv adatbázisához korlátlanul hozzáférni! Melyik az a pillanat, 
amelyik a rendvédelem vagy az államvédelem szempontjából szükségessé teszi, hogy a 
Közlekedési Hatóság vagy az előéleti pontrendszer nyilvántartó szervétől egy gombnyomással 
lehívják, hogy például képviselőtársam – mert a kormány színétől független a dolog – fizette-
e a kötelező felelősségbiztosítását, vagy hogy hol jár az autópályán? Tetszik érteni a 
problémámat! Miért kell ez ennek a szervnek? Hol van itt az államvédelem? Melyik ez a 
momentum? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Helyettes államtitkár asszony!  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Képviselő úr olyan szakmai kérdésekre kérdez rá, amelyekre nem biztos, hogy hivatott 
vagyok válaszolni. A törvényjavaslatot megelőző szakmai előkészítést nyilván olyan 
szakemberek végezték, akik pontosan tudják, hogy mikor, mit, miért. De nem az emberek 
nyomon követhetősége és az állampolgárok zaklatása a cél, hanem például a gépjármű-
nyilvántartáshoz való hozzáférés, ami – azt hiszem, ez valamennyiük előtt ismert – adott 
esetben egy-egy bűncselekmény vagy terrorcselekmény nyomozásánál szükséges. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nyakó István képviselő úr.  
 
NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Nem akarom kellemetlen helyzetbe hozni helyettes 

államtitkár asszonyt, ezért azt javaslom, várjuk meg azokat a szakértőket, akik világosan el 
tudják mondani, milyen államvédelmi feladatokhoz köthető az, hogy egy titkosszolgálati 
csúcsszerv a központi útiokmány-nyilvántartó szervhez kérés nélkül egy gombnyomással 
bármikor hozzáférhet. Én erre nagyon kíváncsi vagyok. Ha a rendészettel foglalkozó bizottság 
ülésén ülnék, akkor azt mondanám, hogy oké, de emberi jogi bizottsági ülésen ülök. Az állam 
ne legyen kíváncsi arra, hogy Demeter Zoltán úr merre jár, mit csinál, van-e kötvénye, a 
közlekedési pontrendszer nyilvántartó szerve szerint milyen az előélete, ne legyen kíváncsi 
arra, hogy Demeter úr visszaküldte-e a szociális konzultáció kérdőívét és arra milyen 
válaszokat adott. E tekintetben az emberi jogi bizottságnak minimum körültekintően kell 
eljárnia. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, a bizottságnak ma arról kell döntenie, hogy általános vitára 

alkalmasnak tartja-e a törvényjavaslatot. Ön egy teljesen konkrét dolgot vet fel, amire nyilván 



- 8 - 

adekvát választ kap akkor, amennyiben ehhez a ponthoz módosító indítvány érkezik képviselő 
úr vagy más részéről. Varga László képviselő úr!  

 
VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Szeretném képviselő úr figyelmébe ajánlani, a 

választások előtt azt ígérte a Fidesz-KDNP szövetség, hogy biztonságot fogunk teremteni az 
országban. Nagyon sokszor elhangzott az elmúlt másfél évben az ellenzék oldaláról, hogy hol 
van a biztonság. Amikor ezt a törvénytervezetet a kezembe vettem, azt éreztem, hogy ez az én 
biztonságomat is szolgálja. Semmi kivetnivalót nem találok abban, hogy a rendvédelmi 
szervek bármikor megnézhessék az LTC rendszámú gépkocsim adatait, hogy rendben vannak-
e a vele kapcsolatos dolgok. Nem az van a törvényben, hogy azt kellene nézni, én merre járok. 
Egyébként pedig ha valakinek a zsebében van a mobiltelefonja, már nemcsak a rendvédelmi 
szervek tudhatják, hol jár, hanem Szabó Jancsika is, ha ügyes hacker. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Az elmúlt években olyan kiemelkedő ügyekben, mint a cigánygyilkosságok, 

nem tudott a rendőrség és a nemzetbiztonság együttműködni. Vagy a móri bankrablás 
kiderítésében. Megvolt a fegyver, azonosították is, de a bíróság, a rendőrség és a 
nemzetbiztonság nem tudott együttműködni. Említette, hogy nemzetközi szervezetekhez 
fordulnak. Csak arra kérem, hogy ne az amerikai szervezetekhez forduljanak, mert ennél 
sokkal keményebb feltételekkel fognak találkozni. Ha az irányelv nem tetszik, azt elfogadom, 
különösképpen, hogy emberi jogi szempontból kritikusan kell vizsgálni. De ha valamilyen 
megoldást akarunk, akkor azt kontrollált jogállami eszközökkel meg kell tudni találni, és azt 
gondolom, hogy erre vannak a módosító indítványok. Képviselő úré a szó.  

 
NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Nem akartam már hozzászólni, de köszönöm szépen a 

lehetőséget, elnök úr. Nem venném magamra azt a terhet, hogy bizonyos brutális 
bűncselekmények felderítésében akadályt képezzek azzal, hogy a bizottsági ülésen az asztalra 
raktam az aggályaim. De nem a rendőrség a lényeges, mert a rendőrségnél megvan a 
rendszám, s nem is kell messzire menni, mert már a rendőrautóból el tudják intézni, hogy 
kinek mije van, van-e rajta vagy nincs, satöbbi. De hangsúlyozom még egyszer: a rendőrség 
ugyanakkor nem tud rákapcsolódni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerverére, ezért nem is 
értesíti őket. Olvassák el, hogy mely szervekhez lesz közvetlen kapcsolata a NIBEK-nek, s 
akkor mindent mondhatnak és annak az ellenkezőjét is. De hogy ez a szerv messze 
túlterjeszkedik mindenen, ami egy szokványos európai demokráciában működik, az biztos.  

A módosító javaslatokat természetesen el fogjuk küldeni és köszönöm szépen, hogy 
tárgyalhattunk erről a kérdésről.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Ki tartja általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot? (14) Ki nem tartja 
általános vitára alkalmasnak? (4) Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, 4 nem 
ellenében, tartózkodás nélkül általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot.  

A bizottság előadója Gajda Róbert képviselő úr lesz, a kisebbségi véleményt pedig 
Nyakó István képviselő úr ismerteti.  

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényjavaslat (T/5006. szám)   
(Lázár János, Kósa Lajos, Pokorni Zoltán, Rogán Antal, Gulyás Gergely, Boldog István, 
dr. Varga István, dr. Szűcs Lajos, Gelencsér Attila, Balla György és dr. Selmeczi 
Gabriella (Fidesz) képviselők önálló indítványa)   
(Általános vita) 

2. napirendi pontunk az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényjavaslat. 
Az általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk. Szeretettel köszöntöm Csonka Ernő 
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helyettes államtitkár urat, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárát 
és Berta Zsolt főosztályvezető-helyettes urat. Az előterjesztő képviselői nincsenek jelen, így 
kérdezem a kormány álláspontját.  

A kormány álláspontjának ismertetése 

CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a képviselői önálló indítványt támogatja. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Azért került a bizottság illetékességébe ez a törvényjavaslat, mert 

tartalmazza a nemzetiségi szószólói intézményt, mint újabb intézményt. Kinek van kérdése, 
észrevétele? Nyakó István képviselő úr!  

Kérdések, észrevételek, válaszok 

NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Ha ez a választási törvény 2002-ben és 2006-ban is 
érvényben lett volna,  akkor a Fidesz tudott volna kormányt alakítani, s ez már önmagában is 
vicces. Ahogy egy képviselőtársunk megfogalmazta, majdnem olyan ez a törvényjavaslat, 
mint egy focimeccs, ahol 3:2 arányban győz az egyik, de tulajdonképpen az nyer, aki veszít.  

Ez a három napirendi javaslat egyébként nagyon jól mutatja, hogy önök milyen 
kormányzati filozófiát követnek. Ez egy diktátum! Először is úgy alakítják át a 
választókörzeteket, hogy ne érvényesüljön az eddigi választói akarat. Úgy adnak 
bónuszpontokat a győztesnek, hogy tulajdonképpen mindegy, ki győz néhány tíz- vagy 
százezer szavazattal, maguknak biztosítanak kormányzati lehetőséget. Nem értem, hogy lehet 
erre azt mondani az államigazgatásban dolgozóknak, hogy ez így rendben van, ez így 
működhet. Érthetetlen! Néha úgy érzem, mintha a falnak beszélnék! Ilyet nem lenne szabad 
aláírni! Nem véletlenül nincs itt az előterjesztő, mert mit lehet ezen védeni!  

