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J e g y ző k ö n y v ∗
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az Országház földszint 93. számú tanácstermében
megtartott üléséről

                                          
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.
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Napirendi javaslat

1. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról

szóló törvényjavaslat (T/676. szám, új/átdolgozott változat a T/649. szám helyett)

(Lázár János és dr. Kocsis Máté (Fidesz) képviselők önálló indítványa)

(Módosító javaslatok megvitatása)
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Kocsis Máté (Fidesz), a bizottság elnöke

Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke
Iváncsik Imre (MSZP), a bizottság alelnöke
Bíró Márk (Fidesz)
Borbély Lénárd (Fidesz)
Farkas Zoltán (Fidesz)
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)
Tamás Barnabás (Fidesz)
Juhász Ferenc (MSZP)
Rubi Gergely (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Básthy Tamás (KDNP) Csampa Zsoltnak (Fidesz)
Borkai Zsolt (Fidesz) Bíró Márknak (Fidesz)
Dr. Kövér László (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)
Dr. Simon Miklós (Fidesz) Borbély Lénárdnak (Fidesz)
Tóth Gábor (Fidesz) Farkas Zoltánnak (Fidesz)
Földi László (KDNP) Kulcsár József Ferencnek (Fidesz)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) Iváncsik Imrének (MSZP)

A bizottság titkársága részéről

Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára

Meghívott

Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 07 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Nagy
tisztelettel köszöntöm az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának megjelent
tagjait, valamennyi kedves munkatársat. Külön köszöntöm körünkben dr. Gáva Krisztián urat,
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárát.

Tisztelt Bizottság! A határozatképességünk tekintetében megállapítom, hogy tíz fő
személyesen van jelen, hét fő pedig helyettesítési megbízást adott. Dr. Harangozó Tamást
Iváncsik Imre alelnök úr; Básthy Tamást Csampa Zsolt; Borkai Zsoltot Bíró Márk; dr. Simon
Miklóst Borbély Lénárd; Tóth Gábort Farkas Zoltán; dr. Kövér Lászlót dr. Mátrai Márta
képviselő asszony, továbbá Földi Lászlót Kulcsár József képviselő úr helyettesíti. Tisztelt
Bizottság! Megállapítom, hogy helyettesítésekkel együtt bizottságunk 17 fővel
határozatképes.

Javaslatot teszek a napirend elfogadására. Egy napirendi pont szerepelt a kiküldött
meghívóban: a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény
módosításáról szóló T/676. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok
megtárgyalása.

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki a kiküldött napirenddel egyetért.
Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Egyhangúlag elfogadtuk.

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/676. szám, új/átdolgozott változat a T/649. szám helyett)

A napirendi pont tárgyalását megnyitom. A kiosztásra került, 2010. július 14-ei
ajánlásból fogunk dolgozni.

Az ajánlás 1. pontjában szereplő, dr. Lamperth Mónika képviselő asszony által
jegyzett módosítóról előterjesztőként az álláspontom az, hogy nem értek egyet vele.
Kérdezem a kormány képviselőjét az álláspontjáról. Gáva Krisztián helyettes államtitkár úr,
parancsoljon!

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A tárca véleményét tudom tolmácsolni: nem értünk egyet a javaslattal.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Megadom a szót Iváncsik alelnök úrnak.
Parancsoljon!

IVÁNCSIK IMRE (MSZP), a bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök Úr! Kérdést szeretnék
föltenni. Indoklást, ha kaphatnánk arról, hogy miért nem támogatják ezt a javaslatot. A
javaslatban rejlő szándék nyilvánvaló: a képviselőségen túl kiterjeszteni más fontos
jogviszonyra, például az állami vezetői jogviszonyra, ahol legalább annyira indokolt lehet, ha
egyáltalán létrejön ilyen szabályozás. Az egy más dolog, hogy alapvetően magával a
szabályozási szándékkal sem értünk egyet, de ha már van ilyen szándék, a javaslattevőnek
nyilvánvalóan az a szándéka, hogy ne csak a képviselőségre, hanem az állami vezetői
jogviszonyra is vonatkozzon, ami szerintem logikus. Szeretném tudni, hogy milyen
megfontolások alapján nem támogatják.

ELNÖK: Előterjesztőként kezdeném a választ. Leginkább azért, mert az eredeti
javaslat indoklásában is az államhatalmi ágak szétválasztásának további erősítése szerepel. Az
állami vezetői jogviszony a végrehajtás része, és azok a szervek, amelyekről beszéltünk -
szintén az indoklás alapján kiderülhet -, az államhatalom végrehajtó szerveinek, illetve



- 6 -

végrehajtó tisztségviselőinek minősülnek. Az, hogy a törvényhozást a végrehajtástól még
inkább kettéválasszuk, indokoltnak tűnhet, de az, hogy a végrehajtást a végrehajtástól
kettéválasszuk, az kevésbé.

Kérdezem a kormány képviselőjét, hogy van-e esetleg kiegészítése.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Egy mondatban. A javaslat elfogadása mellett ez azt jelentené, hogy például a
Honvédelmi Minisztériumban közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár nem lehetne
korábban hivatásos állományban lévő személy.

ELNÖK: Alelnök úr? (Iváncsik Imre: Köszönöm.) Köszönöm. Kérdezem a tisztelt
bizottság tagjait, hogy ki az, aki az 1. ajánlási pontot támogatja. Kérem, kézfeltartással
jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)
Az 1. ajánlási pontot a bizottság egyharmada sem támogatja.

A 2. ajánlási pontban szereplő, dr. Kiss Sándor képviselő úr által jegyzett módosítót
előterjesztői részről nem támogatom. Kérdezem a kormány képviselőjét az álláspontjáról.
Parancsoljon!

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy ki az, aki a 2. ajánláspontban
található módosítót támogatja. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki nem támogatja?
(Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. A 2. ajánlási pontot a bizottság
egyharmada sem támogatta.

A 3. ajánlási pontban szereplő, dr. Schiffer András frakcióvezető úr által benyújtott
módosító kapcsán előterjesztőként mondanám, hogy a magam részéről nem támogatom.
Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja a 3. ajánláspontban
foglaltakat. (Szavazás.) Három. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Köszönöm. A 3.
ajánláspontban foglaltakat a bizottság egyharmada sem támogatta.

A 4. ajánláspontban szereplő, Balla Gergő képviselő úr által jegyzett módosítás
kapcsán jelzem, hogy előterjesztőként nem támogatom a javaslatot. Kérdezem a kormány
álláspontját a 4. javaslatról.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy ki az, aki a 4.
ajánláspontban foglaltakat támogatja. (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki
az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm.

Az 5. ajánláspontban szereplő, dr. Schiffer András frakcióvezető úr által jegyzett
módosítást az előterjesztő részéről támogatom. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Egyetértünk.
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ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy ki az, aki az 5.
ajánláspontban foglaltakat támogatja. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki
nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. A bizottság
támogatja az 5. ajánláspontban foglaltakat.

A 6. ajánláspontban szereplő, dr. Harangozó Tamás képviselő úr által jegyzett
módosítást az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a kormány álláspontját. Helyettes
államtitkár úr?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy ki az, aki a 6.
ajánláspontban foglaltakat támogatja. (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.)
Tartózkodás? (Szavazás.) A 6. ajánláspontban foglaltakat a bizottság egyharmada sem
támogatja.

Az ajánlás végére értünk, nincs több tárgyalandó módosító indítvány, azonban azt
javasolom, hogy vitassuk meg a mai ülésünkön a T/676/8. számú kapcsolódó módosító
javaslatot. Előterjesztőként nem támogatom. Kérdezem a kormány álláspontját a T/676/8.
számú kapcsolódó módosító indítványról.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy ki az, aki a T/676/8.
számú kapcsolódó módosító indítványt támogatja. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.)
Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Tisztelt Bizottság! A napirendi pont megtárgyalásának végére értünk. Köszönöm a
kormány képviselőjének megjelenését.

Egyebek

Tájékoztatnám még önöket arról, hogy önök előtt található Schmitt Pál házelnök úr
levele, amellyel együtt megkaptuk az Európai Roma Jogok Központja Alapítvány, valamint
az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány levelét. Ebben azt javasolják, hogy a
panasztestület hivatalból is indíthasson vizsgálatot az esetleges rendőrségi jogsértések
felmerülése esetén. Kérem a tisztelt bizottság tagjait, hogy álláspontjukat a megkereséssel
kapcsolatban jelezzék felém, amennyiben van, akár most, akár a következő ülésen.

Elnöki zárszó

Ha nincs más, nagyon köszönöm a mai ülésen való részvételüket. Jó munkát kívánok!
Az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 18 perc)

Dr. Kocsis Máté
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Nánásiné Czapári Judit


