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(Az ülés kezdetének időpontja: 18 óra 01 perc)

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Másodszor is megnyitom a mai napon a bizottság ülését. Úgy értesültem, hogy
határozatképesek vagyunk. A meghívóban jelzett napirendi ajánláshoz érkezett egy további
javaslat, ezt minden bizottsági tag ismeri. Meg kell kérdeznem, egyetért-e a bizottság azzal,
hogy a napirend kibővüljön egy új ponttal, ahogy Veres János és Tukacs István urak
javasolják. Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kettő. Ellenpróba!
Tizennyolc. Tartózkodott? Kettő. A bizottság tehát nem értett azzal egyet, hogy a napirend
bővüljön.

Ezek után azt kérdezem, elfogadja-e a bizottság az általam előterjesztett napirendi
javaslatot. Kérem, aki elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez látható többség.
Ki az, aki nem ért egyet ezzel? Kettő. Tartózkodás? Nincs. Megállapítom, hogy a bizottság
elfogadta napirendjét.

Az 1. napirendi pont megvitatása, illetve határozathozatal következik. Ennek lényege
az, hogy kapcsolódó módosító javaslatokat nyújtottak be az eredeti határozati javaslathoz.
Három kapcsolódó módosító indítvány van előttem, H/188/4-5-6. számokon. Kérdezem, hogy
a kapcsolódó módosító indítványok előterjesztői részéről van-e valami kiegészítenivaló,
mondanivaló. Göndör István, Kovács Tibor, illetve Veres János, Tukacs István, dr. Szekeres
Imre, Boldvai László, dr. Lenhardt Balázs, Rozgonyi Ernő és Vágó Gábor jegyzik ezeket.
Vágó Gábor úrnak adom meg a szót először.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm a szót.
Szeretném bemutatni azt, amit vártak már kedve kormánypárti bizottsági társaink, hogy
hogyan fog majd esetlegesen az ellenzék megegyezni, hogyan fog konstruktívan hozzájárulni
az egész folyamathoz. Szerintem ez a módosító javaslat éppen ennek a példája. Arról van szó,
hogy a bizottság ellenzéki tagjai, kivéve a független képviselőt, illetve az elnök urat, mind
aláírták ezt a módosító javaslatot, ami tartalmában a konstruktív ellenzékiség mintapéldája
lehet. Hiszen azt mondja, hogy öt bizottsági tagnak kell az igen szavazata, tehát már
eljutottunk az elmúlt napok során odáig, hogy öt bizottsági tag támogatása elég lehet, hiszen
emellett érveltek önök, és itt csak annyi kikötés lenne, hogy legalább egy, az ellenzéki pártok
által delegált bizottsági tag is hozzájáruljon igen szavazatával a jelöléshez. Ezzel szerintem
maximálisan kielégíthetjük azt a kívánalmat, hogy szakmailag kifogástalan és független
embert tudjunk választani, aki nem csupán egy párthoz kötődik, hanem a szakma támogatását
élvezi. A másik két módosító javaslathoz most nem szólnék hozzá. Köszönöm szíves
figyelmüket.

ELNÖK: Veres János úrnak adom meg a szót.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Nagyon röviden
az első két kapcsolódó indítványról szólnék, amelyeket képviselőtársam jegyeznek.
Lényegében azt tartalmazza, hogy legyen arra lehetőség, hogy akár hat támogató szavazat
elnyerésével válhat valaki jelöltté, hogy az ellenzék részéről is legyen meg a támogatottság,
illetve én is azt erősíteném, ami az ellenzéki pártok közös indítványában szerepel, és amiben
egyetértettünk itt, a bizottsági ülésen is. Nevezetesen azt, hogy öt igenlő szavazat is elég
abban az esetben, ha egy ellenzéki bizottsági tag is támogatja a jelölést. Azt gondolom, még
egyszer visszatérve az eredeti gondolathoz, ha egyszer nemzeti együttműködésről beszélünk,
akkor ezt igazán vállalhatják a kormánypártok. Köszönöm figyelmüket.
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ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kinek van még észrevétele, megjegyzése? Vágó
Gábor úr!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Szomorúan látom, hogy veszik figyelembe azt a munkát,
amit mi szeretnénk hozzátenni ehhez a folyamathoz, hiszen úgy látjuk, mintha borítékolva
lennének már itt a végeredmények. Nem remélem, hogy már a nevek is borítékolva vannak.
Tényleg arról lenne szó, hogy egy tiszta kiválasztási folyamatot kellene lebonyolítani. Apró
rugalmasságot kérnék önöktől. Mi erről a rugalmasságról ellenzéki oldalon tanúbizonyságot
adtunk, hiszen teljesen más nézőpontból kiinduló frakciók képesek voltak együttműködni
azért, hogy rugalmasan, konstruktívan hozzájáruljunk a folyamathoz. Sajnálom. Köszönöm.

ELNÖK: Rozgonyi Ernő!

ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): Itt sokan vannak, akik fiatalok, és talán nem élték át, én
elég öreg vagyok, hogy azt mondhassam, átéltem az elmúlt 65 évet úgy, hogy közben
gondolkodni is tudtam. Ahogy ma itt ülök, meg délelőtt is, délután is ültem a parlamentben,
egyre inkább az a benyomásom, hogy a Fidesz-KDNP pártszövetségnek azért volt szüksége a
kétharmadra, ami társadalmilag nem kétharmad, hogy gyakorlatilag azt csinálja, amit 65 évvel
ezelőtt is lehetett csinálni, meg 60, meg 55, meg 50 évvel ezelőtt is. Létezett akkor is egy
parlament, azt mondták arra a rendszerre is, hogy demokrácia, adott nekünk Sztálin elvtárs
egy alkotmányt, és alkotmányos demokrácia is volt. (Babák Mihály: Komolyan mondod?)
Igen, teljesen komolyan mondom, sőt, hozzá merem tenni, hogy ők legalább nem játszották
azt a színjátékot, hogy a parlamentben viták voltak, mert nem voltak viták, hiszen olyanok
kerültek be, akik a párthoz lojálisak voltak. Most egy kicsit pechjük volt ezzel a szavazással,
mert ülnek itt olyanok, akik máshoz lojálisak. Felháborítónak tartom azt, hogy önök
alkotmányozni akarnak. Azt is felháborítónak tartom, hogy azt hiszik, a parlamentnek joga
van saját magát szabályozni. Tudniillik, amikor egy alkotmányt alkotok, az összes többi
törvényt csak úgy alkothatom meg, ahogy azt az alkotmány előírja, az alkotmány keretein
belül. Ha önök írják az alkotmányt, akkor önök saját magukat szabályozzák. Ez is egy
abszurdum.

Igenis szükségük lenne, végzetesen szükségük lenne arra, hogy ellenzéki szavazatot is
kapjanak, és óriási szükség lenne arra, hogy ezt feltétlenül a társadalmi szervezetekkel is
megbeszéljék, sőt, mi több, egy népszavazás erősítse meg, mert különben ez semmivel nem
különb alkotmányt, mint az átírt sztálini alkotmány. Köszönöm szépen. (Babák Mihály: Nem
ez van most napirenden.)

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kíván-e valaki reagálni? Dancsó József úr,
parancsoljon!

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Szeretném tisztelt
Rozgonyi képviselőtársam figyelmét felhívni, hogy most nem az alkotmányozásról szóló
javaslat, hanem a Számvevőszék elnökét és alelnökeit jelölő eseti bizottság felállítására
vonatkozó határozati javaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megtárgyalása a
feladat.

Ha már Vágó úr kikényszerítette, hogy megszólaljak, akkor egy dolgot szeretnék a
figyelmébe ajánlani. Nagyon örülök, hogy sokan alá tudtak írni egyfajta javaslatot, de
szeretném felhívni a figyelmét, hogy az MSZP-nek emellett van két másik javaslata is. Tehát
igazán akkor most van egy közös indítvány, és vannak külön javaslatok is. Úgy látom, hogy
az a nagy konszenzus nincs meg, mert csak egy indítványt írt alá mind a három ellenzéki párt.
Egyébként annak örülnék a legjobban, ahogy Rozgonyi Ernő képviselőtársam fogalmazott, ha
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támogatnák azokat a javaslatokat, amelyek felmerülnek az eseti bizottságban. Ezt a plenáris
ülésen is meg lehet tenni. Senki nem akadályozza meg önöket abban, hogy éljenek azzal a
jogukkal, hogy a felmerülő jelölteket támogassák. Reményeim szerint sokkal sikeresebben,
mint az elmúlt 8 évben, amikor kudarc kudarc hátán volt az MSZP által vezetett bizottság
esetében. Reméljük, hogy önök is tudják majd támogatni, és akkor ez a kívánsága is fog
teljesülni Rozgonyi képviselő úrnak. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ékes József képviselő úr!