 
ELNÖK: Lendvai Ildikó!  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Én is azt hiszem, hogy a nemzetiségek jogain túl 

nemcsak politikai, hanem emberi jogi kérdés is, hogy a választói akarat kellő arányban tud-e 
érvényesülni. Persze tudom, hogy Európában is és Európán kívül is vannak olyan rendszerek, 
amelyekben a választói akarat arányos képviseletéhez képest legalább ilyen súlyú vagy még 
súlyosabb szempont a kormányalakítás, tehát a többségi elv érvényesülésének képessége. 
Nem is ez a probléma, ez ízlés kérdése, hogy ki melyiket választja. Az azonban valóban 
probléma – s talán nem is a 2002-es és a 2006-os választásokhoz képest, hanem azokhoz a 
számításokhoz képest, ami kimutatja –, hogy lehet az egyik oldalon több választó, és mégis a 
másik oldal gyakorol kormányhatalmat. Az nincs rendben, ha ilyen lépések vagy aktusok 
kerülnek be a törvénybe. Elég kevés világpéldát tudok arra – de a kormány képviselői nyilván 
felvilágosítanak –, hogy erre hol van példa, és ott milyen rendszerbe illeszkedik az, ahol a 
győztest is kompenzálják, tehát ahol nem elég, hogy győzött, hanem ha bizonyos 
százalékszámban fölé ment egy aránynak, akkor az is a kompenzációs listára megy. Azért 
bízom benne, hogy van erre példa a világban, de majdnem biztos vagyok benne, hogy nem 
olyan rendszerben, amely minden más módon, elsősorban a körzetek megrajzolásával is 
ugyanafelé billenti el a mérleget.  

Hallottam ugyan olyan vélekedést is – erre szokta elnök úr mondani, hogy rossz 
folyosón járok, de hát mit csináljak, onnan van a bejáratom –, hogy a győztest is 
kompenzálják című abszurditás csak azért került be ebbe a törvényjavaslatba, hogy később 
legyen miből engedni, tudniillik ez olyan bődületes nonszensz, hogy ezt feltehetőleg nem 
hagyják benne. Ha ez tényleg csak csalinak van ott, akkor is biztos vagyok benne, a kormány 
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képviselői most nem mondhatják azt, hogy csak azért tettük bele, hogy maguk majd 
kivehessék, mégis érdekelne az erről való véleményük. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Ezekre a felvetésekre talán a 2002-es választási eredményeket kellene 

felhoznom, ahol kisebb szavazattal kormányt alakíthattak azért, mert egy olyan választási 
rendszer működött, amely nem követte az arányosságot, és a többség akarata ellenére a 
szétaprózódott szavazatok miatt mégis önök alakíthattak kormányt.  

Másrészt köt minket az alkotmánybírósági határozat. Nyilvánvaló, hogy ha amellett 
döntöttünk – amivel, gondolom, Nyakó képviselő úr is egyetért –, hogy kisebb parlamentje 
lesz az országnak, akkor csak egyetlenegy dolgon lehet vitatkozni, hogy a kialakított 
kerületek megfelelnek-e az alkotmánybírósági döntésnek, tehát hogy arányosabb lett-e a 
rendszer és nem lesznek akkora eltérések az egyes választókerületek között, mint korábban 
voltak.  

A harmadik kérdésre az előterjesztőknek kellene válaszolniuk és nem a 
kormánytisztviselőknek – erre én sem vállalom a válaszadást –, nevezetesen arra, hogy az a 
rendszer sokkal jobban szolgálja azt, hogy egyetlenegy szavazat se vesszen el, ha az a 
szavazat is, amit többlettel szerzett meg az illető, valahol kompenzálásra kerül. Nyilvánvaló, 
hogy az egyes variánsokat lehet modellezni és lehet ezen vitatkozni, de az előterjesztők egy 
ilyen megoldást javasoltak, és a logikája ennek is megvan, sőt az arányosításnak, hogy 
egyetlen szavazat se vesszen el, ez a rendszer jobban megfelel.  

Nyilvánvalóan azt is végig lehet modellezni, hogy ez politikailag mit szül. Ha emberi 
jogi szempontból vetjük fel a kérdést, akkor megállapíthatjuk, hogy ez a rendszer sokkal 
inkább megfelel. Eddig ki nem kezdeményezte a választójogi törvény módosítását? 
Nyilvánvalóan az, aki például 2002-ben kevesebb szavazattal is kormányt tudott alakítani.  

