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Napirendi javaslat

1. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/43. szám)
(Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Vitányi István (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Általános vita)

2. A kisebbségi önkormányzati képviselők számának csökkentése érdekében szükséges
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/89. szám) 
(Dr. Hargitai János és Szászfalvi László (KDNP) képviselők önálló indítványa) 
(Általános vita)

3. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/58. szám)
(Kósa Lajos, dr. Szakács Imre és dr. Kovács Zoltán (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Általános vita)

4. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/59. szám)
(Kósa Lajos és Pichler Imre László (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(Általános vita)

5. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Kovács Zoltán (Fidesz), a bizottság elnöke

Apáti István (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dr. Bóka István (Fidesz)
Dr. Láng Zsolt (Fidesz)
Nagy Csaba (Fidesz)
Pogácsás Tibor (Fidesz)
Rácz Róbert (Fidesz)
Szekó József (Fidesz)
Tasó László (Fidesz)
Dr. Tiba István (Fidesz)
Dr. Tóth József (Fidesz)
Vigh László (Fidesz)
Michl József (KDNP)
Dr. Kolber István
Pál Tibor (MSZP)
Korondi Miklós (Jobbik)
Ivády Gábor (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Habis László (KDNP) dr. Tóth Józsefnek (Fidesz)
Gelencsér Attila (Fidesz) Szekó Józsefnek (Fidesz)
Kósa Lajos (Fidesz) Vigh Lászlónak (Fidesz)
Pogácsás Tibor (Fidesz) megérkezéséig Rácz Róbertnek (Fidesz)
Tarlós István (Fidesz) dr. Tiba Istvánnak (Fidesz)
Tasó László (Fidesz) megérkezéséig dr. Bóka Istvánnak (Fidesz)
Lukács Zoltán (MSZP) dr. Kolber Istvánnak (MSZP)
Dr. Tóth József (MSZP) Pál Tibornak (MSZP)

A bizottság titkársága részéről:

Vásárhelyi Pál tanácsadó
Palkó Katalin munkatárs

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Pichler Imre László országgyűlési képviselő előterjesztőként (Fidesz)
dr. Hargitai János országgyűlési képviselő előterjesztőként (KDNP)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 33 perc)

Elnöki megnyitó

DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, minden kedves érdeklődőt és a munkatársainkat, az
ülést megnyitom. Megállapítom, hogy 16 fő személyesen jelen van, két fő helyettesítéssel
képviselteti magát. Ebből adódik, hogy határozatképesek vagyunk.

A napirend elfogadása

A meghívóban jelzett napirendet javasolom megtárgyalni, azzal a változtatással, hogy
a 4. napirend lenne az első, mert itt van Pichler képviselő úr mint előterjesztő, és akkor vele
kezdenénk, a sorrendet így fordítanánk meg. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e más
napirendi javaslat. (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nincs, akkor kézfelemeléssel határozunk a
napirendről és a sorrendről. (Egyhangú.)

Látom, itt van Hargitai képviselő úr is, ő lesz a következő napirendi pont előadója.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/59. szám) (Kósa Lajos és Pichler Imre László (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Általános vita)

Az első napirendi pont a meghívó szerinti 4. pont, a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, amit T/59. szám alatt Kósa Lajos és
Pichler Imre nyújtott be, az általános vitáról kell majd döntenünk.

Megadom a szót röviden Pichler Imrének.

Pichler Imre László előterjesztő (Fidesz) bevezetője

PICHLER IMRE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Tényleg nagyon rövid leszek, négy pontban összefoglaltam a mondandómat.

Tulajdonképpen a közoktatás jelenlegi szabályozása nem tesz különbséget a
települések nagyságrendbeli eltéréseiben, tehát ez a javaslat egyszerűbbé és ésszerűbbé teszi
ezt az intézményátszervezést.

A közoktatási intézmények átszervezését, megszüntetését, a fenntartói jogok átadását a
hatályos rendelkezések szerint a fenntartó július-augusztus hónapban teheti meg, a fenntartó
erről a tervezett végrehajtás évének május 15-éig hozhat döntést. Ezt az időszakot – a május
15-ét – nagyon rövidnek találjuk, ahogy az önálló képviselői indítvány indokolásában is le
van írva, hiszen ha azt nézzük, hogy március 1-je és április 30-a között van a beiskolázás az
alapfokú és a középfokú intézményekben, akkor április 30-ától a május 15-e tulajdonképpen
egy kéthetes időszakban ad lehetőséget az önkormányzatoknak, illetve a fenntartóknak az
átszervezésről való döntéshez.

Éppen ezért a különböző szakvélemények, szakértői vélemények beszerzése –
hozzáteszem, a szülői, a diák-önkormányzati vélemények beszerzése – mind időigényes, nem
beszélve arról, ahogyan az előbb már elmondtam, hogy a települési önkormányzatoknál nagy
különbségek vannak a fenntartott intézmények létszámát illetően. Tehát ott, ahol három vagy
több intézményt tart fenn az önkormányzat, ott legyen lehetőség arra, hogy kitolja ezt az
időpontot július utolsó napjára.

Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen Pichler Imre képviselő úrnak. Van-e kérdés az
előterjesztéssel kapcsolatban? (Nincs jelzés.) Úgy látom, kérdés nincs. Van-e hozzászóló?
(Nincs jelzés.) Nincs hozzászóló sem.

Döntés általános vitára való alkalmasságról

Ki ért egyet azzal, hogy általános vitára alkalmas az előterjesztés? (Szavazás.)
Köszönöm szépen, ez egyhangú.

Bizottsági előadót kellene állítani, de nem volt vita. Kérdezem a titkár urat, ilyenkor
mi legyen.

VÁSÁRHELYI PÁL tanácsadó: Akkor is kell.

ELNÖK: Akkor is kell? Ebben is Házszabályt kell változtatni.
Valaki – kérdezem – elmondja, hogy nem volt vita? (Jelzésre.) Tóth József képviselő

úr, köszönöm a jelentkezést, akkor te képviseled a bizottságot.
(Pichler Imre Lászlóhoz:) Köszönöm szépen a megjelenést, képviselő úr.

A kisebbségi önkormányzati képviselők számának csökkentése érdekében szükséges
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/89. szám) (Dr. Hargitai János és
Szászfalvi László (KDNP) képviselők önálló indítványa) (Általános vita)

Tisztelettel köszöntöm Hargitai képviselő urat, aki a 2. napirendi pont, a kisebbségi
önkormányzati képviselők számának csökkentése érdekében szükséges törvények
módosítására T/89. sorszám alatt benyújtott javaslat előterjesztője. Meg is adom a szót
Hargitai képviselő úrnak.

Dr. Hargitai János előterjesztő (KDNP) bevezetője

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A
választási kampányban arról egyetértés látszott, hogy az önkormányzati politikai osztályt
többé-kevésbé felezni lenne szükséges. Ha ez a normál települési önkormányzatok esetében
indokolt, akkor joggal vetődik fel, hogy miért ne lenne így a kisebbségi önkormányzatok
esetében.

Most már több cikluson keresztül működik egy kisebbségi önkormányzati rendszer; a
települések több mint felében van kisebbségi önkormányzat, és a települések jó részében
egynél több kisebbségi önkormányzat is létezik. Lehetett, és a továbbiakban is majd lehet
kisebbségi önkormányzatot létrehozni a településeken és a fővárosi kerületekben, és területi
szinten, a Fővárosi Önkormányzat szintjén is létezik kisebbségi önkormányzat, most már egy
ciklus óta a megyékben is, és ezek felett ott vannak az országos önkormányzatok.

Most már itt vannak a Szocialista Párt képviselői, ezért mondom azt, hogy amit a
sajtón keresztül hallok, hogy nem volt egyeztetés az országos önkormányzati vezetőkkel, az
nem igaz. Az a javaslat, amit beterjesztettem alapvetően az országos önkormányzatokra
vonatkozóan, az az országos önkormányzati vezetők által összeállított javaslat, tehát az ő

konszenzusuk alapján van itt előttünk. Az kétségtelen, hogy mi a települési és a megyei
kisebbségi önkormányzati képviselők számát is csökkenteni akarnánk, de erre ők javaslatot
nem tettek. Szászfalvi képviselő úr most azért nincs itt, mert ezzel egy időben jelenleg is
egyeztet az országos önkormányzati vezetőkkel bizonyos finomítások kapcsán.

A változtatás mindössze annyi lenne – megtartva az eddigi gyakorlatot –, hogy a
települések szintjén nem 5 fős, hanem 3 fős, a megyék és a főváros szintjén pedig nem 9 fős,
hanem 5 fős testületeket választanánk. Az országos önkormányzatok tagjainak számát is
csökkentenénk – sávos rendszerben –, az eddigi gyakorlat az volt, hogy 15-53 fő között
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lehetett egy országos önkormányzat, most ez a gyakorlat szűnne meg, azon kívül, hogy itt
bizonyos csökkenés azért létrejönne.

Vitatott az Országos Cigány Önkormányzat létszáma, ők továbbra is ragaszkodtak az
53 fős létszámhoz, e számok alapján ezt meg is tudnák alakítani. Tettünk olyan javaslatot,
ahol ezt is csökkenteni akarnánk, de mivel ők a – mondom – a csökkentésbe nem egyeztek
bele, ezért a javaslatunk erre nem terjed ki.

Nyilvánvalóan eljárási szabályokat is módosít ez a törvény értelemszerűen, ezt a
törvényt össze kell majd fésülni az önkormányzati törvények választási eljárási szabályaival,
mivel módosító indítványok vannak benn, és a határidők módosulnak, akkor ezt
nyilvánvalóan ezen a törvényen is át fogjuk vezetni.

A kisebbségi törvényt még egy helyen pontosítanánk és módosítanánk. Létezik a
Nemzeti Etnikai Kisebbségi Közalapítvány, a jövőben ott lehetőséget teremtenénk arra, hogy
az érintettek közül nyilvánvalóan a kormány jelölje ki, hogy ki a közalapítvány vezetője, de
ez akár egy országos önkormányzati elnök is lehetne, ha a kormány ezt így látja jónak.

Ezek azok a tételek, amelyek szerepelnek ebben a törvénytervezetben. Még egyszer
mondom, az egyeztetések most is zajlanak, ezért bizonyos pontosítások elképzelhetők. Azt
mondom egyébként önöknek, hogy mit vitatnak vagy hol zajlik valamifajta vita: háromfős
testület működőképes-e. Ha a települési önkormányzatok esetében meg tudjuk oldani, hogy
működőképes legyen, hiszen ők általános hatáskörrel rendelkező önkormányzatok, akkor ez
talán a speciális hatáskörrel rendelkező kisebbségi önkormányzatok esetében is megoldható.
Vannak olyan gondolatok, hogy ne fixen, három főben jelöljük meg a települési
önkormányzatok létszámát, hanem esetleg az elektori névjegyzékben foglaltak, tehát a
regisztráltak számához vagy a településnagysághoz kössük, mondom, a mai egyeztetéseken
még bizonyos elmozdulások lehetnek. Igazán más vitapont nincs, még egyszer mondom, talán
az országos önkormányzatok esetében az Országos Cigány Önkormányzat 53 fős létszámának
csökkentése kerülhet még terítékre.

Ez az, amit a testületnek el kívántam mondani, kérem, hogy az általános vitára való
alkalmasságot támogassák.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Van-e kérdés? (Jelzésre.) Apáti képviselő
úr!

Kérdések

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Természetesen engem az országos cigány kisebbségi
önkormányzat hozott lázba. Pontosan mi a koncepció, legalábbis a javaslat, mennyivel
akarják csökkenteni? Elfogadhatatlan, hogy mindent csökkentünk, csak pont őket nem, ez
roppant aggályos. Legalább ötlet szintjén vagy koncepció, elgondolás szintjén mi merül fel,
tehát 53-ról mennyire szeretné csökkenteni a kormány?

Köszönöm.

ELNÖK: Van-e további kérdés? (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nincs, akkor a
kérdéseket lezárom.

Tessék, képviselő úr!

Válaszadás

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP): A kormány nem szeretne semmit csökkenteni, ez a
mi javaslatunk. Nyilvánvalóan az a javaslat, amit mi esetleg előterjesztünk – vagy a képviselő
úr is előterjeszthet – egy arányos csökkentést valószínűsítene. Itt a számok alapján – tudva,
hogy mennyi településen jön létre cigány kisebbségi önkormányzat, hiszen ehhez van ma
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igazítva az 53 fős létszám – ma azt valószínűsítem, hogy ha nem változtatunk ezen a
rendszeren, akkor az ő esetükben továbbra is 53 fős testület tud létrejönni.

Bármekkora csökkenés elképzelhető, nyilvánvalóan logika abban lenne, hogy olyan
arányban, ahogyan a többi önkormányzat csökkent, csökkenjen a cigányönkormányzatok
száma is, ez ma ezeken az egyeztetéseken előkerül. Ezt egyébként szorgalmaznám.

Döntés általános vitára való alkalmasságról

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Van-e hozzászóló. (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy
nincs, akkor szavazzunk az általános vitára való alkalmasságról. Ki ért vele egyet? (Szavazás.)
Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadtuk az általános vitára való alkalmasságot.

Nagy Csaba képviselő úr jelezte, hogy megoldaná a bizottság képviseletében az
alelnök úr által felvetetteket is. Rendben? (Jelzésre.) Akkor a bizottsági előadó Nagy Csaba.
Igazán veretes vita nem volt, úgyhogy könnyű feladata lesz, köszönöm szépen.

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/43. szám) (Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Vitányi István (Fidesz)
képviselők önálló indítványa) (Általános vita)

Kívülről több előadó nincs, akkor Rácz Róbert képviselő úrnak adnám meg a szót az
eredeti első, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
szóló T/43. számú törvényjavaslat előadójaként.

Rácz Róbert előterjesztő (Fidesz) bevezetője

RÁCZ RÓBERT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Igyekszem
még rövidebb lenni, mint az előttem szóló, hiszen ez a módosító javaslat tulajdonképpen
közvetlenül kapcsolódik az 1990. évi LV. törvényhez és a másikhoz, a ’94-eshez, amelyről
már a legutóbbi bizottsági ülésen beszéltünk, jelesül a kívülről is lehessen hozni
alpolgármestert, közgyűlési alelnököt és főpolgármester-helyettest témakörhöz. Ennek a
szándéknak – ha úgy tetszik – a másik lába ez az alkotmánymódosítás, és annak a tartalma
egyébként azt a másik törvénymódosítástól függetlenül is létező problémát próbálja kezelni,
hogy az adott jogszabályi szakasz felsorol bizonyos önkormányzati testületeket és szerveket,
de konkrétan az alpolgármester eddig kimaradt belőle, ha belsős, ha külsős. Ez most ezt is
próbálja kezelni valamilyen módon.

Köszönöm szépen. (Pogácsás Tibor megérkezik az ülésre.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés? (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy kérdés
nincs.

Hozzászólás van-e? (Jelzésre.) Pál Tibor képviselő úr!

Hozzászólások

PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Elnézést kérek, nem voltam itt a napirend
elfogadásánál, és így nem tudtam követni. De teljesen világos, ez nem szól másról, tehát
önmagában – azt gondolom – hosszabb vitát nem kell folytatni, hiszen már a bizottság az
elmúlt héten lefolytatta ezt a vitát, mindenki elmondta a véleményét a kívülről hozott
alpolgármesterrel kapcsolatban. Ez a törvény nem csinál mást, mint hogy ennek az
alkotmányos feltételeit teremti meg. Azt gondolom, ha nincs nyitottság a további
együttműködésre, akkor szerintem tényleg le lehet zárni a vitát, mert túl sokat nem változott a
helyzet a múlt hét óta, és nem látom igazán a lehetőségét annak, hogy bárki megváltoztassa az
álláspontját a korábbiakhoz képest, úgyhogy mi sem kívánjuk ezt megváltoztatni.

Mi a múlt héten sem támogattuk, most sem támogatjuk ennek a törvénymódosításnak
az alkotmányba való beemelését.
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Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Következik a szavazás, az általános vitára
való alkalmasságról kell döntenünk.

Döntés általános vitára való alkalmasságról

Ki ért egyet a javaslattal? (Szavazás.) Köszönöm szépen, 16 igen. Ki van ellene?
(Szavazás.) 7 ellenszavazattal az általános vitára való alkalmasságot elfogadta a bizottság.

Ki legyen a bizottsági előadó? Természetesen kisebbségit is lehet mondani. (Lukács
Zoltán: Kisebbségi előadónak Pál Tibort javasolom, mert ő fogja előterjeszteni az előzőt, az
lenne a célszerű, ha ezt is.) Kérdezem Pál képviselő urat, hogy a pályázaton elnyert poszthoz
csatlakozik-e.

PÁL TIBOR (MSZP): Ha van erre bizalom, akkor természetesen elvállalom.

ELNÖK: Rendben. A többségi véleményt ki mondja? Az előterjesztő elmondja a
bizottsági véleményt is? (Jelzésre.) Rendben, akkor Rácz Róbert a többségi, illetve Pál Tibor
a kisebbségi előadó.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/58. szám) (Kósa Lajos, dr. Szakács Imre és dr. Kovács Zoltán (Fidesz) képviselők
önálló indítványa) (Általános vita)

Tisztelt Bizottság! A Ve.-vel kapcsolatos előterjesztés, amely a ’97. évi C. törvény
módosításáról szól, T/58. szám alatt került benyújtásra Kósa Lajos és társai által, a bizottság
előtt én leszek az előterjesztő.

Általános indoklásképpen szeretném elmondani, hogy elég szűk a határidő, ezért a
Ve.-t is viszonylag gyorsan „le kell tudnunk”. Tehát ez alapvetően technikai lebonyolítási
kérdéseket szabályoz, a joggyakorlat során felhalmozódott tapasztalatok alapján is, de csak a
fő kérdésekre koncentrál, a Ve.-t összességében a ciklus alatt teljesen rendbe kell tenni a
következő választásra.

A lényeges kérdések, amelyek változnak a korábbiakhoz képest: az egyik fontos
kérdés, hogy nem lesz kampánycsend, gyakorlatilag csak a választás napján lesz
kampánycsend. A másik fontos kérdés, hogy 60 napra rövidül a határidő, és ebből
következően az összes többi határidőt is szűkíteni kell, mert különben akkor a 60 nap nem
takarja be.

Ami a megyei közgyűlés tagjait illeti, igazodik az anyagi jogszabályhoz, hogy a
megye alkotja a választókerületet, a megyei jogú város nélkül. A megyei és a Fővárosi
Közgyűlés létszámának megállapításáról irányadó eljárási szabályokat tartalmazza a 7. §,
illetve a választási iroda elleni döntési jogorvoslatot.

Az igazolás is változik, csak a lakóhely mellett bejelentett tartózkodási hellyel
rendelkező kérhet igazolást, de ezt személyesen teheti meg. Ez egyébként olyan nagy
procedúrát nem jelent, mert be kell menni a polgármesteri hivatalba, ahol egyébként a
lakóhelye van a polgárnak.

A 9. § pedig a megyei listás választás tekintetében szintén kiveszi a megyei jogú
várost, és egy választókerület lesz, ez az anyagi jogszabályhoz igazodik, ami már a részletes
vitára bocsátáson is túl van.

Ezek a főbb elemei, amelyek általánosságban elmondhatók a Ve.-ről. Kérem a
képviselőtársakat, hogy támogassák, részben arra is figyelemmel, hogy a határidő elég szűk,
és részben ebből is adódnak a Ve. új szabályai.

Kérdés van-e. (Jelzésre.) Apáti képviselő úr!
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Kérdések

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Az lenne a kérdésem – még nem teljesen gondoltam
végig a javaslatot –, hogy akkor a kopogtatócédula-gyűjtésre mennyi marad.

ELNÖK: Kilenc nap.

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm.

Válaszadás

ELNÖK: Tekintettel arra, hogy az anyagi szabályok közül ki lett véve a 2000-es
küszöb, tehát maradt az 1 százalék, ez azt jelenti, hogy a megyei listáknál jobbrészt felére
csökken a cédulák összegyűjtése, az egyéni képviselői létszámok csökkentéséből adódóan az
eddigi 20-22-25 – mondjuk a 10 ezer fölötti településekről beszélek – vagy esetleg 30-40
cédula most mondjuk egyharmaddal nő. Tehát logikailag egyébként, aki a megyei
közgyűlésekre, illetve a Fővárosi Közgyűlésre szedi az egyéni ajánlószelvényt, nyilvánvalóan
elkéri a másikat is. Tehát azt kell mondanom, hogy 20 ember össze tudja szedni a megyében
az ajánlószelvényeket az 1 százalék következtében. Azt gondolom, ez gyakorlatilag a komoly
szervezeteknél megoldható, akik pedig e vonatkozásban nem rendelkeznek sem megfelelő

tagsággal, sem megfelelő szervezeti erővel, ők a helyi településeken tudják megmutatni az
erejüket.

Ezt a vitát már lefolytattuk egyébként az anyagi szabályok megalkotásánál, úgyhogy
azt gondolom, új érv pró és kontra nem nagyon tud elhangozni.

Ha nincs több kérdés, van-e hozzászóló? (Jelzésre.) Ivády képviselő úr, utána Bóka
képviselő úr.

Hozzászólások

IVÁDY GÁBOR (LMP): Nekem igazán kérdésem nem volt, hozzászólásom
mindenképpen lenne. A kormánypárti többség, illetve a kormányközeli képviselőtársaim
elfelejtették, hogy milyen volt annak idején, milyen az, amikor egy kis párt, kis szervezet
próbál meg például ajánlásokat gyűjteni. Persze valóban igazat adok elnök úrnak azzal
kapcsolatban, hogy 10-15 ember össze tudná gyűjteni ezeket az ajánlószelvényeket, feltéve
természetesen, hogy ha a 9 napból az első 5-6 nap alatt a fideszes és a KDNP-s jelöltek,
illetve aktivisták csak a számukra szükséges ajánlószelvényt gyűjtenék össze, és nem
próbálnák meg lerabolni a teljes települési hálózatot, akkor valóban lenne esélye egy ilyen
dolognak.

Majd nagyon szívesen – ha bárkit érdekel – elmesélem, hogy egy kis párt esetében
milyen az ajánlószelvények gyűjtésének a dinamikája, és hogy bizony az utolsó napokban –
eddig 35 nap állt rendelkezésre –, rengeteg olyan választókerület volt, ahol az utolsó napon
körülbelül 6-700 környékén álltunk, és sikerült az utolsó két nap alatt megcsinálni. Azért,
mert körülbelül szükség volt arra a 35 napra, pláne úgy, ahogy mondtam, hogy olyan
lepusztított területen kellett tevékenykednünk, ami erősen megnehezítette a dolgunkat.

Sajnos, amikor a képviselő-testületek számának a csökkentésére vonatkozó
törvénymódosításról beszéltünk, akkor ezerszer elmondtuk: nem egyszerűen arról van szó,
hogy felezzük a képviselő-testületek tagjainak a számát, hanem olyan küszöböket, olyan
határokat próbál felállítani az új törvénymódosító javaslat, amely ellehetetleníti a civil
szervezeteket, kisebb szervezeteket, illetve pártokat.

Ezzel együtt egyébként – bár azt mondom, minél színesebb a paletta, annál jobb –, a
kisebb pártokat és szervezeteket be fogják kényszeríteni egy közös fedőszervezet alá. Hogyha
úgy gondolják, hogy önöknek jó, hogy tulajdonképpen kétszereplőssé válik majd a választás,
lesznek önök és az összes többi bekerül majd egy párt, egy szervezet vagy egy név alá, ha
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önök úgy gondolják valóban, hogy ez az érdek, és így szeretnék a választásokat lebonyolítani,
akkor nagy valószínűséggel ez lesz.

Az LMP álláspontja ezzel kapcsolatban – azon kívül, hogy már a választási törvénynél
is olyan szigorítások történtek, amelyek a jelenlegi parlamenti pártok közül elsősorban az
LMP-t sújtják, ráadásul azt az LMP-t, amelyik kifejezetten hangsúlyosan kiáll a civil
szervezetek megerősödése és a döntéshozatali eljárásokban történő részvételével kapcsolatban
–, ezzel a 9 napos szabállyal tulajdonképpen majdhogynem a kegyelemdöfést adnák meg
abban, hogy eséllyel érdemi képviseletet tudjunk biztosítani egyes településeken. Arról nem is
beszélek, hogy kicsit úgy érezzük, ez a döfés – ez az utolsó döfés – ráadásul hátulról érkezett.

Úgyhogy a Lehet Más a Politika jelenlegi álláspontja szerint nem tudjuk támogatni
egyik törvénymódosító javaslatot sem.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Szeretném jelezni, hogy nem értek egyet
azzal, amit elmondott, hogy lerabolt kopogtatócédulák. 8 millió kopogtatócédulát küldtek ki,
tehát 6 millió volt a szabad, és 2 milliót gyűjtött össze a Fidesz. Tehát ha egy komoly
szervezetről beszélünk, akkor biztos, hogy a 6 millióból össze tudja szedni az 1 százalékot a
területi listákra, a 10 ezer feletti listákon pedig azt a néhány tíz kopogtatócédulát össze tudja
szedni ennyi idő alatt is. Tehát ez a kis pártokat ilyetén nem sújtja.

Egyetértek azzal, hogy ha esetleg az 50 százalék plusz 1 benne maradna a törvényben,
meg még a 2000-es küszöb is, akkor ez komoly problémát jelenthetne a nagyon kicsiknek. De
mivel ez az anyagi jogszabályból kikerülőben van, akkor az ellenzék egyik fő kívánsága –
egyeztetve egyébként az önkormányzati és érdekvédelmi szervezetekkel is –, a magva
kikerült a rendszerből. Gondoljunk bele! Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 1000 körüli
ajánlószelvényt kell összegyűjteni 550 ezerből, ez a legnagyobb megye, ha leveszem
Miskolcot. Tehát körülbelül ekkora nagyságrendről beszélünk. Az a szervezet, amelyik egy
720 ezres megyében nem tudja az 1000 ajánlószelvényt összegyűjteni, az ne kerüljön be,
megítélésem szerint az nem színesíti a megyéket, ha oda már „komolytalan”, adott esetben a
vicc pártja bekerülhet. (Közbeszólás: Reykjavík) Mint Reykjavíkban, gondoljuk végig
egyébként. Ez elkerülendő, legalábbis azt gondolom, hogy ha komolyan gondoljuk magunkat.
Ezért azt gondolom, ez a lehetőség – azzal, hogy az 1 százaléknál maradtunk, és nincs a 2000-
es alsó küszöb – ezt a területi listákon megkönnyíti.

A települési listákon pedig 3500-4000 körül van az egy jelöltre jutó választópolgár,
tehát nem egy nagy szám, 40 darabról beszélünk. Ha most az LMP-ről beszélünk, ha egy
4000-es szavazókörből nem tud összegyűjteni 40 kopogtatócédulát, még úgy is, ha a
fideszesek leszednek mondjuk 500-at abban a körben, még mindig marad 3500, amiből 40-et
kell összegyűjteni. Erről beszélünk, csak hogy világos legyen.

Ivády képviselő úr következik.

IVÁDY GÁBOR (LMP): Én már voltam, azt hiszem, nem én következem, de a
Borsod megyei számítást meghallgatnám még egyszer, mert nem értettem.

ELNÖK: A saját adminisztrációmban hibáztam, és nem húztam ki Ivády képviselő
urat. Bóka képviselő úr következik, és felkészül Apáti István alelnök úr.

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Az eddigi tapasztalatok és a számok alapján mondva, szerintem nagyságrendekkel
könnyebbek a feltételek az önkormányzati választás tekintetében, mint az országgyűlési
választások kapcsán. Egyetértek Kovács elnök úrral, aki ezeket a feltételeket nem tudja
produkálni, annak el kell gondolkodnia, hogy induljon-e az önkormányzati választáson.
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Ivády képviselő úr szavaira reagálva: az önkormányzati választás a parlamenti
választástól eltérően egyfordulós választás, tehát gyakorlatilag így is, úgy is próbál ez az
egész rendszer – különösen, ahol egyéni kerület van – kétszereplőssé válni, hiszen lényegében
össze kell fogni valamilyen módon a politikai szereplőknek, hogy egyéni kerületet lehessen
nyerni.

A javaslattal kapcsolatban egyébként: véleményem szerint rendkívül életszerű
javaslatról van szó, ahogy Kovács elnök úr már elmondta, az anyagi jogszabályok
megszületőben vannak, a Ve.-nek ezt le kell követnie. Ha azt mondjuk, hogy rövidebb
kampányt szeretnénk, ha azt mondjuk, hogy csökkentsük a költségeket, akkor nyilvánvalóan
csökkenteni kell a rendelkezésre álló határidőket, mert fából vaskarikát nem lehet alkotni, és
nyilvánvalóan így módosulnak a rendelkezésre álló határidők is.

Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Apáti alelnök úr következik, utána Pál
Tibor, ha nincs kormánypárti hozzászóló.

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm. Az én álláspontom valahol Ivády
képviselő úr és Kovács elnök úr közé esik. Ugyanis igaz, hogy ezek nem akkora számok, nem
olyan mennyiségű kopogtatócédula gyűjtendő össze, ami problémát okozhatna, és ilyen
szempontból mi sokkal jobban állunk, azt hiszem, a Fidesz-KDNP után a Jobbiknak a legjobb
a szervezettsége és az alapszervezeti lefedettsége. Az én országgyűlési választókerületemben
20-21 településből 18 helyen van alapszervezetünk, tehát ez valószínűleg nekünk nem okoz
gondot, és ha alattomos céljaim lennének, illetőleg a kisebb ellenzéki pártokat akarnám
felszámolni, akkor azt mondanám, hogy hurrá, 9 nap alatt nehezen vagy úgysem fogják tudni
összegyűjteni. Tehát akkor azt mondhatnám, hogy még támogatnám is.

Úgy gondolom, a 9 nap az aggályos. Aláírom, hogy ezek nem nagy számok, tehát a
40-50-60 nem olyan nagy szám, de még egy dolog nem hangzott el, ezt akarom kiegészíteni.
Beszéltünk a képviselőtársaimmal a múlt heti egyik ülés után, hogy ez megoldaná, hogy a
kopogtatócédulák árfolyama nem szökne az egekbe, és talán normalizálódna a helyzet. Ezzel
azért nem értek egyet. Mert mi is volt az országgyűlési választáson? A második-harmadik
héten indult meg a hajsza, akkor lettek – úgymond – drágábbak egyesek számára a
kopogtatók, de nyilván ez nem a Jobbikra vonatkozik. Most már az első naptól kezdve
horribilis összegeket fognak kérni, tehát most nem várják meg a második-harmadik hetet,
mert olyan nem nagyon lesz, hanem most már az első naptól kezdve. Tehát ez a
kopogtatócédula-gyűjtés problémáját szerintem abszolút nem oldja meg. Ezt csak azért
mondtam, mert ez eddig nem került elő a vitában.

Másrészt normális keretek között magam is híve vagyok a sokszínűségnek. Lehet,
hogy ez egy nemzeti radikális párt képviselőjének a szájából elég furcsán hangzik, de még én
is inkább a sokszínűség híve vagyok. Hogy össze kell fogni? Lehet, hogy össze kell fogni, de
azt nem hiszem, Ivády képviselő úr, hogy itt kialakul majd a Fidesz-KDNP és az összes többi,
mert mondjuk nehezen tudnám elképzelni, illetőleg láncfűrésszel vágnám le a kezemet,
hogyha nekem az MSZP-vel kellene összefognom. Az kizárt dolog, hogy mi mondjuk az
MSZP vagy más pártok égisze alá bemennénk. (Dr. Bóka István: Pedig ebből ez adódik.)
Igen, azért akartam helyre tenni Ivády képviselő urat, ha úgy gondolja, hogy lesz a Fidesz-
KDNP és rengeteg szövetségese, és egy másik szövetségi rendszer, mivel azért itt alapvető

ideológiai és egyéb eltérések, különbségek vannak. (Elnök: Új varsói szerződés.) Igen, azért
mondom, hogy új varsói szerződésről ilyenformán szó sem lehet.

Viszont önmagában – és erre hegyezném ki – az időtényezőt, az idő rövidségét tartom
rendkívül aggályosnak, és ezért magamban a jelen pillanatban 51-49 arányban hajlok a nem
felé, akkor is, ha egyébként több szempontból értem az elnök úr által elmondottakat is.
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Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Azt gondolom, hogy a rövidebb határidők
egy szempontból biztosan járnak anyagi haszonnal olyan értelemben, hogy több pénz marad a
kasszában, mert ha rövidebb a kampány, kevesebbet kell költeni, kevesebb plakát kell,
kevesebbet tépnek le.

Arról is beszéltünk egyébként a rövidebb időknél, hogy az emberek nagyon elfáradnak
a két nagy választási küzdelemben – tavasszal is, meg ősszel is –, ha a kampány rövidebb,
kevesebb ideig „gyötörjük” őket a programjainkkal, mintha 90 napról beszélnénk, és ha
belegondolunk 2014-be, abban az évben még lesz egy tavaszi európai parlamenti választás is,
tehát akkor három kampány lesz. Reményeim szerint az EP- és a parlamenti választás
nagyjából egybeesik, ebből adódóan talán a háromból csak kettő marad, tavasszal meg ősszel.
(Dr. Apáti István: A jegyzők örömére.) Annyira ne sajnáljuk azért a jegyzőket.

Most megadom a szót Pál Tibor képviselő úrnak. (Jelzésre.) Illetve bocsánat, Szekó
képviselő úr is jelentkezett, és az egy kormánypárti, egy ellenzéki sorrend szerint Szekó
képviselő úrnak adom meg a szót, utána az ellenzéki képviselő úr következik, majd Korondi
képviselő úr, utána Ivády Gábornak adom meg az összefoglalás lehetőségét, ha kéri.

SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Azt szeretném felvetni, hogy a
102. § módosításában az szerepel, hogy február 15-éig kell közzétenni a települési
önkormányzat megválasztható tagjainak a számát, a választókerületek számát, sorszámát,
területét, ugyanígy a megyei, fővárosi közgyűlések megválasztható tagjainak a számát. Ez
ebben az évben hogyan lesz kezelhető, illetve nem kellene-e erre az évre valamilyen külön
eljárásrendet meghatároznunk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Erre most nem tudok válaszolni, úgyhogy Pál Tiboré a
szó.

PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Az egyik része ez volt, hogy ugye
tárgyaljuk, és most szavazunk az önkormányzati törvényről. Ott is úgy látom, hogy időpontok
hiányoznak. Ezt azért kérdezem – kicsit azzal is összhangban, ami az előbb is elhangzott –,
hogy a hivatalokban a munka elindult, és van némi gond, hogy akkor pontosan mit, mikor és
hogyan kell a választásra való felkészülés menetében csinálni. Azt javasolnám a
beterjesztőknek, hogy ezt nézzék össze, hogy összhangban vannak-e az előttünk álló törvény
és a választás időpontjai.

Azért az érdekes volt számomra, hogy amikor az előterjesztő felsorolta a választási
eljárásról szóló törvény főbb elemeit, akkor kitért arra, hogy a megyei listából kivesszük a
megyei jogú várost, hogy a jogorvoslat határideje hogyan változik. De pont arra az elemre
nem tért ki, amiről azóta vita van, nevezetesen, hogy az ajánlószelvények összegyűjtésének
határideje milyen mértékben rövidül. Ez most vagy azt jelenti, hogy nem lényeglátó az
előterjesztő, vagy pedig akkor nem érzi ennek a súlyát. Hiszen a hozzászólások szinte mind-
mind erről szóltak, hogy ez az időrövidítés azért hordoz némi veszélyt. Már csak azért is, mert
ha megnézzük, ebbe 9 napba – akárhogy is van – egy hétvége beleesik, és ha szombaton még
gyűjtenek is ajánlószelvényt a szervezetek képviselői, azért azt gondolom, vasárnap mégsem
illik – legalábbis mi eddig ezt így csináltuk –, a vasárnapot azért illik tiszteletben tartani.
(Közbeszólás.)

Pontosan azért, mert a 9 napot mi is rövidnek tartjuk, mi is fogunk módosító indítványt
beadni ezzel kapcsolatban, a módosítás lényege, hogy a választást megelőző 23. napig
lehessen gyűjteni, azaz tovább, mint a mostaninál, és ha jól számoltuk, akkor 16 nap lesz, ez
körülbelül a fele annak az időnek, mint ami most van.
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Jelzem, az árfolyammal kapcsolatban tévedés van. Ha valami minél rövidebb ideig
„vásárolható” meg, az arról szól, hogy még jobban felnyomja az árat. Tessék visszaemlékezni
a színes televízió vásárlására Magyarországon, még inkább felvitte a színes televízió árát – a
jelenlévők közül sokan még emlékeznek rá –, minél rövidebb ideig volt ilyen. Az
ajánlószelvénynél ez a veszély fennáll, tehát tévedés azt gondolni, hogy nem. Ez pontosan
hatványozni fogja az ajánlószelvények értékét.

Magam egyébként annyira nem lennék drasztikus, mint Apáti képviselő úr, hogy
láncfűrésszel vágnám le a kezem, ha a Jobbik kérne tőlünk ajánlószelvényt vagy ha
rászorulnánk Jobbik segítségére, de azt gondolom, a mi kollégáink, segítőink is úgy vannak,
hogy nagyon alaposan meggondolnák, hogy a Jobbik számára ajánlószelvényt gyűjtsenek,
vagy együtt kellene velük dolgozni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, Pál képviselő úr, Tasó képviselő úr következik.
Egy megjegyzésem hadd legyen, míg Tasó képviselő úr felkészül. Azt gondolom,

induljunk ki abból, hogy tisztességesen zajlik a kampány, és ne az árfelhajtó rendszerből
induljunk ki, hogy biztosan pénzért fogjuk megvenni az ajánlószelvényeket. Azt gondolom, a
helyi önkormányzati képviselők választásánál ez még inkább kifejezetten erőteljes mondat, ha
azt mondom, hogy ez árfelhajtó szerepet jelent. Én inkább abból indulnék ki, hogy azok a
képviselőjelöltek, akik netán pénzért vennék az ajánlószelvényeket, nemcsak bűncselekményt
követnek el, hanem őket soha az életben nem fogják megválasztani. Mert abban a körben,
ahol netán pénzt adnának az ajánlószelvényért, tudják, hogy ebben az emberben nem lehet
megbízni.

Tasó Képviselő úr!

TASÓ LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Kedves Elnök Úr! Bölcs elnökünk
elmondta nagyjából a mondanivalóm lényegét. (Elnök: A személyi kultuszból, köszönöm, nem
kérek. – Derültség.) De ha megengedik, azért mégis szeretnék kitérni erre a vásárlásos meg –
nem is értem – árfelhajtásos motívumra, amit előszeretettel használnak mind az MSZP, mind
a Jobbik, mind az LMP jelen lévő képviselői, egyébként máshol is hallottam már erről. Hát
engem megdöbbent. Lehet, hogy a Jobbiknál, az MSZP-nél, az LMP-nél valamikor vásároltak
vagy vásárolnak, hogy ez a szokás, de ez engem megdöbbent.

Nálunk ez nem szokás, soha nem volt szokás, és ha meghallanám valahol, akkor
elsőként tenném szóvá, a nyilvánosság előtt bejelenteném azonnal, ha ilyet hallanék bármikor
is. Egyébként az is megdöbbent, hogy mint valami piaci tételről, árfelhajtásról beszélnek.
Komolyan mondom: nem is tudom, milyen parlament a mi parlamentünk? Kik kerültek be
ebbe a parlamentbe, hogy ilyet egyáltalán szóba hozhatnak, szóba hoznak? Megdöbbent.

A másik: egyáltalán, tudják-e önök, hogy… – egyébként nem tudom, hány egyéni
jelölt… (Közbeszólások.) Persze, de buta vagyok, hát itt nincs, aki nyert volna egyéniben,
egyetlen egy sem az ellenzéki pártok soraiban. (Közbeszólások.) Itt nincs egy sem
pillanatnyilag, aki nyert volna, és nem is tudom, lesz-e még egyszer, vagy valaha is lesz-e, ha
így állnak hozzá, ha így gondolkodnak. (Közbeszólások.) Hiszen egyáltalán az, hogy rövid az
idő. Ha valaki egy ilyen tisztség betöltésére készül, legyen az éppenséggel országgyűlési
képviselőjelölt vagy önkormányzati képviselő-testületi jelölt, azt gondolom, nem néhány
nappal korábban találja ezt ki, vagy nem arra ébred reggel, hogy hűha, de jó lenne ezt
mégiscsak megpróbálni. Ha így gondolkodik valaki, remélem, soha nem lesz egyetlen
települési önkormányzat vagy a parlament tagja. Azt gondolom, ha valaki képviseleti munkát
vállal és ilyen tisztségre készül, annak ezt jóval meg kell előznie – több hónappal, talán
évekkel –, és meg kell születnie a gondolatnak, hogy valaki a közt képviselje.
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Lehet, hogy ez máshol másképpen van, de a mi világunkban, legalábbis azon a vidéki
Magyarországon, ahol én élek, ilyenről szó sincsen. Ott éveken keresztül készülnek erre, és
megpróbálják megnyerni a helyi közösség bizalmát, hogy egyáltalán esélyesek lehessenek
arra, hogy tisztséget nyerhessenek el. Lehet, hogy máshol vásárolgatnak, fizetgetnek,
lóvézgatnak, de ilyen nálunk, a mi világunkban nincsen. Engem ez teljesen megdöbbent.

ELNÖK: Köszönöm szépen, hogy Nyíradonyban minden rendben van.
Korondi képviselő úr következik, utána Apáti képviselő úr és Pál Tibor, Apáti

képviselő úrral együtt már a második körben.

KORONDI MIKLÓS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Nekem
két kérdésem lenne ehhez a témakörhöz, ha már…

ELNÖK: Bocsánat, képviselő úr, a kérdéseket már körülbelül egy fél órával ezelőtt
lezártuk. A hozzászólások, vélemények vannak, foglalja bele a kérdést, jó? Megoldja, rutinos.

KORONDI MIKLÓS (Jobbik): Így van, akkor belefoglalom a kérdést. Tehát további
költségcsökkentés céljából javaslatom lenne, ezt majd írásban is szeretném megerősíteni.
Szeretném javasolni, hogy tüntessük el véglegesen – a választások minden szintjéről – a
borítékot. Ez is egyfajta költségcsökkentő tényező. Mindenfajta típusú választásnál tüntessük
el a borítékokat, ezáltal a láncszavazást ki tudnánk küszöbölni.

A másik csak egy reflektálás: az 1. §-ban 5 nap szerepel. Nem tudom, nem kellene-e
helyette munkanapot írni, vagy ez már elfogadott, hogy mindig csak általánosságban napot
írunk, hogy a névjegyzéket szavazás előtt 40 nappal kifüggeszteni vagy közszemlére tenni
5 munkanapra, ez esetleg logikusabb lenne.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A Ket. hozta be a munkanapot a fogalmi
rendszerbe, az összes többi, például a Pp. vagy a Be. megtartotta a napokat. Tehát elég
komoly zűrzavar van, különösen – most nem akarok kitérni – a rendőrségnél a napok,
munkanapok kérdését illetően. Ezt is egyébként rendbe kell szedni, mi mondtuk, hogy ebből
szerintem jó néhány baj fog következni. Végiggondoljuk az 5 nap – 5 munkanap kérdését.

Ami pedig, hogy a szavazásnál legyen-e boríték vagy ne – és tudom, hogy a
láncszavazás kiküszöbölésére gondol, képviselő úr –, de a titkos szavazásnál, ha nyilvánosan
viszi, és ott bárki láthatja, hogy hova húzta be az X-et, ez ezt a kérdést próbálja megoldani.
Nyilván az adatvédelmi biztos ebben a kérdésben – megítélésem szerint – nem engedne.
Főleg, ahol kicsi a helyiség; kisebb településen nem mindenhol tornateremben, iskolai nagy
osztályban vannak, és akkor látható, hogy kire szavazott. (Jegyzőkönyvön kívüli megjegyzés.)

Köszönöm szépen Korondi képviselő úrnak. Apáti képviselő úr, utána Pál képviselő úr
következik. Van-e még jelentkező? (Jelzésre.) Ivády képviselő úr. Van-e még jelentkező?
(Nincs jelzés.) Nincs, akkor utána lezárjuk.

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm. Amikor Tasó képviselőtársam szót kért,
akkor én is szót kértem – éreztem, és jól is tettem –, mert szeretnék néhány dolgot pontosítani.

Képviselő úr, kérem, ne értsen félre, sem ön, sem senki itt, a mai bizottsági ülésen; a
Jobbiknak sem szokása, hogy pénzért venne akár kopogtatócédulákat, akár szavazatokat. Nem
a mi stílusunk, nem a mi szokásunk, eddig sem volt, ezután sem lesz. Ezt azért mondom,
nehogy így maradjon meg az utókor számára a mai bizottsági ülés, hogy itt a Jobbik, a
becsület… – becsületszavamra, megesküszöm, nem stílusunk egyébként –, tehát sehol nem
fordult elő, ebben biztos vagyok. Ez az egyik.
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A másik pedig az, hogy megértem az ön – adott esetben – indulatait vagy ellenérzéseit
a balliberális oldal, az MSZP képviselőivel szemben, de nem hiszem, hogy akár a Jobbik – és
itt hadd legyek az LMP fogadatlan prókátora – akár az LMP okot adott volna bármilyenfajta
ellenérzésre. Nem tudom egyébként, Nyíradonyról nem nyilatkozom, hiszen nem tudom,
hogy ott mi történt a választásokon, ezért nem akarom sem támadni, sem minősíteni, sem
megbántani, sem az ottani fideszeseket, sem önt. De ha már itt tartunk – nem állítom, és
biztos vagyok benne, hogy a Fidesz egyébként sehol nem fizetett a kopogtatókért –, amit
egyébként Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a cigányság mozgósítása kapcsán csak az én
választókerületemben elkövetett a Fidesz-KDNP, azért az legalább egy-két vagy 3-4-5-6-8-10
misét megér, és ott azért bizonyos dolgok – nem nyilatkozom, nincs a kezemben bizonyíték,
és amire nincs bizonyítékom az jogi értelemben ugye, nem létezik – úgy gondolom, távol
álltak a korrektség mezejétől.

Megmondom őszintén, a fővárosi főpolgármesterség kivételével nekünk édes
mindegy, hogy 9, 15 vagy 55 nap, mert mi össze tudjuk gyűjteni. De ha önző,
antidemokratikus módon kellene nyilatkoznom, akkor azt mondanám, hogy köszönjük
szépen, nekünk nagyon jó az a 9 nap, hiszen a mi érdekeinket majdnem annyira szolgálhatná
adott esetben, mint a Fideszét. Tehát azért mondom, nehogy félreértés legyen köztünk,
abszolút nem erről van szó. Csak azért vetettem fel – de már meg is bántam –, azért hoztam
be a vitába, mert több fideszes képviselővel egy múlt heti bizottsági ülés után beszélgettem
erről négyszemközt, hatszemközt, nyolcszemközt, hogy szerintük ez a kopogtatócédulákkal
kapcsolatos anomáliák megoldására is alkalmas. Csak azért hoztam be ezt a vitába, és kérem,
ne forgassa ki senki, hogy szerintem önmagában ez nem fogja megoldani. Hiszen most
teljesen mindegy, hogy a harmadik héten következik be valami, vagy az első naptól kezdve,
ezt csak így értettem, és nem szeretném, ha bárki félreértené vagy félremagyarázná.

Csak ezt szerettem volna helyre tenni, köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Pál képviselő úr következik.

PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Az értékfelhajtást nem arra értettem, amit
Tasó úr mondott, ez meg is lepett engem, hogy esetleg pénzért adni-venni ajánlószelvényt.
(Derültség a kormánypárti oldalon.) Szó sincs erről. Már csak azért is mondom, mert trükkös
megoldásokra viszont meg hallottunk példát az elnök úrtól is, és vélhetően van még sok
minden más. Hát az emberek nagyon kreatívak tudnak lenni. Szeretném jelezni, hogy nem
erről szólt a dolog. A politikai értéke nő meg az ajánlószelvényeknek, erről az értékről
próbáltam meg beszélni. Hogy ezt egyesek mindjárt lefordították úgy, hogy akkor fizetnek
érte – ha jól értem –, erre Apáti úr is elég világos választ adott önöknek, nem erről szól a
dolog.

A hibázott ajánlószelvények kérdése például, ami nagyon sokszor felvetődik;
mennyivel többet kell leadni ahhoz, hogy a hibázottak mellett megmaradjon annyi, hogy
valóban jelölt lehessen az illető. Tehát sok ilyen más van, ilyen értelemben kell az értéket
figyelembe venni, és ahogy itt hallottuk, azért rengeteg jó ötlet van arra, hogy hogyan lehet
ezekkel játszani.

Azt gondolom, hogy az előterjesztőknek érdemes lett volna erre kicsit nagyobb
figyelmet fordítani. Lehet, hogy éppen azt kellett volna hozzátenni, hogy az ajánlószelvény
rendszerét törüljük el, és más módon alakítsuk ezt a folyamatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Nem azt mondom, hogy – mint minden
előterjesztést – nem lehet javítani. Ezt is lehet javítani, ha úgy gondolják a képviselőtársak.
Egyszerűen részben a rövid határidők kényszere, illetve az eddigi tapasztalatok alapján
állítottuk össze ezt a választási eljárási törvényt, és azt gondolom, hogy a 2014-es
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választásokra az összes tapasztalatot, mindent figyelembe véve lehet még akár egy új,
kiforrott Ve.-t összerakni.

Ivády képviselő úr következik.

IVÁDY GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen. Erősen gondolkodtam, hogy kérjek-e
egyáltalán szót, de hát Tasó képviselőtársamnak mindenképpen szeretnék reagálni. Hogy az ő

stílusában maradjak, nekem nem okoz nehézséget koncentrálni és odafigyelni egy ilyen
önkormányzati bizottsági ülésen. Nem tudom, hogy akkor önnél ezek szerint ez hogyan
szokás. Nagyon kérem, próbáljon meg odafigyelni arra, hogy ki mit mond. Ez mondjuk
alapfeltétele annak, ha utána azt mondja, hogy például a Lehet Más a Politika egészen eddig a
megszólalásomig szóba sem hozott semmiféle pénzt, értéket és egyéb dolgot az
ajánlószelvényekkel kapcsolatban, tehát ez kicsit erős feltételezés.

Tehát koncentráljon kicsit – nekem megy, szerintem nekünk megy –, próbálja meg.

ELNÖK: Bocsánat, a személyeskedéstől lépjünk vissza egy fokkal. Mert akkor utána a
személyes érintettség révén kell hogy szót adjak, és akkor az oda-vissza megy. Jó? Tehát,
hogy ki mennyire koncentrál, azt saját maga eldönti magának.

IVÁDY GÁBOR (LMP): Tehát akkor nem lesz személyes, ha azt mondom, hogy az
LMP-frakció tud koncentrálni, és nem tudom, hogy ez más frakcióban hogyan sikerül vagy
hogyan nem. (Közbeszólások.) Tehát majd valószínűleg módosító javaslatokat mi is be
fogunk nyújtani, de nem kívánok… Azt hiszem, eddig olyan kulturáltan történtek a
megszólalások.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Lezárom a vitát, az általános vitára való alkalmasságról
szavaznánk.

Döntés általános vitára való alkalmasságról

Ki ért egyet az általános vitára való alkalmassággal? (Szavazás.) 16 igen. Ki van
ellene? (Szavazás.) Az összes többi, tehát 7 ellenszavazattal általános… (Dr. Bóka István: Így
sem támogatjátok?) Kérem, Bóka képviselő úr, a meggyőzés eszközeit, hogy mégis jó ez a
törvény, majd a plenáris ülésen szíveskedjék előadni.

Summa summarum, szeretném a végeredményt kihirdetni: 16 igen szavazattal 7 nem
szavazat ellenében a bizottság általános vitára alkalmasnak tartotta az előterjesztést. Bóka
képviselő úr mondaná a többségi véleményt. Ki lesz a kisebbségi vélemény előadója?
(Dr. Apáti István: Ivády képviselő urat javasolom.) Ivády képviselő úr, ha ezzel a bizottság
egyetért. (Jelzésre.) Tehát Bóka és Ivády képviselő úr a két bizottsági előadó.

Ezzel a napirend végére értünk, köszönöm szépen a megjelenést, mindenkinek jó
munkát kívánok a mai napon a parlamentben.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 26 perc)

Dr. Kovács Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin


