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Napirendi javaslat  

 

1. Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 
törvényjavaslat (T/1761. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)   
 

2. Az egyes jogállási törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1767. 
szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)   
 

3. A nemi esélyegyenlőséggel foglalkozó eseti bizottság létrehozásáról szóló 
határozati javaslat (H/149. szám)  
(Ikotity István, Sallai R. Benedek, dr. Schiffer András, Schmuck Erzsébet és dr. 
Szél Bernadett (LMP) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

4. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Budai Gyula (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Vitányi István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Varga József (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)  
Teleki László (MSZP)  
Apáti István (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Rubovszky György (KDNP) dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről   
Kubovicsné dr. Borbély Anett, a bizottság főtanácsadója  
Dr. Nagy Zoltán, a bizottság tanácsadója  
 

Meghívottak 

Hozzászólók   
Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium) 
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Igazságügyi Minisztérium)  
Dr. Szél Bernadett (LMP) képviselő  
 

Megjelentek   
Dr. Patyi Gergely államtitkár (Igazságügyi Minisztérium)  
Dr. Salgó László helyettes államtitkár (Igazságügyi Minisztérium) 
 



 5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 5 perc)  

Az ülés megnyitása 

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Szeretettel köszöntöm önöket az 
Igazságügyi bizottság mai napra 10 órára összehívott rendes ülésén.  

Szerény személyem Rubovszky György elnök urat helyettesíti, én fogom 
vezetni az ülést. További helyettesítés nincs. Megállapítom, hogy határozatképesek 
vagyunk 10 fővel. 

Javaslat a napirend kiegészítésére 

Napirend-kiegészítésre vonatkozó javaslat érkezett dr. Bárándy Gergely 
képviselőtársam részéről. Kívánja-e szóban kiegészíteni vagy a javaslatot 
megindokolni? Tessék, röviden kérem! 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Érdemben 

akkor szólnék valóban hozzá, ha reményeim szerint a bizottság napirendre veszi.  
Úgy gondolom, elnézve a tegnapi napon történt eseményeket, hogy ez a kérdés 

nem tűr halasztást, és a parlamentnek mielőbb meg kellene tárgyalnia a 
népképviseleti demokrácia, közvetlen hatalomgyakorlásról szóló alkotmányos 
szabályokat. Ezért én azt gondolom, hogy főleg a tegnapi nap tükrében, akkor jár el 
helyesen a bizottság, ha ezt a kérésünket akceptálja, és napirendre veszi a javaslatot. 
Köszönöm szépen. 

Szavazás a napirend kiegészítéséről 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük a kiegészítést. Először arról kell döntenünk, 
hogy dr. Bárándy Gergely képviselőtársam napirend-kiegészítési javaslatát 
elfogadjuk-e. A címe: a részvételi demokrácia érvényesülése érdekében Magyarország 
Alaptörvényének hatodik módosítása, T/1841. számon; tárgysorozatba vételről való 
döntés. 

Kérdezem a bizottság tagjait, napirendre vesszük-e; én támogatom a felvételt. 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangúlag fölvettük. Ezt akkor 4. napirendi 
pontként fogjuk megtárgyalni, ily módon 5 napirendi pontunk lesz majd. 

Szavazás a napirend elfogadásáról 

Kérdezem, hogy az így módosított napirendi indítványomat elfogadja-e a 
bizottság. Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság 10 szavazattal, egyhangúlag 
elfogadta a napirendet. 

Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 
T/1761. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján, kijelölt bizottságként) 

Megnyitom az 1. napirendi pontunk tárgyalását: az egységes 
elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló T/1761. számú törvényjavaslat 
részletes vitájára kerül sor a határozati házszabály 44-45. §-a alapján. 

Tisztelettel köszöntöm Felkai László közigazgatási államtitkár urat. Kérem, 
amikor a módosítókról szavazunk, fűzzön hozzá rövid észrevételt, hogy támogatja-e 
vagy nem támogatja. Köszönöm szépen. 

Először arról kell döntenünk, hogy a törvényjavaslat megfelel-e a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek. Van-e ehhez hozzászólás? 
Parancsoljon, Bárándy képviselő úr! 
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DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! A mi meglátásunk szerint nem felel meg ennek, hacsak államtitkár úr nem 
egészíti ki a mi tudásunkat egy, ha úgy tetszik, pozitív információval. Ugyanis a 
jogalkotási törvény értelmében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság elnökének meg kellett volna küldeni ezt a javaslatot előzetes véleményezésre. 
Ez a véleményező honlapján nem szerepel, tehát mi azt látjuk, hogy ez nem történt 
meg. Ha pedig ez nem történt meg, akkor ez probléma, és pontosan ennél a pontnál 
kell ezt szóvá tenni. Ugyanígy az alapvető jogok biztosának véleménye sem elérhető a 
számunkra.  

Úgyhogy én kérem államtitkár urat, hogy ha ez netán az ő rendelkezésére áll, 
akkor bocsássa a bizottság rendelkezésére is; ha meg nem, akkor ennek fényében 
érdekelne az ő álláspontja, hogy mire alapozza azt, hogy ez megfelel a házszabály 
44. §-ának. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A határozati házszabály 44. § (1) bekezdése azt 

jelenti, hogy a kijelölt bizottság a részletes vita során megvizsgálja, hogy a 
törvényjavaslat megfelel-e az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai 
követelményeknek, illeszkedik-e a jogrendszer egészébe.  

Kérdezem, kíván-e reagálni államtitkár úr. Igen, öné a szó. 
 
DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Ha érdemben 

reagálhatok, akkor általánosságban azt mondanám, hogy szerintem, ha nem küldtük 
volna meg, akkor is megfelelne, mert az Alaptörvénynek való megfelelés az én 
értelmezésem szerint - persze ez szubjektív nyilván - nem a koordináció szabályainak 
a teljes körű betartását jelenti. Egyébként a NAIH-nak biztos, hogy megküldtük. De 
most, miután az ember nem egy koordinációs értekezletre készül, ezért nem hoztam 
magammal minden tárcának minden anyagát, de a képviselő úrnak ezt meg tudom 
küldeni. Amit mondok, fejből mondom természetesen, de énszerintem megküldtük, 
és továbbítani fogom, sőt a bizottság elnökének is. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most akkor szavazni fogunk arról, hogy megfelel-e 

a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Kérdezem a bizottság 
tagjait, hogy megfelel-e. Aki igennel szavaz, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 7 igen. Aki nemmel szavaz? (Szavazás.) 2 nem. Aki tartózkodott? 
(Szavazás.) Egy tartózkodás mellett elfogadtuk. 

Most rátérünk a módosító javaslatokra. 
Az 1. pontban dr. Bárándy Gergely, Hiszékeny Dezső és Szabó Sándor a 

törvényjavaslat módosítására tesz indítványt, amely összefügg a 2. pontban 
foglaltakkal, tehát az 1. és 2. pontot együtt tárgyaljuk. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatom, de 

ha engedi, elnök úr, fűznék hozzá kiegészítést. 
 
ELNÖK: Persze, tessék! 
 
DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Mert önmagában 

abban az indítványnak igaza van, hogy önmagában a teljes kártyarendszer kiépítése 
időigényes folyamat. De ez az előterjesztés nem a teljes kártyarendszer kiépítéséről 
szól. Van egy európai uniós projekt, amelyik jövő év augusztus 1-jén zárul, tehát már 
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csak emiatt is kötve vagyunk a határidőhöz, és ez az EU-s projekt arról szól, hogy egy 
olyan platformot, fogadófelületet kell kialakítani, amely képessé teszi, tehát nem 
működteti, hanem képessé teszi a különböző, későbbiekben létrejövő kártyáknál a 
platform és a különböző nyilvántartások közötti kapcsolat megteremtését.  

Tehát a teljes kártyarendszer megteremtése valóban időigényes folyamat, de ez 
a törvényjavaslat nem erről szól, ez csak ennek az első fázisáról szól. Tehát ezért nem 
támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Nem 

kíván hozzászólni. 
Az 1. és 2. pontban szereplő módosító indítványokról döntünk. Ki támogatja? 

(Szavazás.) 2 fő támogatja. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 8-an nem támogatják. A 
bizottság elutasította. Köszönöm szépen. 

Bizottsági módosító javaslat elfogadására teszek indítványt az egységes 
elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló törvényjavaslathoz, amely 25 
pontból áll. Kérdezem államtitkár urat, van-e igény egyrészt szóbeli kiegészítésre, 
másrészt pedig támogatja-e vagy sem. 

 
DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Ezek jórészt 

nyelvhelyességi észrevételek szándékaik szerint, nem érdemiek, és támogatjuk őket. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólásra jelentkezett Bárándy képviselő úr. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon 

röviden jegyzem meg itt is azt az általános problémámat, és azt gondolom, ezt minden 
alkalommal meg kell tenni, hogy nem nagyon tudom elfogadni azt a gyakorlatot, és a 
házelnök úr ígéretével szemben áll, hogy itt kapunk meg helyszíni kiosztásban olyan 
anyagokat, amelyeket a legjobb indulattal sem lehet most átnézni. Vagy elhisszük azt, 
amit a kormánypárt mond, vagy nem tudunk erről érdemben szavazni. Ez az egyik 
megjegyzés. 

A másik megjegyzésem pedig az, hogy ez megint mutatja azt, hogy 
előkészítetlen egy törvényjavaslat abban az esetben, ha helyszíni kiosztásban kell hét 
oldalon keresztül technikai pontosításokat átvezetni és elvégezni. Ez a kodifikációnak 
a nem megfelelő minőségére mutat rá.  

Köszönöm szépen. Mi nem fogjuk támogatni a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Valóban nyelvhelyességi kérdésekről van szó. 

Megkapta mindenki időben, azt gondolom, volt idő átnézni. (Dr. Bárándy Gergely: 
Mikor?) Köszönöm szépen. 

Kérdezem a bizottság tagjait, van-e más hozzászólásra jelentkező. (Nincs 
jelentkező.) Nincs, akkor dönteni fogunk. 

Ki támogatja a bizottsági módosító javaslat benyújtását? Aki támogatja, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez 7 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. 
A bizottság elfogadta. 

Nagyon szépen köszönöm államtitkár úrnak a megjelenést. További szép 
napot! 

Most egy napirend-módosításra tennék javaslatot, a képviselő asszony nemi 
esélyegyenlőséggel foglalkozó eseti bizottság létrehozásáról szóló határozati javaslatát 
vennénk előre, hogy ne várakozzon feleslegesen. Megkérem, hogy foglaljon helyet az 
előadói asztalnál. (Megtörténik.)  
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Kérdezem a bizottságot, elfogadja-e a napirendi sorrend módosítására tett 
indítványomat. Aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy 
egyhangúlag elfogadtuk. 

Szép jó reggelt kívánok önnek, képviselő asszony. 
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Jó napot kívánok én is a bizottságnak. 

A nemi esélyegyenlőséggel foglalkozó eseti bizottság létrehozásáról 
szóló H/149. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

ELNÖK: Megnyitom a napirendi pont vitáját; illetve nem is a vitáját, hiszen 
már vitatkoztunk róla. Most a döntés következne.  

Javaslat a döntés elhalasztására 

Arra teszek indítványt, hogy a döntést halasszuk el a következő bizottsági 
ülésünkre. Kérdezem, ezzel egyetért-e, elfogadja-e képviselő asszony. 

 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Nagyon nincs más lehetőségem, 

természetesen elfogadom. Úgyhogy akkor nézek elébe a következő megmérettetésnek 
itt a bizottság előtt. Bízom benne, hogy előbb-utóbb a bizottság támogatni fogja a 
tárgysorozatba vételét ennek a javaslatnak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a bizottsági ülést megelőzően, úgy tudom, 

egyeztettek munkatársaimmal. Az EMMI munkatársaival kellene majd fölvenni a 
kapcsolatot, mert valóban egy fajsúlyos kérdésről van szó, és szeretnénk, hogy pozitív 
döntést tudjunk hozni, ezért tettem arra indítványt, hogy halasszuk el a döntést egy 
héttel.  

Bárándy képviselő úr hozzá kíván szólni? 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Csak indokolást szerettem volna kérni, de 

így rendben van. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Ez az oka ennek, merthogy a képviselő asszony tárgyalni 

fog az EMMI-vel; a munkatársaim ezt össze fogják hozni, és akkor érdemi döntést 
fogunk tudni hozni ebben az egyébként nagyon fontos kérdésben. Nagyon szépen 
köszönöm. 

 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Én is köszönöm a lehetőséget. 

Szavazás a döntés elhalasztásáról 

ELNÖK: Arról kell tehát határoznunk, hogy elhalasztjuk-e a döntéshozatalt a 
következő bizottsági ülésre. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 8 igen. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 2 fő tartózkodása mellett, nem szavazat nélkül elfogadtuk ezt a javaslatot. 

Köszönjük képviselő asszonynak a megjelenést. 

Az egyes jogállási törvények módosításáról szóló T/1767. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján, kijelölt bizottságként) 

Rátérünk az eredeti 2. napirendi pontra: az egyes jogállási törvények 
módosításáról szóló T/1767. számú törvényjavaslat részletes vitájára, kijelölt 
bizottságként. A határozati házszabály 44. § (1) bekezdése szerint megfelel-e az 
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Alaptörvénynek, illeszkedik-e a jogrendszer egységébe, megfelel a nemzetközi jogból, 
európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, megfelel a jogalkotás szakmai 
követelményeinek - itt erről kell döntenünk e javaslat tekintetében. 

Tisztelettel köszöntöm Répássy Róbert államtitkár urat, Patyi Gergely 
államtitkár urat és munkatársát; kérem a jegyzőkönyv számára majd a nevét. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Salgó László 

helyettes államtitkár úr. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Először a megfelelés kérdésében nyitom meg a 

vitát. Parancsoljon, Bárándy képviselő úr! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Államtitkár Urak! Én azt gondolom, itt is merül fel probléma, ami a házszabály 44. §-
át illeti, ugyanis az Alaptörvény szellemiségének legalábbis semmiképpen nem felel az 
meg, hogy akkor módosítanak a polgármesterek jogállására vonatkozó törvényeket, 
amikor az önkormányzati képviselők általános választása egy hónappal ezelőtt történt 
meg. Tehát én azt gondolom, ez nem csupán egy tartalmi észrevétel, hanem 
kifejezetten az alkotmányosságot és ilyenformán a jogállami jogalkotás kérdését 
érintő probléma az én meglátásom szerint.  

A másik, amit e körben kiemelnék, tisztelt bizottság, ezt jeleztük már az 
általános vitában is, egy koherenciát érintő észrevétel, ami, ha úgy tetszik, súlyosabb 
annál, mint egy sima koherenciazavar, és azt gondolom, ugyancsak érintheti a 
házszabály 44. §-át. Nevezetesen, hogy a hatályba léptető rendelkezéseknél a 27. § (1) 
bekezdés úgy fogalmaz, hogy a kihirdetését követő napon lép hatályba, kivéve a (2) 
bekezdésben foglalt esetekben. És a (2) bekezdésben foglalt esetek között említik ezt a 
27. §-t is. Ha pedig általában a hatályba léptető rendelkezés a kivételek körében foglal 
helyet, akkor nehéz lesz hatályba lépnie ennek a törvénynek. Tehát ez egy olyan szintű 
koherenciazavar az én meglátásom szerint, ami a házszabályszerűséget is 
befolyásolja. 

Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt erre reagálna államtitkár úr, engedjék 

meg, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem joghallgatóit is hadd köszöntsem itt a 
teremben. Remélem, hogy jó benyomást fogunk tenni az ülés alatt.  

Államtitkár úré a szó. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm 

szépen a szót, elnök úr. Először az utóbbi felvetésre válaszolnék: én úgy látom, hogy a 
bizottsági módosító indítvány, amelyet kezdeményeztünk - nevezzük így, egyszerűen: 
kezdeményeztünk (Derültség.) -, tartalmazza a Bárándy képviselő úr által felvetett 
hatályba léptetésnek a pontosítását. A bizottsági módosító javaslat 5. pontjában van 
erről szó - kérem, nézze meg Bárándy képviselő úr is -, és ott a 27. §-nak a kivétele 
történne meg. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselő úr, kíván reagálni erre? Igen, parancsoljon! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Nem akarom 

ismételni az előző érveimet, hogy ha nem helyszíni kiosztásban kapnánk meg a kilenc 
oldalt, akkor az ember eredményesebben tudna készülni a bizottsági ülésre.  



 10 

Én államtitkár úrnak ezt készséggel elhiszem, és ha odajutok a lapozásban, 
akkor meg is fogom ezt nézni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most tehát döntenünk kell a határozati házszabály 

44. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kijelölt bizottságként, hogy a részletes vitában 
a megfelelőség tekintetében megfelel-e az Alaptörvényből eredő - és így tovább - 
kötelezettségeknek. Ki támogatja az indítványomat, miszerint megfelel a vonatkozó 
jogszabályoknak? (Szavazás.) 7 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 3 fő. 
Megállapítom, hogy tartózkodás nélkül úgy döntöttünk, hogy megfelel. 

Most rátérünk a módosításra tett indítványokra, amelyben hat indítvány 
fogalmazódott meg.  

Az 1. pontban dr. Bárándy Gergely, Hiszékeny Dezső és Szabó Sándor 
képviselők tettek javaslatot módosításra. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem értünk 

egyet a módosító javaslattal.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e hozzászólni valaki? (Nincs jelentkező.) 

Nem, akkor szavazunk. Ki támogatja Bárándy képviselő úrék 1. pontban tett 
módosítását? (Szavazás.) 3 fő. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 7-en nem támogattuk. 
A bizottság elvetette. 

A 2. pontban ugyancsak Bárándy képviselő úr és képviselőtársai tesznek 
elhagyásra javaslatot. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök úr, 

nem értünk egyet, és ha megengedi, indokolnám is röviden. Arra tesznek indítványt a 
képviselő urak, hogy a közigazgatási és munkaügyi bíróság helyett a törvényszék 
döntsön a polgármester fegyelmi ügyében. Mi pedig úgy látjuk, azért nem 
támogatjuk, mert ez a jogviszony inkább munkajogi jellegű viszony, és itt a jogvitában 
is inkább a munkaügyi bíróságnak van hatásköre. Tehát szerintünk ezért helyes az 
eredeti előterjesztésben az, hogy a közigazgatási és munkaügyi bírósághoz kerüljenek 
ezek az eljárások, ezek a perek. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e erre reagálni az indítvány előterjesztője? 

Igen, parancsoljon! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Csak egy mondattal, elnök úr, köszönöm 

szépen a lehetőséget. Én úgy gondolom, hogy ahogy az önkormányzati képviselők, 
illetve a polgármesterek is egy sajátos közjogi státust élveznek, ugyanúgy, ahogy az 
országgyűlési képviselők, ez nem egy klasszikus értelemben vett munkaviszony. Én 
úgy ítélem meg, hogy az eredeti szabályozás jobban szolgálta ezeket az érdekeket, 
jobban kifejezésre juttatta ezt. Én nem tartom szerencsésnek azt, hogy munkaügyi 
bíróság bírálja el ezeket a kérdéseket. Még egyszer mondom, ez egy sajátos 
jogviszony. Ezt ugyanahhoz tudom hasonlítani, mint ahogy a bírói jogviszony is 
tökéletesen más; hiába ők is a közszféra részei, mégsem lehet, mondjuk, a 
nyugdíjkérdésüket, amiről bebizonyosodott az elmúlt időszakban, vagy bármilyen 
más kérdést ugyanolyan módon kezelni, mint mondjuk, más közszolgálati jogviszony 
esetében.  

Mi ezért tettünk erre indítványt, azon az általános okon felül, hogy úgy ítéljük 
meg, hogy egy hónappal az önkormányzati választás után egy ilyen jellegű módosítás, 
hát, hadd fogalmazzak úgy, finoman szólva sem szerencsés. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván reagálni, államtitkár úr? Parancsoljon! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Csak röviden, 

elnök úr. A polgármester foglalkoztatási jogviszonya egy speciális közszolgálati 
jogviszony, és szerintünk meg éppen azt kell hangsúlyozni, hogy ezekben az 
eljárásokban, ezekben a foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos vitákban nem 
munkajogon túli szempontokat kell mérlegelni, tehát mondjuk, politikait, hanem 
kifejezetten fegyelmi felelősség, fegyelmi vétség elkövetését mérlegeli a képviselő-
testület is, amikor így dönt, és a bíróságnak is ezt kell mérlegelnie. Tehát szerintünk 
éppen a munkaügyi bírósághoz telepítése még jobban hangsúlyozza, hogy ez nem az 
az eszköz, amikor a polgármestert meg kell buktatni; ez az az eszköz, amikor 
kifejezetten a fegyelmi felelősségre vonása a vita tárgya. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Dönteni fogunk. Ki támogatja Bárándy Gergely 

képviselő úr és társainak indítványát? Aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem szavazat mellett elvetettük. 

A 3. pontban szintén Bárándy Gergely képviselőtársunk és képviselőtársai 
tesznek indítványt. A kormány álláspontját kérem. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Ezt a 

javaslatot támogatjuk, egyetértünk a módosító javaslattal.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e képviselő úr hozzászólni? 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Ez esetben csak köszönöm. (Derültség.) 
 
ELNÖK: Felszállt a fehér füst, az előterjesztő támogatta, de szavaznunk is kell 

róla. Ki támogatja Bárándy Gergely és társai módosító javaslatát? (Szavazás.) A 
bizottság egyhangúlag támogatta - ezt fel kell írni. (Derültség.) Köszönöm szépen. 

A 4. pontban Apáti István és Szilágyi György képviselők tesznek módosításra 
javaslatot. Kívánja képviselő úr szóban kiegészíteni? (Apáti István: Nem, 
megvárom.) Először a kormány álláspontját kérem.  

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök úr, 

nem értünk egyet a módosító javaslattal, de akkor meghallgatnám én is a képviselő úr 
érveit, és utána mondanám az indoklást. 

 
ELNÖK: Utána, köszönöm szépen. Képviselő úr, parancsoljon! 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Államtitkár Úr! Igazából itt a fegyelmi eljárás alatti felfüggesztést szeretnénk kivenni 
a javaslatból. Ha korábban benne volt, akkor azt korábban is hibának tartjuk vagy 
tartottuk. Ugyanis ez a polgármester vegzálásának egy bevált eszköze lehet. Ha 
folyamatosan megpróbálja esetleg a testületi többség őt fegyelmi eljárás alá vonni, ha 
ezt permanensen teszik, akkor adott esetben folyamatosan felfüggeszthető a fegyelmi 
eljárás időtartama alatt, ami két-három hónapig is elhúzható. Ez tehát egy igen 
veszélyes politikai fegyverré is válhat, ha egy nem teljesen korrekt viszonyulású 
testület, mondjuk, egy polgármester és testületi többség egymás közötti megromlott 
viszonyában ráérez ennek az ízére, akkor ez egy nagyon veszélyes eszközzé válhat. És 
nem is indokolt, hiszen alapesetben három hónapra 20 százalékos 
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illetménycsökkentéssel vagy megrovással sújtható a polgármester; vannak olyan 
esetek, amikor esetleg ez egy picivel súlyosabb. Tehát összességében nem drákói 
szigorúságúak azok a szankciók, amelyek a polgármester fegyelmi felelősségének 
megállapítása esetén a törvényben megtalálhatóak. Éppen ezért aránytalannak és 
szükségtelennek tartjuk, hogy ez benne maradjon. Megint mondom, ez pártállástól 
függetlenül, akár független, akár fideszes, baloldali vagy jobbikos polgármesterek 
számára is probléma lehet.  

Tehát ne azt nézzék, hogy jobbikosok adták be, arra kérem önöket, hanem 
gondolják végig, hogy a gyakorlatban mit eredményezhet egy 60-90 napig elhúzható 
fegyelmi eljárás. Tehát semmi értelme nincs, hogy felfüggesszék a polgármestert; 
miért ne láthatná el addig a feladatát, miért ne végezhetne munkát a település 
érdekében? Teljes mértékben ellehetetlenítené a normális munkavégzést, úgyhogy 
kérem, vizsgálják felül az álláspontjukat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy Gergely képviselő úr! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Mi támogatjuk az Apáti képviselőtársam és Szilágyi képviselőtársam által 
benyújtott javaslatot. Nem kívánom azokat az érveket ismételni, amit ő mondott, csak 
egy dologgal kiegészíteni. Abban a közjogi rendszerben, ahol gyakran fordul az elő, 
hogy más színű, más politikai irányultságú a polgármester, mint egyébként a 
képviselő-testületi többség, ott valóban egy ilyen szabályt politikai eszközként lehet 
használni, és kifejezetten visszaélésekre ad lehetőséget és alapot. Éppen ezért azt 
gondolom, és egyetértve Apáti képviselő úrral, hogy teljesen mindegy, hogy éppen 
baloldali, jobbikos vagy fideszes polgármesterről van szó, ezt a fajta politikai 
nyomásgyakorlást nem tartom szerencsésnek beépíteni a jogszabályba. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az elhangzottakra való reakcióra államtitkár úrnak 

adom meg a szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Képviselő Urak! Van néhány félreértés, amit szeretnék tisztázni. Itt 
a polgármester tisztségéből való felfüggesztésről szól ez a jogszabályi rendelkezés. 
Először is, egyébként Apáti képviselő úr utalt rá, hogy ez a jelenlegi hatályos 
szabályozással megegyező szabályozás. Tehát olyan szabályok kerülnek vissza…, 
bocsánat, nem a hatályos szabályozással egyezik meg, hanem a korábbi 
szabályozással megegyező szabályozás, nincs semmi változás; egyrészt. 

Másrészt felhívom az önök figyelmét két határidőre: a polgármester 8 napon 
belül bírósághoz fordulhat, és a bíróság 8 napon belül, egyfokú eljárásban, tehát 
fellebbezés lehetősége nélkül dönt a felfüggesztésről. Tehát akár már azon a napon, 
amikor felfüggesztette a polgármestert a testület a tisztségéből, akkor a bírósághoz 
fordulhat, és 8 napon belül a bíróság eldönti jogerősen a felfüggesztés jogszerűségét 
vagy jogellenességét. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván reagálni Apáti képviselő úr? Parancsoljon! 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Tisztelt Államtitkár Úr! Én értem, hogy jogállami 

garanciákat próbálnak beépíteni, de arról győzzön meg engem és minket, hogy 
egyáltalán mi szükség van arra, hogy felfüggesszék akár egy napra is a polgármestert 
a tisztségéből. Mennyiben zavarja az a fegyelmi eljárás eredményes, törvényes 
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lefolytatását, hogy a polgármester a tisztségében marad? Majdhogynem már ilyen 
közszolgálati őrizetbe vétel vagy előzetes letartóztatás intézménye lesz! (Dr. Bárándy 
Gergely: Igen.) Hát miért, tanúkat fog befolyásolni, bizonyítékokat tüntet el, az 
eljárás eredményének meghiúsítására törekszik? Szóval, nem is igazán értem; ezeket 
most nyilván inkább humorosan jegyzem meg. 

Tehát magának a jogintézménynek nincs értelme. Ráadásul ebben az esetben a 
bíróságot is feleslegesen terheljük, még ha egyfokú eljárásokkal is, de a bíróságok 
tehermentesítése is indokolja, meg egyáltalán az egésznek nincs semmifajta 
létjogosultsága. Ha a polgármester egyébként olyan szintű törvénysértést vagy adott 
esetben bűncselekményt követ el, akkor az úgyis egy teljesen más kategória, az eleve 
nem tartozik ide. Egy fegyelmi eljárás esetén felfüggeszteni, a világon semmi értelme 
nincs! 

 
ELNÖK: Megértettük, köszönjük szépen. Vigh László képviselő úré a szó. 
 
VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Apáti képviselő úrnak jegyezném meg, hogy valóban 

van úgy, hogy a testület nem azonos színű a polgármesterrel, viszont van több olyan 
eset az elmúlt 24 évből, hogy a polgármester szabotálja a képviselő-testület döntéseit, 
nem akarja végrehajtani. Tehát azért vannak olyan esetek, amikor a polgármester 
olyan cselekedetet hajt végre, amikor szükségeltetik a felfüggesztése. Én az elmúlt 24 
évben 20 évet voltam polgármester, úgyhogy én tudom, hogy adódtak problémák 
abból, hogy a polgármester nem hajtotta végre a testület döntéseit.  

 
ELNÖK: Bárándy képviselő úr! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! 

Váltottunk itt most egy szót Apáti képviselő úrral, és valóban igaza van abban, hogy 
akkor ezzel hogyan fér össze a főpolgármesteri vétójog, amit éppen most hoztak be a 
törvénybe. Tehát egy picit ellentétes szellemiséget képvisel ez a szabály, mint a másik. 

Attól egyébként, hogy valami korábban része volt a törvénynek, még nem 
biztos, hogy jó. És engedjék meg, hogy ellenzéki képviselőként mondjam, hogy attól, 
mert esetleg a Fidesz valamit változtat, attól még az lehet éppen jó is. (Derültség.) Az, 
hogy ez most nincs benne, azt jelenti, hogy ez egy jóféle változtatás volt. Mi arra 
teszünk javaslatot, szintén támogatva ezt a módosító javaslatot, hogy ez maradjon is 
így. 

Egy kérdésem van csak, mert ha már ilyen hosszan beszélgetünk erről a 
témáról, rosszul gondolom-e én azt, hogy mondjuk, egy ilyen szabály lehetőséget ad 
arra, hogy akár csak 8 napra vagy kétszer 8 napra felfüggesztve a polgármestert a 
tisztségéből, egy olyan képviselő-testületben, ahol mondjuk, éppen a polgármesterrel 
van meg a többsége valamelyik politikai erőnek, vagy éppen a polgármester miatt 
kényszerül a képviselő-testület kompromisszumra, azaz teljes mértékben 
kiegyenlítettek a viszonyok - biztos, hogy van ilyen; az elmúlt ciklusban tudom, hogy 
volt, és azt gondolom, most is van ilyen nem egy helyen az országban -, ha ez így van, 
és a polgármesternél egy ilyen szankciót alkalmaznak, akkor adott esetben fontos 
határozatokat tudnak megszavazni a képviselő-testületben, hiszen a polgármester 
szavazata kiesik. Ha én ezt rosszul gondolom és rosszul tudom, akkor én örülnék, ha 
erről képviselőtársaim felvilágosítanának. Azért van a bizottsági vita, hogy ez 
megtörténjen. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: E körben utolsó hozzászólóként - mielőtt lezárnám a vitát - Apáti 

képviselő úrnak adom meg a szót, utána államtitkár úrnak, majd szavazunk. 
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APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Én is a főpolgármesteri vétójogot, 

szinte korlátlan vétójogot akartam fölhozni. Érdekes, hogy ott nem probléma, hogy 
adott esetben a polgármester akár korlátlan ideig, életfogytiglan nem fogja 
végrehajtani a testület adott döntésekkel kapcsolatos akaratát, ott nem probléma; itt 
meg ezt az ilyen értelemben önellentmondást jelentő érvelést hozza elő. És higgyék el 
nekem, most mulatozunk ezen, de fogja még mindenki törölgetni a szemét meg 
nyaldosni a száját, amikor ezt fogja megtapasztalni politikai hovatartozástól 
függetlenül. És azért is rendkívül káros, mert az elmúlt négy és fél, öt évben azt 
láthattuk - ez nekem nagyon komoly személyes tapasztalatom országszerte -, hogy 
sajnos, amióta a Fidesznek most már másodszor is kétharmada van, meg amikor 
először kétharmada volt… 