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Türelmesen figyeltem ezt a vitát
délelőtt is, most is. Úgyhogy néhány dolgot szeretnék én is elmondani. Az elmúlt 8 év
folyamán a parlamentben úgy születtek meg törvények, hogy a kétharmados törvényből
alkottak feles törvényeket, amit aztán az Alkotmánybíróság rendszerint vissza is dobott, mégis
keresztülverték úgy, hogy az ellenzék módosító javaslatait sem fogadták el. Akár a Ptk.-t, akár
más törvényeket lehetne sorolni. Hogy egy bizottság paritásos alapon működik, azt jelenti,
hogy mindig a kormányoldali többség biztosítja szavazatával, hogy meg tudjon felelni a
bizottság annak a feladatának, hogy az ellenzéki javaslatokat figyelembe véve döntést hoz.
Szeretnék Vágó Gábornak néhány példát mondani. Nagyon sok ötpárti egyeztetés volt ebben
a parlamentben sikeresen. Függetlenül attól, hogy a kormányoldal adta-e a többséget. Nagyon
sok ötpárti egyeztetésen voltam, ahol a választójogi törvényeket vagy az európai uniós
választójogi törvényeket készítette elő a parlament. Ott is mindig az volt a kérdés, hogy a
hajlandóság megvan-e. Ott is többségben volt a kormányoldal.

A kérdés az, hogy tudunk-e egymással úgy kommunikálni, függetlenül attól, hogy ki
adja a többséget, hogy észérvekkel és megfelelő jelöltek biztosításával valóban ésszerű,
nagyon gyors és aránylag jó döntés szülessen meg. Az elmúlt 8 év nem erről szólt.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Veres János!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Egyrészt Ékes
képviselő úr hozzászólására szeretnék annyit reagálni: képviselő úr, az ÁSZ alelnökeit jelölő
bizottságban és az elnökét jelölő bizottságban az ellenzék nem tett személyi javaslatot. Nem
volt olyan helyzet, hogy a kormányoldali frakció képviselői ne fogadták volna el az ellenzék
javaslatát. Az történt, hogy kormányoldalról voltak személyi javaslatok, amelyekre az
ellenzék nemlegesen reagált. Tehát nem az a helyzet, amit képviselő úr mondott, hogy a
kormánytöbbség miatt nem volt jelölés, hanem az ellenzék nem volt hajlandó egyetlenegy
jelölés esetén sem támogatni a jelölteket. Mindegy, hogy szakmai szervezet kívülről javasolta
őket, mindegy, hogy az ÁSZ-on belülről javasoltunk vezetőket annak idején, egyiket sem
voltak hajlandóak elfogadni.

A másik dolog, hogy sajnálom, hogy Dancsó képviselő úr összeeszkábált javaslatnak
nevezte (Dr. Dancsó József: Nem a javaslatot neveztem annak.) az ellenzéki pártok által itt
most beterjesztet indítványt. Nem a javaslatot? Én úgy hallottam, bocsánat. Azt az egyetértést,
ami most megnyilvánult ebben az indítványban. Ezt azért sajnálom, mert éppen az önök
részéről volt nagy kapacitálás az eddigi bizottsági vitákban arra, hogy fogjunk össze. Azt meg
még jobban sajnálom, hogy megint csak a bizottsági vitában az hangzik el, hogy nekünk mint
ellenzéknek, a majdan az általunk delegált személyeknek az lesz a szerepük, hogy fogadjuk el
az önök által javasolt (Dr. Dancsó József közbeszól.) Képviselő úr! Képviselő úr! Most ez
hangzott el, hogy majd viszonyuljunk pozitívan az önök által javasolt személyekhez. Azt
tudom mondani, hogy én úgy tudom elképzelni ezt a bizottságot, hogy mindenkinek van
javaslattételi joga, természetesen senki nem köteles elfogadni és tudomásul venni a másik
javaslatát.
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Még egyszer szeretném mondani, hogy ha már kialakult egy ellenzéki egyetértés
ebben a kérdésben, akkor legalább mérlegeljék azt, hogy talán mégis jobban igaza van az
ellenzéknek. Köszönöm.

ELNÖK: Én is köszönöm. Márton Attila úr következik.

MÁRTON ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Rozgonyi
képviselőtársam hozzászólása után szerettem volna egy ügyrendi javaslatot tenni, hogy ha
lehet, a bizottság térjen vissza a napirendjéhez, mert nem a választási rendszer boncolgatásába
kell most belebonyolódni. Nem az alkotmányügyi bizottságban vagyunk, nem az
alkotmányozásról kell beszélni, hanem az előttünk lévő módosító javaslatokról és azok
szakmai tartalmáról kell vitázni. Úgyhogy nagy tisztelettel arra kérném elnök urat, hogy
térjünk vissza a tárgyhoz, és ezekről a módosító javaslatokról beszéljünk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Egyetértek, térjünk vissza a tárgyhoz. Rozgonyi Ernő képviselő úr kért szót.

ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): Nem véletlenül beszéltem éppen az alkotmányról. Egy
analógiát mondtam el, hiszen itt ugyanaz történik, ahogy minden területen. Mondhattam volna
más példát is természetesen. Itt egész egyszerűen arról van szó, hogy amikor még utoljára itt
ültünk, én voltam az, aki megpróbált valami módon felajánlást tenni szinte, hogy vegyék már
tudomásul azt, hogy az az egy szavazat, ami szükséges lenne ahhoz, hogy valaki jelöltté
válhasson, itt nem számít. Miért ne adnánk meg? Itt nem halálos ellenségeknek kellene együtt
ülni, éppen maguk mondják állandóan azt, hogy nemzeti együttműködés, satöbbi, satöbbi.
Szóvirágok millió változatban. És pont önöket nem lehet kimozdítani egy előre eldöntött
helyzetből. Akkor miről beszélünk? Azért hoztam azt a hasonlatot, mert teljesen analóg eset.
Az emberben az a benyomás keletkezik, hogy teljesen fölöslegesen ül itt az ellenzék, és mond
vagy nem mond valamit, mert legfeljebb az időt húzza. De az égegyadta világon semmi
értelme nincs. Ezt próbáltam valahogy tudtukra adni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Magyar Anna képviselő asszony.

MAGYAR ANNA (Fidesz): Arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy a 8 tagú
bizottságban semmi nem tiltja azt, hogy akár mind a 8 tag egy irányba szavazzon.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Vágó Gábor úrnak. (Arnóth Sándor:
Nem házszabályszerű, mert ügyrendi javaslat után egy-egy hozzászólás következik a frakciók
részéről.) Bocsánat, nem volt ügyrendi javaslat. Vágó Gábor úré a szó. Tessék parancsolni!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen a szót. Nem ügyrendi hozzászólást
szeretnék tenni, hanem egyrészt Dancsó úr megjegyzésére szeretnék reagálni. Azt mondta,
hogy azzal, hogy nem mindegyik ellenzéki módosító javaslat konszenzusos, ezért törést látott
az ellenzék homogénnek tűnő, betonbiztos falán. Itt arról van szó, hogy az ellenzék nemcsak a
kormányoldal felé nyitott az együttműködésre, hanem az ellenzék együtt is tud működni. Úgy
látjuk, hogy az a javaslat, amit mindannyian aláírtunk, áll legközelebb ahhoz az állásponthoz,
amit a kormányoldal képvisel. Kompromisszumos álláspontot hoztunk létre, Veres úrék már-
már radikalizálták az álláspontjukat, hogy 6 embernek kell egyetértenie a jelöltekkel. De hat
embert meggyőzni egy dologról szinte már-már lehetetlen, ezt én is belátom.

Viszont Ékes úr azt mondta, hogy hiányzott a hajlandóság az elmúlt 8 évben. Ezt
aláírom. Tényleg arról van szó, hogy a magyar politikai elit egyik legsúlyosabb szégyenfoltja,
hogy nem sikerült egy független szervezet vezetőiben megállapodni. Már tegnap is mondtam
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a vitában, hogy nem szeretnék döntőbíró lenni azzal kapcsolatban, hogy kinek a vállát, melyik
párt vállát terheli konkrétan ez a felelősség. Ámbátor arra kell felhívnom a figyelmet, hogy a
hajlandóság, habár az elmúlt 8 évben nem volt, a következő 4 évben meglesz. Ezt bizton
tudom állítani, hogy az LMP hajlandó arra, hogy együttműködjön. Sőt, a hajlandóságát azzal
szeretné bemutatni, hogy bizalmat kér, hogy ennek a hajlandóságnak valóban legyen súlya.
Ne csak arról legyen szó, hogy súlytalanul együtt szavazunk, hanem képesek legyünk konkrét
ügyekben megállapodni.

Tegnap Dancsó úr a vitában garanciákat kért. Ezeket a garanciákat előre nem lehet
teljesíteni, de most garanciát szeretnék adni a hajlandóságra. A hajlandóság
mindenféleképpen megvan bennünk, és ez az együttműködés kényszer is. Nem azért
kényszer, mert valami belső motor hajt, hogy mindenáron a Fidesszel szeretnék szavazni.
Azért kényszer, mert a társadalom, főképp a gazdasági szereplők teljes mértékben azon az
állásponton vannak, hogy alkotmányjogilag tarthatatlan helyzet, hogy nincsenek ÁSZ-
vezetők. Most egy kicsit hátrébb lépnék, és úgy nézném a vitát, egyértelmű, hogy itt arról van
szó, hogy a kormánytöbbség nem mer kockázatot vállalni. Nem mer kockázatot vállalni azért,
mert félnek, hogy majd az ellenzék köti az ebet a karóhoz, és képtelen lesznek olyan embert
találni, aki szakmailag megfelelő, független.

Annyit tudok mondani, hogy ha engem delegál az LMP, amire jó esély van, akkor
mindenkit tudok támogatni, aki szakmailag megfelelő, ha nincs rajta a pártlogó. Ha
esetlegesen ott is van a pártlogó, akkor egy vegyesebb testület jöjjön létre. Minden egyes
emberre igennel fogok szavazni, aki szakmailag kompetens, viszont nem kötődik szorosan
egyik párthoz sem. Amennyiben pártkötődésű ember lesz, akkor kiegyensúlyozott legyen ez a
testület, legalább alelnöki szinten. Sajnálom, hogy ezt a kockázatot nem vállalják be, de az
biztos, hogy Veres úr és Dancsó úr összjátéka, ami folyik jelenleg is, és ami folyt az elmúlt 8
évben, hogy egymásra mutogattak, nem tartható. Reméljük, hogy a következő 4 évben nem
fognak egymásra mutogatni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Szólláth Tibor úr következik.

SZÓLLÁTH TIBOR ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Az ellenzéki
érvelésben azt hallhattuk, hogy képesek voltak egy platformra kerülni, és megállapodtak, így
ez elég ahhoz, hogy mi engedjünk az álláspontunkból. Remélem, hogy egy hosszú távú
együttműködés lesz az önök részéről, és reméljük azt is, hogy tudjuk majd ezt a helyén
kezelni, megpróbáljuk figyelembe venni a döntésünk során. Azt gondolom, hogy önök az
elmúlt hetekben folyamatosan a választási eredménnyel vitatkoznak. A választási eredmény
alapja egy szabályrendszer vagy egy koordinátarendszer. Ezt a koordinátarendszert el kell
fogadni. Mert egyébként nagyon nehéz lesz otthonosan érezni magunkat itt, a parlamentben.
Ez a választási eredmény nagyjából megmondja azt, hogy milyen eredmények születhetnek.

Nyilván az ellenzéknek van egy szerepe, amit nem kell sem alul-, sem felülértékelni.
Ha ezt elfogadjuk, akkor nyilván lesznek olyan döntések, amikor okos érveléssel lehet majd
eredményt elérni. Azt gondolom, most elég világos az álláspont, a magam részről
időhúzásnak tartom azt, hogy itt már ötödjére megbeszéljük ugyanazt. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én is azt gondolom, hogy elérkezett az idő arra, hogy
szavazzunk a módosító indítványokról. Senki sem tiltakozik, ezért fölteszem a kérdést, ki az,
aki támogatja a H/118/4. számú kapcsolódó módosító indítványt. Ennek lényege, ha jól értem,
az, hogy a leendő 8 tagú jelölőbizottságban 6 támogató szavazat kell a jelöltséghez úgy, hogy
abból legalább 2 ellenzéki legyen. Ki az, aki ezzel a javaslattal egyetért? (Szavazás.) Kettő. A
bizottság ezt nem támogatja.
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A következő kapcsolódó módosító indítvány a H/188/5. számú. Ez volt lényegében a
„B” változat, amely szerint 6 bizottsági tag igen szavazata szükséges a jelöléshez. Ki az, aki
ezt támogatja? (Szavazás.) Három. A bizottság nem támogatja.

Végül a harmadik indítványnak az a lényege, hogy öt támogató szavazat közül egynek
ellenzékinek kell lennie. Ezt ki támogatja? (Szavazás.) Rozgonyi képviselő úr két kézzel
szavazott. Tisztelettel bejelentettem már egyszer, hogy a Jobbik képviselőcsoport tagjai nem
helyettesítenek, úgyhogy ezt nem tudom érvényesnek tekinteni, elnézést kérek. Tehát öten
támogatják. Egyébként sincs aláírva helyettesítés. Ezt sem fogadta el a bizottság, a
kapcsolódó módosító indítványokat a bizottság nem támogatta.

Kérek felhatalmazást arra, hogy csütörtökön aláírhassam a szükséges dokumentumot,
a támogatotti sort. Úgy látom, megkaptam, nem tiltakozik senki sem.

Az egyebeket most kivételesen elhagynám. Köszönöm szépen a bizottsági részvételt.

(Az ülés befejezésének időpontja: 18 óra 30 perc.)

Dr. Nyikos László

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


