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Napirendi javaslat

1. A bizottság munkamódszerének megtárgyalása
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Elnököl: Dr. Salamon László (KDNP), az eseti bizottság elnöke

Dr. Balsai István (Fidesz), a bizottság alelnöke
Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság alelnöke
Dr. Mátrai Márta (Fidesz), a bizottság alelnöke
Dr. Bárándy Gergely (MSZP), a bizottság alelnöke
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz)
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz)
Dr. Kerényi János (Fidesz)
Kozma Péter (Fidesz)
Dr. Molnár Attila (Fidesz)
Dr. Szakács Imre (Fidesz)
Székyné dr. Sztrémi Melinda (Fidesz)
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)
Dr. Varga István (Fidesz)
Dr. Vas Imre (Fidesz)
Dr. Vitányi István (Fidesz)
Dr. Lamperth Mónika (MSZP)
Dr. Szekeres Imre (MSZP)
Dr. Apáti István (Jobbik)
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik()
Murányi Levente (Jobbik)
Novák Előd (Jobbik)
Dr. Nyikos László (Jobbik)
Dr. Hargitai János (KDNP)
Dr. Lukács Tamás (KDNP)
Dr. Nagy Andor (KDNP)
Dr. Rubovszky György (KDNP)
Dr. Tarnai Richárd (KDNP)
Dr. Vejkey Imre (KDNP)
Szilágyi Péter (LMP)
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Helyettesítési megbízást adott

Tóbiás József (MSZP) dr. Bárándy Gergelynek (MSZP)
Dr. Kovács Ferenc (Fidesz) Kozma Péternek (Fidesz)
Láng Zsolt (Fidesz) dr. Balsai Istvánnak (Fidesz)
Dorkota Lajos (Fidesz) dr. Cser-Palkovics Andrásnak (Fidesz)
Horváth Zsolt (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)
Dr. Schiffer András (LMP) Szilágyi Péternek (LMP)
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) Székyné dr. Sztrémi Melindának (Fidesz)
Novák Előd (Jobbik) megérkezéséig dr. Gyüre Csabának (Jobbik)
Dr. Rubovszky György (KDNP) távozása után dr. Nagy Andornak (KDNP)

A bizottság titkársága részéről

Dr. Seereiner Imre, a bizottság tanácsadója
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Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Schmitt Pál (Fidesz), az Országgyűlés elnöke

Megjelentek

Dr. Soltész István, az Országgyűlés főtitkára
Dr. Bárány Tibor, az Országgyűlés főtitkárhelyettese
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 44 perc)

Az ülés megnyitása

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP), az eseti bizottság elnöke, a továbbiakban
ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm az Alkotmány-előkészítő eseti bizottság tagjait, a meghívott
résztvevőket. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Schmitt Pál urat, az Országgyűlés
elnökét, és köszöntöm a sajtó képviselőit.

Tisztelt Képviselőtársaim! Az eseti bizottság ülését megnyitom, és egyben
tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy az elnök úr jelezte, hogy a napirend megállapítása előtt
szólni kíván az eseti bizottsághoz.

Úgyhogy, elnök úr, megadom a szót.

Dr. Schmitt Pál köszöntője

DR. SCHMITT PÁL (Fidesz), az Országgyűlés elnöke: Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm,
hogy szólhatok. Hölgyeim és Uraim, az eseti bizottság tagjai, a sajtó megjelent képviselői!
Sokszor az ember, amikor történelmet ír, nem tudja, hogy éppen történelmet ír. Ez a dátum
valószínűleg nevezetes lesz még generációk számára, az utánunk jövő generációk számára,
hogy ez a bizottság ezen a napon alakult dr. Salamon László vezetésével, ilyen összetételben
vállalkozott arra, hogy az alkotmányhoz úgy nyúl, olyan felelősséggel, hogy az az alkotmány
a következő generációk jogbiztonságát, rendjét, demokráciáját, emberi méltóságát védje és
kifejezze.

Nos, engedjék meg, hogy kifejezzem azon meggyőződésemet, ismerve a bizottság
összetételét, hogy önök erre képesek lesznek. Rendkívül nagy szakmai kihívás, egész
különleges megméretés nemcsak az elnök úr, hanem mindannyiuk számára, de én úgy
gondolom, hogy önök ezt a társadalmi és szakmai kihívást képesek ellátni.

Volt a húsz év alatt kísérlet itt, a magyar parlamentben, hogy az alkotmányt alaposan
reformálják, de ez mindig kísérlet maradt, igaziból nagy horderejű eredmények nem születtek.
Az én szerény véleményem szerint nem maga a változtatás a fő cél, hanem az, hogy az
alkotmány időtálló legyen, ahogy Horatius mondta, hogy ércnél is maradandóbb legyen.
Alkotmányjogászok szokták mondani, hogy rendeletek hónapokra születnek, törvények
évekre és alkotmány emberöltőkre. Nos, én meg vagyok győződve, hogy önök olyan
munkához állnak, aminek a végeredménye ércnél is maradandóbb lesz.

Azt is tudom, hogy milyen nagy felelősség, hiszen sokan sokfélét gondolnak. Vannak,
akik a Szent Korona-tanra esküsznek, vannak, akik a magyar alkotmányt visszaviszik egész a
vérszerződésig, ha tetszik, vagy Szent István király intelmeihez, vannak, akik a '48-as
alkotmányhoz, vannak, akik az Aranybullához, Werbőczyhez. Mindenki próbál valamit majd
a maga módján hozzátenni, és ez így is van rendjén. Ez így is van rendjén. Önök itt
negyvenöten egyfajta bölcsek tanácsa, csupa jó szándékú ember, és van még merítés másod-
és harmadik vonalban. Van a dolognak társadalmasítása, lehet fogadni szaktanácsadókat, lehet
olyanokat, akik más aspektusból közelítik, mint ahogy esetleg azt önök látják. Biztos vagyok
benne, hogy izgalmas téma lesz a preambulum maga, amit most összesen három sorban
elintéz az alkotmány. Ha rajtam múlna, és bocsássanak meg, nehogy kövessék a javaslatomat,
de én biztos nem a tizenkettedik helyen hagynám az emberi jogokat, hanem előre vinném,
annyira előre, amennyire csak azt egyáltalán lehet és így tovább. Biztos vagyok benne, hogy
nagyszerű ötletek, javaslatok és ércnél maradandóbb mű fog az önök kezéből kikerülni.

Fontosnak tartom, hogy az új alkotmány vagy az alkotmánymódosítások nyelvezete is
kiállja az idők próbáját. Mint leendő köztársasági elnök, biztosíthatom önöket, hogy én a
magyar nyelvért, amennyire csak lehet, ki fogok állni. A magyar nyelvnek egyfajta megújító
mozgalmát szeretném megindítani, díjat alapítva széles körű nemzetközi és országok közötti
együttműködéssel és az is fontos, hogy a magyar alkotmány, ami a törvények törvénye, ha
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tetszik, az alaptörvény, a legszebb és mindenki számára érthető magyar nyelven szülessen
majd meg.

Mint a leendő köztársasági elnök, nekem most jogom csak úgy lesz, ahogy dr.
Salamon László elnök úr meghívott, hogy mint a parlament elnöke szóljak önökhöz. De
mégiscsak három hét múlva bekövetkezik, hogy elnök leszek, a demokrácia egyik őre, az őre,
a nemzet megtestesítője és az államszervezet demokratikus működése feletti egyszemélyes
megbízott felelős. Nos, magam is megkülönböztetett figyelemmel fogom kísérni az önök
felelősségteljes munkáját. Eljön az az idő, amikor készen vannak, eljön az idő, amikor önök
elküldik a köztársaság elnökéhez a javaslatukat széles körű megvitatás, parlamenti
elfogadtatás, végső megjelenítés után, és azt kell mondjam, hogy nem akkor szeretném
először látni, hogy mi kerül ki az önök kezei közül, hanem folyamatában. Nem személy
szerint, hanem megfigyelőkkel, szakértőkkel. Az elnök úr szíves engedelmét kérem, hogy
elvben folyamatosan itt lehessek önökkel, hogy én is felkészülve várjam azt a pillanatot,
amikor ez az alkotmány elkészül.

Mindannyiuknak nagyon jó munkát, a felelősség átérzését kívánom, és
meggyőződésem, hogy a jelenlegi alkotmány ugyan sokak szerint kiállta az idő próbáját,
tudtunk vele élni, Magyarországon működött a demokrácia, megvoltak a szabadságjogok,
kiteljesedett az emberi méltóság, mégis úgy gondolom, hogy az alkotmány is, mint minden az
életben, folyamatos törődésre szorul, szeretetre, ha úgy tetszik, gondos, tudományos
alapossággal történő javításra.

Nagyon jó munkát kívánok, és köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps.)

ELNÖK: Köszönöm, elnök úr. Méltó szavakkal jellemezte elnök úr ezt a valóban
történelmi helyzetet, történelmi pillanatot, aminek most a részesei vagyunk. Ehhez a magam
részéről csupán annyit szeretnék hozzátenni, hogy erre az ülésre készülve felidéztem
magamban az eseti bizottság felállításáról szóló országgyűlési határozati javaslat június 7-ei
parlamenti általános vitáját.

Nagyon sokféle vélemény fogalmazódott meg ebben a vitában, sokban ütköző
vélemények is, amikkel majd nyilván találkozni fogunk a továbbiakban is munkánk során,
azonban mégis a legfontosabb kérdésekben közös nevezőt látok.

Egyfelől, valamennyi parlamenti képviselőcsoport szükségesnek ítélte az új alkotmány
megalkotását, másfelől, valamennyi képviselőcsoport nagyrészt azonos alkotmányos
értékekről tett tanúságot. Ezeket látva valóban nem alaptalan az a bizodalom, az a remény,
amit elnök úr is hangsúlyozott, és amihez magam is csatlakozom, hogy ezt az új alkotmányt
összefogással, egyetértéssel, közös ügyként tekintve és közös ügyként kezelve fogjuk tudni
megalkotni.

A napirend megállapítása előtt magam is szeretnék elnök úr jókívánságaihoz, a
magunknak, és ezáltal az országnak szánt jókívánságokhoz csatlakozni, azt kívánni, hogy
munkánk során kellő bölcsességet, kompromisszumkészséget tudjunk tanúsítani, alkotóerőt és
-kedvet tudjunk ehhez a munkához adni, és végül sikeresen végezzük el munkánkat.

Tisztelt Bizottság! Javaslatot teszek a mai ülés napirendjére. Javaslatomat írásban is
megkapták, pénteki napon e-mailen megküldtük képviselőtársainknak, és ez egy napirendi
pontból áll: a bizottság munkamódszerének megtárgyalása.

Kérdezem, van-e a napirendi javaslattal kapcsolatosan észrevétel. (Dr. Gaudi-Nagy
Tamás jelentkezik.) Tessék, Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!

Dr. Gaudi-Nagy Tamás napirend előtti felvetése

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Házelnök Úr!
Tisztelt Képviselőtársak! A Jobbik-frakció nevében üdvözlünk mindenkit, és a munkában
természetesen mi is szeretnénk részt venni teljes jogkörrel.
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Ennek keretében ezért azt szeretném felvetetni most a napirendre, hogy beszéljen már
most a bizottság arról, hogy milyen formában és hogyan kíván szakértőket bevonni ebbe a
munkába. Hiszen azt gondolom, hogy bár komolyan egy valóban jeles testület gyűlt itt most
össze, de mint tudjuk, azért az országban vannak még nem kevesen olyanok, akik az
alkotmányjog kiváló művelőinek minősülnek, és azt gondolom, az ő szaktudásuk nélkül ezt a
munkát felelősen, eredményesen elvégezni nem lehet. Hiszen elég, ha csak arra gondolunk,
hogy a képviselői munkánk terhelése mellett azért szinte majdnem még egy embert kellene
magunkból létrehozni annak érdekében, hogy ezt a felelős munkát szakértők segítsége nélkül
megoldjuk. Ezért javasolnám, hogy ez a kérdés kerüljön most napirendre, és erre majd
tennénk is javaslatokat.

Köszönöm.

ELNÖK: A képviselő úr felvetésére az a válaszom, hogy a bizottság munkamódszere
megtárgyalásának részét képezi a szakértőkkel kapcsolatos kérdés is. Úgyhogy külön
formálisan a napirendet nem kell kiegészíteni. Ha elfogadjuk a napirendet és megteszem
javaslatomat, akkor erre is kitérek a javaslattétel során.

Ha más észrevétel nincs, akkor határozathozatal következik. Kérdezem, ki támogatja a
napirend elfogadását... Bocsánat! Mielőtt a szavazásra sor kerülne, egy technikai
megállapodást kell kötnünk. A legtöbb bizottságban az a szokás, hogy a helyettesítés esetén a
helyettes képviselő, aki két szavazatot ad le, a saját maga szavazatát és az általa helyettesített
képviselő szavazatát, a táblát emeli fel, hogy megfelelően tudjuk számolni, és az ülés elején
rögzítjük a helyettesítéseket.

Ha jól látom, a mai ülésen nincs helyettesítés, vagy nem tudok róla. (A képviselők
folyamatosan jelzik, hogy kit helyettesítenek.) Van? Tehát Tóbiás Józsefet Bárándy Gergely
helyettesíti. Kovács Ferencet Kozma Péter helyettesíti. Van-e további helyettesítés?
(Jelzésre:) Balsai képviselő úr Láng Zsoltot helyettesíti, Cser-Palkovics András pedig
Dorkota Lajost helyettesíti. A helyettesítésről kiállítjuk az okiratokat. (Dr. Mátrai Márta
jelentkezik.) Még Mátrai Márta jelentkezett; Mátrai Márta Horváth Zsolt képviselőt
helyettesíti. Szilágyi Péter képviselő úr pedig Schiffer Andrást. Székyné dr. Sztrémi Melinda
pedig Turi-Kovács Béla képviselőt helyettesíti, Gyüre Csaba Novák Elődöt.

A napirendi javaslat elfogadása

Miután ezt rögzítettük, szavazásra teszem fel a kérdést. Ki ért egyet a napirenddel?
(Szavazás.) Ha jól látom, egyhangú a napirend elfogadása. Tehát a bizottság a napirendet
egyhangúlag elfogadta.

A bizottság munkamódszerének megtárgyalása

Elnöki bevezető

Tisztelt Bizottság! A bizottság elnökeként kötelességemnek tartottam a bizottság
munkamódszerének a megtárgyalására javaslat előkészítését. Ezt a javaslatomat most
megteszem. A javaslat ismertetéséhez három mellékletet is megküldtünk a képviselő
hölgyeknek, uraknak, amelyekre majd ki fogok térni konkrétan is a javaslat részleteinek az
ismertetése során.

Tisztelt Bizottság! Javaslatom előadásához mindenképpen szükséges annak
előrebocsátása, hogy meglátásom szerint egy ilyen alkotmánykoncepciót kétféle módon lehet
megközelíteni. Az egyik az, hogy a bizottság elsőként kidolgozza ezt a koncepciót,
kidolgozza az alapelveket - legalábbis nagy vonalakban -, és utána ad lehetőséget az
alkotmányos szerveknek, a jogtudományos szakma képviselőinek, illetőleg a társadalom
széles körének észrevételeik, javaslataik megtételére.
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A másik lehetőség ennek a fordítottja. Az, hogy először megszólítjuk ezeket a
tényezőket, tehát az alkotmányos tényezőket, a jogtudomány képviselőit, a szakma
képviselőit, illetve a társadalmi szerveket, a legszélesebb értelemben vett civil társadalmat,
felhívjuk őket észrevételeik, javaslataik megtételére, és majd ennek ismeretében kezdünk neki
igazából a koncepció kidolgozásának.

A magam részéről ezt a második megoldást javaslom, mégpedig azért, mert a
legkülönfélébb társadalmi szervezetek részvétele, illetve az alkotmányos tényezők részvétele
egészen más akkor, ha egy már többé-kevésbé kész javaslatot teszünk eléjük, amire már
magunk is meglehetősen ráhangolódtunk. Szociológiai törvény, hogy ilyenkor már nehezebb
befolyással lenni a javaslatokra. Azt gondolom, hogy tegyük minél nyitottabbá saját
magunkat, és azt az szolgálja, ha előbb történik meg az alkotmányos tényezők
véleménynyilvánítása, a jogtudomány képviselőinek a véleménynyilvánítása, illetőleg a
társadalom széles körű megnyilatkozása az alkotmánnyal kapcsolatban. Javaslatomat tehát ez
az alapvető megfontolás hatja át.

A másik eleme a javaslatnak abban áll, hogy az alkotmány koncepciójának a
kidolgozását az alkotmányjog világának tematizálásával, munkacsoportok alakításával és
bevonásával látom és tartom célszerűnek, és azt javaslom, hogy ennek megfelelően járjunk el.
Mint azt látják, írásban hét munkacsoport megalakítására teszek javaslatot. Most nem
részletezem az ezekre a munkacsoportokra vonatkozó egyéb részleteket, hanem ahogy az
egészet egyben látjuk, talán innen folytatnám tovább.

Ezek a munkacsoportok a már beérkezett vélemények és javaslatok ismeretével és
feldolgozásával - persze a saját tudásunkat és értékeinket is hozzáadva - dolgoznák ki az
egyes, a munkacsoportok feladatkörét képező témákra vonatkozó részkoncepciókat, majd ezt
a részkoncepciót, ezeket a részkoncepciókat tárgyalná meg plenáris ülésen az Alkotmány-
előkészítő eseti bizottság. Ez nyilván több ülést fog szükségessé tenni, talán
részkoncepciónként külön ülést - lehet, hogy nem mindegyik kíván egy teljes ülést, de teljesen
külön ülést a témák többsége. Majd a megvitatás után egy összegző munkacsoport készítené
el az új alkotmány egységes koncepcióját, és ennek a megvitatására kerülne mintegy
befejezésül sor, majd ennek elfogadására és az Országgyűlés elé terjesztésére. Tehát ez jelenti
a munkacsoportos módszerre irányuló javaslatomat.

Ami az ütemezést illeti, tisztelt képviselőtársaim, azt a javaslatot is megtalálhatják-
időkímélés okán én most nem fogom felolvasni az ütemezés szerinti stációkat. Arra szeretném
felhívni a figyelmet, hogy minden olyan periódus után, amely anyag elkészítésével végződik,
időt javaslok adni a felkészülésre is. Tehát miután szeptember 30-ig javaslok határidőt adni a
különböző alkotmányos tényezőknek, a szakma képviselőinek és a társadalom
véleménynyilvánító részének, a széles körű civil társadalomnak saját véleményük,
észrevételük megtételére, ez időpont után kerülne sor október 20-áig bezárólag az egyes
munkacsoportok részkoncepciója elkészítésére. Majd lenne, mint látják, egy majdnem
kéthetes időszak, hogy mindazok, akik a többi munkacsoportban nem vettek részt, a többi
munkacsoport részkoncepcióját is megismerhessék, hogy valóban érdemben részt tudjanak
venni a vitában. Ezt követné az említett vita november 2-a és 15-e között, majd november 30-
áig kerülne sor a teljes koncepció kialakítására, és szintén egy tíznapos felkészülési idő után,
december 10-e és 15-e között kerülhetne sor a vitára.

Én ezt egyébként egy előzetes tervezetnek, nem pedig egy olyan kőbe vésett
menetrendnek tartom, amitől semmiben sem lehet eltérni, ha menetközben nem látjuk esetleg
mégis szükségét, hogy ne egészen így alakítsuk a dolgokat, de azt javaslom, hogy indításként,
indulásként ezt az ütemezési tervet fogadjuk el.

Külön szeretnék kitérni arra a mellékletre, aminek az a címe, hogy az Alkotmány-
előkészítő eseti bizottság által az elképzeléseik ismertetésére felkértek jegyzéke. Kérem
szépen, azok, akiknek a véleménye fontos lehet számunkra, azokat két nagy kategóriára
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bontom. Az egyik nagy kategóriát azok az alkotmányos tényezők képezik, illetve a
jogtudomány képviselői képezik, akiket közvetlenül levél útján fel tudunk hívni, hogy tegyék
meg a jelenlegi alkotmánnyal kapcsolatos véleményüket, koncepcionális elképzeléseiket és
javaslataikat.

A másik nagy kör a civil társadalom, akiket nem tudunk közvetlenül levél útján
megszólítani, mert számtalan szervezet lehetséges, amely véleményt kíván nyilvánítani az új
alkotmánnyal kapcsolatban, itt társadalmi szervekre gondolok, szakmai szervezetekre,
érdekképviseletekre vagy egyházakra. Ezeknek a körét levelezéssel, úgy, hogy mi próbáljuk
őket megszólítani, behatárolni, nem tartanám indokoltnak és helyesnek. De ugyanakkor
természetesen várjuk az ő észrevételeiket is, természetesen a szeptember 30-ai határidővel.
Már most jelzem, hogy honlapunkon erről a magyar társadalom világos tájékoztatást fog
kapni, és nyilván a sajtó is - megjegyzem: ülésünk után külön sajtótájékoztatót fogok tartani
az alelnökök bevonásával -, tehát a sajtó útján is értesülni fog a társadalom.

Néhány szót a munkacsoportokról. A munkacsoportok formális értelemben vett
kialakítását szeptember elejére javaslom, itt szerepel is az ütemtervben, szeptember 7-ére.
Tudniillik ez némi időt vesz igénybe, és technikailag a következőre szeretném
képviselőtársaimat, illetőleg a frakciókat megkérni. Mielőtt befejezzük a rendkívüli ülésszak
érdemi tevékenységét, tehát az elkövetkezendő két-három napban, minden frakció jelölje meg
vagy minden képviselő jelölje meg, hogy melyik munkacsoportban szeretne részt venni.
Természetesen több munkacsoportban való részvétel is lehetséges, semmiféle korlátozást
vagy előzetes megkötést nem tartok indokoltnak. Mondjuk a Lehet Más a Politika
frakciójánál, akik két képviselővel vesznek részt, megkerülhetetlen, hogy a két tag ne több
munkacsoportban vegyen részt. De semmit sem vegyen kötelezőnek senki sem, tehát ha
valaki úgy gondolja, hogy ő nem kíván munkacsoportban részt venni, akkor legyen az ő
döntése. De várjuk ezeket a jelentkezéseket, és ezen jelentkezések alapján szeptember elejéig
összeállítjuk, ha kell, egyeztetéssel, személyes egyeztetéssel, hozzáteszem zárójelben, ugyanis
nem biztos, hogy a jelentkezések kiegyensúlyozott csoportosulásokat hoznának létre, ennek a
korrekciója érdekében egy személyes egyeztetéssel kialakítanánk a munkacsoportokat,
melynek lenne egy felelőse, a felelős azért felel, hogy október 20-án a bizottság titkárságára a
részkoncepció szövegét letegye.

Egyébként a munkacsoport működésére én semmiféle formalizált formát nem tartok
indokoltnak nekünk központilag megszabni. Ezek olyan kis közösségek, amelyek nyilvánvaló
együttműködés alapján meg tudják majd szervezni a tevékenységüket. Esetleg arra kell majd
figyelniük, éppen azért, mert vannak, akik több munkacsoportban is lesznek, hogy lehetőség
szerint az ütköző tanácskozásokat kerüljék. Különben a munkacsoportok ugyancsak
számíthatnak a titkárság segítségére helyiség, infrastruktúra, egyéb lehetőségek tekintetében.

Akkor most térnék ki arra a kérdésre, amit Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr fölvetett.
Kérem szépen, én azt gondolom, hogy amíg nem kerülünk előrehaladottabb állapotba, addig
bizottsági többségi döntésű megbízás alapján szakértőt, szakértőket bevonni indokolatlan. Ez
alól egy kivétel van, a bizottság titkárságának vezetője, aki szintén szakértői státusban látja itt
el a tevékenységét. Ezt a kivételt leszámítva én indokolatlannak látom, főleg a munka elején,
amikor még semmiféle koncepcionális elem nem rajzolódott ki, hogy általánosságban,
hangsúlyozom, bizottsági többségi döntéssel vonjunk be szakértőket.

Annak azonban semmilyen akadálya nincs - ellenkezőleg, a Házszabály kifejezetten
biztosítja, hogy minden képviselőcsoport, minden ülésre a saját szakértőjét elhozhassa. A
Házszabály e tekintetben olyan rendelkezést tartalmaz csupán, hogy a szakértőnek a bizottság
többségi döntéssel adhat szót, tehát a bizottság dönt arról, hogy a szakértő felszólalhat-e.
Nyilvánvalóan célszerűnek tartom, hogy a bizottság ebben legyen nagyvonalú, hiszen a
szakértők megnyilatkozása segíti a munkánkat. És természetesen munkacsoport szintjén sincs
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ennek akadálya. Egy előrehaladottabb szakaszban már megfontolás tárgyává tehetjük
bizottsági döntés alapján, a bizottsági költségkeret terhére szakértő bevezetését.

Még talán annyit szeretnék hozzátenni, hogy azt gondolom, annak sincs akadálya,
hogy akár a munkacsoportok tevékenysége eredményeképp, akár majd az egységes koncepció
kidolgozása után, akár az egyes pártok részéről alternatív koncepciók jelenjenek meg.

Tehát semmi problémát nem látok abban - és javaslom, hogy ezt is fogadjuk el,
vegyük tudomásul a munkamódszer részeként -, hogy ha egy párt, valamelyik frakció azt
kívánja, hogy ha valamelyik kérdésről egy önálló koncepciót fogalmaz meg, akkor azt
letehesse írásban, és ezt is megismerhessük, és a vita részévé tegyük, ha azt valaki kívánja.
Mint ahogy annak sem látom akadályát, hogy a teljes koncepció mellett is megjelenhessenek
alternatív koncepciók.

Persze ne tévedjünk, az Országgyűlés tőlünk egy koncepciót vár. Tehát, amit az
Országgyűléshez benyújtunk az új alkotmány alapvető elveiről, az egy egységes javaslat
lehet. De annak nem látom akadályát, hogy ez a jelentés, amivel majd mi ezt az országgyűlési
határozati javaslatot az új alkotmány koncepciójáról előterjesztjük, annak a jelentésnek a
függelékében tájékoztatásképp alternatív koncepciók is megjelenhessenek.

Az egyes pártok véleményének a megismerését, a vita áttekinthetőségét egyébként ez
a megoldás segíti, és azt gondolom, hogy a mi munkánk - nem akarok nagy szavakat
használni - gyümölcsöző jellegét is segíti, ha minél nyitottabbak vagyunk az iránt, hogy az
egymás gondolatait megismerhessük, és azok kibontásához akár szóbeli, akár írásbeli teret
engedjünk.

Tisztelt Bizottság! A továbbiakban inkább már technikai természetű tájékoztatásról
lesz szó, de ez is nyilván hozzátartozik a munkamódszer kérdéséhez tágabb értelemben. Az
eseti bizottság munkáját egy külön szervezett titkárság segíti, amelynek vezetője dr. Seereiner
Imre - bemutatom, itt, mellettem foglal helyet -, aki szakértői státusban ellátja az új alkotmány
tudományos megalapozásával kapcsolatos feladatokat. Ennek keretében elsősorban ő az, aki a
bizottság munkáját szervezi az elnöki iránymutatás mellett értelemszerűen, és biztosítja a
munka összehangolását, mert itt bizony van mit összehangolni, és ehhez a megfelelő

alkotmányjogi szakismeretekre való támaszkodás alapvetően fontos.
Ezért azt kérem, hogy a bizottság Seereiner Imre szakértői alkalmazására vonatkozóan

ma hozzon pozitív döntést, a döntés mellett azzal, hogy ezt a javaslatot elfogadja.
A másik munkatársunk Virányi András, az alkotmányügyi bizottság tagjai számára

nem ismeretlen, mert… (Dr. Virányi András feláll.) Igen, itt van a hátam mögött. Bárándy
úrra mutattam, de nem ő. (Dr. Bárándy Gergely: Én sem vagyok ismeretlen a bizottság tagjai
előtt! - Derültség.) Bárándy úr sem ismeretlen. Tehát Virányi András, aki szintén
segítségünkre van a munka során. Bármilyen technikai természetű kérdés merül fel, amit nem
gondolnak, hogy feltétlenül velem kell megbeszélni képviselőtársaimnak, forduljanak
bizalommal munkatársainkhoz.

Végezetül, már említettem, meg fogunk jelentetni egy honlapot is az eseti bizottság
működéséről. Erről a honlapról annyit mondanék, hogy megfelel azoknak az általánosan
elfogadott kellékeknek, amelyekkel a parlamenti bizottságok honlapjai rendelkeznek. Ezen
jelenik meg többek között az a jelzés is, hogy várjuk a társadalmi szervek, a civil társadalom
véleményét az új alkotmánnyal kapcsolatos elképzelésekről.

Tisztelt Bizottság! Ez az én javaslatom. De mielőtt a vitát, a hozzászólások,
észrevételek lehetőségét megtenném, elköszönünk elnök úrtól, aki jelezte, hogy el kell
távoznia. Egy pillanat türelmet! (Dr. Schmitt Pál távozik a teremből.)

Kérdezem, kinek van észrevétele, javaslata, hozzászólása. (Dr. Lamperth Mónika
jelentkezik.) Lamperth Mónika!
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Észrevételek, javaslatok, hozzászólások

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Képviselőtársaim! Hölgyeim és Uraim! Schmitt Pát elnök úr azt mondta, hogy emberöltőkre
készül az alkotmány, és én is azt gondolom, hogy ha egy parlamenti kormányzó, no pláne
alkotmányozó többség arra szánja el magát, hogy egy új alkotmányt készít, akkor az helyes
dolog, hogy azzal az ambícióval fog hozzá, hogy ez egy értékálló és hosszú távú törvény
legyen.

Mi többségében jogászkollégák vagyunk, de akik nem, gondolom, a képviselői
mivoltukból adódóan pontosan átlátják és érzik annak a súlyát, hogy egy új alaptörvény
elkészítése, elfogadása egy nem mindennapos dolog, és ezért én indokoltnak is tartom azt,
hogy elnök úr emelkedettebb hangon mondta el bevezető gondolatait.

Ugyanakkor azt is őszintén el kell mondani, hogy erre az emelkedettségre csak és
kizárólag akkor lesz majd jogunk, vagy ezt viselni a nyilvánosság előtt is, ha az előttünk álló
munkát valóban úgy végezzük el, ahogy egy ilyen nagyságrendű feladathoz hozzá kell látni.

Én ezért az MSZP álláspontjáról szeretnék néhány gondolatot elmondani, és néhány
javaslatot is tenni elnök úrnak.

ELNÖK: Elnézést kérek! Technikai jelzés. Jelzik, hogy nem hangzik teljesen jól a
hang. Tehát azt kérem, hogy a hozzászólók hajoljanak közelebb a mikrofonhoz. Bocsánat!
Tessék folytatni, képviselő asszony!

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Remélem, hogy így már jól hallható, és a
technika nem lesz akadálya az álláspontunkról való pontos tájékozódásnak.

Nos tehát, a Magyar Szocialista Párt álláspontja szerint szükség van új alkotmányra.
Nem azért, mintha a mostani alkotmány egyébként ne tudna jól funkcionálni, hiszen a most
hatályos alkotmány betölti azt a funkciót, ami az alkotmány legfontosabb funkciója, jelesül,
hogy biztosítsa a demokratikus működés feltételrendszerét. Erre ez az alkotmány képes.

Ugyanakkor mégis azt mondjuk, hogy szükség van új alkotmányra, merthogy a
hatályos alkotmányunk hiányos; jó néhány területen nincsen meg a XXI. századnak megfelelő

modern szabályozás - például a környezeti jogok, a szociális jogok, a munkavállalói jogok
terén; a közpénzügyekre vonatkozó szabályozás egészen hiányos, itt egy fontos új
alkotmányos szabályozásra lenne szükség. Aztán az államhoz való viszony, az állam funkciói;
mit kell vállaljon a XXI. században az állam.

Tehát nagyon sok olyan kérdés van, ami… (Folyamatos zaj.)

ELNÖK: Figyelmet kérek!

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen elnök úr segítségét. Tehát
nagyon sok olyan dolog van, amiről azt gondoljuk, hogy igen, a XXI. században szükség van
egy másfajta, modern szabályozásra. Ugyanakkor az a technika, és most én ezt széles
értelemben értem, elnök úr, amit a kormányzó többség választott, az legalábbis - és akkor
nagyon finoman fogalmaztam - megkérdőjelezi, hogy ezt a célt ilyen módon el tudjuk-e érni.

Először is aggodalomra adott okot, hogy a mi eseti bizottságunk felállításakor az
eredetileg megszabott határidő, amit 2011 nyár közepére, július elejére, végére tempírozott az
előterjesztő, lényegesen lerövidült, és a többség elfogadott egy olyan módosító indítványt,
ami 2010. december végéig hozza létre a mi bizottságunkat és kell elvégezni a munkánkat.
Nem minthogyha itt lusta és szorgalom nélküli képviselők ülnének, egyszerűen nem erről van
szó, hanem arról, hogy ennek az összetettsége, a feladat nagyságrendje, bonyolultsága az
ennyi idő alatt ilyen módon nem végezhető el. Nekem meggyőződésem, hogy… - és ehhez a
szűk időkerethez kellett, hogy az elnök úr javaslatot tegyen a technikára is, ami szerintem ezer
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sebből vérzik. Én azt gondolom, hogy nem lehet úgy ennek a munkának nekilátni, hogy nagy
tekintélyű intézményeket, személyeket fölkérünk, hogy küldjék meg a javaslatukat, közben
meg nem mondjuk meg a célt. Bocsánat, hogy egyszerű hasonlattal élek, de hogyha mi
fölkérünk mesterszakácsokat, hogy tegyenek javaslatot receptekre, és nem mondjuk meg,
hogy mit akarunk sütni, tortát vagy húst, akkor nem biztos, hogy a külön-külön érkező
receptekből valami összeállítható.

Tehát én azt gondolom, hogy a célt, hogy milyen célt fogalmaz meg, hogy milyen
célkitűzést ambicionál ez a bizottság, hogy milyen célkitűzések, elvek, értékek mentén akarja
az új alkotmányt összerakni, megszerkeszteni, az szükséges ahhoz, hogy tudják azok az
intézmények, személyek, akik felkérést kapnak, hogy adják hozzá a maguk tudását,
elképzeléseit, hogy egyáltalán el tudjanak indulni. (Folyamatos zaj.)

Elnök Úr! Lehet, hogy a Fidesz már eldöntötte, hogy ez hogy fog létrejönni, és biztos
bennem van a hiba, de engem nagyon zavar, hogy erre a rövid időre sem tudjuk egymást
megajándékozni a figyelmünkkel.

Szóval én azt gondolom, hogy így nem fogunk tudni hasznos javaslatokat kapni,
miközben meg persze fontos lenne. És az időből adódó párhuzamos munkavégzés is elég
lehetetlen helyzetet keletkeztet. Ugyanis, hogyha tegyük fel, ez a hét munkacsoport, aminek a
tagolása egyébként egy korrekt szakmai, szakmapolitikai javaslat, de elkezd ez a hét
munkacsoport egymással párhuzamosan működni, és hogyha nincsen valami sorvezető, ami
alapján dolgozhatna, például a III. Munkacsoport, a kormányzati rendszer, a
hatalomgyakorlás formái és az V., a helyi önkormányzatok, ezek egymásnak tökéletesen
ellentmondó javaslatokkal állhatnak elő, ha előtte nincs egy sorvezető, ami alapján azt meg
lehetne mondani, hogy legalább funkció szintjén milyen funkciót szánunk az
önkormányzatnak és milyen funkciót az államnak. Mert utána lehet továbbhaladni az
alkotmányos szabályozásban. Itt a legnagyobb jó szándékkal is hét olyan részmunka érkezhet,
amelyek nem lesznek egymással köszönőviszonyban sem, és nem fogjuk tudni összefésülni
egy korrekt, egy koncepció mentén felálló alkotmánnyal.

És egyébként az idő rövidsége akkor is igaz, hogyha mondjuk én el tudom fogadni azt
az álláspontot, amit ma délelőtt az alkotmánybíró jelöltek meghallgatásán a Fidesz egyik
jelöltje mondott, hogy az alkotmány-előkészítéssel kapcsolatos munka nagy részét a Horn-
kormány alatt elvégeztük. Tehát az a sok munka, amit '94 és '98 között mi elvégeztünk,
előkészítettünk, az alkalmas arra, hogy most is kiinduljon belőle a bizottság. De én azt
gondolom, hogy december végéig ezt ezzel az igénnyel és ezzel az igényességgel elvégezni
nem lehet.

Úgyhogy, tisztelt elnök úr, nekem az lenne a javaslatom, fontolja meg még egyszer a
bizottság, hogy ebben az időintervallumban mi az, amit el tudunk végezni és mi az, amit nem.
Érdemes lenne úgy hozzáállni ehhez a munkához, hogy ebből tényleg az a végeredmény
jöjjön ki, amit valamennyien szeretnénk.

A Magyar Szocialista Párt szívesen részt vesz ebben a munkában, de hogyha annak
tapasztaljuk meg még további jeleit, a határidő már egy ilyen jel volt, de annak tapasztaljuk
meg további jeleit, hogy ez az egész bizottság csak egy szépségflastrom, és egyébként meg
már minden eldőlt valamilyen számunkra ismeretlen műhelyben, akkor nyilván újra meg kell
gondolnunk, hogy hogyan és miként veszünk részt ebben a munkában.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Apáti István képviselő úr!

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Ha megnézzük az
elképzeléseik ismertetésére felkértek jegyzékét, akkor egy szembeötlő, sőt egyenesen durva
hiányosságot tapasztalunk, és erre egyben tennék is javaslatot: nem látom legalább az elcsatolt
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területeken élő civil szervezetek vagy pártok felsorolását vagy megjelölését ebben a
sorrendben. Azért használtam ezt a kifejezést, mert jól tudjuk, hogy a határon túli magyarok
kifejezés jóval tágabb értelmű, de legalább a trianoni békediktátum során elcsatolt
nemzettestvéreinkről nem mondhatunk le, illetőleg nem tartanám igazságosnak és
méltányosnak, hogyha ők nem fejthetnék ki az álláspontjukat.

Úgy gondolom, egyenesen álságos lenne, hogyha a kettős állampolgárságról szóló
törvény megszavazásával mint aki jól végezte dolgát akár a parlament, akár pedig az eseti
bizottság itt befejezettnek tekinti az össznemzeti vagy összmagyar gondolkodást. Ezért
feltétlenül javaslom, hogy legalább az elcsatolt területeken élő magyar szervezetek
szerepeljenek az elképzeléseik ismertetésére felkértek jegyzékében.

Köszönöm.

ELNÖK: (Jelzésre:) Hargitai János képviselő úr!

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP): Köszönöm a szót… (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Mi
jelentkeztünk, bocsánat, elnök úr, már korábban! Jelentkeztem már korábban!)

ELNÖK: Én ezt tudom, képviselő úr, csak a Házszabály szerint a pártok között váltjuk
a hozzászólásokat. Úgyhogy Apáti képviselő úrnak megadtam a szót, és most Hargitai
képviselő úr kap szót, utána Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr fog szót kapni. Közben mi
jegyezzük a felszólalásra jelentkezőket, és én a Házszabály szerinti sorrendben megadom a
szót.

Tehát tessék, Hargitai János képviselő úré a szó!

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Lamperth Mónika
megszólalásához kapcsolódva mondanék egy gondolatot. Na, nem azt a gondolatsort
továbbfejtve, hogy valami már el van döntve, és mi csak szépségflastromként ülünk itt, mert
komolyan gondoljuk, és azt is remélem, hogy a szocialisták is komolyan gondolják az
ittlétüket.

Azonban azt a gondolatát fontosnak tartom, hogy valamelyest a bizottság irányt adjon
ahhoz, hogy mire kérjük fel a megszólaló intézmények vezetőit. Talán azzal kezdem, hogy én
nem szűkíteném le az alkotmányjogi tanszékekre. Tehát ha megszólítunk valamit, a jogi
egyetemeket szólítsuk meg, mert persze amit mi létrehozunk, az alkotmány, az egy közjogi
termék alapvetően, de mondjuk a közpénzügyi szabályok tekintetében nem vagyok benne
biztos, hogy az alkotmányjogi tanszékek nagyobb tudással rendelkeznek, mint mondjuk a
pénzügyi tanszékek. Tehát én megszólítanám egyszerűen az egyetemek rektorait, és a
rektornak lesz annyi esze, hogy azt nyilvánvalóan a megfelelő tanszékek bevonásával fejtik ki
majd az álláspontjukat.

És akkor a közpénzügyi kérdéseknél maradva: én értem az elnök úrnak, helyeslem is
valahol azt a logikáját, hogy valamifajta mederben tartja azokat az intézményeket, amelyek
megszólalnak, alkotmányban szabályozottak. És talán amikor a munkacsoportok felállnak, a
munkacsoportoknak is mondjuk lehetőségük van, feltételezem, továbbiakat megszólítani. De
az egy időveszteség, mert szeptember 7-ére fognak felállni a munkacsoportok. Ha azoknak
akkor lehetősége van mondjuk a közpénzügyi gondolkodáson belül másokat is megszólítani,
jelesül a Költségvetési Tanácsot vagy PSZÁF-ot például, akkor az időveszteség, mert
szeptember végéig várunk anyagot, tehát az ő anyagaik megcsúszhatnak. Ezért megfontolom,
hogy mondjuk akár az elnöknek adjunk további jogosítványokat, és szólítson meg olyan
intézményeket, amelyek nem biztos, hogy az alkotmányban szabályozottak, de fontos lenne
ebben a kérdésben, hogy kifejtsék az álláspontjukat.
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És akkor a mondandóm lényegére térve - ha közpénzügyi kérdések kapcsán mutatom
be, akkor ez érthető lesz. Tehát nem arra szólítanám meg az ÁSZ elnökét, hogy az ÁSZ-ra
vonatkozó szabályozást fejtse ki, a bankelnök pedig a Nemzeti Bankra vonatkozó
szabályozást, hanem a közpénzügyek kapcsán fejtsék ki álláspontjukat, amiben az ő
intézményük is ott van, hogy a rendszert lássák maguk előtt. Mert így már lehetőség lesz arra,
az egy érdekes álláspont lesz, hogy mondjuk egy bankelnök mit szeretne látni általános
szabályozási mondatokként közpénzügyek kapcsán az alkotmányban, hol helyezi el az ÁSZ-t,
hol a saját intézményét, mit gondol a Költségvetési Tanácsról. Tehát az egész problémakörről
fejtsék ki az álláspontjukat, és ne szűken csak a saját intézményükre. Mert ha csak szűken a
saját intézményükről fognak beszélni, ha azt részletesebben ki is dolgozzák, akkor főleg előáll
az a helyzet, amit Lamperth Mónika mondott, hogy egymással viaskodó álláspontok lesznek
egy-egy munkacsoporton belül is. Tehát legalább a rendszert egészében akarják
megfogalmazni. Ennyi, amit felvetettem.

És ha nem volt érthető: ha valami különbséget akarunk tenni alkotmányban
megszabott intézmények között, mondjuk, hogy ők a rangosabbak, és ezért őket a bizottság
kéri fel az álláspontjuk kifejtésére, én azt el tudnám képzelni, hogy egy következő körben
megnézzük azokat az intézményeket, amelyeket felkér az elnök. Hogy ne történjen
időveszteség. Most jelesül, mondjuk, a PSZÁF-ra gondoltam vagy a Költségvetési Tanácsra
gondolok, mert az ő álláspontjuk azért fontos lenne a közpénzügyi szabályrendszer kapcsán.
Ilyen meggondolásból még, mondjuk, másokat, más feltételezett munkacsoporton belül is el
tudnék képzelni.

De a dolog lényege az, hogy rendszerszerűen fogalmazzák meg legalább egy
munkacsoportra vonatkozó teljes területre vonatkozó szabályozási elképzeléseiket is, ne csak
a saját intézményükre, mert abból semmi nem fog kijönni.

ELNÖK: Köszönöm. Mielőtt szót adnék, mivel a képviselő úr kifejezett módosító
javaslatokat tett, értelmezném a javaslatokat, és kérem, hogy javítson, ha nem jól mondom.

Egyben az egyik javaslatra adnék egy további információt. A tanszékek. Valóban itt
már az egyszerű áttekinthetőség kedvéért az szerepel, hogy az egyetemek alkotmányjogi
tanszékei. Az egyetemek alkotmányjogi tanszékeihez intézett leveleket megkapná másolatban
a rektor is és a dékán is. Tehát az egyetem rektora, illetőleg a jogi kar dékánja. De a tanszéki
levelekben feltétlenül felhívnánk a figyelmet arra, hogy vonják be a véleményalkotásokba
azokat a társtanszékeket is, mint például a pénzügyi jogi tanszék képviselői vagy adott
esetben - ez egyetemenként eltérő lehet -, mondjuk, nemzetközi jogi tanszékek, közigazgatási
jogi tanszékek képviselői, amely tanszékeken adott oktatók, adott tudományág adott művelői
alkotmányjogi jelentőségű kérdésekkel foglalkoznak.

Nagyon nehéz lenne dékáni szintre telepíteni ennek a megszervezését. A dékán és a
rektor tájékoztatása az egyetemi autonómia és az egyetem rendjének a tiszteletben tartása
jegyében történne, de erre felhívnák a tanszékek figyelmét. Sőt még egy, amit nem mondtam.
Nem várható el az egyes egyetemek tanszékeitől sem, vagy oktatóközösségtől - nevezzük
inkább így - sem, hogy homogén véleményeket fejtsenek ki.

Tehát eleve utalnánk arra a hozzájuk intézett levélben - és ugyanez vonatkozik a
Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetére is -, hogy az eltérő vélemények
megjelenítése, ha ilyen van, az is fontos számunkra. Tehát szívesen vesszük, sőt kérjük az
eltérő véleményt.

Tehát itt kétségtelenül van egy felelősség arra nézve, hogy ezt a munkát megfelelően
megszervezzék, de én azt gondolom, hogy ilyen levél keretében a képviselő úrnak az az
észrevétele kezelhető.

A másik javaslat egy olyan javaslat, amit fel fogok tenni szavazásra - hogy mondjam?
-, nem nagyon hálás feladat, de ha a bizottság azt mondja, hogy bizalmát belém helyezi, akkor
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én vállalom azt, ha erre a bizottság felhatalmaz, hogy alkotmányban nem intézményesített, de
más törvényekben intézményesített szerveket szintén felkérek véleménynyilvánításra. Mert
elfogadom egyébként, amit a képviselő úr elmondott logikailag a közpénzügyi igazgatás,
egyáltalán a közpénzügyek alkotmányjogi kérdéseiről, hogy ott lehetnek még olyan szervek,
amelyek nem az alkotmányban intézményesítettek.

Én a javaslatomat annak a szem előtt tartásával tettem meg, hogy nagyon világosan
körülhatárolt kört akartam megjelölni képviselőtársaimnak: az államhatalmi ágak képviselőit,
illetőleg az alkotmányban intézményesített állami szervek képviselőit, fel is soroltuk ezeket.
Ha már itt tartok - elnézést! -, kakukkfiókának látszik a hét önkormányzati érdekképviselet, de
ez azért szerepel itt, mert bár nem alkotmányban intézményesített szerv, hanem
érdekképviselet, de az önkormányzat az egyetlen olyan hatalmi ág, aminek nincs
egyszemélyes képviselője. Tehát itt erre is gondoltunk.

Sőt, ha már a szervek körében vagyunk, akkor a nemzeti és etnikai kisebbségeket mint
külön kört azért tüntettem fel, mert az alkotmány kimondja, hogy a nemzeti és etnikai
kisebbségek államalkotó tényezők. Ez egy sajátságos, különleges alkotmányjogi státust ad a
nemzeti kisebbségek tekintetében.

Én a többi felszólalásra nem akarok reflektálni, erre csak azért tértem ki, mert
tulajdonképpen egy módosító javaslatot értelmeztem. Ebből tehát, ha a képviselő úr is
egyetért, azt fogom feltenni szavazásra a vita lezárulta után, ami felhatalmaz engem
törvényben nevesített további szervre - és nem többre. Mert szélesebb körű felhatalmazást
nem szeretnék, mert óhatatlanul abból a szempontból megoldhatatlan feladat elé kerülnénk,
hogy kitennénk magunkat a megkülönböztetés vagy nem egyenlő kezelésmód vádjának, amit
nagyon szeretnék, ha a bizottság munkája egy ilyen természetű - hogy mondjam? - kifogás alá
nem esne.

Köszönöm. Elnézést kérek, hogy itt most hosszabban reflektáltam. Most adom meg a
szót Gaudi-Nagy Tamás képviselő úrnak.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Először is, ha
szabad, hadd kezdjem egy technikai kéréssel a termet üzemeltető személyzet vonatkozásában.
Tudom, hogy nagyon nemes dolog a magyar nyelven kívüli más nyelveket népszerűsíteni, de
bevallom őszintén, engem nagyon zavar, hogy ott folyamatosan megy egy Szlovákiát jelző
felirat, a magyar alkotmányról szóló emelkedett hangulatú megbeszélésen kicsit abszurdnak
érzem. Tehát kérem az intézkedését, hogy a terem méltóságát teremtsük meg a helyhez
megfelelően. Tudtommal nem fordítják jelenleg az ülést a többieknek, tehát nem kell
ismeretet szereznünk arról, hogy cseh vagy szlovák nyelvre fordítják-e.

ELNÖK: Leállítjuk, képviselő úr. Úgy tudom, hogy nem fordítják, amiről beszélünk,
nem erről van szó, hanem automatikusan működik. A visegrádi négyek miniszterelnöki
találkozója itt volt, a mi ülésünket megelőzően. A tolmácsokat jelző feliratról van szó. De
nincs ott tolmács, meg lehet győződni róla.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Most nem ez a probléma, bocsánat, csak
tényleg olyan morbidnak tűnik nekem, hogy a magyar alkotmányról, az ezeréves történeti
jogfolytonosságunkról beszélünk…

ELNÖK: Képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): …és Szlovákia nevét kell látnom 5
másodpercenként felvillanni.
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ELNÖK: Képviselő Úr! Megengedné, hogy befejezzem? Nincs tolmács, nem
fordítják, arról van szó, hogy a technika elszabadult, de intézkedünk arról, hogy az elszabadult
technikát megfékezzük. Ha ezzel sikerült megnyugtatnom, akkor a képviselő úr folytathatja a
felszólalását.

Parancsoljon!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok
elvonatkoztatni ettől a zavaró körülménytől. Tényleg komoly a dolog, és azért szeretném
igazából egy picit sokkal egyetemesebb szintre visszaterelni a témát, hiszen végül is itt most
elnök úr megnyitotta a hozzászólások sorát az ügyrend, napirend kérdéséhez, és azt
gondolom, hogy kicsit elmentünk a technika irányába.

Tehát nagyon fontos az, hogy most az egyetemeket hívjuk-e meg vagy az
alkotmányjogi tanszékeket, nagyon fontos, hogy a PSZÁF legyen meghívva, vagy milyen
formában közli a véleményét, de úgy gondolom, hogy itt nagyon sok alapkérdés nyitott.
Vegyük magunk elé az elfogadott határozatot. Azt gondolom, hogy ehhez kellene hogy
keményen tartsuk magunkat. Itt a határozat azt fogalmazza meg, hogy mi a feladata a
bizottságnak. Egymondatos feladatot ad - a többi lényegében ennek az előtörténete -,
mégpedig azt, hogy új alkotmány alapvető elveire vonatkozó országgyűlési határozati
javaslatot terjessze az Országgyűlés elé.

Ez azt jelenti, hogy alapvető elvekre vonatkozó határozati javaslat elkészítésének a
munkája van előttünk. Tehát igazából nem tudom. Hogy mondjam? Tehát a technikai
oldaláról is magunk előtt kellene látnunk ezt a célt, meg a tartalmi oldaláról is előttünk
kellene látni ezt a célt, és most úgy érzem, hogy nagyon elveszünk a részletekben. Különösen
a munkacsoport-struktúrával kapcsolatban szeretnék már mindjárt konkrétan hozzászólni és
javaslatokat is tenni.

Én abszolút nem értek egyet azzal, hogy az I. számú munkacsoport az alkotmányos
alapértékekkel foglalkozzon. Tehát azért szakítsuk le az alkotmányos alapértékek kérdését,
legyen egy munkacsoportban ki tudja hányaknak a belső vitája, focizzák le egymás között,
küzdjék le, s utána majd lesz valami koncepció. Azt gondolom, hogy a legfontosabb
alapértékek eldöntése, nyilván sokat ne kerteljünk, nyilván a Jobbik-frakció ebben elég
markáns állásponttal rendelkezik, mégpedig két dolog: a történeti jogfolytonosságot helyre
kívánja-e állítani az Országgyűlés - ahogy egyébként az összes joghelyreállító
szabadságküzdelmünknek minden törekvése erre irányult -, és emellett a Szent Korona-tan
elveit meg kívánja-e jelentetni az alkotmány szövegében, legyen az akár preambulum vagy
pedig a normaszöveg.

Tehát nem akarok belemenni a vitába, még az érdemi munkába, de úgy érzem, hogy
nagyon nagy hiba lenne szétdarabolni. A mai egészségügynek a hasonlatát hoznám ide talán,
hogy a mai orvostudománynak egy nagyon nagy problémája, hogy elkezdi külön vizsgálni a
betegnek a lábát, kezét, fejét, és nem az egészet vizsgálják. Szerintem itt az egész testet, tehát
az alkotmánytestet kellene vizsgálni.

Ráadásul olyan alapkérdéseket is el kéne dönteni, hogy helyes-e egyáltalán az
alkotmányozás szó, az alkotmány szó megfogalmazása. Éppen most volt az alkotmánybíró-
jelöltek meghallgatása, Zétényi Zsolt, a Jobbik jelöltje nagyon szépen levezette mint a Szent
Korona-tan egyik tényleg legnagyobb magyarországi ismerője, hogy nem is helyes igazából
alkotmányalkotásról beszélni, hanem alaptörvény-alkotásról kellene beszélni. Nyilván ez már
egy vitatható dolog lehet, tehát elismerem, hogy ez valakinek esetleg nem tetszik vagy más a
véleménye, csak ilyen alapkérdéseket szerintem semmiképpen nem szabadna kiszakítani.

Tehát nekem az a tételes javaslatom, hogy itt az I. számú munkacsoportot azt ne a
munkacsoport vitassa meg, hanem ez a plénum vitassa meg, ennek a bizottságnak a feladata,
hogy ezeket az értékeket döntse el. Már csak azért is fontos dolog ez, mert ugyan, és én
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nagyon remélem, és megnyugtat engem a kormánytöbbség abban, hogy a határozati
javaslatnak a parlamenti vitájánál több módosító javaslatot terjesztettünk elő, Apáti István
képviselőtársam is, én is. Én konkrétan kifejezetten arra irányuló javaslatot terjesztettem elő,
hogy ne csak az emberi és állampolgári jogok érvényesülését vizsgáljuk meg, hogy annak
vajon megfelelően eleget tesz-e a jelenlegi alkotmány, hanem a történeti jogfolytonosságunk
és történeti alkotmányosságunk értékei vajon megfelelően jelennek-e meg vagy milyen
mértékben jelennek meg.

Tehát én azt javasolnám, hogy a következő ülésen, legalábbis egy-két ülést minimum
szerintem, javaslom, hogy ennyit szánjunk rá, hogy ezeket az alapkérdéseket vitassuk meg,
hogy egyáltalán milyen irányba akar menni az alaptörvény-alkotás során az Országgyűlés
ezen bizottsága. Én jelzem előre is, és kérem is konkrétan a jobbikos képviselőtársakat, de
mindenkit, ha lehet, hogy kifejezetten használjuk a történeti összefüggésekben helyes
alaptörvény szót és megnevezést, mert azt gondolom, ez a korrekt.

És itt konkrétan idéznék is - ebben a körben már csak egy mondat - Zétényi Zsolttól
egy gondolatot, azt írja, hogy 1990. május 2-án, még idegen megszállás alatt, formailag
szabad választások után alakult meg az új Országgyűlés. A jogtechnikai jogfolytonosság
megmaradt az önkényuralmi rendszerrel. Az alkotmányos jogfolytonosság létrejött az 1946-
ban kikiáltott köztársasággal, de a történelmi alkotmány jogfolytonossága nem állt helyre,
átmeneti provizórikus állapotban élünk, nemcsak alkotmányjogilag, hanem gazdaságilag,
erkölcsileg, kulturálisan. Az átmeneti időszak húsz éve, most itt elvileg a politikai nyilatkozat
alapján lezártnak nyilváníttatott, de engedtessék meg, hogy mi egy picit másként gondoljunk.
Tehát mi úgy gondoljuk, hogy itt azért minden még nem rendeződött el az alkotmányjog
eszköztárával, és igenis, a jogfolytonossághoz való ragaszkodás volt az a legfőbb értékmérő
az összes joghelyreállító szabadságküzdelemben, amelyet eleink végeztek. Arra is felhívnám
a figyelmet, ahogy Zétényi Zsolt elmondta, hogy 33 generáció van előttünk, tehát 33
generáció volt előttünk már, akik a magyarság színeiben küzdöttek történelmi jogainkért.
Tehát óriási felelősségű munkáról van szó.

És éppen itt, ebben a körben térnék is át a másik felvetésemre, a szakértőkkel
kapcsolatos felvetésre. Én értem az elnök úr javaslatát, amely, ha jól értem, az az, hogy
valamilyen szinten egy koncepciót állítson össze a bizottság, és utána vonjon be nevesített
szakértőket, legalábbis bizottsági szakértőket, de előtte bármely párt úgymond igénybe vehet
szakértőket, mondta az elnök úr. De én azt gondolom, hogy nem jó ez a koncepció, egy kicsit
egyszerű hasonlattal élve ez olyan, minthogyha valaki saját maga elkezd egy házat felépíteni,
félig felépítette, és akkor hív egy kőművest vagy egy építőmestert, hogy akkor tessék
megnézni, hogy mit építettünk föl. Tehát az alapok lefektetése a legeslegfontosabb kérdés,
majdnem hogy ezután már szinte el is lehetne engedni a szakértőket vagy legalábbis egyfajta
megfigyelő szerepbe kerülhetnek javaslatom szerint.

De én azt javaslom, hogy igenis, a bizottság már az első pillanattól kezdve, a munka
komolyságának a megőrzése érdekében vonjon be szakértőket, és ha lehet, itt azért
valamilyen szinten én a paritásos elvet javaslom visszaszüremeltetni a rendszerbe, tehát hogy
legalábbis minden párt részéről legyen egy olyan szakértő, akit majd a többség elfogad,
megválaszt szakértőnek. Nyilván felelőssége lesz minden pártnak abban, hogy tényleg
valóban szakértőket javasoljon erre a feladatra.

Továbbmenve: a hivatalvezető úr, ha jól értettem, jelölésre került hivatalvezetőnek,
talán ahogy az elnök úr jelezte. Bevallom őszintén, hogy egy picit zavarba estünk itt a
képviselőtársaimmal, mert tényleg nem nagyon ismerjük a kedves urat, tehát nem tudom,
hogyha esetleg egy szakmai önéletrajzot vagy egy rövid szakmai bemutatkozást kaphatnánk,
azért az mindenképpen megnyugtató lenne. Lehet, hogy a mi műveletlenségünk az oka ennek,
de nem volt még eddig alkalmunk őt jobban megismerni. Nyilván ezután tudnánk
megalapozott döntést hozni.
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Itt elhangzott aztán - másik témára áttérve -, hogy mennyire támaszkodik a bizottság,
szerintem arról kellene egy elvi döntést hozni, hogy mennyire támaszkodik a korábban ezen a
téren már akár az Országgyűlés, akár kormányok által elvégzett munkák eredményeire. Tehát
szerintem erről egy komoly elvi döntést kell hozni. Ugyanis, bevallom őszintén, hogy bennem
megfagyott a vér, amikor Stumpf István alkotmánybíró-jelölti meghallgatásán azt jelezte,
engem közel sem töltött el olyan nagy boldogsággal, mint Lamperth Mónikát, hogy bizony
gyakorlatilag azt jelezte, hogy igen, itt az elmúlt nyolc évben komoly alkotmányozási
előkészítő munka zajlott, és tulajdonképpen a munka nagy része el van végezve, csúnya
szóval mondva. (Novák Előd megérkezik az ülésre.)

Én ezt nagyon erőteljesen vitatnám, sőt, aggályt keltőnek érezném, hogyha ezen az
úton mennénk tovább, hiszen gyakorlatilag akkor egyrészt megkötné a kezünket ez a
koncepció. Nyilván, gondolom, senki nem lesz eltiltva attól, hogy ezt olvasgathassa,
nézegethesse, vagy akár ki is lehet háttéranyagként osztani az érintetteknek, bizottsági
tagoknak. De az, hogy ezt most kvázi mint egy iránymutatást tekintsük és hogy ebből
dolgozzunk… Itt pont a Ptk. hatályon kívül helyezése vitájában hangzott el nagyon
szimpatikus érvként, mi is támogattuk, hogy született egy Ptk., sajnos egy nem jó végleges
formában, és újrakezdi tulajdonképpen a kodifikációt a kormányzat. Én is ezt javaslom. Tehát
itt azért ne tekintsük semmilyen formában, még árnyékában sem jogfolytonosnak mondjuk itt
tényleg a Medgyessy-Gyurcsány-Bajnai-időszak alkotmányozási törekvéseivel ezt a
mostani… (Dr. Lamperth Mónika: Horn-kormány.) Ha a Horn-kormány, akkor meg pláne ne,
a pufajkás miniszterelnök kormányát meg végképp ne tekintsük ilyen szempontból, még
hogyha ott szakértők is vettek részt, a legnagyobb tisztelettel, ezt kell mondanom. Tehát itt az
egész alkotmányozás, azért nyilván, gondolom, nem kell itt mondani, alkotmányjogászok,
jogászok ülnek elsöprő többségben, tehát itt egyszerűen súlya van mindennek, tehát annak,
hogy milyen forrásból táplálkozik a munka és milyen megfogalmazások születnek.

A munkacsoportokra egy picit visszatérve - elnézést a csapongásért - itt tennék egy
konkrét javaslatot viszont egy másik munkacsoportra, ami itt nincs megjelölve, mégpedig a
nemzetközi egyezményekkel kapcsolatos viszonyrendszer meghatározására. Mert ez egy
alkalom arra, hogy gyakorlatilag a magyar állam most, ha jól érzékelem, úgy érzi, hogy
eljutott egy olyan időponthoz, hogy most hátradől, és mindent megvizsgálni, mindent
felülvizsgál. Ezen a mércén, úgy gondolom, hogy a nemzetközi egyezményeket is felül kell
vizsgálni, konkrétan most nyilván egy kicsit provokatív dolgot mondok, a halálbüntetést tiltó
Európa tanácsi egyezmény, de mondhatnék sok minden mást is. Tehát meg kell nézni, hogy
mi az, amihez fönn kívánjuk tartani a jogviszonyunkat, maradéktalanul kötőerőt jelent. Hiszen
azért ne legyen nagy illúziónk, a legnagyobb vita ma már Európában az alkotmányozásra az
az, hogy az Európai Unió és az integrációs különböző szervezetek szabályaihoz képest
mennyire szuverén egy állam az alkotmányozásban. Tehát erről nagyon határozottan
beszélnünk kell, és például én nem nagyon mernék mondjuk tényleg szakértők nélkül
komolyabban belemélyedni ebbe a munkába. Tehát ezt én mindenképpen javaslom.

Az elképzelések ismertetésére felkértek jegyzéke körében, csatlakozva Apáti István
képviselőtársamhoz, én is mindenképpen javasolnám az elcsatolt területek magyarságának
beemelését, illetve tulajdonképpen azért vannak olyan civil szervezetek, amelyek
különlegességüknél, súlyuknál fogva mindenképpen, azt gondolom, hogy méltóak arra, hogy
őket kvázi erre a listára fölvegyük, tehát őket ne csak ilyen egyéb civil szervezet
kategóriájában kezeljük, hanem igenis nevesítetten kérjük meg az ő véleményüket. Itt
konkrétan elsősorban a Magyarok Világszövetségére gondolok, amely egy 1938-ban
létrehozott összmagyar civil szervezet. Még ha igen viharos is volt itt az elmúlt tíz év, sajnos
jórészt a megkurtított, elvett költségvetési támogatás miatt, de gyakorlatilag úgy gondolom,
hogy egyrészt letett már az asztalra nagyon sok értékes munkát ebben a tárgyban, tehát
nemcsak arról van szó, hogy most érdemben szólaljon meg. A másik oldalról pedig vannak
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olyan komolyabb jogvédő és jogi szervezetek, amelyeknek a szava szintén, úgy gondolom,
hogy súlyos ebben az ügyen. Tehát gondolok a Független Jogász Fórumra például, vagy a
Nemzeti Jogvédő Alapítványra, de nyilván lennének még mások is, mások is javasolhatnak
bármit.

A jogtudomány képviselői körében a Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi
Intézete került megjelölésre, ez nyilván egy méltánylandó, kvázi tekintélyelvű megjelölés, de
mint tudjuk, a Magyar Tudományos Akadémiában, finoman fogalmazva, nem igazán jelennek
meg minden tudományterületen a nemzeti érdekek kellő súllyal.

ELNÖK: Ellenzi a képviselő úr?

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nem ellenzem, csak jelzem az ezzel
kapcsolatos aggályomat, illetve nyilván egyfajta kiegyensúlyozottságra kellene törekedni.
Tehát ezért utaltam arra, hogy nagyon szürke és sovány lenne így a lista, ha ezeket a
súlyosabb vagy komolyabb civil szervezeteket külön nevesítetten ne kérnénk fel. De meg
merném kockáztatni, hogy bizonyos összbírói egyesületeket is, ügyészi egyesületeket meg
lehetne keresni, tehát olyan jogász szakmai - Magyar Jogászegylet. Nagyon hiányolom
ügyvédként - most tűnik fel - például a Magyar Ügyvédi Kamara álláspontját is. Végül is itt
azért hatezer gyakorló ügyvéd munkáját úgymond, segítik, képviselik. Ugyanígy a közjegyzői
kamara, a végrehajtói kamara. Tehát itt azért az ő munkájukat igen jelentősen befolyásolja, és
nemcsak az ő részterületük miatt. Elnézést, hogy ennyire nyúlok, de itt azért elég komoly
kérdésekről van szó.

Két zárógondolat lenne még, amit viszont nagyon fontosnak érzek. Elnök úr itt tett egy
olyan utalást, hogy tulajdonképpen érezze magát mindenki felhatalmazva arra, hogy ilyen
párhuzamos koncepciókat is készítsen, ha esetleg nem tetszik neki az irány, vagy valami
ilyesmit éreztem a szavaiból, amiből egy kicsit azt érzem ki, hogy nem törekszik a bizottság a
konszenzusra. Tehát azt gondolom, hogy függetlenül attól, hogy itt azért egy ilyen összetételű

testület állt össze, amilyen - nyilván hozzáteszem, mi semmiképpen nem ilyet hoztunk volna
létre, hanem egy paritásos elvű szervezetet -, de ha már ilyen jött létre, azért semmiképpen ne
a többségi elv legyen a reflexszerű eldöntési szempont, hanem tényleg törekedjünk egymás jó
értelemben vett meggyőzésére. Erre a Jobbik-frakció mindenképpen nyitott lesz. Bízunk
abban, hogy azért az érveink meghallgatásra találnak, és mi is nyitottak próbálunk lenni más
érvekre.

Végül pedig az elfogadás. Tudom, ez egy kicsit már több, mint amit a határozati
javaslat előír, de nyilván nem vagyunk elzárva attól, hogy ebben a határozati javaslatban arról
is szóljunk, hogy miképpen kerülne sor a majdan kialakítandó alaptörvény nép általi
minősítésére.

ELNÖK: Ez érdemi kérdés.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Így van. Ezt azért vetném csak fel…

ELNÖK: Ez része lesz a koncepciónak.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez megnyugtató, mert a ’89. évi XVII.
törvény, a korábbi népszavazási törvény 7. §-a népszavazásra bocsátandónak rendelte az
alkotmányt. Tehát gyakorlatilag azt gondolom, ezt az utat semmiképpen nem szabadna
megspórolni, mert akkor tényleg…

ELNÖK: Ezt meg fogjuk vitatni.
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Jó, jó. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Képviselő úr, akkor engedje meg, értelmezem a módosító javaslatait.
Egy tekintetben megkérdezem, hogy nem elégíti-e ki a válaszom. Az alkotmányos

alapértékek témája pont arról szólt, amiről ön beszélt hosszadalmasan, hogy történeti
alkotmány és az egyéb kérdések. Tehát az a munkacsoport kezelné ezt a kérdést. De ha
kívánja, felteszem szavazásra, hogy ha az alkotmányos alapértékekről kialakult valami, a
bizottság külön tartson egy ülést. De akkor az kell, hogy az alkotmányos alapértékekről szóló
bizottság, be sem várva más véleményeket, szeptember elején ezt dolgozza ki.

Nagyon örülnék egyébként, ha a képviselő úr ebbe a bizottságba jelentkezne.
Feltételezem, hogy nem is kell külön kérnem, mert nyilván érdekli a téma.

Vagy megfelelő az, hogy az alkotmányos alapértékekkel is dolgoznak, és akkor majd
októberben lesz vita. Válasszon, hogy melyik felel meg! Felteszem szavazásra a kérdést. Most
már nem akarok szót adni, mert nem kell részletezni, úgy értve, hogy nem kell még egyszer
elmondani, amit elmondott.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nem akarom, csak pontosítani szeretném,
tehát én ezt a…

ELNÖK: Az a kérdésem, képviselő úr, hogy feltegyem-e szavazásra a javaslatát, vagy
elfogadja azt, hogy az alapértékekbe beletartozik az, amiről ön beszélt.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nem ez volt a javaslatom. A javaslatom az
volt, hogy ne jöjjön létre egy ilyen önálló munkacsoport, hanem az alkotmányos alapértékek
kérdését a bizottság, úgymond, plenáris szinten…

ELNÖK: Jó, képviselő úr, ezt szavazásra fel fogom tenni. Írjuk fel.
Szavazásra teszem fel aztán azt a kérdést, hogy az általunk javasolt szakértői

megoldással szemben az ön által javasoltat járjuk-e. Ez lesz a második szavazás.
Szavazásra fogom feltenni azt a kérdést, hogy legyen-e külön munkacsoport a

nemzetközi egyezmények tekintetében. Azért annyit hadd jegyezzek meg, hogy ha nagyon
sok munkacsoportot csinálunk, akkor kizárjuk a kisebb frakciók érdemi részvételét. Tehát én
nem értek ezzel egyet, hogy az külön munkacsoport legyen, de szavazás lesz róla.

Szavazás lesz végül arról a kérdésről, hogy külön társadalmi szerveket megszólítsunk-
e vagy sem. Én rögtön megjegyzem, a magam véleményét ki is fejtettem, ezt ellenzem, mert
se határon belül, se határon kívül, minden szervezetnek módja van jelentkezni. Már van
egyébként szervezet, amely jelentkezett, képviselő úr, tehát, akiket érdekel az alkotmányozás
- gondolom, ilyen lesz a Magyarok Világszövetsége is -, az jelentkezni fog. Úgyhogy én ezt a
megoldást ellenzem, de szavazásra ez a kérdés is fel lesz téve, hogy támogatja-e a bizottság
azt, hogy társadalmi szervezeteket szólítsunk-e meg külön.

Engedelmet, más következik a felszólalásra, ezek voltak a javaslatai. Megadom a
szót…

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Elnök úr, nem ez volt a javaslatom. Tehát az
volt a javaslatom, hogy konkrétan nevesítetten néhány olyan szervezet. Nem az, hogy
általában társadalmi. A Magyar Ügyvédi Kamara nem egy társadalmi szervezet.

ELNÖK: Úgy fogom feltenni a kérdést szavazásra, akar-e a bizottság nevesített
társadalmi szervezeteket és köztestületeket megkeresni.
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Bárándy Gergelyé a szó.

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök
úr. Tisztelt Bizottság! Csak nagyon röviden utalni szeretnék arra, amit a bizottság
megalakulása kapcsán az általános vitában mondtam. Abból is csak egy elemre. Úgy tűnik és
úgy tűnt akkor, hogy a bizottság felállítását a Fidesz vagy a miniszterelnök egy szükséges
rossznak gondolja; úgy gondolja, hogy ez a bizottság nem több egy szükséges rossznál, egy
akadálynál, ami a kormányfő alkotmányozó elképzelése és a kész alkotmány között tornyosul,
így hát ezt meg kell alkotni.

Többek között abból lehetett ezt a következtetést levonni, hogy az egyéves
mandátumot, amiről egyébként Lamperth Mónika képviselőtársam beszélt, fél évre
csökkentette az Országgyűlés. Nagyon sokan kritizáltuk akkor ezt a döntést.

Elolvasva a bizottság tevékenységének tervezett ütemezésére tett javaslatot, illetve
meghallgatva elnök úr elképzeléseit, őszintén szólva, és a bizottság minden tagja iránti
nagyrabecsülésem mellett, ugyanez a véleményem kristályosodik ki.

Ugyanis, ha megnézzük ezeket az időpontokat, akkor lehetetlenség ezt a munkát
minőségi módon elvégezni. Ha arra gondolnak, tisztelt képviselőtársaim, hogy akár óriási
jelentősséggel bíró, de az alkotmánynál mégis lényegesen kevéssé fajsúlyos polgári
törvénykönyv vagy büntető törvénykönyv kodifikációja hogy zajlott, illetve hogy zajlik, és ha
pontosan az önök egyébként a Ptk.-val kapcsolatban megfogalmazott kritikáját vesszük
alapul, akkor megint csak erre a következtetésre kell jussunk.

Ugyanis ezek a kódexek, úgy egyébként, ahogy Európában máshol is, évek, esetleg
évtizedek alatt készülnek el. Egy új alkotmány megalkotásához sem elegendő, azt gondolom,
és még a koncepció megalkotásához sem három, három és fél hónap, mert praktikusan erről
van szó. Hiszen, amikor érdemi munkát fog végezni ez a bizottság, az szeptember eleje lesz,
inkább három hónapot mondanék, hiszen december 10-e és 15-e között már kész javaslatot
kell az Országgyűlés asztalára letenni.

Úgy hiszem, hogy három hónap messze nem elegendő azokra a szakmai és társadalmi
vitákra, amiről elnök úr nagyon helyesen beszélt, nekem is ez a meggyőződésem, hogy ennek
így kellene lennie, és arra, hogy ezeknek a vitáknak az összegzését elvégezze a bizottság
titkársága, a bizottság ezekről tárgyalni tudjon, és ahogy egyébként komolyabb
törvényjavaslatoknál is szokás, még egy-, kettő-, esetleg háromkörös társadalmi és szakmai
egyeztetésére lehessen bocsátani.

Ugyanis, tisztelt képviselőtársaim, a törvényalkotói munka kódexek esetén,
visszatekintve a húsz- vagy akár annál több éves múltra is, nem úgy történik, hogy megküldik
a véleményüket, majd utána a parlament illetékes bizottsága vagy maga a parlament, illetve a
plenáris ülés hoz egy döntést, és az a jogszabály, az az elfogadott törvény, hanem úgy zajlik,
hogy amikor beérkeznek ezek a vélemények, akkor utána ismét egy-, két-, illetve háromkörös
társadalmi és szakmai vitára bocsátják ezeket. Én úgy hiszem és értelemszerű, hogy három és
fél hónapba, három hónapba ez nem fog beleférni.

Tehát az az én meglátásom, hogy azért nem fogadható el, és én a magam részéről azért
nem tudom elfogadni a javaslatot, mert ha rossz a keret, akkor kis korrekciókkal ez nem
javítható ki. Márpedig a keret rossz. Úgy hiszem, hogy a bizottságnak indítványoznia kéne
már most a mandátumának a meghosszabbítását. Nem tudom, hogy milyen házszabályi
lehetőségek vannak erre, ezt nem volt módom még megnézni, de meg kéne a módot erre
találni, azt gondolom. Ugyanis három és fél hónap alatt ez a munka nem végezhető el, hacsak
nem - és ez fölmerült már itt a vitában - létezik már egy kész koncepció, és ez a
munkamódszer ezt valószínűsíti, ha létezik egy koncepció, amit eddig még nem ismerhettünk
meg. Akkor viszont tisztelettel kérem, hogy tegyék le ide az asztalra ezt a kész koncepciót, és
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a színházat mellőzzük! Hogyha valóban nem színházról van szó, hanem érdemi munkáról,
akkor viszont ez a három hónap semmire nem elegendő.

Megjegyzem azt is, hogy az egyetemeknek szánt szeptember 30-ával záruló határidőbe
beleesik a nyári szünet. Persze, nyáron is lehet dolgozni, de azt azért mindenki tudja a
bizottság tagjai közül, azt gondolom, hogy az egyetemeken nyári szünet van, az oktatók nem
tartózkodnak ott. Az oktatóknak az összejövetele, az oktatók egyeztetése sokkal-sokkal
nehezebb. Az egyetemi szezon gyakorlatilag szeptember közepén kezdődik meg, két héttel a
határidő lejárta előtt. Én úgy hiszem, ez is arra utal, hogy nem komoly az egyeztetési szándék.

Ennek ellenére azt a magam részéről tudom mondani, és azt gondolom, hogy ezt
mondhatom a frakcióm mind a hét bizottsági tag képviselője nevében, hogy tudásunknak a
legjavát fogjuk ebbe a munkába beleadni, akárhány hétről, hónapról is van szó, meg fogjuk
fogalmazni a kritikai észrevételeinket, és nemcsak mi, hanem az általunk felkért szakértők is a
tudásuk legjavát fogják adni. Hiszen úgy gondoljuk, hogy ez az egyik legfontosabb nemzeti
ügy, hogy Magyarországnak egy valóban generációkon átívelő, generációk sorát kiszolgáló új
alkotmánya lehessen.

De nagyon nagy tisztelettel kérem azt, hogy a bizottság fontolja meg még egyszer,
hogy egyáltalán elegendő-e ez az idő bármire, hogy hozzákezdünk-e így a munkához.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Seereiner Imre urat kérem, tegyünk eleget Gaudi-Nagy Tamás
kérésének, és szíveskedjék bemutatkozni. Elnézést, én a részleteket illetően nem tértem ki
erre. Tessék!

DR. SEEREINER IMRE, a bizottság tanácsadója: Seereiner Imrének hívnak, 2002.
december 1-je óta a Legfőbb Ügyészség közigazgatási, hangsúlyozom, közigazgatási jogi
főosztályának vagyok az ügyésze. Ezt megelőzően, 2000 és 2002 között, a kormányváltásig
az Igazságügyi Minisztérium közjogi helyettes államtitkára voltam, azt megelőzően öt évig az
Alkotmánybíróság főtanácsadója, azt megelőzően öt évig az Országgyűlés Főtitkárságának a
munkatársa. 1995 óta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem közigazgatási jogi tanszékének
vagyok az oktatója, két éve címzetes docensként.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi Péterre nem emlékszem. Kért szót? (Szilágyi
Péter: Igen, kértem szót.) Bocsánat, akkor öné a szó!

SZILÁGYI PÉTER (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Először is őszintén
megtiszteltetésnek érzem azt, hogy részt vehetek ennek a bizottságnak a munkájában, és
átérzem a felelősségét annak, amit a választóink akaratából, úgy érzem, hogy képviselnünk
kell. Itt ketten vagyunk az LMP-ből, és a bizottság munkájában, önök látni fogják, hogy a
társadalmi részvétel minél teljesebb körű érvényesülését fogjuk elősegíteni ebben a bizottsági
munkában is.

A házelnök úr, illetve megválasztott köztársasági elnök úr szavait visszaidézve
remélem, mindannyian átérezzük ennek a munkának a felelősségét, és nem tudom, hogy
érzik-e annak a visszásságát, amit az alkotmánymódosítással eddig végeztünk ebben az
ülésszakban. Úgy érzem, hogy az elnök úr szavait önök is megfogadják, és belátják, hogy ez a
hatalmas munka valóban csak úgy mehet végbe, hogyha önök nemcsak erre a mostani
ciklusra gondolnak ennek a munkának a során, hanem előrevetítik azt, hogy akár több
évtizedre is fogjuk mi meghatározni a Magyar Köztársaság sorsát.

Ami az ütemezést illeti, amikor átnéztem ezt az előkészítő anyagot, felvetődött
bennem az a kérdés, hogy vajon nem kéne-e átnevezni a bizottságot az alkotmány
preambulumát előkészítő eseti bizottságra. Ugyanis ez a három és fél hónap abszolút
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alkalmatlan, abszolút elégtelen idő arra, hogy egy megalapozott, akár alapelvekre kitekintő
koncepciót hozzunk létre.

Mi úgy gondoljuk - és erről most itt szeretnék áttérni az elképzeléseik ismertetésére
felkért társadalmi szervezetek, illetve ilyen szervezetek körére -, hogy rossz üzenet az, amit az
elnök úr mondott, hogy lesznek olyan civil szervezetek és társadalmi szervezetek, amiket nem
fogunk felkérni, tehát a bizottság nem fog felkérni, hanem csak lehetőséget fognak kapni
honlapon, illetve médián keresztül, hogy a bizottság munkájába belefolyjanak.

Lenne egy konkrét javaslatom arra nézve…

ELNÖK: Bocsánat! Akkor rosszul értett. Én semmilyen társadalmi szervezetet nem
gondolom, hogy megszólítsunk, mert számtalan társadalmi szervezet van. (Szilágyi Péter:
Értem!) Azzal követnénk el álláspontom szerint hibát, hogyha mi kiválasztanánk bizonyos
társadalmi szervezeteket, akkor tennénk különbséget köztük, akkor diszkriminálnánk azokat,
amelyeket… - vagy megszólítunk tizenötezer társadalmi szervezetet, vagy egyet sem. Ez az
álláspontom. Elnézést, mert úgy fogalmazott a képviselő úr, hogy egyes szerveket
megszólítunk, másokat nem - erről szó sincs. (Szilágyi Péter: Értem, értem!) A társadalmi
szervezetek tekintetében teljesen egységes kezelésmódot javaslok.

Parancsoljon, folytassa!

SZILÁGYI PÉTER (LMP): Azonban mégis folytatnám ezen a vonalon: mondtam,
hogy mi a társadalmi részvételt fogjuk ennek a bizottságnak a munkájában is erősíteni. Ezért
lenne egy olyan javaslatom, hogy a bizottság munkájában részt vevő frakciók nevezhessenek
meg olyan társadalmi szervezeteket, amelyeket a bizottság elnöke felkér a munkában való
részvételre, akár lehet paritásos alapon, akár mandátumarányosan. Úgyhogy szeretném,
hogyha erről szavaznánk.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e még hozzászólás? (Jelzésre:) Apáti István. Ismételt
felszólalásra megadom a szót, tessék!

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Szeretném fölkérni arra az elnök
urat, hogy mintegy tisztázásként ismertesse velünk, hogy az Alkotmány-előkészítő eseti
bizottságnak milyen a viszonya, kapcsolata a miniszterelnök úr által felkért Boross-féle
bizottsággal. Ez akár érdekes vagy érdemleges is lehet.

Másrészt pedig kifejezetten ragaszkodnék ahhoz, hogy az elcsatolt területeken élő
magyar szervezetek jegyzékbe való felvételéről szavazzunk mint módosító javaslatról.

ELNÖK: Mondtam, lesz szavazás!

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Ugyanis borzasztó méltánytalannak érezném, hogy a
hazai kisebbségek képviseltethetik magukat ilyen értelemben, élén a legnagyobb hazai
kisebbséggel, míg az egy gyalázatos döntés folytán az új határon túlra szakadt
nemzettestvéreinket kihagynánk. Ez következetlenség és álságosság lenne a kormánytöbbség
részéről.

Köszönöm.

ELNÖK: Természetesen, mondtam, hogy ezt szavazásra tesszük fel.
Ha megengedik, akkor válaszolnék a fölvetésére. A miniszterelnök úr által felkért

hattagú tanácsadó testület ettől a bizottságtól függetlenül működik. Ez a tanácsadó testület a
miniszterelnök úr tanácsadó testülete. A miniszterelnök fel van tüntetve az alapvető
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államhatalmi ágak képviselői között, mint tudjuk, a végrehajtó hatalom képviselője. Tehát a
miniszterelnök urat úgy szólítjuk meg, hogy kérjük a kormány véleményét, és kérjük a
hattagú tanácsadó testület véleményét, álláspontját is.

Egyébként csak egy mondat erejéig engedjék meg, hogy reagáljak Lamperth Mónika
észrevételére. Én azt gondolom, hogy az országgyűlési határozat, amit elfogadtunk, az
megadja a feladatot. Azt mondja, hogy a bizottság vizsgálja meg, hogy az alkotmány, a
jelenlegi alkotmány mennyiben szolgálja az alkotmányos értékeink, alapvetően az alapvető
jogok érvényesülésének az értékeit. Tehát ez világossá teszi, hogy mit várunk. Mindenekelőtt
várjuk azokat az észrevételeket, amelyek a jelen alkotmány megítélésével kapcsolatosak. És
én változatlanul azon a véleményen vagyok, hogy ezen túlmenően, amit egyébként a
parlamentben kinyilvánítottunk, az elkötelezettségünket - erre utaltam a bevezetőmben, még a
napirend előtt, amikor az Országgyűlés elnökének, Schmitt Pálnak a köszöntője után magam
is néhány mondatot mondtam -, az alapértékeinket illetően kinyilvánítottuk az egyetértésünket
a demokrácia, a jogállam, a parlamentarizmus tekintetében, az alapvető jogok érvényesítése
tekintetében. Aztán azok a kérdések, amelyeket Gaudi képviselő úr felvetett, ezeket, én azt
gondolom, hogy az alkotmányos alapértékek körében rendezni lehet. De természetesen
felteszem majd mindjárt szavazásra Gaudi képviselő úr javaslatát, hogy erről mindent
megelőzően külön tanácskozzék az alkotmány-előkészítő eseti bizottság.

Tehát ennyit a képviselő úr felvetésére. Ez a viszony a miniszterelnök úr tanácsadó
testülete és az Országgyűlés alkotmány-előkészítő eseti bizottsága között.

Gulyás Gergelynek adok szót.

Gulyás Gergely ügyrendi javaslata

GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr.
Tisztelt Bizottság! Tekintettel arra, hogy itt egyelőre egy munkamódszert vitatunk meg, és
ezzel kapcsolatosan már javaslatok elhangzottak, már tartalmi javaslatok is elhangzottak,
amelyek nem a munkamódszer megvitatásához tartoznának, illetve többszörösen is
elhangzottak ugyanazok a javaslatok, én javaslom azt, hogy zárjuk le a vitát, és szavazzunk az
eddig felmerült kérdésekről, hogy ezt követően aztán a munka is megkezdődhessen.

Köszönöm.

ELNÖK: Ügyrendi javaslat történt. Kívánnak-e az ügyrendi javaslathoz hozzászólni?
Frakciónként egy hozzászólás lehetséges, csak az ügyrendihez. (Jelzésre:) Gaudi-Nagy
Tamás!

Vita az ügyrendi javaslatról

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Én nem értek egyet a vita mostani lezárásával,
hiszen még elég sokan ülünk itt. Nyilván gondolom, hogy most mindenkinek sietős a dolga,
de ha mégis bárkinek hozzászólási lehetősége van, akkor hadd álljak ki akár a KDNP-s
képviselőtársak érdekeiért, ha ők valamit szeretnének kérdezni vagy felvetni, akkor miért ne
tehessék meg. (Dr. Hargitai János: Elmondtuk. Aggodalmadat megértjük.)

Illetve ehhez kapcsolódóan, félig-meddig ügyrendi, hogy nem volt megnyugtató a
válasza elnök úrnak a bizonyos Boross-bizottság tárgyában, mert nincs itt a listán, hogy kinek
a véleményét kérdezi meg a bizottság. Ők nem szerepelnek a listán. Ők valamilyen
különbejáratú, speciális jogviszonyban lesznek velünk? Netán ők adják az alapanyagot, és
nekünk kell az feldolgozni? Vagy mi lesz ebből?

ELNÖK: Ügyrendhez más hozzászólás? (Dr. Bárándy Gergely jelentkezik.) Bárándy
Gergely képviselő úr!
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DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Nem
támogatom az ügyrendi javaslat elfogadását. Fogalmam sincs, hogy kíván-e még egyébként
valaki hozzászólni, én a magam részéről, amit szerettem volna, elmondtam. De nem
szeretném, ha ebben a bizottságban is meghonosodna az a plenáris ülésen kialakulni látszó
gyakorlat, hogy ha a Fidesz képviselői megunják a vitát, akkor egyszerűen egy ügyrendi
javaslattal lezárják azt.

Úgy hiszem, hogy erre nem volt példa eddig az Országgyűlésben, továbbra sem kéne
belefojtani a szót az országgyűlési képviselőkbe. Annál is inkább indokolatlannak tartom ezt a
javaslatot, ugyanis az érdemi munkát elég nehézkes lenne elkezdeni, hiszen egyetlen
napirendi pont szerepel az elfogadott napirendi javaslatban, és erről a napirendi pontról
beszélgetünk. Tehát, ha ezt lezárjuk, akkor mindenki mehet haza.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Vejkey Imre képviselő úr!

DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Támogatom a Fidesz ügyrendi javaslatát. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Szilágyi Péter képviselő úr! (Dr. Lamperth Mónika jelentkezik.) Lamperth
Mónika, nem tudok szót adni, mert frakciónként egy hozzászóló lehet az ügyrendi
javaslathoz.

Szilágyi Péter képviselő úr!

SZILÁGYI PÉTER (LMP): Szeretném, ha az alkotmány-előkészítő eseti bizottság
első ülésén nem kerülne sor így a vita lezárására. Nem támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a szavazás előtt, hogy van-e érdemi felszólalásra jelentkező. (Dr.
Gaudi-Nagy Tamás jelentkezik.) Gaudi-Nagy Tamás jelentkezik. (Dr. Lamperth Mónika
jelentkezik.) Lamperth Mónika is jelentkezik érdemi felszólalásra. Fenntartja a képviselő úr az
ügyrendi javaslatát?

GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Fenntartom.

Döntés az ügyrendi javaslatról

ELNÖK: Fenntartja. Határozathozatal következik. Ki ért egyet a vita lezárásával?
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 22 igen. Ellene? (Szavazás.) 11 ellene.

Megállapítom, hogy a bizottság a vitát lezárta.

Határozathozatalok

Határozathozatalok következnek. Először Hargitai János képviselő úr javaslatát
teszem fel szavazásra. Felhatalmazza-e a bizottság a bizottság elnökét arra, hogy elnöki
hatáskörében további, törvényben szereplő állami szerveket keressen meg
véleménynyilvánításra, saját megítélése szerint, tehát elnöki hatáskörben hozott döntés
alapján?

Ki ért egyet ezzel a javaslattal? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Megállapítom, hogy
a bizottság egyhangúlag támogatta Hargitai János képviselő úr javaslatát.

A következő javaslat Apáti István és Gaudi-Nagy Tamás közös javaslata, ami úgy
szól, hogy kíván-e a bizottság konkrétan nevesített társadalmi szervezeteket külön írásban
felkérni koncepciójuk kifejtésére. Aki ezzel egyetért, kérem, szíveskedjék jelezni! (Szavazás.
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- Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Nem ez volt a javaslat, de mindegy. - Novák Előd: Ezzel is
egyetértünk.) 6 igen. Ellene? (Szavazás.) 22 ellene. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás.

Megállapítom, hogy a bizottság ezt a javaslatot elvetette.
A következő módosító javaslat Gaudi-Nagy Tamás részéről az, hogy hozzunk-e létre

külön munkacsoportot a nemzetközi egyezmények és a magyar jog viszonyának a
vizsgálatára. Aki ezzel egyetért, szíveskedjék jelezni! (Szavazás.) 7 igen. Ellene? (Szavazás.)
27 szavazat… Lamperth Mónika? Ellene? (Dr. Lamperth Mónika: Együtt nyújtózkodtam a
Gergővel!) Akkor 28. Bocsánat, csak időt kíván, amíg valamennyi szavazatot megszámolok.
Tehát ellene volt 28 szavazat. Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás nem volt.

A következő módosító javaslat Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr javaslata. Nem
részletezem; a szakértők tekintetében az általam előterjesztett javaslattól eltérő módon
történjék a szakértés. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Tegye fel legalább tételesen…!) Képviselő úr,
hallottuk a javaslatát. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás közbeszól.) Képviselő úr! Ne tessék
közbekiabálni! Tessék megtartani a bizottság működési rendjét! Ez nem úgy van, hogy
közbekiabálunk.

A képviselő úr előadott egy összetett javaslatot a szakértőzés rendjéről. Ezt most
szavazásra teszem fel. Aki ezzel egyetért, szíveskedjen kézfeltartással jelezni! (Szavazás.) 6
igen szavazat. Ellene? (Szavazás.) 22 ellene. Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodással a
bizottság ezt a javaslatot elvetette.

Ha jól emlékszem, még van Gaudi képviselő úrnak egy módosító javaslata. Az pedig
arról szól, hogy az alkotmányos alapértékekről, mielőtt bármilyen komolyabb munkát
elkezdenénk, tehát mielőtt a munkacsoportok elkezdenék a maguk munkáját, plenáris ülésen
alakítsunk ki álláspontot. Aki ezzel egyetért, szíveskedjék kézfeltartással jelezni! (Szavazás.)
9 igen. Ellene? (Szavazás.) 22 ellene. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás.

A bizottság ezt a javaslatot elvetette.
És, ha jól emlékszem, Szilágyi Péter képviselő úrnak… Segítséget kérek!

SZILÁGYI PÉTER (LMP): Az volt a javaslatom, hogy azokra a társadalmi
szervezetekre, amelyeket a bizottság elnöke fel fog kérni, minden frakció paritásos alapon
tehessen javaslatot.

ELNÖK: Ha paritásos alapon, akkor szíveskedjék egy számot megjelölni!

SZILÁGYI PÉTER (LMP): Ötöt-ötöt.

ELNÖK: Ötöt.
Tehát egyetért-e azzal a bizottság, hogy minden frakció legfeljebb öt társadalmi

szervet megjelölhet, és azokat az elnök írásban külön keresse meg. Aki ezzel a javaslattal
egyetért, szíveskedjék kézfeltartással jelezni! (Szavazás. - Az elnök számolja a szavazatokat.)
Honnan kezdtem a számolást? Bocsánatot kérek, még egyszer! (Derültség.) Hargitai úrtól
indulok. (Novák Előd: Menjünk kétszer körbe, akkor biztos meglesz!) Huszonkilenc igen
szavazat. Ki van ellene? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) Négy tartózkodás.

A bizottság ezt a módosító javaslatot viszont elfogadta.
Kérdezem tehát a frakciókat, ebből következik, hogy megállapodhatunk-e ebben

mondjuk egy háromnapos határidőben. Vagy ez kevés? (Szilágyi Péter: Ez kevés.) Kevés.
Akkor egy egyhetes határidőt kérek. Tehát jövő héten hétfőig beérkezően, hétfőn a munkanap
végéig beérkezően - kedd van ma, tehát ez egy szűk hét - a frakciók öt, legfeljebb öt
társadalmi szervezetet, ebbe egyházak is érthetők értelemszerűen, bárki, az itteni körön kívül,
társadalmi szervezetek, szakmai szervezetek, érdekképviseleti szervezetek, egyházak.
Rendben van. Tehát ezt a bizottság elfogadta és megszavazta.



29

(Jelzésre:) Bárándy úrnak van egy kiegészítő kérdése a szavazási procedúra keretében,
de fő a pontosság. Tessék!

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen.
Abszolút a szavazásról szól, illetve a szavazásnak az értelmezéséről. Elnök Úr! Az lenne a
kérdésem, hogy mi lesz az eljárási rend akkor, hogyha mondjuk egy civil szervezetet három
frakció is megjelöl. Jelölhet-e újat valamelyik frakció, vagy pedig, ha úgy tetszik, ezt a kört
elbukta?

Köszönöm.

ELNÖK: Úgy tetszik, ezt a kört elvesztette. Azt hiszem, hogy ebben
megállapodhatunk. (Novák Előd: Pótszervezetet meg lehet jelölni kieséses alapon! -
Közbeszólások: Egyeztessenek a pártok!) Egyeztessenek a frakciók, hogyha úgy gondolják,
hogy azonos szervezeteket jelölnek meg. (A bizottság tanácsadójához fordulva.) Van-e arra
lehetőség, hogy a honlapra fölkerülnek ezek a szervezetek? Elnézést, egy közbevető kérdés:
Van-e arra mód, hogy a frakciók menetközben értesüljenek, hogy ki kit jelöl? Elektronikusan.
(Dr. Seereiner Imre: Meg tudjuk oldani.) Megoldható.

Tehát, kérem, maradjunk abban, hogy erre külön regulát nem alkotunk. Minden
bejelentett szervezet megjelenik a honlapon, és itt figyelni lehet, és lehet korrigálni nyilván a
jelölést.

Kérem szépen, akkor ezek után, ezekkel a változtatásokkal, módosításokkal, amiket itt
most elfogadtunk, elfogadja-e a bizottság az általam javasolt munkamódszert… (Dr. Apáti
István: Nem tett fel egy kérdést szavazásra!) Melyiket nem tettem fel? (Közbeszólások a
Jobbik frakciója részéről: A határon túli szervezeteket.) De, feltettem! A társadalmi
szervezeteket feltettem. (Dr. Apáti István: Ez teljesen más!) Jó. Akkor külön a határokon túli
magyar szervezeteket, bár szerintem huszonöt szervezet körében biztos meg lehet jelölni,
nyilván, gondolom, minden párt élni fog ezzel. De ha kívánja, képviselő úr, nem tudom, van-e
még jelentősége a javaslatának.

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Van, mert hogyha a Fidesz valóban nemzeti párt,
nemcsak szavakban, akkor szerintem lenne.

ELNÖK: Jó, a Fidesz végig fogja gondolni - bár én a Fidesz helyében itt nem
nyilatkozhatom, mert KDNP-tag vagyok. (Dr. Apáti István: Akkor meg pláne!) Én azt
feltételezem, hogy minden párt végig fogja gondolni, hogy milyen társadalmi szervezetek
jelölésével fog élni. Ezért vetettem föl a kérdést. De ha akarja, külön felteszem szavazásra.

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Külön. Én kötném az ebet a karóhoz!

ELNÖK: Akkor Apáti képviselő úr javaslatát külön szavazásra teszem fel. Ki
támogatja… (Novák Előd: Bocsánat! Ez a II-es cseréje? Vagy mellette, kiegészítés?)
(Jelzésre:) Tessék!

DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): A határon túli magyar szervezeteket a határon túli
államok jogszabályai alapján meghatározott definíció alapján választjuk ki, vagy pedig az
általunk…

ELNÖK: Képviselő Úr! Ne cifrázzuk már, ne haragudjon, hogy így mondom!
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Fölteszem szavazásra azt a javaslatot, amit a képviselő úr tett. A jegyzőkönyv szó
szerint tartalmazza, mert szó szerinti jegyzőkönyv készül. A javaslat ismeretében tessék
dönteni, hogy támogatható-e vagy nem.

Kérdezem, ki ért egyet Apáti képviselő úr javaslatával ebben a megfogalmazott
formában, ahogy ő ezt föltette. Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) Hat. Ki van
ellene? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) Huszonhét tartózkodás.

A bizottság ezt a javaslatot nem szavazta meg.
Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem lehet a pártoknak ebben az ötös

kontingensben határokon kívüli szervezeteket megjelölni. Minden párt olyan szervezetet jelölt
meg, legyen az belföldi székhelyű, legyen az külföldi székhelyű, legyen az társadalmi szerv,
köztestület, szakmai érdekképviseleti szerv vagy egyház, amilyet akar, és ezt az ötös
kontingenst meg fogom keresni a bizottság döntésének megfelelően.

Van még kérdés? (Jelzésre:) Igen!

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen.
Nekem is volt egy javaslatom, bár talán nem fogalmaztam meg egyértelműen, és kérdezném
is a főtitkár urat, hogy van-e erre mód, hogy a bizottság kezdeményezze a mandátumának a
meghosszabbítását, mert ennyi idő alatt nem végezhető el az érdemi munka. Ez lenne egy
javaslat, ha erre a Házszabály lehetőséget ad.

Köszönöm.

ELNÖK: A Házszabály ilyesmire lehetőséget ad. Szerintem el se kezdtük még a
munkát, nem tudjuk, hogy kell-e a mandátum meghosszabbítása. De a képviselő úr javaslatát
határozathozatalra, szavazásra teszem fel.

Ki ért egyet azzal, hogy kezdeményezze a bizottság most a mandátumának
meghosszabbítását? (Szavazás.) Tizenegy igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Huszonhárom
szavazat.

A bizottság ezt a javaslatot elvetette.
Ezek után szavazásra teszem fel (Folyamatos zaj.) - figyelmet kérek! -, hogy az

elfogadott módosításokkal támogatja-e a bizottság az általam előterjesztett munkamódszert,
ide értve a véleménynyilvánításra felkérendők megkeresését koncepcionális észrevételeik,
javaslataik megtételére. Kérem, aki ezzel egyetért, szíveskedjék kézfeltartással jelezni!
(Szavazás.) Huszonhárom igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Nyolc. Tartózkodás? (Szavazás.)
Három.

Tehát a bizottság ezzel a szavazati aránnyal ezt elfogadta.
Végül kérem a titkárság felállításának és dr. Seereiner Imre megbízatásának a

tudomásulvételét. Ki ért ezzel egyet? Ki támogatja ezt a javaslatot? (Szavazás.) Huszonnyolc
igen szavazat. Ki van ellene? (Szavazás.) Nincs ilyen. Tartózkodás? (Szavazás.) Hat
tartózkodás.

Hat tartózkodással a bizottság ezt a döntést meghozta.
Tisztelt Képviselőtársaim! Mielőtt az ülést bezárom, tehát a teendők: az elfogadott

döntés alapján kérem, hogy a bizottság akkor ezt is hétfői határidővel, bocsánat, a frakciók
hétfői határidővel a titkárságnál jelezzék, hogy melyik képviselő melyik munkacsoportban
szeretne tevékenykedni - mint mondtam, több munkacsoportban is részt vehet egy képviselő -,
hogy szeptember elejére előkészíthessük a javaslatot a munkacsoport felállításáról.

A másik. Ugyancsak hétfőig kérem, hogy a frakciók legfeljebb öt - most már hadd ne
részletezzem, az imént jegyzőkönyvbe mondott különféle-fajta összefoglaló névvel - civil
szervezet jelöljenek meg, amelyet az elnök a bizottság mostani felhatalmazása alapján külön
fel fog kérni vélemény nyilvánítására.
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Minden teendőt elmondtam. Köszönöm szépen a részvételt, a sok értékes
hozzászólást. A bizottsági ülést berekesztem. Alelnöktársaimat kérem a sajtótájékoztatón való
részvételre!

(Az ülés végének időpontja: 16 óra 31 perc)

Dr. Salamon László
az eseti bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők: Farkas Cecília és Horváth Éva Szilvia


