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Elnöki bevezető, a napirend elfogadása
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban
ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság
megjelent tagjait és a munkatársakat.
Megállapítom, hogy igazoltan távol van Nyitrai Zsolt; ő e-mailben fordult a
bizottsághoz, és ha jól tudom, dr. Mátrai Márta háznagy asszony fogja helyettesíteni.
(Dr. Mátrai Márta: Így van.) Megállapítom, hogy a bizottság így határozatképes.
Egyetlenegy napirendi pontra teszek javaslatot az írásbelivel egyezően, vagyis
az Alkotmánybíróság tagjainak jelölésére. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kívánjae valaki a napirendet kiegészíteni. (Jelzésre:) Megadom a szót Tóth Bertalan alelnök
úrnak.
DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Ügyrendben
szeretnék néhány gondolatot elmondani, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy a
bizottság létrejöttekor tettünk egy javaslatot, hogy a bizottság…
ELNÖK: Elnézést, képviselő úr, a házszabály szerint a bizottsági ülésen először
meg kell állapítani a jelenlétet, el kell fogadni a napirendet; napirend előtt ügyrendi
javaslat sincs. Úgyhogy tisztelettel, ha nem a napirendhez kíván hozzászólni…
DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Nem, elnök úr.
ELNÖK: …akkor megkérem, hogy a napirend elfogadását követően…
DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Rendben, akkor ügyrendben annyit szeretnék
elmondani, hogy ebben a méltatlan és bizonytalan eljárásban…
ELNÖK: Mint említettem volt, a házszabály szerint napirend hiányában nincs
ügyrendi hozzászólás. Tehát ügyrendben addig nem adok szót; kizárólag a
napirenddel kapcsolatos hozzászólásra van lehetőség.
Amennyiben a napirendhez nincs hozzáfűznivalója senkinek, akkor először
elfogadjuk vagy nem fogadjuk el a napirendet. Kérem, aki az írásban kiküldött
napirendet elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a
bizottság 8 igen (Dr. Tóth Bertalan: Nem.) és 1 nem szavazat mellett a napirendet
elfogadta.
Tessék, akkor most ügyrendben megadom a szót, parancsoljon!
Döntés
az
Alkotmánybíróság
tagjainak
jelöléséről
(Az
Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 7. § (1) bekezdése
szerinti eljárásban)
Dr. Tóth Bertalan bejelentése
DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm szépen. Ahogy említettem, tettünk
egy javaslatot, hogy a bizottság is, ahogy a parlament is, több mint kétharmaddal
tegye meg a jelölését. Ezt a módosító javaslatunkat az Országgyűlés elutasította.
Miután nagyon rövid határidővel kaptuk az értesítést, hogy lehet jelölni,
meghallgatásra nem kerül sor, ezért ugyanaz a színjáték és méltánytalan eljárás zajlik,
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bizottság. Ebben a Magyar Szocialista Párt parlamenti frakciója nem kíván részt
venni, és most elhagyom az üléstermet.
Köszönöm szépen.
ELNÖK: Tudomásul vettem. Tessék akkor elmenni, a viszontlátásra! (Dr. Tóth
Bertalan távozik az ülésről.)
Gulyás Gergely alelnök úrnak adok szót.
Dr. Gulyás Gergely ügyrendi javaslata
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Mindenekelőtt,
miután bár nem túl ügyrendi javaslatnak tekinthető, ami elhangzott, de elvileg erre
reagálásra van lehetőség. (Az elnök bólint.)
Azt a jelöltek nevében a leghatározottabban vissza kell utasítani, hogy
bármilyen politikai szimpátiával őket meg lehessen vádolni. Mert azok a jelöltek, akik
itt a bizottság előtt vannak – egyébként bármely párt által jelölt jelöltek, mert a
Szocialista Párt nem élt ezzel a joggal, de egyébként az LMP például élt ezzel a joggal
és lehetőséggel –, nem vádolhatóak semmilyen pártpolitikai szimpátiával.
Ugyanakkor viszont, miután több jelöltről van szó, személyes adatokról van
szó, ezért azt indítványozom tisztelettel a bizottságnak, hogy az országgyűlési törvény
58. § (2) bekezdése alapján zárt ülést rendeljen el, zárt ülésen tárgyaljon a jelöltekről
és szavazzon a jelölésről. Ezt követően lesz lehetősége valamennyi frakciónak arra,
hogy itt a bizottsági ülés után a sajtót tájékoztassa, akár azokról a jelöltekről is, akiket
a bizottság végül nem jelöl, de arra nincs szükség, hogy a személyekről szóló vita ilyen
értelemben a sajtó nyilvánossága előtt történjen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy a házszabály szerint az
ügyrendi javaslathoz valamennyi frakció hozzászólhat, kérdezem, kíván-e még valaki
hozzászólni.
Gyüre Csaba alelnök úrnak adom meg a szót.
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt
Bizottság! Tisztelt Jelenlévők! A Jobbik Magyarországért Mozgalom részéről
semmiképpen nem javasoljuk, nem szavazzuk meg azt, hogy zárt ülésen történjen a
mai vita, illetve a döntés. Mi azt mondjuk, hogy az alkotmánybírák személye annyira
fontos, hogy szükséges, hogy mindenki átlássa, a jelölés folyamata hogyan zajlik le.
Ezt látni kell, illetve mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy erről tudósítsanak is. Ezért
ezzel kapcsolatosan mi nem támogatjuk a zárt ülést.
Köszönöm.
ELNÖK: Tudomásul vettem. Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs
jelentkező.) Amennyiben nem, akkor döntünk az ügyrendi javaslatról.
Szavazás zárt ülés elrendeléséről
Kérdezem, ki támogatja Gulyás Gergely alelnök úr ügyrendi javaslatát,
miszerint zárt ülésben tárgyalja meg a bizottság a mai napirendjét. (Szavazás.) 6
igen. Ki van ellene? (Szavazás.) 2 nem.
Megállapítom, hogy a bizottság azt a határozatot hozta, hogy a mai tárgyalást
zárt ülésben tartja meg.
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elhagyni. Szeretném közölni, hogy a bizottsági munka befejeztével sajtótájékoztatót
fogunk tartani.
Köszönöm szépen. (A zárt ülésen részt venni nem jogosultak elhagyják az
üléstermet.)
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 10 perc)
(A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készül.)

Dr. Rubovszky György
a bizottság elnöke
Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea

