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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, a munkatársakat és az 
érdeklődőket. 

A jegyzőkönyv kedvéért tájékoztatásul mondom, hogy Vigh László képviselő úr 
helyettesíti Varga József képviselő urat, Répássy Róbert képviselő úr Budai Gyula 
alelnök urat. Ezzel a bizottság határozatképes. 

Tisztelt Bizottság! Két napirendi pontra tettem javaslatot írásban. Az 1. 
napirendi pont a Választási Iroda elnök asszonyának, illetve a Választási Bizottság 
elnök urának a beszámolója az október 2-án megtartott népszavazásról; a 2. pontban 
pedig döntenünk kell egy bizottsági indítványról, amely meghallgatásra vonatkozik.  

Én a napirenddel kapcsolatban további észrevételt nem kaptam. Kérdezem, 
van-e a napirenddel kapcsolatban indítvány vagy észrevétel. (Nincs ilyen jelzés.) Ilyet 
nem látok.  

Határozathozatal következik. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja az írásban 
kiküldött napirendi javaslatot. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag elfogadta. No, ennek nagyon örülök. 

a) A Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolója a 2016. 
október 2. napján megtartott országos népszavazással kapcsolatos 
állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról (B/12839. 
szám)  
b) A Nemzeti Választási Bizottság elnökének beszámolója a Nemzeti 
Választási Bizottságnak a 2016. október 2. napján megtartott 
országos népszavazáson végzett tevékenységéről (B/12854. szám) 
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és 
lehetőség szerint a határozathozatal)  
(Együttes tárgyalás) 

Tisztelettel köszöntöm a körünkben megjelent dr. Pálffy Ilonát, a Nemzeti 
Választási Iroda elnök asszonyát, és Patyi professzor urat, a Választási Bizottság 
elnökét. Közös meghallgatást tartunk, hogy a bizottságnak érdemi döntést kell hoznia 
mindkét kérdésben, tehát a Választási Iroda beszámolójáról is és az elnök úr 
beszámolójáról is. Kétkörös meghallgatás lesz: először elnök asszony és elnök úr 
elmondják a kiegészítésüket, azt követően lehet feltenni kérdéseket; a kérdések 
megválaszolását követően kerül sor a vélemények előadására. (Dr. Vitányi István 
megérkezik az ülésre.)  

Tisztelettel köszöntöm még egyszer Pálffy Ilona elnök asszonyt. Megadom a 
szót, hogy az általa beterjesztett, B/12839. szám alatt iktatott beszámolóval 
kapcsolatos szóbeli kiegészítését tegye meg, ha úgy látja. Köszönöm szépen. 
Parancsoljon! Megadom a szót. 

Dr. Pálffy Ilona szóbeli kiegészítése 

DR. PÁLFFY ILONA, a Nemzeti Választási Iroda elnöke: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Lényegében a beszámolómban a fontosabb dolgokat 
leírtuk. Két kiegészítést szeretnék tenni. 

Az egyik, hogy amikor a beszámolót írtuk, még nem tudtuk, hogyan 
teljesítettük a költségvetési összegeket; erről szeretnék két mondatot mondani 
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tájékoztatásképpen. Az országos népszavazás tervezett összege 4 milliárd 950 millió 
forint volt, a tényleges kiadás pedig 4 milliárd 160 millió forint. Tehát 790 millió 
forintot takarítottunk meg, ezt az állami költségvetésbe, lényegében a 
Nemzetgazdasági Minisztériumnak visszafizettük. Ezt jó dolog nekem is ismételgetni, 
mert ugyan jellemző ránk, hogy minden választásnál és népszavazásnál 
megspórolunk pénzt és nem használjuk föl az összeset, de azért ez nem általános 
dolog, úgyhogy ezért is gondoltam, hogy ezt itt feltétlenül hangsúlyozni fogom. 
Különösen a központi szinten történt a megtakarítás nagy része; a helyi szinten 
nagyon nehéz spórolni, hiszen ott nagyon kiszámítottan van a költségvetésben, hogy 
mennyit fizetünk a helyieknek. A személyi kiadások természetesen nem változtak. 
Központi szinten, amit közvetlenül a Nemzeti Választási Iroda fizet központi 
szolgáltatás keretében, ott történt a megtakarítás 90 százaléka. 

A másik kiegészítésem a jogszabály-módosítással kapcsolatos. Gondolom, azt 
már mindenki tudja, hogy a választási eljárási törvény módosítására nem fog sor 
kerülni a választások előtt - ez jó lett volna, hiszen a problémák láthatóak voltak a 
népszavazással kapcsolatos eljárás során is -, mivel kétharmados a Ve., és nem történt 
megegyezés a pártokkal. Viszont a népszavazási törvény csak feles, és azokat a 
módosítási javaslatokat, amelyeket írtunk a beszámolóban, továbbra is fenntartanám, 
többek között, hogy abban az esetben, ha a köztársasági elnök vagy a miniszterelnök a 
kezdeményező, az ő jogosítványaik nincsenek tisztázva; nincs tisztázva a 
kezdeményezővel kapcsolatban a kampányköltség, hogy mire költhet és költhet-e 
egyáltalában. Ezenkívül nagyon hosszúnak találjuk a jogorvoslati eljárást a Kúria 
tekintetében: ez 90 nap, ami a népszavazási kezdeményezéssel kapcsolatos eljárást 
aránytalanul meghosszabbítja. Amikor tavaly módosítása történt a népszavazási 
törvénynek, már akkor kifogásoltuk, hogy ez a 90 napos határidő bent maradt.  

Ezen túlmenően, ami most a helyi népszavazásokkal kapcsolatban látszik, hogy 
problémát jelent, különösen a fővárosi népszavazási kezdeményezések tekintetében, 
miszerint nincs tisztázva, hogy lényegében a fővárosban ki lehet választójogosult, ki 
gyűjthet aláírást, kinek az aláírását lehet érvényesnek elfogadni; itt a tartózkodási 
hely és az állandó lakos közötti különbségtétel, ami nagyon lényeges. 

A Kúria is rávilágított a döntésében, hogy ez jogalkotói értelmezés kérdése 
lehet és semmiféleképpen nem a jogalkalmazó tudja értelmezni ezt a problémát. 
Tehát mivel most elég sok fővárosi és kerületi népszavazási kezdeményezés van, 
nagyon jó lenne, ha ennek a törvénynek a módosítására sor kerülne. Továbbá az sincs 
tisztázva, hogy mikor, milyen adatok alapján kinek kell megállapítani a 
választópolgári kezdeményezéshez szükséges aláírások számát. Tehát szeretném 
javasolni, hogy a bizottság támogassa ezekkel kapcsolatban a népszavazási törvény 
módosítását. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most megkérem Patyi András professzor urat, 

hogy tartsa meg a hozzászólását, amennyiben úgy ítéli meg, hogy szükség van rá. 

Prof. Dr. Patyi András szóbeli kiegészítése 

PROF. DR. PATYI ANDRÁS, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke: Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Röviden magam is élnék az írásban benyújtott 
beszámolóhoz egyrészt kiegészítéssel, másrészt az abban foglaltak közül a jogalkotási 
javaslatok tekintetében figyelemfelhívással, ezeket szóban is szeretném előterjeszteni.  

A népszavazás megtartása, előkészítése és lebonyolítása során a Nemzeti 
Választási Bizottság a beszámolóban ismertetett számú ülést tartott, illetve közel száz 
határozatot hozott. Jellemzően ezeknek a nagy része, 95 határozat jogorvoslat típusú 
volt, ebből 74 esetben a bizottság első fokon járt el, a szabályozás sajátossága folytán 
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ilyen nagyarányú esetben kellett első fokon eljárnia az országos testületnek. Ezt külön 
nem emeltem ki a jogszabály módosításával összefüggő felvetéseim során, de 
valószínű, hogy a hatásköri szabályok és az első fokú eljárásra vonatkozó szabályok 
ilyen irányú átgondolása sem lenne haszontalan, amennyiben a törvényhez hozzá 
kíván nyúlni az Országgyűlés. 

Írásban is jeleztem, de röviden szóban is felhívnám a figyelmet arra, hogy a 
szokásosnál részletesebben elemeztem a beszámolómban azoknak a jogeseteknek a 
tartalmát, amelyekben a Kúria az NVB döntését megváltoztató végzést hozott. 
Igyekeztem elmagyarázni a Kúria és a Nemzeti Választási Bizottság jogi álláspontja 
közötti különbséget és rámutatni arra, hogy elsőként került sor a népszavazási 
törvény alkalmazására, melynek a választási törvény háttér-jogszabálya, azonban csak 
a népszavazás céljához igazodó alkalmazásra van lehetőség és ez néhány 
jogintézmény esetén a választási eljárástól eltérő jogértelmezésre kellett hogy 
vezessen. Külön kiemeltem a helyi önkormányzatoknak a kampányban való 
részvételre vonatkozó jogértelmezését, melyet a választási eljárásban a Kúria 
szigorúan tilalmazni értelmezett, a népszavazási eljárásban azonban - erre mutatott 
rá a legfőbb bírói testület - éppen hogy részt vehetnek a helyi önkormányzatok a 
kormány által kezdeményezett népszavazás kampányában. (Dr. Apáti István 
megérkezik.)  

Hosszasan elemeztem két ügyet, melyben a bizottság úgy döntött, hogy 
büntetőhatóságot keres meg. A beszámoló elkészítésekor a büntetőkérdések lezárása 
még nem történt meg, ha megengedik, röviden erre utalnék. A „Szavazz 
érvénytelenül” elnevezésű applikáció, melyet az egyik párt bocsátott az arra 
érdeklődők rendelkezésére, lehetővé tette a szavazólapok lefényképezését és az 
applikáción keresztül történő elküldését. A bizottságunk egyértelműen úgy foglalt 
állást, hogy ez a szavazás titkosságát sértheti, mert nem lehet tételes informatikai 
vizsgálat nélkül tudni, hogy a szavazólap elküldésekor a mobiltelefon milyen adatokat 
küld még el, illetve az applikáció milyen, a telefonban tárolt adatokhoz enged 
hozzáférést az IP-címen kívül. Mivel informatikai vizsgálatot nem tudtunk végezni, 
egyébként a választási eljárási bírság kiszabása mellett büntetőhatósághoz is 
fordultunk. Időközben azonban a mi döntésünket a Kúriánál megtámadták. A Kúria 
sommás eljárásában úgy látta, hogy itt nem történik személyes adatokkal való 
visszaélés és nem sértik a választások titkosságát. Ezt azonban a Kúria tételes 
informatikai vizsgálat nélkül a kérelmező nyilatkozata alapján állapította meg. A 
bizottság döntése alapján megkeresett Budapesti Rendőr-főkapitányság november 
14-én, tehát a beszámoló benyújtását követően elutasította a feljelentésünket. A 
Fővárosi Főügyészséghez fordultam felülvizsgálat iránti kezdeményezéssel december 
5-én. Ezt a kezdeményezést panasznak értelmezte vagy minősítette a főügyészség és 
azt a január 23-án kelt iratában elutasította.  

Emellett szintén rendőrséghez fordultunk a Hatvan város polgármestere 
nevében a kampány utolsó hetében hamis tartalmú levelek eljuttatása miatt. 
Nevezetesen a bizottság úgy vélte, hogy az ismeretlen tettes hamis tartalmú levelek 
megírásával és a választópolgárok részére való eljuttatásával megvalósította a Btk. 
350. § (1) bekezdés e) pontja szerinti bűncselekmény törvényi tényállását, mely 
szerint bűntettet követ el, aki az arra jogosultat a népszavazásban megtévesztéssel 
befolyásolni törekszik. A Heves Megyei Főkapitányság, ahogy a beszámolóban is 
írom, elutasította a feljelentésünket. Kampányeszköznek, a választópolgári akarat 
befolyásolására alkalmasnak tekintettük mi, de ők úgy látták, hogy ez nem áll 
összefüggésben a népszavazás során feltett kérdéssel. Megkereséssel éltem a Heves 
Megyei Főügyészség felé. A főügyészség a feljelentést elutasító rendőrkapitánysági 
határozatot november 9-én… (Pillanatnyi szünetet tart.) Illetve megküldtem azt a 
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Legfőbb Ügyészséghez is, a Legfőbb Ügyészség részéről panasznak értelmezték, és 
mint nem jogosulttól származó panaszt elutasították. Zárójelben megjegyzem, hogy a 
Nemzeti Választási Bizottság, melyet sarkalatos törvény hatalmaz fel arra, hogy 
szabálytalanság esetén más szervhez, így bűncselekmény gyanúja esetén 
büntetőhatósághoz forduljon, nem tekintünk egy büntetőügyben jogosultnak, akkor 
vajon ki az. 

A jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai kapcsán ígértem még, hogy igénybe 
veszem a türelmüket. Magam is utaltam arra, hogy a népszavazási kezdeményezés 
során a kezdeményezők köre részben választópolgári kezdeményezőkre, illetve az 
Alaptörvényben nevesített kormányra, illetve a köztársasági elnökre oszlik, és e két 
kezdeményezői csoport kapcsán a törvény a szervező fogalmát nem használja 
következetesen. Szeretném hangsúlyozni, hogy sem a kezdeményezés során, sem a 
népszavazási eljárásban nem volt vita a Nemzeti Választási Bizottság, a Kúria és az 
Alkotmánybíróság előtt, hogy a kormányt az általa kezdeményezett népszavazásban 
szervezőnek kell tekinteni, azonban az egységes jogértelmezés nem mindenben 
pótolhatja a szervező jogállására vonatkozó egyértelmű törvényi rendelkezést. Tehát 
nem teljesen következetes a választópolgári kezdeményezés szervezője és a csak jelző 
nélkül használt szervező fogalma.  

Másrészt egy konkrét jogeset kapcsán derült ki az, hogy az országos 
népszavazás kezdeményezésére jogosultak, mind a választópolgári kezdeményezők, 
mind a pártok mint kezdeményezők, illetve a kormány és a köztársasági elnök esetén 
is a szabályozás nem teremt arra lehetőséget, hogy a magyarországi lakcímmel nem 
rendelkező, de állampolgárságuk folytán a népszavazáson részt venni jogosultakat 
közvetlen kampányeszköz igénybevételével elérjék a szervezők. Felvetettem, hogy 
érdemes lenne a törvényt e tekintetben módosítani, hogy ez a választópolgári 
közösség is megszólítható legyen ugyanúgy, mint a szavazóköri névjegyzékben 
lakcímük alapján szereplők. 

Ahogy minden beszámolómat, ezt is azzal zártam, hogy tisztelettel 
megköszöntem a választási irodák minden munkatársa és a választási bizottságok 
minden tagja együttműködését, támogatását. Nagyon sok ember dolgozott nagyon 
sokat, hogy a népszavazás hibamentesen, törvényes rendben lebonyolítható legyen. 
Ez úton is köszönöm a Nemzeti Választási Iroda vezetőjének és munkatársainak a 
munkáját. Tisztelettel kérem, hogy a beszámolómat fogadja el a bizottság. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tájékoztatásul azt szeretném közölni, hogy a két 

beszámolóban szereplő valamennyi jogszabály-módosítási kezdeményezést 
kigyűjtjük, és ezeket megpróbálom először egyeztetni kormánypárti berkeken belül. 
Amennyiben hajlandóság lesz a módosításra, akkor kezdeményezni fogjuk az ötpárti 
egyeztetést, különös tekintettel arra, hogy a választási törvény nagykétharmados. Én a 
népszavazási törvény rendelkezéseit is szeretném ötpárti egyeztetéssel tisztázni. 
Ennyit ehhez elöljáróban. 

Tájékoztatásul elmondom, hogy időközben érkezett egy helyettesítési 
megbízás, amely szerint dr. Vas Imre alelnök urat dr. Vitányi István alelnök úr 
képviseli a mai bizottsági ülésen. 

Tisztelt Bizottság! Most következik az a lehetőség, hogy a bizottság tagjai az 
elnök asszony, illetve az elnök úr felé kérdést tehessenek fel. Kérdezem a bizottságot, 
hogy kíván-e valaki kérdést előterjeszteni. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok - ez 
nagy örömömre szolgál. (Derültség.)  
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Most akkor azt kérem a bizottságtól, hogy a beszámolóval kapcsolatos 
véleményeket szíveskedjenek előadni, amennyiben ilyet megfogalmaznak. Staudt 
Gábornak, őt követően pedig Répássy Róbertnek adok szót. Parancsoljon, alelnök úr! 

Vélemények 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 
úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Asszony, illetve Elnök Úr! Én egy-két apró 
ponton szeretnék kiemelni néhány kérdést a beszámolókból. 

Először is kezdeném a Választási Iroda beszámolójával, ha már sorrendben az 
hangzott el először. Olvashattunk a beszámolóban a Választási Füzetekről, ami 
hasznos segítség volt a visszajelzések alapján. Most sok olyan dolgot mondok, ami 
hozzánk eljutott a nép hangjaként vagy a delegált tagoktól. A füzetek hasznosak 
voltak, de olyan visszajelzések voltak, hogy sokszor az elnökök felkészítése, 
felkészülése nem mindig volt tökéletes, vagyis keresgélni kellett a megoldást, és egy 
olyan szituációban, amikor rögtön kellene mondani egy választ, akkor lehet, hogy ez a 
választópolgárok felé is néha furcsán jöhet ki. Erről nyilván nem feltétlenül elnök 
asszonynak kellett volna személyesen gondoskodni, illetve tudom, hogy a 
felkészítések megtörténtek, csak nem mindig jut el a tudás a fejekbe a bizottságban.  

Ami viszont pozitív visszajelzésként érkezett hozzánk, az a fenntartott 
információs szolgálat, amelyet hatékonynak értékeltek a delegált tagok. Ott viszont 
nagyon felkészültek voltak, gyorsan tudtak válaszolni. Mindenképpen megköszönjük 
az ő munkájukat, ez egy hasznos szolgáltatás, amivel éltek is, úgy hallottam, a 
delegáltak, illetve a bizottsági elnökök.  

Felmerült a mozgóurna kérdése. Nem vagyok benne biztos, hogy nem 
fenntartható a jelenlegi rendszer, hogy ezt előrébb kellene hozni. Ahogy én 
utánakérdeztem, ez olyan óriási problémát nem okozott; persze aztán lehet, hogy ez 
máshol más tapasztalatként csapódott le. De ha mondjuk, ezt 3 óráig bejelentik, 
akkor ez azért megoldható kell hogy legyen. A Választási Iroda beszámolója kapcsán 
ennyit kívántam elmondani. 

A Választási Bizottság esetében azt a döntést emelném ki, amely talán az egyik 
leginkább fókuszban lévő döntés volt, és arról szólt, hogy a kormány álláspontja 
társadalmi célú hirdetés, avagy egy politikai véleménynyilvánítás és 
véleményformálás, ami a hirdetéseket illeti. Itt a Választási Bizottság egy olyan 
álláspontot fogalmazott meg, hogy ez elfogadható, tehát amikor a szavazásra 
buzdítanak ezek a plakátok. Ezzel szemben a Kúria úgy ítélte meg, hogy egy olyan 
speciális helyzet volt az október 2-ai szavazás, amikor a részvételnek legalább akkora 
jelentősége volt, mint a leadott szavazatoknak, hiszen az majdhogynem mindenki 
számára egyértelmű volt, hogy hogyan fog eldőlni ez a szavazás. A százalékokkal 
lehet, hogy nem voltunk tökéletesen tisztában, de hogy az a vélemény fog 
győzedelmeskedni, hogy a magyar emberek nem szeretnének bevándorlókat, illetve 
nem szeretnénk, hogy kvóták alapján Brüsszel idetelepítsen bevándorlókat, 
menekülteket, az teljesen egyértelmű volt. Az, hogy érvényes és eredményes lesz-e a 
népszavazás, a részvételtől függött. Tehát én osztom a Kúria véleményét, hogy ebben 
az esetben a kormánynak a tevékenysége, hogy a részvételre buzdított, igenis a 
konkrét politikáját, a kormány által megfogalmazott politikát és annak az 
eredményességét segítette. Ezt az Alkotmánybíróság nem így találta, és a bizottsággal 
értett egyet. Viszont azt is el kell mondjam, hogy október 2-án még egy olyan 
összetételű Alkotmánybírósággal álltunk szemben, amelyben azért a Fideszhez erősen 
köthető tagok létszáma - a régi tagok kifutása miatt - jelentős volt, és olyan 
döntésekben is megmutatkozott korábban, hogy egy jelentős ügyben a kormánnyal 
szembemenő álláspontot nehéz lett volna elvárni az Alkotmánybíróságtól. Én szentül 
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meg vagyok arról győződve, hogy ha ma kellene dönteni erről a kérdésről, akkor a jogi 
érvek alapján a Kúria álláspontja lenne az, ami az Alkotmánybíróság előtt is 
megállna. Ez innentől kezdve nyilvánvalóan hitvita, hiszen egy régebbi döntésről 
azért nehéz így vitatkozni. De ha a politikai érvek mellett maradunk a jogi érveknél, 
én azt gondolom, ebben a kampányban nehéz azt elvitatni, hogy a fő szempontból, az 
eredményesség-érvényesség szempontjából a részvétel volt a leghangsúlyosabb. Úgy 
is fogalmazhatok, hogy ha elment volna még 15 százaléknyi szavazó, és igennel 
szavaz, akkor az a kormánynak előnyös lett volna, hiszen hiába nem az ő álláspontját 
támasztották volna alá, de úgy érvényes és eredményes lett volna a népszavazás. 
Egyébként nyilvánvalóan megint csak lehet ezen is vitatkozni, hogy van, akinek ez jó, 
van, akinek rossz. Szerintem egyébként jó lett volna, ha érvényes és eredményes lett 
volna. De ez már egy politikai vita. 

Ami viszont biztos - és ezt a politikát félretéve el kell hogy mondjam -, hogy én 
a bizottságtól is azt várnám el, ha ilyen megfogalmazással élhetek, hogy az ilyen 
kiélezett helyzetekben is a jog talaján és nagyon-nagyon részletes mérlegeléssel 
hozzák meg a döntésüket. Hiszen lehet, hogy ami tíz népszavazás ügyében 
egyértelműnek tűnik, hogy egy szavazásra buzdítás politikailag neutrális lehet, ebben 
az esetben viszont ez bizony politikai összefüggést hordozott, ahogy azt a Kúria is 
elmondta. Nem szeretném tovább ragozni, a lényeg az, hogy ezeket a mérlegeléseket a 
jövőben elvárnánk a bizottságtól, és azt várjuk el, hogy az ilyen bonyolultabbnak tűnő 
jogi ügyekben is a jog talaján és a politikát félretéve működjenek. 

Köszönöm szépen, elnök úr, ennyit kívántam elmondani. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy Róbert képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök 

Asszony! Tisztelt Elnök Úr! A képviselőcsoportom nevében hadd mondjam el, hogy 
köszönettel tartozunk a népszavazás technikai és jogi lebonyolításáért, az ismételten 
magas színvonalú volt; és támogatjuk a beszámoló elfogadását. 

Amiről külön szeretnék beszélni, gondolkodtam rajta, hogy kérdésként 
tegyem-e fel, de nem akartam a véleményemet kérdésbe bújtatni, inkább itt a 
vélemények között szeretnék arról szólni, amiről egyébként a beszámolóban az elnök 
asszony is nyilatkozik, és az elnök úr is sokat foglalkozott a kérdéssel: ez a levélben 
szavazó választópolgárok névjegyzékének naprakészsége. Leszögezhetjük, hogy amit 
tapasztaltak a választási szervek, és ami a beszámolóból is kiderül, gyakorlatilag 
jogszabályi okokból vagy jogszabályi akadályok miatt nem biztosítható teljeskörűen a 
választópolgárok névjegyzékének naprakészsége a levélben szavazók esetén, mivel 
alapvetően a személyiadat- és lakcímnyilvántartáson alapulna ez a névjegyzék, a 
személyiadat- és lakcímnyilvántartás pedig csak akkor fogja a külhoni 
választópolgárok adatait naprakészen tartalmazni, ha ők bejelentik ezeket a 
változásokat. Márpedig ez nehezen várható el, hogy különösen egy elhalálozás esetén 
a hozzátartozók bejelentsék a magyar lakcím- és személyiadat-nyilvántartónak, hogy 
elhalálozott egy külhoni magyar állampolgár. Erre valamilyen más megoldást kell 
találni. Egyértelmű, hogy ez egy fikció, hogy majd a hozzátartozók fogják bejelenteni 
ezeket az adatváltozásokat. 

Az elnök asszony beszámolója tartalmaz, mondjuk úgy, hogy kisegítő 
javaslatokat, de magával a levélszavazat konstrukciójával van a probléma. Most abba 
nem mennék bele, nem önökre tartozik, hogy vannak olyan pártok, amelyek még 
kiterjesztenék a levélszavazást, tehát még ennél is szélesebb körben, nem is csak a 
külhoni magyar állampolgárokra, hanem az összes külföldön tartózkodó magyar 
állampolgárra. De az biztos, hogy ez a fajta névjegyzékbeli, mondjuk úgy, 
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bizonytalanság a jövőben is gondot fog okozni. Megítélésem szerint az nem nagyobb 
kockázat, hogy más szavaz az elhunyt szavazópolgár helyett. Ez nem nagyobb 
kockázat abban az esetben sem, ha egyébként él a választópolgár, tehát létező 
választópolgárról van szó. Hogy is mondjam csak? Nincs különbség a között, hogy 
vissza lehet-e élni a levélben való szavazással. Nyilván, ha átvette a szavazócsomagot, 
vagy hogy hívják, ezt a levélben szavazónak kiküldött csomagot, ha tehát személyesen 
átvette, mert személyes átvételi kötelezettség van, akkor feltételezhetjük, de ez sem 
kizárt sajnos, nem lehet teljesen kizárni, hogy még a választások vagy a népszavazás 
napján is él az, aki átvette személyesen a csomagot.  

Tehát a választási szervek a maguk módján és eszközeivel igyekeztek minden 
kockázatot és minden törvénysértést kizárni, azonban a levélben való szavazásnak 
vannak korlátai. Most derült ki ebben az Országgyűlésben éveken át tárgyalt 
témában, hiszen nem először került fel a levélben szavazás problémája, hogy a 
levélben szavazásnak vannak korlátai. Az egyik korlát az éppen a választói névjegyzék 
naprakészsége. Egy olyan környezetben vagyunk, ahol azok az országok, amelyekben 
élnek ezek a magyar választók, nem mindegyike nézi jó szemmel, hogy szeretnénk 
naprakészen tartani a külhoni magyar állampolgárok adatait. És csak finoman 
fogalmaztam azzal, hogy nem nézi jó szemmel. Ez azt jelenti, hogy ez egy állandó 
konfliktus lesz.  

Úgy gondolom, a politikai helyzet egyáltalán nem alkalmas arra, hogy 
változtassunk ezen a törvényen. Éppen a napokban hír volt, hogy az ellenzéki pártok 
elutasítása következtében zsákutcába jutott ez a tárgyalás. Ezért azt kérem és nyilván 
az egész közvélemény kéri, hogy a jogszabályi kereteken belül, a hatályos 
jogszabályokon belül a választási szervek tegyenek meg mindent annak érdekében, 
hogy csökkenjen az érvénytelen szavazatok száma. Mert itt is nagyon magas 
érvénytelenségről beszélhetünk, és le is írja egyébként az elnök asszony, hogy ennek 
mi az oka. De talán, azt gondolom, még meg kell vizsgálni, hogy a jogszabályi 
kereteken belül lehet-e javítani az érvényességen egyrészt. Másrészt pedig az adatok 
naprakészségén, amennyire lehetséges, nyilván csak egy tájékoztató kampánnyal 
lehet elejét venni ennek az eseménynek, mármint a negatív eseményeknek. 

Ha jól emlékszem, az eljárási törvény szerint a következő országgyűlési 
választások előtt meg kell újítani ezeket a bejelentéseket. Nem tudom, hogy jól 
emlékszem-e. De ha nem, akkor az egy újabb probléma. Ha meg kell újítani ezeket a 
bejelentéseket, akkor talán javulni fog a naprakészsége ennek a névjegyzéknek, de az, 
hogy a következő országgyűlési választások vagy általános választások, nevezzük így, 
minél inkább naprakész névjegyzékek alapján és minél alacsonyabb érvénytelenség 
mellett történjenek, ez szerintem közös érdeke az összes politikai szervezetnek, akik 
fognak indulni a választásokon. 

Összefoglalva: ezt a figyelemfelhívást is köszönjük, amit az elnök asszony és az 
elnök úr is ebben az ügyben megtett és támogatjuk a beszámolók elfogadását. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Telek képviselő úrnak adok szót. 
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Elnök 

Asszony, Elnök Úr! A Magyar Szocialista Párt álláspontja az, hogy az előterjesztést ne 
támogassuk, mert az elmúlt időszakban olyan nehezen lehetett különválasztani a 
szakmai és a politikai munkát. Ebből a beszámolóból is látszik, amit Patyi professzor 
úr elénk tett, hogy a Kúria által megváltoztatott határozatok és a Kúria döntése között 
nagy különbség van. Kérdésként szándékosan nem tettem fel, hogy miben látja az 
okát annak, hogy a Kúria nyolc kérdésben is nyolc határozatot megváltoztatott, mert, 
azt gondolom, teljesen irreleváns lenne, hogy miért is kérdezem meg.  
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Azt szeretném mondani az elnök úrnak főleg, hogy próbáljon meg azon a 
talajon mozogni, ami a jog határain belül működik, mert akkor a Kúria döntésére sem 
lenne szükség. Remélem, hogy a következő időszakban láthatjuk, hogy az önök 
döntéseit nem kell megtámadni és így a Kúriának nem lesz munkája, mert 
kizárólagosan a jog keretén belül próbálnak megfogalmazni olyan dolgokat, 
amelyeket különböző magánszemélyek vagy pártok benyújtanak. Ezért tehát a 
Magyar Szocialista Párt nem támogatja a beszámolót. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt Gábor másodszor is jelentkezett. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Nagyon röviden Répássy Róbert szavaira reagálnék. Igen, mi ki szeretnénk terjeszteni 
a levélben vagy elektronikus úton való szavazást, de ez függetlenül attól, hogy valaki 
tíz évre regisztrálja magát és attól független, hogy elhunyt vagy van-e egyéb szándéka, 
hogy benne marad a nyilvántartásban, tehát küldik neki a szavazólapokat. Ez járhat 
azzal is, hogy mindenkinek, akinek nincs lakcíme, az adott választásra be kell akár 
regisztrálnia magát, de ha jelzi, hogy kinn dolgozik Londonban… 

 
ELNÖK: Alelnök úr, volna egy kérésem! Az, hogy a választójogi törvényt a 

parlament melyik irányba szeretné módosítani, az nem tárgya a beszámolóknak. A 
beszámolóknak az a tárgya, hogy van egy ilyen kezdeményezés. Én tudok a Jobbik 
ezen szándékáról, erről törvényjavaslat is volt. Én jeleztem, hogy ha… (Dr. Staudt 
Gábor: Én ezt megértem, elnök úr, de a mozgóurnáknál is módosítási javaslat 
merült fel.) Azért mondtam, hogy a beszámolókban szereplő valamennyi módosító 
indítványt össze fogom gyűjtetni és tételesen végig fogunk rajta menni, hogy melyek 
azok (Dr. Staudt Gábor: Névjegyzék kérdése.) a pontok, amelyeknek a módosítására 
a kormánypártok hajlandóságot mutatnak. Ha lesz ilyen (Dr. Staudt Gábor: Én 
ennyit szerettem volna.), akkor kezdeményezem az ötpártit. 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Rendben van, én ennyit 

szerettem volna elmondani, ha már megszólíttattunk. Illetve ezt ügyfélkapun 
keresztül is lehet, ennyit még. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most Apáti képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök 

Asszony! Tisztelt Elnök Úr! A következő felvetésem lenne. Azonnal meg lehet majd 
gyanúsítani, illetve megalapozottan is, hogy kicsit eltérek a szoros értelemben vett 
napirendi ponttól, de mivel elnök asszonytól, elnök úrtól nagyon ritkán van alkalmam 
így személyesen kérdezni, engedjék meg, hogy egy nagyon fontos problémára 
rávilágítsak. Nem fogok támadni, olyat nem fogok mondani, amire nincs 
bizonyítékom, csak olyat, amire van. 

Komoly probléma a határon túli, elszakított területeken élő honfitársainkkal 
kapcsolatban, hogy ha adott esetben bármelyik, hangsúlyozom, bármelyik politikai 
erő, politikai szervezet választói potenciált lát bennük, akkor nemcsak az elvileg valós 
állandó lakóhelyükön buzdít szavazásra, vagy szervez ott akár szavazószállításokat. 
Ugyanis csak országos listára szavazhatnak az országgyűlési választásokon. Ha kettős 
állampolgárok Magyarországon valamelyik anyaországi településen állandó 
lakóhelyet létesítenek, akkor azonban már nemcsak országos listára, hanem egyéni 
országgyűlésiképviselő-jelöltre is szavazhatnak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 5. 
számú választókerületében, ez a Mátészalka székhelyű választókerület, ilyen 
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előkészületek nyomára akadtam, konkrétan Szamosangyalos települést tudnám 
megemlíteni. Ott meggyőződtem egyébként róla, rémisztő számokat mondok, 
érdemes lesz tehát figyelni. S egyébként a Csengeri járáshoz tartozó más 
településeken is van ennek nyoma, egyelőre most Szamosangyalost emelném ki. Majd 
jegyzőkönyvön kívül konkrét lakcímet is tudok mondani, hogy lássák azt, hogy az 
igazságot mondom, és nem valamifajta politikai hangulatkeltés vezérel, és nem is 
túlzok. 

Nos, itt a település egyik vezetőjének a tájékoztatása szerint van olyan ingatlan, 
ahol háromszáznál is többen vannak bejelentkezve. Ennek az a technológiája, tisztelt 
képviselőtársak, tisztelt jelenlevők, hogy az ingatlan tulajdonosa - én nem tudom ezt 
bizonyítani, de társadalmi kapcsolataimon keresztül tudomásomra jutott információk 
alapján mondom - 20-45 ezer forint közötti összeget kap egyszeri térítésként illegális 
bejelentkezésenként. Ezek az illegális bejelentkezők pedig - valójában ez a lényeg, 
nem élnek a településen, leginkább egy percet sem töltenek ott, vagy csak a feltétlenül 
szükséges időt nagyritkán - vagy a Partiumban, vagy pedig Kárpátalján élnek. Érdekes 
egyébként, hogy a mi esetünkben, Csenger és környéke esetében a Partium lenne a 
logikus, hiszen földrajzilag az van a legközelebb, mégis Szamosangyalos településen 
inkább a kárpátaljai bejelentkezések dominálnak. Aztán ezek a személyek vagy 
eredeti lakóhelyükön, Kárpátalján vagy Partiumban vagy Erdélyben, vagy valahol az 
anyaországban, vagy ki tudja, valahol Európában tevékenykednek; lehet, hogy ilyen 
szokásos cégalapítós trükkök is szerepet játszanak vagy egyéb megfontolások. De 
tény, hogy egy minimális szervezés és egy kis költségráfordítás eredményeként ezek a 
személyek, amennyiben országgyűlési választásokon részt akarnak venni, szavazni 
akarnak, akkor bizony ebben a felállásban már egyéni jelöltekre is szavaznak, és nem 
csak országos listákra. Nem beszélve a helyi önkormányzati választásokról, ahol egy 
Szamosangyalos méretű település esetén - körülbelül 400-500 között van valahol a 
valós, tényleges állandó lakosságszám - gyakorlatilag úgy lesznek királycsinálók, úgy 
választanak településvezetőt, hogy igazából a világon semmi közük a településhez, és 
lehet, hogy annyira cinikus a helyzet, hogy a választások után majd a következő négy 
vagy öt év elteltével fognak megint látogatást tenni ezen a településen. 

Kérdezem, mit tudunk tenni ez ellen, mi az ellenszérum: a lakcímek 
fiktiváltatása? Vagy én úgy gondolom, lenne itt a jogalkotásnak is a következő egy 
évben egyébként kötelessége, mert úgy hiszem, sem országgyűlési, sem 
önkormányzati választásokon nem kívánatos az a helyzet, hogy akár egyes települési, 
akár választókerületi szintű eredményekben olyan szavazatok játsszanak adott 
esetben döntő szerepet - helyi önkormányzatin meg aztán főleg -, akik még véletlenül 
sem ott élnek, és eleve az egész egy fiktív történet. Voltak ennek jelei, nyomai már a 
2014-es választásokon is, de most kezd ez kicsúcsosodni.  

Úgyhogy erre kérek valamifajta választ, javaslatot, hogy induljon el egy közös 
gondolkodás - a hátralévő idő, bő egy év ehhez azért még elég -, hogy ha be kell 
avatkoznia a parlamentnek, akkor mi legyen a jogalkotás iránya. Illetőleg hallottak-e 
már ilyet, voltak-e ilyen tapasztalataik, volt-e már erre precedens, és önök szerint 
tényleg mi az orvosság erre? Köszönöm. És köszönöm elnök úrnak is, hogy hagyta, 
hogy végigmondjam. 

 
ELNÖK: Arra figyelemmel, hogy Apáti képviselő úr előre jelezte, hogy el fog 

térni a napirendi ponttól, nem vontam meg tőle a szót. (Dr. Apáti István: Köszönöm. 
- Dr. Staudt Gábor: Ja, hogy ez így megy? - Derültség.) De azért azt hadd mondjam 
az elnök úrnak és az elnök asszonynak, hogy ez a kérdéskör nem tárgya a mai 
meghallgatásnak, tehát erre nem kell hogy reagáljanak. (Dr. Apáti István: De ha 
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kedvük van hozzá…) Ez nem egy jogalkotási fórum jelen pillanatban, úgyhogy ezzel a 
kérdéssel ne foglalkozzunk.  

Tisztelt Bizottság! Kérdezem, van-e még észrevétel a bizottság részéről. (Nincs 
jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor először is megkérdezem az elnök asszonyt és az 
elnök urat, kívánnak-e reagálni a vitában elhangzottakra. Ha igen, akkor megadom a 
szót (Jelzésre:), először akkor dr. Pálffy Ilonának. 

Dr. Pálffy Ilona reflexiói 

DR. PÁLFFY ILONA, a Nemzeti Választási Iroda elnöke: Köszönöm szépen. 
Nagyon röviden szeretnék mindenki felvetésére reagálni. 

Először is köszönöm szépen a VISZ-szel kapcsolatos pozitív jelzését alelnök 
úrnak. A Választási Füzetekkel kapcsolatban az a probléma, hogy az valóban jó, csak 
azért 11 ezer elnököt úgy felkészíteni, hogy flottul eljárjanak, és tudjanak válaszolni, 
ez nem könnyű dolog. Nyilván tovább fogunk ezzel foglalkozni. A felkészítés 
lényegében piramisszerűen történik, mert mi a megyeieket és az egyéni 
választókerületieket készítjük fel, ők pedig a helyieket, majd a helyiek a 
szavazatszámláló bizottságokat. Esetleg majd valamilyen dolgozatszerű dolgot ki kell 
találni, de ugye szavazatszámláló bizottsági tagokat eleve nehéz találni, és elnököt is, 
hiszen nem egy népszerű dolog ma szavazatszámláló bizottsági tagnak lenni. 

A mozgóurna kapcsán csak annyit szeretnék mondani, hogy ezt alapvetően 
Székely ombudsman úr vetette fel, az Igazságügyi Minisztériumon keresztül kaptuk a 
jelzést. Mivel nem módosítják a választási eljárási törvényt, ezért ez nem is téma 
tovább. De valóban az a véleményünk, hogy vissza lehet élni vele, mert sokan nem 
mentek ki 3 óráig, bevárják az összes betelefonálást, majd amikor 3 órakor kimennek, 
akkor meg már nem mennek el mindenhova, mert azt mondják, hogy nincs idő rá. De 
erre is fokozott hangsúlyt kívánunk fordítani, és a jegyzőknek egy utasításszerű 
levelet fogunk kiadni, amiben azt fogom kérni, hogy induljanak el már hamarabb, 
nem kell bevárni a 3 órát. Ha majd bejön még utána kérelem, akkor legfeljebb 
mennek ismételten.  

A levélben szavazókkal kapcsolatban: a levélben szavazók névjegyzéke a 
regisztráltakon alapul; tíz évre regisztrálnak a határon túliak, illetve ha nem mennek 
el szavazni tíz éven keresztül, akkor automatikusan törlődnek a névjegyzékből. Amit 
tudunk frissíteni, azt megoldottuk egy IM-rendelettel, amiben most októberben is ki 
fogunk írni egy levelet minden regisztráltnak, és kérjük, hogy ha változtak adatai, 
arról tájékoztasson bennünket; ha megváltozott a címe, ha nem ott akarja átvenni a 
levélcsomagot, ahol eredetileg megadta; és természetesen, ha tud halott ismerősről, 
rokonról, akkor azt is jelezze. És szándékozunk beleírni ebbe a levélbe, tudatosítani, 
hogy ha valaki visszaél a választójogosultsággal, tehát más helyett szavaz és ez 
kiderül, az büntetőeljárás során felelősségre vonható. 

Azzal, hogy minél több tájékoztatást kell adni, én is egyetértek, de lényegében 
ezt szolgálja ez az októberi levél is. Az, hogy kimentem gyakorlatilag minden környező 
országba - ami miatt egyes pártoktól kaptam is támadást -, adtam tájékoztatást a 
sajtón keresztül a lakosságnak, és a magyar médián keresztül is megpróbáljuk elérni a 
határon túliakat, hogy megfelelő tájékoztatást kapjanak, ez továbbra is így van. Az 
más kérdés, hogy például a Duna TV-be nem engedtek be most a népszavazás idején, 
mondván, hogy ők nem olyan jellegű műsort adnak, amibe beleférne, hogy én a 
határon túliakat tájékoztassam. (Derültség. - Dr. Staudt Gábor: Milyen kedves!) 
Azonkívül pedig támogatjuk, hogy kint különböző hirdetéseket a 
Külügyminisztériumon keresztül a konzulátusok is fel tudjanak adni.  

Még annyit Kárpátaljával kapcsolatban, illetve az állandó lakosokkal 
kapcsolatban Apáti képviselő úrnak, hogy abban az esetben, ha valaki állandó 
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lakcímet létesít, és ez a 800 ezer kettős állampolgárnak a 20 százaléka, tehát több 
mint 100 ezer olyan kettős állampolgár van, aki Magyarországon állandó lakcímet 
létesített, ő teljes joggal szavaz országgyűlésiképviselő-választáson az egyénire és az 
országos listára is. És különösen Kárpátalján élnek ezzel, merthogy ott nem jutnak 
hozzá, csak úgy, hogyha bemennek a külképviseletre - akkor meg már egyszerűbb, ha 
átjönnek egy állandó lakcímre, és itt felveszik a szavazólapot. Tehát egyszerűen nem 
jutnak hozzá a levélszavazatokhoz, mert annyira félnek, hogy felvegyék ezeket a 
levélcsomagokat; nem is tudjuk kiküldeni lakcímekre. Tehát jelen pillanatban ez a 
szabály, ez kétharmados törvény. 

Természetesen, ha ezt megváltoztatja az Országgyűlés, akkor a szerint fogunk 
eljárni, de addig ez az állandólakcím-létesítés tartható, illetve megengedett. A 
nagyobb baj egyébként ott van, és bár nem ide tartozik, de szeretném felhívni az önök 
figyelmét, hogy például az önkormányzati választásoknál csapatostul jelentkeznek be 
például egy-egy polgármester mellett településekre. Mivel ez nem választási téma, 
ebben sem tudunk semmit sem lépni, csak tudjuk, hogy íme, most itt hirtelen, a 
választás előtt két héttel 500-600 emberrel megnőtt a bejelentkezett lakosok száma. 
Utána pedig akár ki is jelentkeznek, amikor megtörtént a választás. Tehát főleg 
polgármesterek mellett van ez a csapatos bejelentkezés, ugyanis a személy- és 
lakcímnyilvántartás szabályai szerint egyszerűen nem lehet megtiltani, hogy valaki 
bejelentkezzen valahova állandó lakcímként, mert innentől kezdve akár a 
jóhiszeműen költözködőnek sem lehet.  

Ezzel kapcsolatban ennyit szeretnék elmondani, de úgy gondolom, hogy nem a 
mi, hanem az önök, képviselők dolga, hogy ezzel kapcsolatban találják meg a 
megfelelő megoldást. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Patyi András elnök úr kíván-e reagálni? 

Prof. Dr. Patyi András reflexiói 

PROF. DR. PATYI ANDRÁS, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke: Köszönöm 
szépen, nagyon röviden. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm szépen az 
arra vonatkozó felhívását az ellenzéki képviselőknek, alelnök úrnak, hogy maradjon a 
Nemzeti Választási Bizottság a jog talaján. De mi mindig azon voltunk, nem léptünk 
le soha róla. Valószínűleg csak a látszat csal, tudniillik a bizottság elé politikailag 
motivált, olykor politikailag túlfűtött ügyek kerülnek be, amire mindig a választó 
anyagi jog, eljárásjog, jelen esetben a népszavazási törvény rendelkezései alapján jogi 
választ ad a bizottság. Ezeket részletesen meg is indokolja. Ha van idejük, nyugodtan 
böngésszék a 2013 előtti OVB döntések indoklási hosszát, részletességét. Igyekeztünk 
részben a bizottság saját tudásával, hiszen kizárólag jogi végzettséggel rendelkező 
tagokból áll, részben pedig a titkárság, a Nemzeti Választási Iroda munkatársainak 
tudásával mélyebb jogi indoklást tartalmazó döntéseket hozni és ez minden esetben 
így van. Nehéz ügyekben meg még inkább. 

Azt, hogy a Kúria két említett döntésével ért egyet az alelnök úr, el tudom 
fogadni, mint politikai véleményt, de ez a két döntés nincs. Ezek meg vannak 
semmisítve. Ebben a két ügyben az érvényes végső döntést az Alkotmánybíróság 
hozta meg. Ha megbocsátják nekem, én nem kívánok belemenni az Alkotmánybíróság 
összetételével kapcsolatos polémiákba, hogy melyik korszakokban milyen többségek 
voltak vagy milyenek nem. De éppen ez a két alkotmánybírósági döntés mutatott rá, 
hogy olykor még a Kúria is ítélhet meg rosszul, tévesen jogi szakkérdést. Ugyanis az 
Alkotmánybíróság azt erősítette meg, hogy minden népszavazási eljárásban, bárki is a 
kezdeményező, az érvényesség kérdése fontos. Nemcsak a kormány által 
kezdeményezett népszavazásnál van érvényességi küszöb, hanem más kezdeményezés 
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esetén is. Ezért a részvételre való buzdítás nem politikai reklám, hanem társadalmi 
célú reklám keretében valósulhat meg. Nagyon röviden ennek a két AB-döntésnek ez 
a veleje. A Kúria volt az, aki azt mondta, hogy ha politikai diskurzus az érvényesség 
körül zajlik, márpedig mindig is zajlik, minden népszavazásnál, ezért kell ezeket 
politikai reklámnak tekinteni. Az Alkotmánybíróság ezt az érvelést nem tartotta 
megfelelőnek.  

Azon természetesen nem csodálkozom, hogy a Magyar Szocialista Párt nem 
támogatja a beszámolómat, hiszen ez a párt volt az, amelyik hamis és nem 
bizonyítható állításokkal ellenem összeférhetetlenségi eljárást kezdeményezett a 
népszavazási eljárás során. Ezt a kezdeményezést a bizottság elutasította és az 
elutasító döntést a Kúria helyben hagyta. Amiatt sem meglepő, mert az MSZP 
delegáltja soha semmit nem szavaz meg, azokat a döntéseket sem, amelyeket 
egyébként a Kúria később helyben hagy. De nincs ilyen elvárás, természetesen lehet 
valakinek állandó ellenvéleménye. Azt, hogy mi mindig a Kúria álláspontjára 
helyezkedjünk, azért nehéz végrehajtani, mert a Kúria döntései vannak később. De a 
bizottság minden tagja azon az állásponton van, hogy még ha meg is változtatják a 
döntésünket, még ha a Kúria más értelmezésre is jut, amivel mi nem értünk egyet, a 
következő döntést mindig a Kúria, ha van alkotmánybírósági döntés, akkor az 
Alkotmánybíróság határozatához igazítjuk még akkor is, ha most mind a két 
érdemben felülbírált kúriai végzést az Alkotmánybíróság megsemmisítette. Tehát 
mindet, száz százalékban bukott meg a Kúria jogi álláspontja az Alkotmánybíróság 
előtt. Ehhez képest a 20 százalékos arány a mi esetünkben egész jónak mondható. De 
természetesen nem várom, hogy ezek az érvek meggyőzők legyenek. 

Azt szeretném csak mondani vagy hangsúlyozni még egyszer, hogy a 
bizottságunk részbeni politikai összetétele ellenére nem politikai cél vezet bennünket. 
A választott tagok teljesen különböző, nemcsak földrajzi, hanem életkori és 
hivatásrendi háttérrel, múlttal rendelkeznek, mindössze két egyetemi ember van 
benne, egy dékánhelyettes kolléga Pécsről, illetve én, mellettünk politikai delegáltak 
is vannak, de igyekszünk mindig jogi válaszokat adni a politikai kérdésekre és 
igyekszünk ezeket jól megindokolni, hogy döntéseink érthetőek, átláthatóak legyenek. 
Hangsúlyozom még egyszer, a politikai megbízottakat sem vezeti politikai cél, 
mindenki választójogi választ szeretne adni a kérdésekre. 

Tisztelettel köszönöm a lehetőséget, és kérem a bizottságot még egyszer, hogy 
fogadja el a beszámolót. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen a reagálásokat. Tisztelt Bizottság! Határozathozatal 
következik. Az első kérdés az, hogy elfogadja-e a bizottság a 12839. szám alatt a 
Nemzeti Választási Iroda elnök asszonyának beszámolóját. Aki elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Nyolc igen szavazat. Ki nem fogadja el? 
(Szavazás.) Két nem szavazat. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) Két tartózkodás mellett 
a bizottság elfogadta a beszámolót. 

A második kérdésem, hogy ki fogadja el a Nemzeti Választási Bizottság 
elnökének beszámolóját, amelynek száma 12854. Aki elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Nyolc igen szavazat. Ki nem fogadja el? 
(Szavazás.) Két nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodás. 
Köszönöm szépen.  

Tájékoztatom a bizottságot és az érintetteket, hogy a két határozatot az 
Országgyűlés elnökének meg fogom küldeni. 

Nagyon szépen köszönöm a közreműködésüket. Ezzel ezt a napirendi pontot 
lezárom. 
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Döntés dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnökének 
meghallgatásáról 

Tisztelt Bizottság! Egyetlen egy napirendi pont van hátra. Staudt Gábor alelnök 
úr három képviselőtársával közösen, tehát teljesen szabályosan, kérte dr. Handó 
Tünde OBH-elnök asszony meghallgatását, mert a közelmúltban történtekkel 
kapcsolatban szeretnének kérdéseket feltenni az elnök asszonynak. 

Tájékoztatásul közlöm, hogy a kérdésben folytattam egyeztetést Staudt Gábor 
alelnök úrral. Ennek az egyeztetésnek az alapján a következő indítványt teszem ezzel 
a napirendi ponttal kapcsolatban. Soron fog következni április második felében vagy 
májusban, ez egyeztetés kérdése, egy olyan meghallgatása az OBH elnök asszonyának, 
amely meghallgatás tárgya a 2016. esztendő első felének beszámolója. Azt 
indítványozom, hogy ezt az itt kezdeményezett beszámolót vegyük azzal közösen úgy, 
hogy ott lesz egy olyan része a beszámolónak, amely a ’16. első félévre vonatkozik és 
lesz egy olyan része, amely az itt most felvetett kérdésekre adandó válaszokra. Így 
nem kell kétszer meghívnunk, mert rettenetesen nehéz időpontot egyeztetni. (Dr. 
Staudt Gábor: Jó!)  

Kérdezem a bizottságot, hogy ezt a kompromisszumos megoldást elfogadják-e. 
Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy egyhangúlag elfogadta a bizottság. 

Tehát akkor fogunk tartani egy olyan meghallgatást, ahol az elnök asszonyt 
meghallgatjuk a féléves kötelező beszámolója tekintetében, illetve ezekben az itt 
fölvetett kérdésekben második napirendi pontként mindenki szabadon kérdezhet. 

Egyebek 

Tisztelt Bizottság! Nekem annyi közlendőm van, hogy mához egy hétre sajnos 
ismét kell bizottsági ülést tartanunk; szintén nem lesz hosszú. Hétfőn délelőtt 10 
órától fogjuk tartani a bizottsági ülést. Nekem egyebekben más bejelentésem nincs. 

Az ülés berekesztése 

Nagyon szépen köszönöm a megjelenést. Ezzel a bizottsági ülést berekesztem. 
Köszönöm a részvételt. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 02 perc)  

 

 

Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Prin Andrea és dr. Lestár Éva 