 
ELNÖK: Van ilyen… 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Nem sokáig (Derültség.), minden út véget ér egyszer; 

a leghosszabb út is véget ér egyszer - ez nem dakota mondás, ez egy régi kínai 
bölcsesség. (Derültség.) …tehát az 5 ezer lélekszám alatti településeket is teljesen 
átjárta a nagypolitika sokszor nagyon rossz szelleme. Eddig általában a 10 ezer feletti 
településeken jelentek meg a nagypolitikai csatározások és erőviszonyok; most már 
nemhogy az 5-10 ezer között, hanem az 5 ezer lélekszám alatti településeken, sőt 
sokszor 2-3 ezres községek szintjén is megjelenik, hogy kvázi „frakciók” alakulnak, 
Fidesz kontra ellenzék. És pontosan azért, mert a nagypolitika oda is be fogja tenni a 
lábát, ami nagyon nagy hiba és nagyon komoly veszély, éppen ezért még nagyobb az 
alátámasztottsága annak, hogy vegyük ki ezt a szövegrészt a törvényjavaslatból. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úré a szó. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt 

Bizottság! Én egyrészt nagyon csodálkozom azon, hogy húsz év után rácsodálkoznak a 
képviselőtársaim, hogy a polgármester felfüggeszthető a tisztségéből, egyrészt. 
Másrészt pedig… (Apáti István: Most került ide! Most beszélünk erről. Nem voltam 
itt húsz évig.), másrészt pedig a polgármester jogállása is egy speciális közszolgálati 
jogviszony, a közszolgálati jogviszonyban pedig a felfüggesztés teljesen szokásos része 
a fegyelmi eljárásnak. Azt kell mondjam, ez alól a polgármester sem kivétel.  

És még egy apróságot szeretnék megjegyezni: egyébként pedig, ha jól tudom, a 
polgármester elleni fegyelmiről tárgyaló testületi ülést a polgármester hívja össze. 
Tehát a polgármesternek jelentős szerepe van abban, hogy mikor tárgyalják a vele 
szembeni fegyelmi eljárást, és addig az összes döntést megvétózhatja, amíg az ő 
fegyelmije sorra nem kerül.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, dönteni fogunk. Ki támogatja Apáti és Szilágyi 

képviselő urak indítványát? Aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 fő 
támogatja. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 7 fő nem támogatta. A bizottság tehát - 
akadémikus vita után - elvetette. 

Az 5. ponttal folytatjuk, melyben Boldog képviselő úr tesz módosításra 
javaslatot, amely összefügg a 6-ossal. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem értünk 

egyet a módosító javaslattal. 
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ELNÖK: Boldog István képviselőtársunk módosításra tett indítványával, amely 
összefügg a 6-ossal, nem értenek egyet. Kíván valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 
Nem kíván senki hozzászólni, akkor szavazunk. Ki támogatja Boldog István módosító 
javaslatát? (Szavazás.) Senki nem támogatja. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 10 
tartózkodás mellett, egyhangúlag elvetettük tehát az 5. és 6. pontokat. 

Ezzel a háttéranyagot befejeztük. 
Most rátérünk az 5 pontból álló, részletes vitát lezáró bizottsági módosító 

javaslat tárgyalására. A kormány támogatja-e? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök úr, 

igen, mind az öt pontban foglalt módosító javaslatot támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Bárándy Gergely képviselőtársam jelentkezett. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, csak nagyon röviden. 

Amit támogatunk belőle, az az 5. pont, amelyet államtitkár úr említett, és amely 
rendezi a hatálybalépés szabályait. 

Illetve a 2. pontban, ha jól értem, a miniszteri biztos díjazásával és juttatásával 
kapcsolatban változna meg a szabály úgy, hogy nem alacsonyabb mértékben lehet ezt 
megállapítani, hanem egyáltalán nem részesülhet díjazásban ezekben az esetekben. 
Ugye, ezt jól értem én? Mert ha igen, akkor én ezt támogatom. 

 
ELNÖK: Kívánja képviselő úr ügyrendiben kérni külön szavazásra? 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Annyit kérnék, igen, hogy akkor az 5. és a 

2. pontot kérem külön szavaztatni, illetve külön tárgyalásra is kérem. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Frakciónként egy hozzászólásra van lehetőség ügyrendi kérdésben - 

nincs jelentkező. Kérdezem a bizottságot, elfogadjuk-e az indítványt, mely szerint a 2. 
és 5. pontot külön szavazzuk majd. Aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk az ügyrendi indítványt, 
akkor eszerint folytatjuk a tárgyalást. 

Államtitkár úr, parancsoljon! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm 

szépen a szót, elnök úr. Tehát valóban, a 2. és 3. pont szerint a miniszteri biztos kettős 
díjazásának az elkerülése érdekében kerül módosításra a szöveg. Az általános vitában 
egyébként az MSZP erősen kritizálta ezeket a szabályokat. Egyébként az eredeti 
benyújtott javaslatnak is ez volt a célja, de valóban félreérthető volt, ezért pontosítani 
kellett a szabályokat. Most már egyértelműen kimondja a javaslat, hogy a Ksztv. 38. § 
(2) bekezdés a) pontja szerint kinevezett miniszteri biztos „e tevékenységére 
tekintettel díjazásban nem részesül”. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkezdhetjük a szavazást. 
Először tehát az 1., 3. és 4. pontokban foglaltakról döntünk. Ki támogatja a 

bizottsági módosító javaslat benyújtását? (Szavazás.) 7 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett 
elfogadtuk. 

Most a 2. és 5. pontban szereplő módosító javaslatok bizottsági módosító 
javaslatként történő benyújtását ki támogatja? Aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze! 
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(Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangúlag hozott döntésünkkel fogadtuk el, 10 
igen szavazattal. 

Ezzel a részletes vitát és a napirendi pontot lezártuk. Köszönjük szépen 
államtitkár uraknak a bizottságban való megjelenésüket. 

A részvételi demokrácia érvényesülése érdekében Magyarország 
Alaptörvényének hatodik módosításáról szóló T/1841. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Most rátérünk Bárándy képviselő úr szellemi termékére, mely szerint a 
részvételi demokrácia érvényesülése érdekében Magyarország Alaptörvényének 
hatodik módosításáról szóló T/1841. számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről 
kell döntenünk. Kívánja-e szóban kiegészíteni, képviselő úr? Tessék! 

Dr. Bárándy Gergely szóbeli kiegészítése 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr, 
és a bizottságnak is azt, hogy napirendre vette a javaslatot. Annyi kiegészítést kell 
tennem elsősorban is, hogy ez nem az én szellemi termékem, hanem sok 
képviselőtársammal együtt, gyakorlatilag az egész frakciónk támogatja ennek a 
javaslatnak az elfogadását.  

A helyzet az, tisztelt bizottság, hogy az Alaptörvény módosításakor, és akkor is 
kritizáltuk már elég élesen, erősen ezt a rendelkezést, az ügydöntő népszavazás 
szabályait olyan módon változtatta meg a kormánytöbbség, hogy gyakorlatilag a 
rendszerváltozás óta, ha jól számolom, maximum kettő vagy három népszavazás lett 
volna érvényes a jelenlegi szabályok alapján; azaz sem az Európai Unióba történő 
belépésünk, sem a NATO-népszavazás nem lett volna érvényes és eredményes akkor, 
ha a mai, a 2012-ben az Alaptörvénybe átvezetett szabályok alapján történik a 
népszavazás. Mi úgy ítéljük meg, hogy ez az új szabály - amire én ismerem a 
kormánypártok erre adott válaszát, hogy a rendszerváltozás után ez így volt, és 
később került megváltoztatásra -, ez az új szabály vagy régi-új szabály gyakorlatilag 
lehetetlenné teszi azt, hogy érvényes és eredményes népszavazást lehessen 
Magyarországon tartani. Akkor, amikor egy általános országgyűlési választás esetén 
sajnálatos módon a részvétel aránya alig haladja meg az 50 százalékot, akkor azt 
elvárni, bármilyen témában tartott általános népszavazásnál, hogy meghaladja az 50 
százalékot, a szavazásra jogosult választópolgárok 50 százalékát a részvétel, és annak 
50 százaléka plusz egy fő pozitív választ adjon arra, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 
nem lehet érvényes és eredményes népszavazást ma Magyarországon tartani.  

Úgy gondoljuk, úgy véljük, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt négy évben, 
most már öt évben olyan módon alakul a törvényalkotás módja, metódusa, üteme, 
hogy abban a nép gyakorlatilag véleményt nyilvánítani nem tud. Nemhogy társadalmi 
és szakmai egyeztetésekre nincs lehetőségünk a törvényjavaslatokkal összefüggésben, 
hanem épp a mai bizottsági ülés példázza talán a legjobban, hogy azok a kötelező 
körök, ha úgy tetszik, amelyek a jogalkotási törvényben lefektetettek, hogy a NAIH 
elnökének meg kell küldeni a javaslatot véleményezésre, vagy az alapvető jogok 
biztosának meg kell küldeni véleményezésre, ezek is elmaradnak.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Az, hogy önök néhány témában úgynevezett nemzeti 
konzultációt indítanak, ami arról szól, hogy tizenkét irányított kérdést föltesznek, 
amire értelmes ember csak egy módon válaszolhat - én is így látom, mert mondjuk, 
hogy akarja-e ön azt, hogy a gyerekeket bántalmazókat súlyosan büntesse a törvény, 
erre értelmes ember más választ nem ad, tehát itt a kérdés feltétele értelemszerűen 
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meg fogja határozni a választ is -, szóval, ez nem igazi, közvetlen hatalomgyakorlás a 
nép részéről.  

Mi azt indítványozzuk tehát, hogy az elmúlt időszak jogalkotási ütemét, 
metódusát figyelembe véve, tekintettel arra is, hogy ma mi a közhangulat egyébként 
az országban, tegyük lehetővé azt, hogy az ország lakossága érvényesen és 
eredményesen nyilváníthasson véleményt olyan fontos kérdésekről, amelyeket 
egyébként bármelyik politikai párt vagy akár civil szervezetek fontosnak tartanak ma 
Magyarországon. Ez a javaslat erről szól, tehát nem tesz mást, mint hogy 
megváltoztatja az Alaptörvényben a népszavazásra vonatkozó szabályokat ennek az 
elvnek megfelelően.  

Úgyhogy kérem, hogy a bizottság tagjai támogassák ezt a javaslatot, most is és 
majd a plenáris ülésen is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vas képviselő úré a szó. 

Észrevételek 

DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Bárándy képviselőtársam azt 
mondta, hogy az Alaptörvény vitájában önök ezt kifogásolták. Én úgy emlékszem, 
hogy az Alaptörvény vitájában önök nem voltak ott. (Dr. Bárándy Gergely: Rosszul 
emlékszik.) Hát, lehet, majd utánanézünk, de én úgy emlékszem, hogy az Alaptörvény 
plenáris vitáján nem voltak ott. (Dr. Bárándy Gergely: A bizottságokban ott 
voltunk.)  

Az sem felel meg a valóságnak, hogy a jelenlegi szabályokkal egyébként nem 
lehet érvényes és eredményes népszavazást tartani. Én emlékszem, 2008. március 9-
én volt népszavazás, ahol egyébként a választópolgároknak több mint 50 százaléka 
megjelent, szociális népszavazás néven. Úgyhogy ez sem fedi a valóságot. 

A másik pedig: én úgy gondolom, a mai Alaptörvény, illetve az erre vonatkozó 
sarkalatos törvény megfelelően szabályozza a népszavazást, és ezért nem támogatjuk 
a tárgysorozatba vételt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más hozzászólásra jelentkező? Kíván 

reagálni, képviselő úr? Parancsoljon! 

Dr. Bárándy Gergely reflexiói 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Emlékeztetném képviselőtársamat, hogy az Alaptörvény, illetve az alkotmány 
koncepciójának a vitája nem egykörös volt, és nem csak a plenáris ülésen volt erről 
szó, hanem például az alkotmány-előkészítő eseti bizottság ülésein és a munkacsoport 
ülésein. Ennek az egyik munkacsoportját, pont azt a munkacsoportot, amelyik ezzel a 
témával foglalkozott, én vezettem, úgyhogy bizonyosan ott voltam ezeken a 
megbeszéléseken. És ekkor kifejtettük azt a véleményt, miszerint is nem értenénk 
egyet egy ilyen irányú módosítással. 

Tehát azt tudom mondani képviselőtársamnak, hogy pontosan ismerték az 
álláspontunkat ebben a kérdésben, nem hiszem, hogy az hiányzott hozzá, hogy még a 
plenáris ülésen huszonhatodszor is elmondjuk, hogy önök is memorizálni tudják az 
álláspontunkat. Úgyhogy ismerték, tudják, és el is mondtuk az alkotmányozás 
folyamatában azt, hogy mi erről az álláspontunk.  

A másik, amit hozzátennék, tisztelt képviselőtársam, hogy amiről ön beszél, az 
a népszavazás valóban érvényes és eredményes lett volna a mostani szabályok szerint. 
Ugye, tudja, hogy mennyivel csúszott volna át ez körülbelül? Nem volt egy ezrelék. 
(Dr. Vas Imre: Egytized százalék.) Nem volt annyi, képviselőtársam, annál kevesebb 
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volt, amiről ön beszél. De ha egytized százalékot mondunk, az sem túl sok. Arra sem 
mondom azt, hogy meggyőző módon megvolt a többség, mondjuk, a jelenlegi 
szabályok szerint; mondhatom úgy, a véletlenen múlt, hogy még az a 26 ember 
elmegy-e szavazni vagy nem megy el szavazni, vagy nem 26, hanem 260. (Dr. Vas 
Imre: De elment.) Azt gondolom, ez egy 8 millió fős szavazásra jogosult tömeg 
vonatkozásában, mondhatnám, hogy a szerencsének volt köszönhető. Ami, ha úgy 
tetszik, vastagon megvolt, az egyetlenegy népszavazás lett volna: az a 
rendszerváltozás után, azt hiszem, ’90-ben a négyigenes népszavazás; az lett volna 
meg a jelenlegi szabályok szerint.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Ezért tehát azt gondolom, hogy ha végignézzük 
Magyarország elmúlt 25 évét, és találunk összesen kettő vagy három olyan 
népszavazást, amely érvényes és eredményes lett volna a jelenlegi szabályok szerint, 
azért az nem a demokráciának a diadala, ugye, ebben megállapodhatunk? Ha az 
összes többi népszavazás, amit tartottak, bármilyen témában, hangsúlyozom még 
egyszer, legyen az olyan jelentőségű, mint a NATO-népszavazás vagy az európai uniós 
tagságunkról szóló népszavazás, nem lett volna érvényes és eredményes, ha önök egy 
ilyen rendszert akarnak fönntartani a népszavazás vonatkozásában, az megint csak 
nem a demokrácia diadala. Én úgy hiszem, helyes, és én is mellette vagyok és híve 
vagyok a képviseleti demokráciának, általában. De az nem azt jelenti, hogy 25 év alatt 
három érvényes népszavazást lehet tartani. Szóval, a végletességnek ez az egyik vége, 
a másik meg a másik vége. 

Éppen ezért tehát, tisztelt képviselőtársaim, azt javaslom, hogy - hogyan 
szoktak önök érvelni? - Európa számos országában van úgy szabályozva a 
népszavazás intézménye, ahogy mi ezt most javasoljuk. Azt tudom mondani, hogy 
sokkal több olyan európai országban, amire mi fölnézünk a jogrendszerük miatt, van 
így szabályozva, mint ahogy nálunk. Ezért kérem a támogatásukat ehhez a 
javaslathoz. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Le kellene csapnom egy elszólását, de… (Dr. 

Bárándy Gergely: Tegye meg, elnök úr!) akkor bejelentéssel fognak élni a 
házelnökhöz (Derültség. - Dr. Bárándy Gergely: Ahogy gondolja, elnök úr!), 
úgyhogy szavazzunk! 

Szavazás a tárgysorozatba vételről 

Ki támogatja a szocialista frakció, jelesül dr. Bárándy Gergely képviselőtársam 
T/1841. számú előterjesztésének tárgysorozatba vételét? (Szavazás.) 3 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) 7 nem. Nem vettük tárgysorozatba. Köszönöm szépen. Erről a 
döntésről tájékoztatjuk az Országgyűlés elnökét. 

Ezt a napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Áttérünk az „egyebek” napirendi pontunkra, melyben tájékoztatni szeretném 
tisztelt képviselőtársaimat, hogy a költségvetés vitája a holnapi nappal megkezdődik, 
amelynek eredményeképpen, jellemzően az igazságügyi fejezeteket tárgyalandó, a 
jövő hét csütörtökre várható egy bizottsági ülés. Így készüljenek a képviselőtársaim.  

Megválasztottuk az ellenőrző albizottság elnökét Bárándy képviselő úr 
személyében (Dr. Bárándy Gergely: Köszönöm a bizalmat.), az alelnököt pedig Vas 
Imre személyében. Kérem, hogy az alakuló ülésüket tartsák majd meg. Én vagyok az 
egyik tag (Derültség. - Dr. Bárándy Gergely: Megtisztelő, alelnök úr.), valamint 
Demeter Zoltán, aki most nincs jelen, de ő is ott lesz majd tagként. És remélem, nem 



 19 

csak általában szereti a képviseleti demokráciát, hanem úgy ténylegesen is. Köszönöm 
szépen. 

Az „egyebek” napirendi pontot - ha nincs hozzászólásra jelentkező (Nincs.) - 
lezárom.  

Az ülés berekesztése 

A mai ülést berekesztem. Mindenkinek további szép napot kívánok, és 
köszönjük a fiataloknak az aktív hallgatását. (Derültség.) 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 50 perc)  
  

Dr. Papcsák Ferenc 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


