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J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Alkotmány-előkészítő eseti bizottságának
2010. december 20-án, hétfőn, 10 óra 12 perckor
az Országház főemelet 58. számú tanácstermében

megtartott üléséről

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

1. Magyarország alkotmányának szabályozási elveiről szóló országgyűlési határozati

javaslat

(Melléklettel és indokolással egységes szerkezetben. Az indokolás vitája,

határozathozatal.)
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

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

Dr. Balsai István (Fidesz), az eseti bizottság alelnöke
Dr. Mátrai Márta (Fidesz), az eseti bizottság alelnöke
Dr. Bóka István (Fidesz)
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz)
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)
Kozma Péter (Fidesz)
Dr. Láng Zsolt (Fidesz)
Dr. Szakács Imre (Fidesz)
Székyné dr. Sztrémi Melinda (Fidesz)
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)
Dr. Varga István (Fidesz)
Dr. Vas Imre (Fidesz)
Dr. Lukács Tamás (KDNP)
Dr. Nagy Andor (KDNP)
Dr. Tarnai Richárd (KDNP)
Dr. Vejkey Imre (KDNP)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)
Dr. Dorkota Lajos (Fidesz) dr. Cser-Palkovics Andrásnak (Fidesz)
Dr. Kerényi János (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)
Dr. Kovács Ferenc (Fidesz) Kozma Péternek (Fidesz)
Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) dr. Balsai Istvánnak (Fidesz)
Dr. Molnár Attila (Fidesz) dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Vitányi István (Fidesz) dr. Szakács Imrének (Fidesz)
Dr. Rubovszky György (KDNP) dr. Vejkey Imrének (KDNP)

A bizottság titkársága részéről

Dr. Seereiner Imre, a bizottság tanácsadója



5

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 12 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP), az eseti bizottság elnöke, a továbbiakban
ELNÖK: Tisztelettel üdvözlöm a bizottság tagjait. Kérem, foglaljuk el helyünket.

A bizottság ülését megnyitom. A napirend megállapítása előtt a helyettesítéseket
rögzítem. Molnár Attilát Horváth Zsolt, Bohács Zsoltot Vas Imre, Kovács Zoltánt Balsai
István, Kovács Ferencet Kozma Péter, Dorkota Lajost Cser-Palkovics András, Kerényi Jánost
Mátrai Márta, Vitányi Istvánt Szakács Imre helyettesíti, Vejkey Imre Rubovszky Györgyöt.
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.

Tisztelt Képviselőtársaim! A napirendet írásban megkapták, de szeretném rögtön
hozzátenni, hogy ne legyen talányos a dolog, hiszen múlt kedden már szép ünnepeket is
kívántam a bizottság tagjainak, hogy erre a bizottsági ülésre azért kell hogy sor kerüljön, mert
a Házszabály értelmében az országgyűlési határozati javaslatot indokolással kell ellátni, és ez
még a múlt ülésen nem készült el. Ez bizonyos értelemben érthető is, hiszen alternatívák
voltak, amik fölött szavaztunk. Most viszont már elkészült az indokolás, és annak a
megvitatása, illetőleg elfogadása van hátra. Erre irányul voltaképpen a napirendi javaslat, és a
napirendi javaslatnak, hogy úgy mondjam, a határozathozatalban értelemszerűen része az is,
hogy most már így egységesen adjuk be az országgyűlési határozati javaslatot a melléklettel
és az indokolással együtt.

Kérdezem, ki támogatja a napirendi javaslatot. (Szavazás.) 25. Tehát a bizottság
egyhangúlag elfogadta a napirendet. Ez a számolás egyben rögzíti hitelesen a
határozatképességünket is.

Magyarország alkotmányának szabályozási elveiről szóló országgyűlési
határozati javaslat (Melléklettel és indokolással egységes szerkezetben. Az indokolás
vitája, határozathozatal.)

Megkaptuk ezt az indokolást. Én nem kívánom a tartalmát ismertetni. Egy nagyon
rövid kivonata és magyarázata ennek az országgyűlési határozati javaslatnak, illetőleg az
abban foglalt koncepciónak. Kérdezem, kíván-e valaki az indokoláshoz hozzászólni.

DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Nem az indokoláshoz, hanem azt hiszem, hogy van
itt egy gépelési hiba a preambulumnál. Ha már egyszer kiadjuk a kezünkből... A preambulum
második bekezdésében úgy kezdődik a mondat, hogy „a preambulumot utolsó mondata vezet
át”, ez „vezeti át”, egy „i” betűt tegyünk már oda.

ELNÖK: Ez egy elírási hiba. Akkor anélkül, hogy ez leírásra kerülne itt írásban, ezt a
helyesírási hibát a bizottság egy döntéssel kijavítja, ha más hozzászólás nincs. Ki ért ezzel
egyet? (Szavazás.) Egyhangú. Tehát akkor a preambulumban a második bekezdés úgy
kezdődik, hogy „a preambulumot utolsó mondata vezeti át”, egy „i” betű kerül betoldásra.
Más hozzászólás van-e az indokoláshoz? (Székyné dr. Sztrémi Melinda megérkezik az ülésre.)
Ha nincs, akkor kérdezem a bizottságot, elfogadja-e az indokolást, és megerősíti-e azt a
döntést, illetőleg még egyszer meghozza-e azt a döntést, hogy az országgyűlési határozati
javaslat most már a múlt héten elfogadott és a javaslat mellékletét képező koncepcióval együtt
és az indokolással kiegészítve az Országgyűléshez benyújtásra kerüljön. Aki ezzel egyetért,
kérem, tartsa fel a kezét. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 26 igen szavazat, a bizottság
egyhangúlag ezt a döntést meghozta.
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Köszönöm a részvételt, és nem vagyok babonás, ezért most már még egyszer -
remélve, hogy többet nem kerül sor ülésre - mindenkinek boldog karácsonyt és sikerekben
gazdag, boldog új esztendőt kívánok. Berekesztem az ülést. Viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 18 perc)

Dr. Salamon László
az eseti bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika


