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az Országház főemelet 55. számú tanácstermében 
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∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában 
megtalálható. 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Balla Mihály (Fidesz), a bizottság elnöke 

Kovács László (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dr. Braun Márton (Fidesz)  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)  
Mihalovics Péter (Fidesz)  
Pintér László (Fidesz)  
Dr. Daher Pierre (Fidesz)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz)  
Harangozó Gábor (MSZP)  
Szabó Vilmos (MSZP)  
Jámbor Nándor (Jobbik)  
Kalmár Ferenc András (KDNP)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 

Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) Balla Mihálynak (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz) dr. Braun Mártonnak (Fidesz)  
Dr. Horváth János (Fidesz) Pintér Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Nagy Andor (KDNP) dr. Vejkei Imrének (KDNP)  
Kovács László (MSZP) megérkezéséig Szabó Vilmosnak (MSZP)  
 

Meghívottak részéről  
 

Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Csuhány Péter jogi szakreferens (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra) 
 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Megállapítom, hogy a helyettesítésekkel együtt a bizottságunk határozatképes: 
Braun Márton képviselő úr helyettesíti Gruber Attilát, Pintér László Horváth János 
képviselőtársunkat, Szabó Vilmos Kovács László képviselő urat, Vejkey Imre Nagy Andor 
képviselőtársunkat, és jómagam Nagy Gábor Tamás alelnök urat helyettesítem. 
Megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. 

Írásban elküldtük a mai napirendünket. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy van-e 
ehhez kiegészítenivaló, valami hozzászólás, vélemény. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben 
nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a mai napirendünket. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 

Egyes törvények alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/5001. szám) (Általános vita) 

Az 1. számú napirendünk, illetve mára az egyetlen tartalmi napirendünk: egyes 
törvények alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló T/5001. számú törvényjavaslat 
általános vitája, amelyhez nagy tisztelettel köszöntöm Gáva Krisztián helyettes államtitkár 
urat és kollegáit. A törvényjavaslat több külügyi vonatkozású jogszabályt is módosít, ideértve 
nemzetközi szerződéseket, egyezmények kihirdetését, illetve a módosítások technikai jellegű 
változtatásra is irányulnak az elnevezések miatt elsősorban, továbbá nemzetközi 
szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló törvényt, illetve az Országgyűlés és a kormány 
európai uniós ügyekben történő együttműködéséről szóló törvényt néhány pontban technikai 
jelleggel módosítja ez a törvényjavaslat. (Kalmár Ferenc András megérkezik az ülésre.) 

Kérném szépen az államtitkár urat, hogy rövid szóbeli kiegészítést mondjon el a 
javaslathoz, és ezt követően a képviselőtársaim kérdéseket fognak föltenni, illetve majd 
döntést fogunk róla hozni. Parancsoljon, államtitkár úr! 

Dr. Gáva Krisztián bevezető tájékoztatója 

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Kiegészítésképpen mondom csak, hogy 
Csuhány Péter kollégám az, aki segíteni fog a kérdések megválaszolása tekintetében.  

Nagyon jól mondta, elnök úr, a T/5001. számú törvényjavaslat java része, 90 
százaléka, mondjuk azt, technikai jellegű módosításokat tartalmaz az alaptörvénnyel 
összefüggésben. Az alaptörvény bizonyos rendelkezéseinek, szóhasználatának 
megváltoztatása miatt van szükség ennek a mintegy 219 törvénynek a módosítására. Csak 
példálózó jelleggel: az „alkotmány” szó „alaptörvény”-re cserélése, a „Magyar Köztársaság” 
„Magyarország”-ra cserélése. Azokban az esetekben, ahol új, önálló sarkalatos törvény 
meghozatala nem indokolt, ott a meglévő kétharmados törvényeknek a megfelelő technikai 
módosítása, és egy úgynevezett sarkalatossági klauzulával történő kiegészítése jelenti a 
módosítások zömét. (Mihalovics Péter megérkezik az ülésre.)  

Valóban az elnök úr által említett javaslatok azok, amelyek összefüggésbe hozhatók a 
bizottság munkájával. Azt gondolom, ezek is tulajdonképpen technikai jellegűnek 
minősíthetők azon túl, hogy a „Magyar Köztársaság” kifejezést „Magyarország”-ra 
változtatják, emellett a nemzetközi szerződésekről szóló törvény tekintetében a jogalkotási 
törvénnyel való összhang megteremtése is szükséges volt, ezeket a módosításokat 
tartalmazza. (Kovács László megérkezik az ülésre.) 

Még röviden annyit indoklásként, hogy nyilvánvalóan az ebben a javaslatban szereplő 
törvények többségénél egy-egy szó, egy-egy mondat változik csak, erre tekintettel nem 
tartotta indokoltnak a kormány nyilvánvalóan, hogy minden egyes törvényre vonatkozóan 
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önálló javaslatot nyújtson be, hanem ezeket így csomagban, az alaptörvénnyel való 
összefüggésre hivatkozással nyújtsa be.  

Mindemellett vannak olyan részek is, hogy a technikai módosításokon túl egy füst 
alatt, egy kalap alatt indokolt volt bizonyos tartalmi módosításoknak, pontosításoknak is a 
megtétele, amelyek önálló törvényjavaslatként - szintén a Ház teherviselő képessége 
szempontjából - nem igazán álltak volna meg. Egyúttal ezeket is próbáltuk kezelni. (Dr. 
Daher Pierre megérkezik az ülésre.) 

Ha van konkrét kérdés a bizottság tagjai részéről, akkor nagyon szívesen válaszolunk 
arra is. Egyebekben pedig kérem a bizottságot, hogy általános vitára alkalmasnak minősítse a 
javaslatot. 

Köszönöm szépen.  

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki tenne fel kérdést. 
(Jelzésre:) Csenger-Zalán képviselő úr! 

 
CSENGER-ZALÁN ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Államtitkár úr, 

tudna valami példát mondani arra, hogy milyen egy tartalmi változás? Mert csak az hangzott 
el, hogy körülbelül 10 százalék, ami tartalmi és 90 százalék a technikai módosítás; mégis, 
hogy egy kicsit képben legyünk. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Van további kérdés? Amennyiben nincs, akkor államtitkár úr, parancsoljon! 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Pont azok, amelyek a bizottság témájába vágnak, inkább technikai jellegű 
módosítások. Például a közoktatási vagy felsőoktatási törvényben jelentek meg újfajta, 
adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezések, amelyek a meglévő közoktatási, felsőoktatási 
információs rendszer hatékonyságának növelését szolgálják annak érdekében, hogy a 
személyiadat-nyilvántartással történő összekapcsolás lehetősége is - az adatok ellenőrzése 
például - megvalósulhasson; tehát például ilyenek voltak. A bizottság hatáskörébe tartozóak 
közül én nem tudnék igazán ilyet mondani, ezek inkább technikai jellegűek. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van további kérdés, vélemény? (Jelzésre:) Kovács 

alelnök úr! 
 
KOVÁCS LÁSZLÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Nem hiszem, hogy ez bármin 

változtat, de elhangzott korábban az az érv, hogy a „Magyar Köztársaság” „Magyarország”-ra 
változtatása mellett az szólt, hogy mindig is így hívták. (Dr. Tilki Attila megérkezik az ülésre.) 
Na most, én úgy emlékszem, hogy Szent István után Magyar Királyságnak hívták, és így is 
szerepelt mindenütt sok száz évig, a XX. században meg Magyar Köztársaságként. Hogy ezt 
valamikor is hivatalosan Magyarországnak hívták volna, nem tudom, lehet, hogy a tatárjárás 
idején vagy valamikor, de ha erre kaphatnék választ, csakhogy megnyugodjak, hogy helyes ez 
a döntés. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr! 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tekintve, hogy abban az időszakban nem volt írott alkotmánya az országnak, 
nem tudjuk összehasonlítani, hogy akkor a királyságot az államformához írták volna-e be 
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vagy pedig az ország megnevezéséhez. Az alaptörvény azt tartalmazza, hogy hazánk neve 
Magyarország, míg a következő bekezdés tartalmazza az államformára való utalást, vagyis a 
köztársaságot. Ebből következően, ha az országot Magyarországnak nevezzük, akkor a 
törvényeken való átvezetés, azt gondolom, logikus e tekintetben, mi az alaptörvényhez 
kívántunk igazodni. Egy történészi vagy jogtörténészi vita bontakozhatna ki abból igazából, 
hogy a „Magyarország” elnevezés mennyiben volt a korábbi korokban egy jogi 
megfogalmazás vagy pedig nem.  

 
ELNÖK: Jámbor képviselő úr jelentkezett még.  
 
JÁMBOR NÁNDOR (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a 

magyar lakosság körében a legelterjedtebb névhasználat az, hogy „Magyarország”. 
Magyarországból hála a jóistennek csak egy van, ezért a mindenkori társadalmi 
berendezkedés megjelölése az ország hivatalos nevében, úgy gondolom, nem szükségeltetik, 
nem áll fenn az az eset, mint Dél-Korea és Észak-Korea esetében, ahol a társadalmi 
berendezkedést vissza kell hogy tükrözze a név. Úgy gondolom, hogy a „Magyarország” 
elnevezés igenis helytálló és elfogadható, ez egy folytonosságot biztosíthat, függetlenül a 
társadalmi változások tükrében. 

Köszönöm szépen.  

Szavazás 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ezt a fajta vitasort lezártuk.  
Van még további kérdés, vélemény? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 

kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a T/5001. számú törvényjavaslat általános 
vitára való bocsátását. (Szavazás.) 15 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. 15 igen 
szavazattal és 3 nem ellenében a bizottság támogatta az általános vitára való bocsátást.  

Az államtitkár úrnak és munkatársainak nagy tisztelettel köszönöm, hogy 
rendelkezésünkre álltak. További szép napot kívánunk! (Dr. Gáva Krisztián és Csuhány Péter 
távoznak az ülésről.) Tisztelt bizottság, ezzel a tartalmi napirendi pontunkat lezárom. 

A 2. napirendi pontban, az egyebek között kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy van-e 
valakinek észrevétele, hozzászólása, gondolata, beszámolója. (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, egy dolgot engedjenek meg. (Jelzésre:)  

Igen, bocsánat, az előző témakörhöz elfelejtettem mondani, hogy a bizottságunk 
írásban fogja elküldeni az általános vitára való felkészülésre az ajánlásunkat, külön előadó 
állítása nem volt szükséges.  

Egyebek 

Viszont az egyebek témakörben tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy december 14-
én, 11 órakor meghívásomra, a bizottság elnökségének a meghívására Magyarországra 
érkezik a román parlament külügyi bizottságának delegációja Korodi Attila elnök úr 
vezetésével. 11 órakor lesz egy találkozó, majd ezt követően egy munkaebédet tartunk a 
partnerbizottság delegációjával. Mindenkit nagy tisztelettel invitálok a december 14-ei 
találkozónkra, fontos, hiszen amikor a bizottságunk elnöksége Bukarestben járt, Korodi elnök 
úr részéről nagyon komoly és nagyon jó együttműködést tudtunk elindítani, kialakítani. 
Nagyon szeretném azt, ha minél többen tudnánk őket fogadni.  

Másrészt pedig terveink szerint - hogy nagyjából tervezhető legyen - decemberben 
még feltehetően lesz nagyköveti meghallgatás, ha jól tudom, és szeretném, ha össze tudnánk 
egyeztetni az időpontot, hogy általában véve a külpolitikával kapcsolatban egy féléves, éves 
összegzést tudjunk tenni, de ez még szervezés alatt van, tehát kérem képviselőtársaim 
megértését, amennyiben úgy fog alakulni a szavazási rend.  
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Ezt azért mondom, mert elképzelhető, hogy az elkövetkezendő hónapban - tehát 
december 23-ig gondolkodom előre - egy vagy esetleg két alkalommal a szerdai ülést is majd 
be kell iktatnunk; ez attól függ, hogyan fog alakulni a plenáris üléseken a szavazási rend. Ma 
is fogunk szavazni délután, és holnap is a költségvetéssel kapcsolatos szavazásaink lesznek 
reggeltől, és ez automatikusan azt jelenti, hogy ha akarnánk, se tudnánk bizottsági ülést tartani 
a keddi napon. Tehát én kérem majd képviselőtársaim megértését, ha esetleg lesz olyan hét, 
hogy a szerdát is be kell terveznünk. Mondom, egy nagyköveti meghallgatás, illetve egy 
általános külügyminisztériumi tájékoztató beszélgetés, úgy gondolom, van olyan fontos 
napirend, hogy szerdai napon is szabaddá tudjuk tenni magunkat délelőtt.  

Nagyon szépen köszönöm a jelenlétet a tisztelt bizottságnak. Tovább szép napot 
kívánok, és akinek módja van rá, jó étvágyat! Ezzel a bizottsági ülésünket bezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 14 perc) 

 
 
 
 
 

 

 Balla Mihály   
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra 

 
 


