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

1. Magyarország Alkotmányának szabályozási elveiről szóló országgyűlési határozati

javaslat (H/2057. szám)

(Döntés zárószavazás előtti bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)

(Előterjesztőként)
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

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

Dr. Balsai István (Fidesz), a bizottság alelnöke
Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság alelnöke
Dr. Mátrai Márta (Fidesz), a bizottság alelnöke
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz)
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz)
Dr. Dorkota Lajos (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz)
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)
Dr. Kerényi János (Fidesz)
Kozma Péter (Fidesz)
Dr. Láng Zsolt (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. Rubovszky György (KDNP)
Dr. Tarnai Richárd (KDNP)
Dr. Vejkey Imre (KDNP)

Helyettesítési megbízást adott
Dr. Bóka István (Fidesz) dr. Bohács Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Dorkota Lajos (Fidesz) megérkezéséig dr. Cser-Palkovics Andrásnak
(Fidesz)
Dr. Kocsis Máté (Fidesz) dr. Kerényi Jánosnak (Fidesz)
Dr. Kovács Ferenc (Fidesz) Kozma Péternek (Fidesz)
Dr. Lukács Tamás (KDNP) dr. Vejkey Imrének (KDNP)
Dr. Nagy Andor (KDNP) Székyné dr. Sztrémi Melindának (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászóló
Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 21 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel üdvözlöm a bizottság tagjait, megjelent kedves vendégeinket.

Az Alkotmány-előkészítő eseti bizottság ülését megnyitom. Tájékoztatom a bizottság
tagjait a helyettesítés rendjéről: Kovács Ferenc képviselő urat Kozma Péter, Nagy Andor
képviselő urat Székyné dr. Sztrémi Melinda, Dorkota Lajos képviselő urat Cser-Palkovics
András, Lukács Tamás képviselő urat Vejkey Imre, Bóka István képviselő urat Bohács Zsolt,
Hargitai János képviselő urat pedig Salamon László helyettesíti. Megállapítom, hogy a
bizottság határozatképes.

Először a napirendünk felett kell dönteni. Az írásbelivel egyezően a napirendi
javaslatot fenntartom: tehát döntsünk Magyarország Alkotmányának szabályozási elveiről
szóló országgyűlési határozati javaslattal összefüggésben koherenciazavart kiküszöbölő, azaz
zárószavazás előtti bizottsági módosító javaslat benyújtásáról; ez a napirendi javaslat.
Kérdezem, ki támogatja ezt a napirendet. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 27 igen szavazattal
a bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendi javaslatot.

Magyarország Alkotmányának szabályozási elveiről szóló országgyűlési határozati
javaslat (H/2057. szám); döntés zárószavazás előtti bizottsági módosító javaslat
benyújtásáról, előterjesztőként

Tisztelt Bizottság! Már elektronikusan is megküldtük a múlt héten, hogy pontosan
milyen koherenciaproblémák kiküszöbölésére teszünk javaslatot, ez írásban is a bizottság
tagjai előtt fekszik. Ez a javaslat részben nyelvhelyességi javításokat tartalmaz, amit az
általános korábbi ügyrendi állásfoglalás értelmében és a Házbizottság állásfoglalása
értelmében a koherenciazavar fogalmában elfogad a Ház gyakorlata; illetőleg pontosítja az
országgyűlési határozat évszám szerinti megjelölését, hiszen nem 2010-ben születik meg az
országgyűlési határozat és kerül majd kihirdetésre, hanem 2011-ben.

Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Mivel hozzászólás nincs,
megkérdezem, van-e kifogás az ellen, hogy ezeket a zárószavazásra benyújtott módosító
javaslatokat nem pontonként, hanem egységesen, egyben tegyem fel szavazásra. Van-e
bárkinek ez ellen észrevétele? (Nincs ilyen jelzés.) Megállapítom, hogy nincs.

A szavazás előtt megkérdezem Gáva Krisztián helyettes államtitkár urat a kormány
álláspontjáról.

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

ELNÖK: Köszönöm, a kormány egyetért. Hozzászólás tehát nincs, a kormány
nyilatkozatát hallottuk, és senki nem kifogásolja, hogy egységesen szavazzunk.

Akkor tehát felteszem szavazásra, hogy az előttünk fekvő, nyolc pontba foglalt
zárószavazás előtti módosító javaslatot benyújtja-e az Alkotmány-előkészítő eseti bizottság az
Országgyűlésnek. Az igenlő szavazatokat kérem. (Szavazás.) Ellenszavazat? (Szavazás.)
Nincs. Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs. Megállapítom, hogy 27 igen szavazattal, egyhangúlag
a bizottság úgy döntött, hogy ezt a nyolcpontos módosító javaslatot mint zárószavazás előtti
módosító javaslatot az Országgyűlésnek benyújtja.

Még egy helyettesítést kell rögzítenem: dr. Kocsis Mátét dr. Kerényi János képviselő
úr helyettesítette a csatolt meghatalmazás szerint. Köszönöm szépen.

Tisztelt Bizottság! Minden valószínűség szerint több ülésünkre nem kerül sor, sőt, ha
és amennyiben az Országgyűlés ma az országgyűlési határozati javaslatot elfogadja, akkor a



- 6 -

bizottság mandátuma és működése egyidejűleg meg is szűnik. Erre tekintettel még egyszer
köszönöm minden bizottsági tagnak a munkáját és közreműködését az új alkotmány
előkészítésében.

Az Alkotmány-előkészítő eseti bizottság ülését berekesztem. (Taps.)

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 28 perc)

Dr. Salamon László
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea


