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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Salamon László (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Balsai István (Fidesz), a bizottság alelnöke
Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság alelnöke
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz)
Dr. Kovács Zoltán (Fidesz)
Kozma Péter (Fidesz)
Székyné dr. Sztrémi Melinda (Fidesz)
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)
Dr. Vas Imre (Fidesz)
Dr. Vitányi István (Fidesz)
Dr. Hargitai János (KDNP)
Dr. Nagy Andor (KDNP)
Dr. Rubovszky György (KDNP)

Helyettesítési megbízást adott
Dr. Gruber Attila (Fidesz) dr. György Istvánnak (Fidesz)
Dr. Varga István (Fidesz) dr. Molnár Attilának (Fidesz)
Dr. Kocsis Máté (Fidesz) Gulyás Gergelynek (Fidesz)
Dr. Dorkota Lajos (Fidesz) dr. Cser-Palkovics Andrásnak (Fidesz)
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)
Dr. Kovács Ferenc (Fidesz) Kozma Péternek (Fidesz)
Dr. Kerényi János (Fidesz) dr. Székyné dr. Sztrémi Melindának (Fidesz)
Dr. Molnár Attila (Fidesz) dr. Varga Istvánnak (Fidesz)
Dr. Láng Zsolt (Fidesz) dr. Balsai Istvánnak (Fidesz)
Dr. Szakács Imre (Fidesz) dr. Hargitai Jánosnak (KDNP)
Dr. Lukács Tamás (KDNP) dr. Rubovszky Györgynek (KDNP)

A bizottság titkársága részéről

Dr. Seereiner Imre, a bizottság tanácsadója
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 2 perc)

Elnöki megnyitó

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
napot kívánok! Kérem, foglaljanak helyet, elkezdjük a bizottsági ülést. Köszönöm szépen.

Tisztelt Bizottság! Tisztelettel üdvözlöm a bizottság tagjait, ülésünket megnyitom.

Határozatképesség megállapítása

Először a helyettesítéseket rögzítjük: Dorkota Lajost Cser-Palkovics András, Kocsis
Mátét Gulyás Gergely, Kerényi Jánost Székyné dr. Sztrémi Melinda, Molnár Attilát Varga
István, Láng Zsoltot Balsai István, Kovács Ferencet Kozma Péter, Bohács Zsoltot Vas Imre
helyettesíti. Van-e még további helyettesítés? (Dr. Hargitai János: Szakács Imrét
helyettesítem.) Dr. Hargitai János Szakács Imrét és Lukács Tamást Rubovszky György
képviselő úr helyettesíti.

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.

A napirend elfogadása

A napirendi javaslatot az írásbelivel egyezően tartom fenn, ahogy azt képviselőtársaim
megkapták. Először a napirendről határozunk. A napirendi javaslathoz módosító indítvány
nem érkezett. Kérdezem, ki támogatja a napirendet? (Szavazás.) Ellenszavazat? (Nincs
jelentkező.) Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Nem volt.

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag fogadta el a napirendet.

Magyarország alkotmányának szabályozó elvei (Az összegző munkacsoport
javaslatának megvitatása és határozathozatal)

Tisztelt Bizottság! Áttérünk az első napirendi pontra, Magyarország alkotmányának
szabályozási elvei megvitatására.

Tisztelt Bizottság! Az összegző bizottság elkészítette az Alkotmány-előkészítő eseti
bizottság november 16-i ülésén meghozott döntéseinek megfelelően Magyarország
alkotmányának szabályozási elveit, az új alkotmány koncepcióját, és ezt képviselőtársaimnak
december 2-án megküldtük, nyitva hagyva - ügyrendi döntésünknek megfelelően - azt is,
hogy ettől számított 7 napig, azaz december 9-ig lehetett szövegszerű módosító javaslatot
előterjeszteni.

Az első szavam a köszönet szakértőinknek, akik közreműködtek ennek az anyagnak az
összeállításában. Köszönet dr. Patyi András docens úrnak, dr. Varga Z. András docens úrnak
és dr. Szalay Péter ügyvéd úrnak.

