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Napirendi javaslat  
 

1. Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása címmel benyújtott 
törvényjavaslat (T/12015. szám, új/átdolgozott változat a T/11545. szám helyett) 
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Lukács Tamás (KDNP), a bizottság elnöke  
 
Berényi László (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz)  
Wittner Mária (Fidesz)  
Varga László (KDNP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Csöbör Katalin (Fidesz) Kőszegi Zoltánnak (Fidesz)  
Ékes Ilona (Fidesz) Gajda Róbertnak (Fidesz)  
Farkas Flórián (Fidesz) Berényi Lászlónak (Fidesz)  
Kubatov Gábor (Fidesz) dr. Lukács Tamásnak (KDNP)  
Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz) Wittner Máriának (Fidesz)  
Harrach Péter (KDNP) Varga Lászlónak (KDNP)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 5 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
napot kívánok! Szeretettel köszöntöm megjelent képviselőtársaimat és kedves vendégeinket. 
Az ülést megnyitom. Bejelentem, hogy Csöbör Katalint Kőszegi Zoltán, Ékes Ilonát Gajda 
Róbert, Farkas Flóriánt Berényi László, Kubatov Gábort Lukács Tamás, Rónaszékiné 
Keresztes Monikát Wittner Mária, Harrach Pétert Varga László helyettesíti. Megállapítom, 
hogy a bizottság a helyettesítésekkel együtt határozatképes.  

A napirendi javaslatot kézhez kapták képviselőtársaim, amelyhez kiegészítési vagy 
módosítási javaslat nem érkezett. Kérdezem, hogy ki ért egyet a napirendi javaslattal. 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a mai 
ülés napirendjét.  

Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása címmel benyújtott törvényjavaslat 
(T/12015. szám, új/átdolgozott változat a T/11545. szám helyett)   
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

1. napirendi pontunk a Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása címmel 
benyújtott törvényjavaslathoz érkezett és a bizottság feladatkörébe tartozó módosító 
javaslatok megvitatása. A 2013. szeptember 10-i keltezésű ajánlásból dolgozunk. Tisztelettel 
köszöntöm Gáva Krisztián helyettes államtitkár urat és kérdezem, hogy kormány- vagy 
tárcaálláspontot képvisel-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tárcaálláspontot képviselek, elnök úr.  
 
ELNÖK: Az ajánlás 1. pontjában – amely összefügg a 2. ajánlási ponttal – dr. Dorosz 

Dávid és Szilágyi Péter a javaslat 1. cikk (1) bekezdésében az Alaptörvény VII. cikk (4) 
bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 3. pontjában dr. Dorosz Dávid és Szilágyi Péter a javaslat 2. cikkében az 
Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-
e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 4. pontjában dr. Staudt Gábor és dr. Gyüre Csaba a javaslatot új 3. cikkel – 
az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a 
tárca támogatja-e.  
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DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): A tárca nem támogatja.  

 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 5. pontjában Mesterházy Attila és dr. Schiffer András a javaslatot új 3. 
cikkel – az Alaptörvény 24. cikk (2), (10) és (11) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni, 
melyben az Alkotmánybíróság felülvizsgálati körét kívánja szélesíteni. Kérdezem, hogy a 
tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 9. pontjában – amely összefügg a 15. ajánlási ponttal – Mesterházy Attila 
és dr. Schiffer András a javaslat 4. cikke – az Alaptörvény 37. cikk (4) és (5) bekezdését 
érintően – módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 14. pontjában dr. Staudt Gábor és dr. Gyüre Csaba a javaslat 6. cikk (2) 
bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Köszönjük szépen helyettes államtitkár úr segítségét, a napirendi pont tárgyalását 
lezárom.  
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Egyebek 

Az egyebek között felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy ha valakinek más 
feladata miatt távol kell lennie az ülésről, a helyettesítéséről gondoskodjon.  

Mindenkinek megköszönöm a figyelmezett munkát, az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 8 perc)  
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