Lendvai Ildikó képviselő asszony!  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Csak egy tényszerű, közös emlékeztető: 

kezdeményeztük és meg is indult egy többpárti tárgyalás a parlamentben a választókörzetek 
arányosítása miatt, de nem volt sikeres. Arról tehát szó sincs, hogy ne lett volna 
kezdeményezés, de ez most érdektelen. Amiért viszont szót kértem, az az, hogy elnök úr 
helyesen emlékeztetett az alkotmánybírósági döntésre. Egy elemére azonban nem 
emlékeztetett, ezért engedje meg, hogy kiegészítsem. Amíg az Alkotmánybíróság helyesen 
írta elő, hogy létszám-arányosítást kell alkalmazni az azóta létrejövő népmozgások miatt a 
választókörzetek kialakítása tekintetében – s az sem kifogásolható törekvés, hogy a parlament 
kisebb legyen és így értelemszerűen nagyobb körzetek kerüljenek kialakításra –, addig az 
Alkotmánybíróság a létszám-arányosítás mellett azt az elvárást is támasztotta ugyanezen 
határozatában a magyar parlament elé, hogy az új körzetek kialakítása ne írja fölül vagy ne 
befolyásolja a politikai viszonyokat. Ezt mintha nem annyira idéznénk most az új választási 
törvénynél, pedig ez legalább olyan fontos alkotmánybírósági figyelmeztetés volt, mint az 
egyébként természetes és kötelességünket jelentő létszám-arányosítás. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A minisztérium képviselője kíván-e reagálni?  
 
CSONKA ERNŐ  helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Ahogy az elején említettem, csak tárcaálláspontot tudok képviselni. Ez azt jelenti, hogy a 
törvényjavaslatot szakmai jogász szemmel tekintettük át, tehát elsősorban azt néztük, hogy a 
2012. január 1-jén hatályba lépő alaptörvény rendelkezéseivel a koherencia fennáll-e. A 
törvényjavaslat vonatkozásában természetesen megnéztük az Alkotmánybíróság döntéseit, az 
Alkotmánybíróság joggyakorlatát, valamint megnéztük a Velencei Bizottság különböző 
döntéseit, így a választókerületek kialakításának szempontjairól szóló döntést is. E jogi 
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alapelvek, joggyakorlatok alapján támogatásra alkalmasnak találtuk ezt a törvényjavaslatot, 
ennek megfelelően továbbra is támogatjuk az általános vitára való alkalmasságát.  

Képviselő asszonynak válaszolva szeretném elmondani, hogy több alkotmányos 
nemzetközi jognak megfelelő megoldás is van ezekben a kérdésekben, és alkotmányjogi 
szempontból mi támogatni tudjuk azt, ami ebben a törvényjavaslatban van, nevezetesen hogy 
a nem hasznosult szavazatokat egyenrangúan kezeli a hasznosult szavazatokkal. Ezzel 
kapcsolatban mi szakmai aggályt nem tudunk fölvetni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Úgy 

látom, nincs.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot? (12) Ki nem tartja általános 
vitára alkalmasnak? (5) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen 
szavazattal, 5 nem ellenében általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot.  

Kíván-e a bizottság előadót állítani? (Nem.)  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Ennek ellenére szeretnénk a kisebbségi véleményt 

ismertetni a plenáris ülésen.  
 
ELNÖK: Lehet, hogy lesz majd többségi vélemény is, s ha így döntünk, akkor a 

„helyes joggyakorlat” szerint a Fidesz-frakcióból, mivel most senki nem jelentkezett, az lesz 
az előadó, aki jelenleg nincs itt.  

Köszönöm a kormány képviselőinek a segítségét.  

Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései címmel benyújtott 
törvényjavaslat (T/5005. szám)   
(Lázár János (Fidesz), Harrach Péter (KDNP), Kósa Lajos, Rogán Antal, Pokorni 
Zoltán, Gulyás Gergely, Boldog István, dr. Varga István, dr. Szűcs Lajos, Gelencsér 
Attila, Balla György és dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(Általános vita) 

3. napirendi pontunk a Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései címmel 
benyújtott törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának megállapítása. Tisztelettel 
köszöntöm dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár urat és megadom neki a szót.  

A kormány álláspontjának ismertetése (Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár, 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)  

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Képviselői önálló 
indítványként került benyújtásra az alaptörvény átmeneti rendelkezéseiről szóló 
törvényjavaslatként kezelt indítvány. Azért mondom ilyen furcsán, hogy „törvényjavaslatként 
kezelt”, mert a benyújtott indítvány nem törvénynek nevezi magát, hanem szorosan az 
alaptörvényhez kapcsolódónak, illetve – ahogy ki is mondja – az alaptörvény részének. A 
jogalkotó tavasszal, az alaptörvény megalkotásakor úgy döntött, hogy az átmeneti 
rendelkezéseket nem szerepelteti az alaptörvény törzsszövegében úgy, mint bármely más 
törvénynél vagy jogszabálynál, hanem megtartja az alaptörvény egységét, és az átmeneti 
rendelkezéseket egy önálló normában helyezi el. Erre utal egyébként az alaptörvény záró 
rendelkezéseinek az a mondata, amely arról szól, hogy az átmeneti rendelkezéseket az 
Országgyűlés az alkotmányozó hatalmánál fogva alkotja meg. Az előttünk fekvő T/5005. 
számú javaslat ennek tesz eleget.  
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A kormány az előterjesztést támogatja. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztők közül Harrach Péter képviselő úr jelen 

van, de most nem kíván szólni. Kinek van kérdése, észrevétele? Nyakó István képviselő úr!  

Kérdések, észrevételek, válaszok 

NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Azt olvastam az előterjesztésben, hogy közszereplőnek 
számít mindenki, aki az állampárt bűneiben párttagként vagy az utódszervezet tagjaként részt 
vállalt, vagy azt oktrojálják rá, hogy azokban részt kell vállalnia. Ez érdekes kutatásokra adhat 
majd lehetőséget. Adott esetben kérdésként merülhet fel, hogy a Fidesz-frakció tagjai közül 
hányan vállaltak szerepet volt MSZMP-tagként az MSZMP és jogelődjeinek bűneiben. Nem 
tudom, felmérték-e ezt a lehetőséget. Vagy: fideszes képviselők családtagja – édesapjuk, 
feleségük – részt vett-e azokban a bűnökben, amiket a kommunista párt és annak elődei 
elkövettek a haza ellen. Nem tudom, ezt felmérte-e képviselő úr, illetve azok a 
képviselőtársai, akik megfogalmazták ezt a törvényjavaslatot. Hozzáteszem rögtön, hogy ha 
erről van szó, akkor hajrá, mindent bele, hulljon a férgese, nézzük meg, hogy hol, mennyi. De 
megmondom őszintén, én nem azért ítélem el Pintér urat, mert a Magyar Szocialista 
Munkáspárt tagja volt, nem azért ítélem el Martonyi János urat, mert ő kommunista volt, nem 
azért ítélem el Schmitt Pál urat, mert ő az állampárt idején a kormányzat vezető 
tisztségviselője volt, nem azért ítélem el Orbán Viktor urat, mert egyetemi KISZ-titkár volt, 
hanem azért, amit ma tesznek vagy nem tesznek az ország érdekében. Felmérték-e az 
előterjesztők ezeket a kérdéseket? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztőé a szó.  
 
HARRACH PÉTER (KDNP), az előterjesztő képviselője: Ebben a törvényjavaslatban 

nincs olyan gondolat, amely bármely magyar ember előtt ne lenne ismert. Másrészt óriási 
különbség van a pártállam tisztségviselői és az egyszerű párttagok között. A törvénytervezet 
szövege azt is kimondja, hogy személyes felelősségről van szó, és nem a szervezet 
felelősségéről. Azt hiszem, hogy ezek ismeretében költői kérdésnek minősülnek Nyakó 
képviselő úr kérdései, de nyilván nem is vár azokra választ.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Wittner Mária képviselő asszony!  
 
WITTNER MÁRIA (Fidesz): Köszönöm a szót. Megfeledkeztünk a 

partizánszövetségről, amely a Kádár-rendszer idején még egy nagyon megbízható társaság 
volt. Mára viszont elég sokan beszivárogtak oda, mint kvázi partizánok, viszont megbízható 
feladatokat hajtanak végre. Ez az állomány kikerült a látókörünkből, de azért érdemes lenne 
odafigyelni rá, hiszen ők még a 1919-es nagy elvtársakat is számításba vették. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lendvai Ildikó!  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Nem az egészhez szeretnék hozzászólni, csupán Wittner 

Mária képviselő asszonynak szeretnék egy információt adni. Partizánszövetség már nincs, 
nyilván ő is a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségére gondolt. (Wittner Mária: 
Teljesen mindegy!) Ez azért egy érdekes politikai megszólalás, mert ebben a szövetségben 
számosan vannak olyanok, akik valóban antifasiszta ellenállók voltak. (Wittner Mária: Olyan 
ellenálló is van, aki 1962-ben született.) Bizonyára így van, de én nem róluk beszélek. Mint 
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ahogy az 1962-ben született MSZP-sek is most mint az utódpárt tagjai bűnösök lesznek, így 
aztán az 1962-es születés semmi alól nem ad felmentést.  

Pusztán csak azt szerettem volna mondani, hogy eléggé laza gumiparagrafus az, amely 
az egykori MSZMP-n túl különböző politikai szervezeteket, amelyek egy ideológiához 
kapcsolódtak, bűnösnek kiált ki. Azt végképp szerencsétlennek tartanám, ha ezt a kört egyre 
csak tágítanánk, mert fél perc múlva ott leszünk az összes szakszervezetnél, és mindenki 
szakszervezeti tag volt, aztán nem ott leszünk, hanem már ott is vagyunk a KISZ-nél, és  a 
negyven fölötti generáció többsége KISZ-tag volt, azt persze nem állítom, hogy politikai 
elkötelezettségből, de mégiscsak az volt. Éppen az ilyen túláltalánosítások miatt nem is kérek 
Harrach Péter frakcióvezető úrtól különösebb felvilágosítást, mert majdnem biztos vagyok 
benne, hogy ezt a törvényt nem ő fogalmazta, de frakcióvezetőként nem tudta elkerülni, hogy 
ne írja alá. Van ilyen, de nem kérem, hogy ő álljon helyt ezekért a nagyon is aggasztó 
megfogalmazásokért. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Harrach Péter!  
 
HARRACH PÉTER (KDNP), az előterjesztő képviselője: Azért egy rövid helytállást 

engedjen meg nekem, képviselő asszony. Az előbb hallgattam azt a listát, amit Nyakó 
képviselő úr felsorolt. Nyilván ő sem gondolja komolyan, hogy egy szintre lehet helyezni a 
pártállami tisztségviselők MSZP-ben megjelenő képviselőit a Fidesz egy-két volt párttagjával. 
Itt arról van szó, amit az előbb is hangsúlyoztam, hogy a pártállam tisztségviselői és az 
egykori 800 ezer párttag nem hozhatók egy lapra.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Zagyva György Gyula!  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Röviden válaszolnék Harrach Péter 

képviselőtársamnak. Azt, hogy nem hozhatók egy lapra, majd döntse el a vizsgálat. Ha életbe 
lép a törvény, akkor majd vizsgáljuk meg, hogy ki az, aki követett el bűnt és ki az, aki nem. 
Előre ne döntsük már el, hogy nem hozható egy lapra mondjuk Schmitt Pál bármelyik 
MSZMP-vezetővel! Honnan tudjuk, hogy nem csinált valami olyat, amit ez alapján a 
törvényjavaslat alapján majd elő lehet venni. Nézzük meg, vizsgáljuk meg és aztán majd 
lássuk meg!  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Harrach Péter!  
 
HARRACH PÉTER (KDNP), az előterjesztő képviselője: Kénytelen vagyok egy 

mondattal válaszolni. Erről szól a személyes felelősség.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Úgy 

látom, nincs.  

Szavazás a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot? (15) Ki nem tartja általános 
vitára alkalmasnak? (2) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 15 igen 
szavazattal, 2 nem ellenében általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot.  

A plenáris ülésen a bizottságban elhangzott kisebbségi véleményt Nyakó István 
képviselő úr ismerteti, a bizottsági előadóról pedig gondoskodni fogunk a jelen nem lévő 
képviselők közül.  
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Egyebek 

Szerdán délelőtt 10 órakor tartjuk a következő ülésünket. Azt ígérik, hogy addigra 
meglesz a sillabusz, és úgy tűnik, hogy a heti feladatainkat teljesíteni tudjuk.  

Nagyon szépen köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 47 perc)  
 
 
 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