A második megjegyzésem annak előrebocsátása, hogy én ezt a javaslatot, ezt az
előterjesztést részletesen nem ismertetem, hiszen képviselőtársaim rendelkezésére áll, a
részelemeket a munkacsoportokban megvitathattuk. Egészében azt hangsúlyozom, annyit
mondok az anyagról, hogy ez az anyag, ez a koncepció az alkotmányos értékeinket tükröző,
koherens javaslat. Olyan javaslat, amit az Alkotmány-előkészítő eseti bizottság büszkén
vállalhat, és nyugodt lelkiismerettel terjeszthet az Országgyűlés elé.

Mindazonáltal azt gondolom, hogy ezt a javaslatot nem kell megváltoztathatatlannak
tekintetnünk, azaz ez egy olyan javaslat, amit még lehet tökéletesíteni, sőt azt is el kell
mondanom, hogy a javaslat kialakításában, menetében és a javaslat megszövegezése,
kiformálása után még számos olyan észrevétel érkezett, amiken lehet gondolkodni, amit lehet
megfontolás tárgyává tenni, és úgy gondolom, nemcsak lehet, hanem esetlegesen kell is. Erre
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a koncepció parlamenti tárgyalása során minden további lehetőség meglesz módosító
javaslatok formájában, de azért példaszerűen is említenék néhányat.

Például a köztársasági elnök úrnak a második javaslata, amely a magyar nyelv
hangsúlyozott védelméről szól, már olyan időben érkezett, hogy összedolgozni a javaslattal
nem tudtuk, ugyanakkor én legalábbis a magam részéről azt gondolom, hogy ez egy fontos
felvetés, amit indokolt lesz majd beépíteni a parlamenti tárgyalás során az anyagba.

Ugyanilyennek gondolom a nemzeti erőforrás miniszterének a kulturális örökség
hangsúlyozásával kapcsolatos fölvetését, ami szintén már az anyag elkészülte érkezett, és
megint nem volt lehetőség arra, hogy ezt kellő mértékben összedolgozzuk.

Gondolom, hozzászólásában érinteni fogja Turi-Kovács Béla képviselő úr, bizottsági
tagtársunk a Kisgazdapártnak a termőfölddel kapcsolatos felvetését, ami kapcsán azt láttuk -
arról tárgyaltam képviselő úrral külön is -, hogy megfelelő szövegszerű javaslatot majd a
parlamenti tárgyalás során fog előterjeszteni.

Vagy itt van egyelőre, hogy úgy mondjam, nyitott a sorsa Nagy Andor
képviselőtársunk javaslatának is, ami három módosító javaslat. Per pillanat az akadályozza
megítélésem szerint a szavazásra bocsátását, hogy pontosan nem jelöli meg a javaslat, hogy
hova illeszkedjék. Annyi látható a javaslatból, hogy nyilván a meglévő szöveggel majd
szintén össze kell dolgozni, tehát ebben az állapotában nem fogunk tudni róla dönteni, de
olyan felvetéseket tartalmaz, amik valóban megfontolandók. Ilyen például a természeti
erőforrások kiemelt védelme, hogy egy példát mondjak.

Tehát nem kívánom a részletekkel terhelni a bizottságot, azt szeretném érzékeltetni,
hogy valójában ez egy koherens, színvonalas, a szakmai alkotmányossági követelményeknek
megfelelő olyan vitaanyag, amely a parlament által tárgyalásra alkalmas, és megfelelően
alakítható, formálható.

Azzal zárom az összegző bizottság munkaanyagának értékelését és bemutatását, hogy
kérem a tisztelt bizottságot, döntsünk a módosító javaslatokat illetően - azokról, amelyeket
külön nem is említettem -, döntsünk a nyitva álló alternatívákról, és a bizottság hozzon
döntést, fogadja el az összegző bizottság javaslatát, hozzon döntést Magyarország
alkotmányának szabályozási elveiről szóló országgyűlési határozat parlament elé
terjesztéséről.

Megnyitom a vita lehetőségét, és kérdezem, ki kíván hozzászólni? Turi-Kovács Béláé
a szó.

Észrevételek, megjegyzések

TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen. Ahogyan elnök úr ismertette, én
több levélben fordultam elnök úrhoz, összesen háromban, amelyekben kezdeményeztem,
hogy az alkotmány szabályozási elvei között jelenjen meg a magyar föld, a magyar termőföld
védelme. Itt már eleve volt egy kis vitánk, mert a magyar föld egybeírása vagy különírása
közül nem tudtunk egyezségre jutni, az én meggyőződésem ugyanis az, hogy a helyes
egybeírást kell követni, és a következőkben is, olyan esetekben, amikor ki kívánjuk emelni
annak fontosságát. Ebből nem fogok engedni a jövőben sem; ez az egyik része a dolognak.

A másik, amit én világosan úgy gondoltam, hogy nem föltétlenül kell szövegszerűen
előterjeszteni egy olyan javaslatot, amely egyébként még vitaanyag, hanem azt gondoltam,
hogy miközben, ahol ezt bizonyos határok között kodifikálják, olyan mértékben a
javaslatomat is kodifikálják. Miután ez nem történt meg, ezért később tettem olyan
előterjesztést is, amelyik nagyjában-egészében, legalábbis a tervezet minőségének-
mennyiségének megfelelően előterjesztésre került.

Több olyan pont van ugyanis, ahol ez nemcsak illeszkednék, hanem kívánatos lenne,
hogy ott megjelenjen. A 11. pont, amely a magyar állam tulajdonáról rendelkezik, azaz egy
tulajdoni formát kiemel ez a javaslat, amely a magyar állam tulajdonát, mint nemzeti vagyont
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jeleníti meg. Ugyanitt, mint nemzeti vagyont kell, álláspontom szerint megjeleníteni a
termőföldet is. Ha ez nem történik meg, ez később számos vitára adhat okot.

A másik dolog, azt is úgy gondolom, hogy ahol felsorolásra kerülnek azok az értékek,
amelyek védendő értékek, ott meggyőződésem szerint a magyar föld, illetve a termőföld, mint
ilyen megjelenítése szükséges. Ez az egyik része azoknak, amelyeket írásban is
előterjesztettem. Elnök úrral egyeztettünk, és én elfogadtam azt a megoldást, hogy ezeket
módosító indítványként fogom előterjeszteni a parlamentnél nemcsak magam, hanem jó
néhányan. (Zaj.) Egy pici türelmet kérek még, mert másra is szeretnék utalni.

Van más észrevételem is, amire lehet, hogy szintén módosító indítványokat fogunk
benyújtani. Ilyen észrevételem többek közt a kereszténység megjelenítése a preambulumban.
Én ezzel egyetértek, csak azt gondolom, hogy ez így kevéssé pontos, hogy „Méltassa ezeréves
történelmi múltunkat, a kereszténység szerepét történelmünkben.” Valamiképp azt nem fejezi
ki igazán, hogy egy keresztény kultúrkörhöz tartozunk, pedig annak kellene megjelenítve
lennie, mert nem az a lényeg, hogy benne van, vagy nincs, hanem annak a megjelenítése lenne
szerintem fontos, hogy az a kultúrkör, amelyikhez mi, Magyarország számítjuk magunkat; ez
az egyik dolog.

A másik, és lehet, hogy ebben én tévedek - mint ahogy a többiben is persze, lehetséges
ez -, azt mondja, hogy „Magyarországon minden hatalom forrása a politikai nemzet.”
Számomra ez a politikai nemzet kifejezés akár még nem túlságosan jóízű is lehet. Mi tartozik
a politikai nemzetbe? - innentől kezdődhet a vita. Miért nem a nemzethez? Miért a politikai
nemzethez? De, még egyszer mondanám, ezek az én felvetéseim, amelyekben nem tudtam
magammal dűlőre jutni.

Azt is helyesnek tartanám, ahol egyfajta ideológiai megjelenítés van, hogy a
fogalmazásban inkább a világnézet jelenjen meg, ugyanis a világnézet meggyőződésem
szerint tágabb fogalom, mint ami ebben szerepel, tehát nem ártana, ha ez így benne lenne
ilyen formában. Számos ember van, akinek a világnézete meglehetősen egyedi, de az az
egyedi világnézet a sajátja éppúgy, mint a kereszténynek a kereszténység, muszlimnak az
iszlám. Tehát én azt gondolom, hogy világos legyen, a magam részéről arra szeretnék jelzést
adni, hogy én támogatom ennek az előterjesztését, de úgy gondolom, hogy módosító
indítványokra szükség lesz a parlamentben.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagy Andoré a szó.

DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Egy rövid hozzászólással
szeretnék csak élni, elfogadva elnök úrnak a megoldási javaslatát, hogy az a három pont,
amelyet benyújtottam, a jelenlegi formájában még arra sem alkalmas, hogy most szavazzunk
róla. Én ezt elfogadom, viszont magát az ügyet olyan jelentőségűnek tartom, hogy szeretném
módosító indítványok formájában majd behozni a parlament elé. Miről van szó? Miért teszem
ezt?

Az Alkotmány-előkészítő eseti bizottságnak egyetlen olyan tagja vagyok, aki a
Fenntartható fejlődési bizottságban is alelnökként jelen van, és mi a november 24-i ülésünkön
foglalkoztunk az úgynevezett alkotmányozással, vagy a fenntartható fejlődésnek, a
fenntarthatóságnak a leendő alkotmányban való megjelenítésével. Ezen az ülésünkön civil
szervezetek és a jövő nemzedékek ombudsmanja is jelen volt, és ezen az ülésen megbíztak
engem azzal, hogy képviseljem azokat a szempontokat, amelyek ott felmerültek.

A civil szervezetek egy többoldalas anyagot írtak meg. Én úgy ítéltem meg, hogy
reménytelen ilyen terjedelmű változásokat az alkotmányban eszközölni, és létrehoztunk egy
többpárti munkabizottságot, amelyik végül is konszenzusos alapon ezt a három pontot
fogalmazta meg, de valóban nem jelölte meg a helyet, és valószínűleg a megfogalmazást sem
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jelölte meg pontosan. Ezért nem kérek most erről szavazást, de vissza szeretnék térni legalább
két ügyre.

Az egyik, hogy azt gondolom, nem engedhetjük meg magunknak, hogyha most
alkotmányt szövegezünk, hogy a jövő nemzedéket és a fenntarthatóság gondolatát valamilyen
formában ne jelenjen meg az alkotmányban. Hogy hol, abban majd kérem a segítségüket. A
másik pont pedig a természeti erőforrások ügye. Tettünk egy szöveges javaslatot arra, hogy a
természeti erőforrások, amelyek alapvetően a termőföld, az energia, illetve a víz, képezzék a
nemzeti vagyon részét, és mint ilyet, az alkotmány adjon erre egy védettségi garanciát
alapvetően úgy, hogy ezek maradjanak stratégiai szempontból állami tulajdonban.

Be is fejezem ezzel a hozzászólásomat azzal, hogy vissza kívánok térni még ezekre az
ügyekre, és szeretném kérni elnök úrnak, illetve a titkárságának a segítségét is, hogy
megfelelő módon megfogalmazhassuk ezeket a véleményem szerint jogos igényeket, és
találjuk meg azt a helyet, ahová a leendő alkotmányban ezeket el lehet helyezni. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gulyás Gergely!

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Csak nagyon röviden
annyit, hogy mindenekelőtt elismerés illeti a bizottság elnökét ezért az anyagért, a
szakértőket, Seereiner kollégát is. Mindenféleképpen alkalmas és méltó ez az anyag arra,
hogy az alkotmányról folyó vita alapvető szabályait rögzítse. Számomra az eddigi
felszólalásokból is az derült ki, hogy még a bizottság kormánypárti tagjai sem gondolják úgy,
hogy ennek az utolsó vesszőig így kell érvényesülnie. Az biztos, hogy az általános elvek
tekintetében eligazítást ad, az biztos, hogy cáfolja azokat a vádakat, amelyek a korábbi
királyság visszaállítására, illetve egy erős elnöki rendszer bevezetésére vonatkoztak. Tehát a
fő irányelvek tekintetében pontos és jó.

Ha ez a koncepció egyezne a végleges alkotmányszöveggel, akkor itt vége lenne az
egész eljárásnak, hogyha pedig teljesen eltérne ettől a végső alkotmányszöveg, akkor a mi
munkánk válna komolytalanná. Szerintem egyiktől sem kell tartani, de az biztos, hogy vannak
ilyen részek - én is tudnék ilyeneket mondani, például a módosíthatóság túlzott bebetonozása
-, ahol szerintem indokoltak módosító javaslatok, de összességében ez a javaslat kiválóan
alkalmas arra, hogy egy vita alapja legyen. Egy koncepció nemcsak vitatható, hanem
vitatandó is, és az Országgyűlésben az ellenzéki pártok is újra visszakapják azt a lehetőséget,
amiről önként mondtak le, mert részt vehetnek a parlamenti vitában. Mind az LMP-nek
vannak olyan javaslatai, a nemzeti erőforrás minisztere is írt olyan javaslatokat, amelyeket
érdemes figyelembe venni, de azt javaslom, tartsuk magunkat ahhoz, hogy egészében most
szavazzunk a koncepcióról, és ezt követően a parlamenti vitában lehet ezt tovább pontosítani,
és utána még a törvényszöveg vitájában majd ismételten. Köszönöm szépen.

Határozathozatalok

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e még hozzászólni valaki? (Nincs jelentkező.) Ha nem,
akkor a vitát lezárom. Mint az összegző munkacsoport vezetője, nem kívánok választ adni az
elhangzottakra, a bevezetőmben úgy érzem, amiket megfogalmaztam, kérem, hogy tekintsétek
válasznak is. Hogyha nem látja senki sem akadályát, akkor a határozathozatalokra térünk át.

Elsőként az általam jegyzett két érdemi javaslatban kérem a bizottság állásfoglalását.
Az 1. javaslat arra irányult, hogy jelenjen meg tételesen is - ez szerkesztési hibából maradt ki
egyébként - „A Kormány” címszót követően első bekezdésként, hogy „A végrehajtó hatalom
élén a Kormány áll. Működéséért a Kormány az Országgyűlésnek felelősséggel tartozik.”
Tehát ezzel egészüljön ki „A Kormány” címszó után első bekezdésként. Kérdezem, ki
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támogatja ezt a javaslatot? (Szavazás.) Ez 28 volt. Ellenszavazat? (Nincs jelentkező.) Nincs.
Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Nincs.

Tehát 28 igen szavazattal a bizottság egyhangúlag elfogadta.
A másik javaslat tulajdonképpen egy szövegpontosítás „A helyi önkormányzatok”

címszó utolsó bekezdését illetően az írtak szerint, nem olvasom fel, hiszen rendelkezésre állt.
Ki ért ezzel egyet? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) Ez is 28 szavazatot kapott.
Ellenszavazat volt-e? (Nincs jelentkező.) Nincs. Tartózkodó szavazat? (Nincs jelentkező.)
Nincs.

A bizottság egyhangúlag elfogadta ezt a pontosítást is.
Ezt követően négy nyelvi pontosításra irányuló javaslatról kérek döntést. Az egyik az,

hogy az „alkotmány” szót a koncepció nagy betűvel tartalmazza; jelzem, hogy a hatályos
alkotmány is így jár el. Ki ért ezzel egyet? (Szavazás.)

Megállapítom, hogy egyhangúlag a döntés.
A másik egy helyesírási kérdés: a pillanatnyi akadémiai helyesírás szerint a „jelen

lévő” szókapcsolatot külön kell írni annak ellenére, hogy a jogi szóhasználatban sokszor
látjuk egybeírva is. Ezt követően javaslom a különírást a szövegben. Ki ért vele egyet?
(Szavazás.) Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Nincs.

Tehát egyhangúlag fogadta el ezt is a bizottság.
A 3. pontban a II/3. javaslat egy fölösleges szófordulatot iktatna ki, tudniillik az, hogy

a „sarkalatos törvények a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával”
elfogadott törvényeket jelenti, ezt rögtön az alkotmánykoncepció elején rögzítjük. Ezek után a
szövegben hátrébb, két helyen is megjelent, ezért ez hibás elem, fölösleges, hogy megjelenjék
ez az értelmező természetű fordulat, ezért ennek elhagyására teszek javaslatot. Ki ért ezzel
egyet? (Szavazás.) Ez is úgy látom, egyhangú. Ellenszavazat? (Nincs jelentkező.)
Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Nem volt.

Egyhangúlag elfogadta a bizottság.
Végezetül „A Végrehajtó hatalom” címszó alatt „A Kormány” címet kell írni, nagy

kezdőbetűvel írjuk, ez is bevett szóhasználat, és végigmegy az alkotmányon. Kérdezem, ki ért
ezzel egyet? (Szavazás.) Ellenszavazat? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás? (Nincs jelentkező.)
Nincs.

Ezt is egyhangúlag fogadtuk el.
Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Bizottság! Nagy Andor képviselő úr javaslatait nem

teszem fel szavazásra az itt rögzített nyilatkozat értelmében.

A szabályozási elveket tartalmazó országgyűlési határozati javaslat (Vita és
határozathozatal)

A következőkben két alternatíváról kell döntenünk, arról, hogy a bizottság az
egykamarás parlament modelljét támogatja-e vagy a kétkamarás parlamentet. Egyébként ez
több változatban is megjelenik, mert több konzekvenciája is van a szövegnek. Ha nem
tévedtem, a 3/A-B alternatíva, a 4/A-B alternatíva és az 5/A-B alternatívák tartalmazzák ezt,
sőt ezenkívül néhány helyen szövegszerű utalás is van a kétkamarás parlament jellegére.

Nem fogom külön az alternatívákat feltenni, csak azt a kérdést, hogy az egykamarás
parlamentet támogatjuk-e vagy sem, és a döntésnek megfelelően, értelemszerűen a leszavazott
alternatíva kimarad, illetőleg a fölöslegessé vált utalásokat a szöveg megfelelő helyein
mellőzzük, és úgy nyújtjuk be az Országgyűlésnek. Abban a nem várt esetben, hogyha
szavazategyenlőség alakulna ki, akkor mind a két változat bekerülne.

Tehát fölteszem szavazásra először azt, hogy ki támogatja az egykamarás parlament
modelljét. Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.)

Ki támogatja a kétkamarás parlament modelljét? (Szavazás.) Tartózkodott-e valaki?
(Nincs jelentkező.) Nem.



- 10 -

Megállapítom, hogy az egykamarás parlament modelljére 27 szavazat esett, a
kétkamarás parlament modelljére egy szavazat esett. A kérdés tehát a bizottság szintjén eldőlt,
az Alkotmány-előkészítő eseti bizottság az egykamarás parlament változatával terjeszti be a
szöveget, a koncepciót - ha elfogadjuk a végén - az Országgyűlés elé. (Zaj.)

Egy kis figyelmet kérek, képviselőtársaim. Még három szavazás van összesen.
A másik, az Országgyűlés feloszlatásával kapcsolatos alternatíva, mégpedig „Az

Országgyűlés” címszó alatti 6/A vagy B-változat közül kell választanunk. A 6/A változat alig
érintené az Országgyűlés feloszlatására vonatkozó szabályokat. Annyiban változtatná meg,
hogy nem négy, hanem három bizalmatlanságnyilvánítás esetén nyílna meg az elnöknek a
lehetősége, illetve a költségvetési törvény el nem fogadása esetén, egyébként maradnának
ezen túlmenően a jelenlegi szabályok. A 6/B-változat egyrészt ugyanezt tartalmazza, másrészt
kiegészülne a B-változat esetében, hogy az elnöki hatáskör megnövekszik annyiban, hogy
súlyos bizalomvesztés esetén előadódó alkotmányos politikai válság feloldása céljából is
oszlathat Országgyűlést az elnök.

Kérdezem, ki támogatja az A-változatot? (Szavazás.) Három. Ki támogatja a B-
változatot? (Szavazás.) Tartózkodott-e valaki? (Nincs jelentkező.)

Kihirdetem az eredményt: 25-en a B-változatot támogatták, hárman az A-változatot,
tehát ha elfogadjuk a koncepciót, akkor az Országgyűlés elé az elnöknek nagyobb hatáskört
adó VI/B-változat kerül. Köszönöm szépen.

Ezek után kérdezem, hogy a most elfogadott módosításokkal együtt elfogadja-e a
bizottság a Magyarország alkotmányának szabályozási elveit. Az igenlő szavazatokat
számolom. (Szavazás.) 28 igen. Ellenszavazat? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás? (Nincs
jelentkező.) Nincs.

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a szabályozási elveket.
Még egy döntésünk van hátra, hiszen a szabályozási elvek az országgyűlési határozat

mellékleteként kerülnek a parlamentbe. Az országgyűlési határozatot is megkapták
képviselőtársaim, mely három pontból áll. Az 1. pont, hogy az Országgyűlés elfogadja a
szabályozási elveket, a 2. felhívás a kormány felé, hogy az elfogadott elveknek megfelelő

alkotmánytörvény-szöveget 2011. március 15-ig terjessze az Országgyűlés elé, s a 3. pedig,
hogy a határozat hatályba lép a kihirdetésével, és azzal egyidejűleg a most még hatályos
119/1996.(XII.21.) országgyűlési határozat, amely egy korábbi, ettől eltérő
alkotmánykoncepciót tartalmazott, hatályát veszti. Ez lenne az országgyűlési határozat.

Kérdezem, előterjeszti-e a bizottság, ezt az országgyűlési határozatot benyújtja-e az
Országgyűlésnek? Kérdezem, ki támogatja ezt? (Szavazás.) Ellenszavazat? (Nincs jelentkező.)
Nincs. Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Nem volt.

Megállapítom, hogy 28 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a bizottság.

Egyebek

Tisztelt Bizottság! Az utolsó napirendi pont az egyebek. Nekem egyetlenegy
bejelentésem van az egyebek kapcsán. A honlapon tájékoztatni fogjuk Magyarország
polgárait, hogy az Alkotmány-előkészítő eseti bizottság munkájának azt a részét, amely az új
alkotmány alapelveinek a kidolgozására és benyújtására vonatkozott, befejezte. Csak
zárójelben teszem hozzá, előterjesztőként még megmarad a bizottság mindaddig, amíg az
Országgyűlés meg nem hozza a döntését, tehát még létezik, de az alapelvek kidolgozására
vonatkozó munkáját befejezte. Tájékoztatjuk a választópolgárokat, állampolgárokat arról,
hogy benyújtottuk a javaslatot, és megköszönünk minden olyan észrevételt, véleményt, amely
honlapunkra befutott, és segítette, előmozdította a bizottság munkáját.

Van-e még bárki részéről más, amit még „Egyebek” címszó alatt fontosnak tart, hogy
beszéljünk róla, megemlítsük. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor megköszönöm
mindenkinek a mai részvételét, és megköszönöm akár a munkacsoportokban, akár a bizottsági



- 11 -

üléseken kifejtett munkáját. Ülésünket berekesztem azzal, hogy mindenkinek szép karácsonyt
és boldog új esztendőt kívánok! Köszönöm szépen. Viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 40 perc)

Dr. Salamon László
az eseti bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika


