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Napirendi javaslat  

 

 

1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 
2010. évi L. törvény, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/146. szám)   
(Rogán Antal, Varga Mihály, Dr. Vas Imre, László Tamás, Szatmáry Kristóf, 
Dunai Mónika, Kucsák László, Szabolcs Attila, Kósa Lajos, Farkas Flórián, 
Kubatov Gábor, Németh Szilárd István, Németh Zsolt, Dr. Papcsák Ferenc, 
Dr. Pesti Imre, Varga József (Fidesz), Dr. Rétvári Bence, Dr. Simicskó 
István (KDNP) képviselők önálló indítványa)   
(A bizottság eljárása a HHSZ. 46. §-a alapján sürgős tárgyalás keretében) 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Balla György (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Horváth László (Fidesz) , a bizottság alelnöke  
Tuzson Bence (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
B. Nagy László (Fidesz)  
Csizi Péter (Fidesz)  
Czunyiné dr. Bertalan Judit (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz)  
Kara Ákos (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz)  
Nyitrai Zsolt (Fidesz)  
Dr. Pesti Imre (Fidesz)  
Salacz László (Fidesz)  
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz)  
Dr. Aradszki András (KDNP)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Hiszékeny Dezső (MSZP)  
Dr. Legény Zsolt (MSZP)  
Lukács Zoltán (MSZP)  
Tóbiás József (MSZP)  
Dr. Tóth Bertalan (MSZP)  
Balczó Zoltán (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Szilágyi György (Jobbik)  
Dr. Schiffer András (LMP)  
Fodor Gábor (független)  
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Helyettesítési megbízást adott 
 
Lasztovicza Jenő (Fidesz) dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz)  
Szabó Zsolt (Fidesz) Horváth Lászlónak (Fidesz)  
Ágh Péter (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz)  
Tukacs István (MSZP) dr. Tóth Bertalannak (MSZP)  
Tuzson Bence (Fidesz) dr. Vejkey Imrének (KDNP)  
Czunyiné dr. Bertalan Judit (Fidesz) B. Nagy Lászlónak (Fidesz)  
Nyitrai Zsolt (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)   
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) Kara Ákosnak (Fidesz)  
Csizi Péter (Fidesz) Salacz Lászlónak (Fidesz)  
 
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Ágostházy Szabolcs  
Dr. Magyar Zsóka  
 
 

Meghívottak  
 
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 
Dr. Salgó László titkárságvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 07 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Köszöntöm a bizottság tagjait, képviselőtársaimat, a sajtó képviselőit. 
A Törvényalkotási bizottság mai ülését megnyitom. Megállapítom, hogy az ülés 
határozatképes.  

A helyettesítésekről: eseti képviseleti megbízást adott Lasztovicza Jenő 
képviselőtársunk dr. Mengyi Roland képviselő úrnak; Szabó Zsolt képviselőtársunk 
Horváth László képviselő úrnak; és Ágh Péter képviselőtársunk Hadházy Sándor 
képviselő úrnak. Megállapítom, hogy a helyettesítésekre is tekintettel az ülés 
határozatképes.  

Képviselőtársaim kézhez kapták a mai ülés napirendi javaslatát, melyen 
egyetlenegy pont, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 
2010. évi L. törvény, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat szerepel T/146. szám alatt.  

Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki az előterjesztett napirendi javaslatot 
támogatja. Kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki 
nem támogatja? (Szavazás.) Hat nem szavazat. Ki tartózkodik? (Senki sem 
jelentkezik.)  

Megállapítom, hogy a bizottság nagy többséggel, a jegyzőkönyvben majd 
rögzítjük azt követően, hogy a számlálásra sor kerül, de látható többséggel, hat nem 
szavazat mellett kizárólag igen szavazatokkal a napirendet elfogadta. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásáról szóló 2010. évi L. törvény, valamint a választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/146. szám) 

Képviselőtársaim kézhez kapták a háttéranyagot, ezenkívül pedig egy, a 
bizottság által benyújtani javasolt módosító indítványt. Először a háttéranyagra 
vonatkozóan nyitnám meg a vitát. 

Az 1. ponttal, az Igazságügyi bizottság javaslatával kezdenénk meg a vitát. 
Köszöntöm Répássy Róbert államtitkár urat és Gáva Krisztián helyettes államtitkár 
urat. Az a kérésem, hogy a házszabály rendelkezéseit betartva és tekintettel arra, hogy 
az általános vitán túl vagyunk, a módosító indítványokról folytassunk majd vitát.  

Az 1. pontban az Igazságügyi bizottság javasolja az önkormányzati választási 
törvény 8. § (1) bekezdésének a kiegészítését. Kérdezem az előterjesztőt, hogy 
támogatja-e ezt a javaslatot. Vas Imre az előterjesztő képviselője. 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Igen, köszönöm, támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő a javaslatot támogatja. Kérdezem, hogy van-e 

hozzászólási szándék bárki részéről. (Jelzésre:) Bárándy alelnök úr, parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság! A lényege ennek a javaslatnak az, hogy többes ajánlást is 
meg lehet fogalmazni, illetve le lehet adni az önkormányzati választáson a fővárosban 
és a megyékben. 
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Tisztelt Bizottság! Én szeretném emlékeztetni a bizottság tagjait - elsősorban 
egyébként a kormánypárti képviselőket, hiszen az ellenzéki képviselőknek ez az 
álláspontja ismert és tudott -, hogy amikor a Nemzeti Választási Bizottság elnöke 
beszámolt az országgyűlési választások tapasztalatairól az Országgyűlésben, elmondta 
azt, hogy javasolja megfontolni az Országgyűlésnek, hogy a többes ajánlás rendszerét 
törölje a választási szabályok közül. Nagyjából az elnök úrnak a felszólalása 
felerészben erről szólt. Azt gondolom, az írásban előterjesztett véleménye kapcsán is 
és a szóban elmondottak alapján is nagyon nyomós érveket hozott föl a választási 
eljárási törvény vonatkozásában a többes ajánlás megszüntetésére.  

Bár tudom - és nem szeretném, hogy ez képezze majd a viszonválasz vagy az 
ellenválasz gerincét -, hogy itt nem kapnak pénzt a pártok az induláskor, de azt tudom 
mondani, hogy a többes ajánlás az országgyűlési választások esetén azt eredményezte, 
hogy több milliárd forintos kiadása volt az országnak azért, hogy olyan pártok 
tudjanak indulni a választáson, amelyek egyébként - a választáson kiderült - 
semmiféle valós társadalmi támogatottsággal nem rendelkeznek.  

Önmagában az is furcsa volna, ha mondjuk, onnan kivennénk ezt a 
lehetőséget, az önkormányzati választásokhoz pedig betennénk. Azt gondolom, ez 
bizonyos következetlenséget jelentene a jogalkotó részéről, tehát ezt az érvet én 
mindössze ennyiben hozom elő.  

A másik, hogy azt tudjuk, és az is mindannyiunk számára közismert, hogy a 
többes ajánlások kapcsán ügyészségi vizsgálat, ügyészségi eljárás van folyamatban, és 
látszott az, hogy az induló pártok nem egy esetben, sőt, mondhatnám azt, hogy sok 
esetben éltek vissza a jogi lehetőségekkel.  

Azt gondolom, hogy ezek olyan nyomós érvek, ha tovább nem is megyünk, 
amelyek a többes ajánlást mint jogintézményt pár hónap múlva meghaladottá tették. 
Én tehát azt indítványozom vagy azt kérem a tisztelt bizottságtól, hogy megfontolva 
elsősorban nem az én érveimet, hanem a Nemzeti Választási Bizottság elnökének a 
szakmai érveit, ezt a javaslatot ne fogadja el, ne támogassa. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az ellenzéki oldalról eddig Fodor Gábor, Schiffer 

András és Szilágyi György képviselőtársunkat láttam jelentkezni. Jól láttam? 
(Jelzésre:) Igen. Kormánypárti oldalról pedig Rubovszky György jelentkezett. Miután 
ellenzéki felszólaló volt, most kormánypárti felszólaló következik, ezért Rubovszky 
képviselő úrnak adnám meg a szót. 

 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Azt szeretném kérni, hogy Fodor Gábor 

képviselő úr hozzászólása után szeretnék szót kérni, ha lehet. 
 
ELNÖK: Természetesen! (Dr. Rubovszky György: Köszönöm szépen.) Fodor 

Gábor képviselő urat illeti a szó. 
 
FODOR GÁBOR (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, hadd kezdjem 

azzal, hogy örülök neki, hogy azért már egypár érdemi érv elhangzott itt a bizottsági 
vitában, mert akkor erre rögtön lehet is reagálni.  

Miért jelent problémát az a megoldás, ami jelenleg a törvényben van? Először 
is érdemes itt megállnunk. Mi szerepel ma jelen pillanatban a törvényben? Az, hogy 
két választás alkalmával lehet többes ajánlás, tehát ez az országgyűlési választások, az 
európai parlamenti választások, egy választás alkalmával, az önkormányzati 
választásokon nem lehet. Ezt egy éve fogadta el a parlament, tehát nem egy új keletű 
problémáról van szó. Nem arról van szó, hogy a tavaszi választások tapasztalata után 
megszületett felismerés jegyében történt valami változás, hanem egy éve ez van 
hatályban. Miért probléma ez, ha ez így marad? Miért gond? Azért, mert választási 
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csalásra ad lehetőséget, súlyos választási csalásra. Szerintem itt párthovatartozástól 
függetlenül az a dolgunk, hogy tegyünk meg mindent azért, hogy ne legyen választási 
csalás, hogy minél inkább kisebb legyen a lehetősége a választási csalásnak. 

Vajon az az érv, ami már itt elhangzott a bizottsági ülésen, nevezetesen hogy a 
Nemzeti Választási Bizottság elnöke beszélt erről a problémáról, megállja-e a helyét, 
és tényleg ezt helyezte a középpontba? Hadd említsem meg azt, hogy én másként 
olvasom ezt a szöveget, és másként értelmezem az ajánlást. Szerintem itt az 
alapprobléma az volt, amit mindannyian ismerünk a tavaszi választásokkal 
kapcsolatban, hogy sokan csaltak. Nem attól függ a csalás ténye, hogy többes ajánlás 
van vagy egyes ajánlás. Emlékezzünk rá, a kopogtatócédulák egyes ajánlást 
jelentettek. Csaltak a kopogtatócédulákkal? Persze hogy csaltak! Tömegével! Azért 
kellett megváltoztatni ezt a rendszert. Nem ezen múlik, hanem azon múlik, hogy van-
e rendes ellenőrzés, megjegyzem, semmi máson nem múlik. Ha többes van, ha egyes 
van, ha százszoros ajánlás van, ha nulla ajánlás van, akkor is lehet csalni. Csak az 
ellenőrzés hatékonyságán múlik. Tehát ez az érv szerintem nem áll fenn. 

Nem áll fenn az az érv sem, hogy a nem létező álpártok indulását segítené elő a 
többes ajánlás. Vajon miért? Az országgyűlési választásokon azért indultak el ezek a 
pártok, olyanok, amelyek be sem jutottak, mert pénz volt, mert a pénz miatt lehetett 
elindulni. Az országgyűlési választásokon nincs állami támogatás. Önmagában az a 
szöveg, ami megjelent a sajtóban, más pártok közleményében is, hogy ja, ez a 
kamupártok előretörését segíti elő, ez a helyzet nem ismerését jelenti. Hát nincs ilyen! 
Ez a fogalom nem is értelmezhető az önkormányzati választások alkalmával, ugyanis 
nincs állami támogatás. Itt arról van szó, ami viszont szerintem lényeges, hogy az 
önkormányzati választások évtizedek óta olyanok Magyarországon, hogy egyébként el 
szoktak indulni lokálpatrióta együttesek, el szoktak indulni civil szervezetek, nagyon 
helyesen.  

Szerintem nem helyes tendencia az, ha nehezíteni akarjuk egy bizonyos szint, 
egy értelmes határ fölött az elindulás lehetőségét, hanem az a dolgunk, 
demokratáknak, hogy egy normális, értelmes választási közegben lehetővé tegyük, 
hogy elinduljanak az önkormányzati választásokon azok, akik el akarnak indulni, és 
megmérettetik magukat, függetlenül mindenféle anyagi visszaéléstől, 
hangsúlyoznám, mert nincs állami támogatás. 

Miért mondom azt - végezetül -, hogy csalásra ad lehetőséget? Sajnos azért, 
mert bizony, míg az előző alkalommal, tavasszal azt láttuk, hogy a rendszer 
gyengeségei miatt - és ez nem a többes és egyes ajánláson múlott, hangsúlyoznám, 
mert sokkal bonyolultabb problémáról van szó - főleg az anyagi csábítás miatt, sokan 
indultak el, akik nem léteztek valójában, és nem volt mögöttük társadalmi 
támogatottság (Czunyiné dr. Bertalan Judit megérkezik a bizottsági ülésre.), de 
pénzt vettek fel, most az a veszély áll fenn, hogy igaz, tehát létező pártokat hoz 
lehetetlen helyzetbe, ha fenntartjuk ezt az abnormális helyzetet, hogy külön szabály 
vonatkozik a nemzeti választásokra és az európai parlamenti választásokra, és más 
szabály vonatkozik az önkormányzati választásokra. 

Miért van csalási lehetőség? Azért, mert közben a törvényben az a passzus is 
benne van, hogy aki elsőnek adja le az ajánlásait, annak elfogadják, az utána 
következőknél érvénytelenítik az aláírásokat. Magyarul - és ismerjük a honi politikai 
helyzetet - az fog történni, hogy lesznek pártok, nagy pártok, amelyek azonnal leadják 
az elején, mert gyorsan összegyűjtik az ajánlásokat, az aláírásokat, és ha el akarják 
lehetetleníteni a politikai ellenfeleiket, mindössze azt kérik az aktivistáiktól, hogy 
menjetek és írjatok alá a többieknek. Onnantól kezdve elkezdenek aláírni a 
többieknek, lehetetlen helyzetbe kerülnek, mert érvényteleníteni lehet ezeket az 
aláírásokat. Sok párt, sok létező, működő párt teljesen ellehetetlenített szituációkba 
kerülhet az önkormányzati választások alkalmával.  
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Arról ne is beszéljünk, hogy magát a választópolgárt is megtéveszti ez a helyzet. 
Gondoljunk csak bele, mi, ellenzéki pártok például többen együttműködve indultunk 
a választásokon. A választóink megszokták azt egyébként, hogy több különböző pártot 
is akár ajánlanak azért, mert van bennünk egyfajta ellenzéki szolidaritás. Most hogy 
magyarázzuk el ezeknek a választóknak? Van-e garancia arra, hogy mindenkinek el 
lehet magyarázni, hogy mostantól kezdve ez a rendszer nem fog működni? 

Summa summarum, nem akarom hosszúra nyújtani az érvelést, ez teljesen 
független attól a helyzettől egyébként, hogy maga ez a törvényjavaslat, mármint a 
benyújtott fideszes módosító indítvány az önkormányzati választásokra vonatkozóan 
jó vagy nem jó, szerintünk, liberálisok szerint egyébként nem jó, és nem fogjuk 
támogatni koncepcionális okok miatt. Ez az egy ügy, amiről viszont ez a módosító 
indítvány szól, politikai koncepciótól függetlenül arra irányul, hogy ne lehessen 
választási csalást elkövetni az önkormányzati választásokon, csak a csalás 
lehetőségéről szól, és szerintem ezzel az indítvánnyal lehet ezt kiszűrni, és ehhez 
kérem a támogatásukat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Rubovszky elnök úr, parancsoljon! 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! 

Tekintettel arra, hogy az Igazságügyi bizottság Fodor Gábor képviselő úr módosító 
indítványát fogadta be és a házszabályi rendelkezések szerint ezt kellett 
továbbküldenünk mint bizottsági módosító indítványt, azért kértem a sorrend 
felcserélését, hogy az ötlet eredeti gazdája előttem szólhasson, és érdemben 
megvédhesse az álláspontját. Én ezek után már csak azt tudom elmondani, hogy az 
Igazságügyi bizottságot Fodor Gábor képviselő úr álláspontja meggyőzte, és ezért 
került ide ez igazságügyi bizottsági módosító indítványként a tisztelt Törvényalkotási 
bizottság elé. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Schiffer képviselő úr, parancsoljon!  
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen. Túl azon, hogy Fodor 

Gábor álláspontjával teljes mértékben egyetértek, engem nagyon meglepett Bárándy 
alelnök úr érvelése, mert ilyen nyakatekert érvelést az elmúlt években csak 
kormányoldalról hallottam. Az egyik oldalról azt mondja, ne jöjjünk azzal, hogy most 
nincs pénz, majd utána ő maga veti föl, hogy azért voltak bődületes csalások, mert 
sokba került a többes ajánlás; merthogy bődületes csalások voltak. Döntse már el 
alelnök úr, most lehet érvelni a pénzezéssel vagy nem lehet érvelni a pénzezéssel. Ha 
a tavaszi botrányokra gondolunk, elmondta Fodor képviselő úr is, teljesen 
nyilvánvaló, hogy a helyzet nem pusztán jogilag, tényszerűen egészen más, egy árva 
vas nem üti senkinek a markát azért, mert bárhol jelöltet, listát állít.  

Egyébként pedig szerintem célszerű, ha elvekről beszélgetünk, nem pedig 
egyes rendszerpártok aktuális hatalmi érdekeiről. Helyénvaló-e az, főleg amikor egy 
évben kerül megrendezésre három különböző választás, hogy három különböző 
választásnak az egyébként egymással összehasonlítható eljárási elvei között lényegi 
eltérés van? Szerintem ez nem helyénvaló. De nemcsak ez az egyetlen probléma az 
egyes-többes ajánlás kérdésével, vannak még más ilyen történetek is az 
önkormányzati választási eljárással, amik teljesen indokolatlanul eltérnek az 
országgyűlési vagy az EP-választási eljárás szabályaitól. Szerintem ez nem helyénvaló 
és teljesen indokolatlan. Annyiban jó talán, hogy egy éven belül kerül megrendezésre 
a három választás, hogy október 5-ét követően a parlamentnek joga és kötelessége 
levonni a tanulságokat a három választási eljárás esetleges anomáliáiból. Most az a 
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dolgunk, hogy adott esetben az önkormányzati választási eljárást hozzáigazítsuk az 
általános választási eljárási szabályokhoz. Ez az egyik.  

A másik. Az LMP azért van könnyű helyzetben, mert már a választójogi törvény 
vitájánál azt az álláspontot képviseltük, hogy támogatjuk azt, hogy Magyarországon, 
úgy ahogy jó néhány más országban a világon, megjelenjen a lehetősége annak, hogy 
másodlagos-harmadlagos pártpreferenciákat a választópolgárok ki tudjanak fejezni. 
Az más kérdés, hogy én maradéktalanul sem a választási eljárási törvény 
megoldásával, sem a módosító javaslattal nem tudok egyetérteni, mert nyilvánvaló, 
hogy a végtelen számú ajánlási lehetőség nem életszerű, viszont amit az előbb 
elmondtam, az irányadó, hogy pár hónapon belül indokolatlanul érdemben más 
eljárási szabályokat alkalmazni az egyik eljárástípusnál, mint a másiknál, szerintem 
ez egészen hajmeresztő. Biztos, hogy az LMP fog élni azzal a javaslattal október 5-ét 
követően, hogy ne végtelen számú, hanem meghatározott számú ajánlást tehessenek 
a választópolgárok mindhárom választási eljárástípusnál.  

A harmadik. Azért is voltunk annak a pártján már 2011-12-ben is, hogy a 
másodlagos-harmadlagos pártpreferenciákat is valamilyen módon ki lehessen fejezni 
a magyar választási rendszerben is, mert az LMP már alakulásakor meghirdette azt, 
hogy egész egyszerűen a befagyott politikai rendszert fel kell olvasztani, lehetőséget 
kell adni, hogy újabb és újabb politikai szereplők ringbe tudjanak lépni. Nem 
kamupártok, kedves Bárándy Gergely! Főleg a helyi választásoknál nagyon is 
életszerű, és már most vannak olyan városok az országban, ahol nem fideszesek, nem 
szocialisták irányítanak, nem is más parlamenti pártok, hanem civil szervezetek. Azt 
gondolom, hogy az önkormányzati választásokon kell leginkább lehetőséget adni arra, 
hogy ne az establishment uralja le az egész választást és az önkormányzatokat, hanem 
ott, ahol egyébként az embereknek méltán elegük van mind az önök, mind a 
fideszesek városvezetéséből, ott különböző állampolgári önszerveződések könnyen 
ringbe tudjanak szállni. Ez a történet erről szól, nem a kamupártokról.  

Nyilván Bárándy képviselő úrnak közelebbi tapasztalatai vannak Zuschlag 
János választási szokásairól, de az a helyzet, hogy jelenleg Magyarországon számos 
olyan város van, ahol civil szervezetek vagy jelen vannak kellő súllyal a képviselő-
testületben vagy pedig egyenesen polgármestert adnak. Ha módosítatlanul marad ez 
a választási eljárási rendszer, akkor még ezekben a városokban is megnehezítjük a 
civil szervezetek lehetőségét. Jegyzem meg, már a 2010. nyári módosításnak 
kárvallottjai voltak civil szervezetek, amelyek hosszú ideje részt vettek különböző 
városok önkormányzásában.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Szilágyi képviselő úr kért szót a Jobbik-frakcióból. 

Szilágyi képviselő úré a szó.  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Először is: több 

furcsasággal találkozhatunk. Az első furcsaság az, hogy látszik, hogy változik esetleg a 
világ, ugyanis azzal szembesülünk, hogy az elmúlt négy évben hiába adott be 
énszerintem az ellenzék jobbnál jobb módosításokat a tisztelt Ház elé és a bizottságok 
elé, ott nem nagyon találkoztunk ilyen támogatottságokkal. Fodor Gábornak most ez 
sikerült, azonnal az első ilyen módosító javaslatát támogatta az Igazságügyi bizottság. 
Reméljük, hogy ez a jövőben is így lesz.  

Amit nem lehet elvonatkoztatni a törvénytől, az az, hogy foglalkozni kell az 
országgyűlési választások tapasztalataival. Nem lehet elvonatkoztatni jelen 
pillanatban ezektől. Megértem Schiffer képviselő urat, hogy civil szervezetekről 
beszél, csak azt felejti el, hogy azok a civil szervezetek, amelyek az önkormányzati 
választások során egyébként nagyon sok helyen komoly eredményeket tudnak elérni 
akár kerületekben, akár településeken, ezek a civil szervezetek rendelkeznek bizonyos 
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tradíciókkal az adott településen, és szervezettséggel is. Hiszen a legnagyobb 
probléma az volt az országgyűlési választások során is - ezt tapasztalhattuk -, hogy 
olyan szervezetek, amelyek tagsággal szinte nem rendelkeznek, sem szervezettséggel 
nem rendelkeznek, szinte nincsenek segítőik, megalakítanak egy pártot adott esetben 
10 fővel, és mint ahogy a példa is mutatja, más pártok segítségével országgyűlési 
mandátumhoz tudtak jutni. Azért nem mindegy, hogy milyen szervezetekről 
beszélünk, olyan kis pártokról vagy olyan kis civil szervezetekről beszélünk, amelyek 
régóta építgetik a saját szervezetüket, és megfelelő háttérrel rendelkeznek ahhoz, 
hogy elinduljanak egy önkormányzati választáson, vagy most hipp-hopp előtűnnek 
majd megint olyan szervezetek, amelyeknél semmiféle támogatottság nincs, de majd 
mások hozzásegítik őket ahhoz, hogy el tudjanak indulni. 

Hiszen itt a csalásnál nemcsak arról lehet beszélni, hogy valakik pénz miatt 
csalnak vagy nem csalnak, hanem arról is lehet beszélni, hogy különböző nagyobb 
pártok politikai érdekei az adott településen éppen mit kívánnak. Mert elképzelhető, 
hogy éppen azt kívánják, hogy minél több szervezet induljon el, és azok a szavazatok, 
amelyek a polgármesterre vagy különböző képviselő-testületi tagsági helyekre 
irányulnak, minél inkább elaprózódjanak. Ez is felmerülhetett ebben az esetben.  

Azzal is egyet lehet érteni, hogy változtassunk bizonyos dolgokon. Lehetne 
kettős ajánlás is, csak a kettős ajánlásnak éppen a legalapvetőbb tétele nincs meg. Ez 
pedig az ellenőrzés. Kijelentette a Választási Iroda, hogy nem képes ellenőrizni ezeket 
a szavazatokat. Sőt, azt se felejtsük el, hogy az országgyűlési választások során 
feljelentéssel kellett élnie több pártnak. Mi is feljelentéssel éltünk, sőt, azt is kellett 
kérnünk, hogy a rendőrség foglalja le az ajánlóíveket, hiszen kilencven nap múlva 
ezeket az ajánlóíveket meg kell semmisíteni. Ha megsemmisítik, semmiféle 
bizonyíték nem lesz arra, hogy vajon visszaéltek-e, csaltak-e ezekkel az ajánlásokkal 
vagy nem. Az viszont biztos, hogy nem szolgálja a választópolgárok érdekét, hogy egy 
pártra odaadják a szavazatukat, egy pártot kívánnak támogatni az aláírásukkal, utána 
meg azzal szembesülnek, hogy három-négy pártnál is megjelenik az aláírásuk, három-
négy párt is visszaél az ő adataikkal és az ő nevükkel.  

Tehát mi a magunk részéről ebben a formájában egyértelműen nem tudjuk 
támogatni a kettős ajánlás rendszerét, hiszen nincsenek meg azok a feltételek, hogy 
kettős ajánlással tudjon működni az egész. És nem szabad különválasztani az 
önkormányzati választásokat az országgyűlési választásoktól. Valóban egy egységes 
rendszerben kellene működni.  

Arra szeretném kérni a kormánypárti képviselőket, hogy ugyan most 
benyújtották ezt a törvényt, amely törvény alapján, én azt mondom, ismét nehéz 
helyzetbe hozták az ellenzéket, hiszen ez a törvény semmi mást nem szolgál, mint 
elsődlegesen a fővárosban megőrizni azt a fideszes többséget, amelyet még akkor is 
meg tudnak őrizni, ha esetleg véletlenül egyenlő választási eredmény születhet, egy 
döntetlenközeli választási eredménynél is akár kétharmada lehet a Fővárosi 
Közgyűlésben a Fidesznek. Én arra kérem önöket, hogy a választások után sokkal 
komplexebben át kellene gondolni, levonva a tapasztalatokat, mind az országgyűlési, 
mind az önkormányzati választások tapasztalatait, és ismét hozzá kellene nyúlni a 
választási eljárásról szóló törvényhez, a választási törvényhez, mert ez így, amint 
látjuk, nagyon sok visszaélésre ad okot, és sok hiányosság jelentkezik, ami nem 
szolgálja a tiszta és egyébként egyenlő versenyfeltételek mellett történő választási 
rendszert. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tóbiás képviselő úr, parancsoljon! 
 
TÓBIÁS JÓZSEF (MSZP): Köszönöm szépen. Azzal értenék egyet, ha mind egy 

önkormányzati, mind egy parlamenti vagy bármilyen választásról beszélünk, akkor a 
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választójog személyes adatainak védelme oldaláról közelítenénk meg a kérdést, mert 
ez nem elválasztható egyetlenegy választástól sem. Jelen pillanatban ez a 
törvénymódosítás - mint ahogy az alap elfogadott törvény - sem garantálja az 
állampolgárok, a választópolgárok személyes adatok védelméhez való jogát. Ezért, 
mivel semmilyen kontroll, ellenőrző rendszer nem épül hozzá, nem alakult ki sem az 
általános választásokon, sem az önkormányzati választások felkészülése kapcsán nem 
látszik - ezt a parlament alakulásakor a Nemzeti Választási Bizottság elnöke 
egyértelműen megfogalmazta -, így a szocialista frakció nem tudja támogatni ezt a 
javaslatot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Bárándy alelnök úr! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Részben, amit képviselőtársam, Tóbiás József elmondott, 
hasonlóval egészítettem volna ki, hiszen azt gondoltam, hogy elég a Választási 
Bizottság elnökének beszámolójára utalnom, és nem kell azokat az érveket fölhozni, 
hiszen azok közismertek és köztudottak. Pont a liberálisok részéről vagy pont az LMP 
részéről, ahol a személyi szabadságjogok tisztelete oly mértékben fontos, azt 
gondolom, egy picit ennél talán körültekintőbben kellene tanulmányozni a Választási 
Bizottság beszámolóját. 

Nem akarom mondani, Schiffer képviselő úr, ahogy hallgattam, ami az MSZP-t 
érintő érvrendszere volt, ott percről percre ön közeledett a kormánypártokhoz, és ha 
még egy-két percre magánál tartja a szót, az őszödi beszéd meg a libák is előjöttek 
volna. Én azt tudom mondani önnek, képviselő úr, hogy azért, mert szakmailag nem 
értünk valamiben egyet, attól még mi nem vagyunk ellenségek, és nem állunk más 
oldalon.  

Amit Tóbiás képviselő úr és a Nemzeti Választási Bizottság elnöke elmondott, 
azt gondolom, azok olyan szakmai érvek, amelyek alapján világos, hogy miért nem 
támogatunk egy ilyen javaslatot. Biztos lehet benne, képviselő úr, hogy nem minket 
fog nehezen érinteni sem az a verzió, ha többes ajánlás van, sem az a verzió, ha nincs 
többes ajánlás, hiszen én szövetségben gondolom az önkormányzati választáson való 
részvételt. Itt ennek a szövetségnek nagyjából valahol 25 és 30 százalék közötti biztos 
támogatottsága van, tehát teljesen mindegy, nem a mi pártunkat vagy szövetségünket 
érintené ez hátrányosan. Mindazonáltal szeretném mondani, hogy elvi érvek, amiket 
hangoztatunk, és semmilyen aktuális politikai megfontolás e mögött a mi részünkről 
bizonyosan nem áll. 

Egy gondolat még arról, amit a pénzügyi támogatásról mondott, és úgy 
gondolja képviselő úr, hogy nem logikus az, ahogy én érveltem. Szeretném azt 
mondani, hogy ha az országgyűlési választási rendszer és az önkormányzati választási 
rendszer között ilyen fontos kérdésben disszonancia mutatkozik, az szerintem nem jó. 
Márpedig, ha az országgyűlési választásokon is tartjuk magunkat ahhoz, hogy a 
többes ajánlási rendszert megtartjuk, akkor ott már ez az érv, azt gondolom, 
megjelenik. Ha pedig különböző módon szabályozzuk - és ezt is elmondtam az előző 
felszólalásomban, így értse frakcióvezető úr, arra kérem -, ha itt behozzuk, ott meg 
kivesszük, akkor ez a disszonancia nem helyes. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Újabb helyettesítési megbízás érkezett, Tukacs 

István képviselőtársunkat helyettesíti dr. Tóth Bertalan képviselő úr. Egyben jelzem, 
hogy huszonhét igen szavazat volt a napirend elfogadásánál.  

Megkérdezem, hogy a vita jelenlegi szakaszában a kormánynak mi a véleménye 
a módosító indítványról. 
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DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): A minisztérium, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
álláspontját tudom tolmácsolni. 

 
ELNÖK: Ez egy átmeneti álláspont. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Mi a koherens szabályozással alapvetően egyetértünk, vagyis hogy a 
többi választáshoz hasonló legyen a szabályozás a többes ajánlás megengedhetősége 
tekintetében. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) A nagy távolság ellenére, ha jól látom, 

Schiffer András kér szót. Parancsoljon! 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen. Kedves Alelnök Úr! 

Valóban nem vagyunk ellenségek, egész egyszerűen csak az érvelését tartom 
tökéletesen tarthatatlannak. Arról van szó, hogy lehet szakmainak minősíteni Patyi 
Andrásék véleményét, csak az egy másik szakma. Az arról szól, amit Tóbiás és Szilágyi 
képviselő urak is elmondtak, hogy egyébként milyen anomáliák voltak, illetve milyen 
anomáliákra ad lehetőséget ez a rendszer a február-márciusi tapasztalatok alapján. 
Amit Tóbiás és Szilágyi képviselő urak elmondtak, azzal tökéletesen egyetértek, csak 
az a helyzet, hogy azt nem itt kell rendezni. Ezt elmondta Fodor Gábor is, hogy ha 
megmarad a kopogtatócédulás rendszer egyes ajánlással, tehát nincs többes ajánlás, 
ugyanígy voltak anomáliák a megelőző 20 évben. Tehát az önmagában, hogy 
visszaélnek egy joggal, lehetőséggel, nem azt jelenti, hogy azt a lehetőséget, azt a jogot 
meg kell vonni. Meg kell teremteni mind a jogalkotásban, mind a közigazgatási 
informatikai felkészítésben a lehetőségét annak, hogy például aláírásokat tudjon a 
választási igazgatási rendszer is ellenőrizni. Ez egy másik történet. 

Higgye el, Bárándy képviselő úr, a személyi szabadságjogok - ezt elég régóta 
tudom - Fodor Gábornak is meg nekem is eléggé fontosak, csak ez a történet nem 
erről szól. Ez a történet arról szól, hogy a választópolgárok ki tudják fejezni a 
pártszimpátiájukat vagy adott esetben a civil szervezeti szimpátiájukat egy helyi 
társadalomban. És ha már arról van szó, hogy kinek mi az érdeke, ha én megnézem a 
2010. őszi választási eredményeket, illetve az elmúlt négy év időközi választási 
eredményeit, az a helyzet, hogy minden olyan esetben, amikor elindultak független 
jelöltek, illetve civil szervezeti jelöltek, az általában az LMP várható eredményéhez 
képest veszteséget jelentett. Tehát abban egész biztos vagyok, hogy számunkra 
semmiféle előnyt nem jelent az, ha egy városban elindul egy-két független plusz civil 
szervezeti jelölt. Csak ez valóban nem ennek a kérdése, ez elvek kérdése. Van-e 
koherens szabályozás a három eljárási típusnál, engedjük azt, hogy többedleges 
preferenciákat ki lehessen fejezni? 

Illetve végezetül Szilágyi képviselő úrnak mondanám, hogy persze, azok a civil 
szervezetek, amelyek hosszú ideje jelen vannak egy város életében, nyilván be vannak 
ágyazva. Másfelől pedig csak utalnék arra, amit Fodor Gábor elmondott, hogy akkor, 
amikor mondjuk, egy-egy, úgymond nagypárt vagy régi párt, mondjuk, történetesen a 
Fidesz-KDNP beindul lehalászni, akkor azért megnézem, hogy az a civil szervezet, 
amelyik úgy egyébként jelen van jó néhány éve, az utána majd mit fog csinálni az 
eredeti javaslat szerinti esetben. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Balczó képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 
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BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Én furcsának tartom azt a 
logikát, ami abból indul ki, igen, tapasztalhattuk az országgyűlési választásokon a 
kettős ajánlás kapcsán, hogy milyen módon növekedtek meg a visszaélések, annak 
lehetősége, milyen kapukat nyitottunk, de mivel előzőleg is volt lehetőség bizonyos 
visszaélésre, ezért tulajdonképpen az egésznek nincs jelentősége. Maradjunk 
konzekvensek, ha az előválasztáson volt egy rendkívül rossz, minden eddiginél 
nagyobb visszaélésre lehetőséget adó eljárás, akkor konzekvensen tartsuk meg a 
rosszat. Hát, ezt én nem tartom követendő logikának. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Fodor Gábor képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 
 
FODOR GÁBOR (független): Köszönöm szépen. Akkor hadd folytassam ott, 

ahol Balczó képviselő úr abbahagyta. Szóval, nem ez itt a probléma, hanem az, hogy 
amiről képviselő úr szólt, hogy választási visszaélések lehetségesek egy választás 
alkalmával - és ezt láttuk tavasszal is -, az az előző évtizedekben is így volt egy egészen 
más rendszer mellett, ami mellett most éppen érvelnek többen, önök is, mások is 
különböző pártok színeiben. Az egyes ajánlásoknál, a kopogtatócéduláknál ugyanilyen 
visszaélések voltak. Vagyis nem itt kell keresni erre a megoldást, amiről beszélünk, 
hanem a hatékony és egyértelmű ellenőrzésben. Egyes ajánlás esetében ugyanúgy 
vissza lehet élni ezzel a helyzettel, ugyanúgy lehet elkövetni választási visszaéléseket. 

Többes ajánlásnál szintén lehet, mint tudjuk, hiszen láttuk ezt tavasszal, de a 
többes ajánlás mellett szól egy másik érv, amit én mondtam, hogy itt még 
hatványozottabban előáll egy olyan helyzet, hogy egy újabb típusú választási csalás 
bejön a képbe. Ezért gondolom azt, hogy egy hatékony és erős ellenőrzés mellett a 
többes ajánlás az, ami lehetőséget nyújt arra, hogy kiszűrjük az újabb választási csalás 
lehetőségét. Ez a választási csalás pedig azt jelenti, amiről itt már, ugye, a 
felvezetőmben is szóltam, hogy bizony előállhat az a helyzet az önkormányzati 
választásokon, ha ez az indítvány nem kerül elfogadásra, hogy a nagyobb és erősebb, 
szervezettebb pártok lényegileg kijelölik a politikai ellenfeleiket. 

Tehát egy egészen súlyos, politikai hátterű választásicsalás-sorozat kezdődhet 
el, és tudjuk jól, pontosan a mögöttünk lévő elmúlt évtizedek tapasztalatából, hogy 
ezek sokszor nem egyszerűen falra festett ördögök, hanem valósággá tudnak válni. 
Hiszen az előbb elmondtam már ennek a metódusát, hogy ebből a rossz és téves, egy 
éve hatályban levő - még egyszer hangsúlyoznám - törvényi szabályozásból mi 
következhet most, ha megtartjuk az önkormányzati választásokra. Tehát én azt 
gondolom, hogy ha valóban tenni akarunk az ellen, hogy minél kevesebb csalás legyen 
a választásokon, ha nem akarjuk előidézni azt a helyzetet, hogy a szervezett nagy 
pártok kijelöljék a maguk politikai ellenfeleit - mert ezzel meg lehet csinálni, ha 
hatályban marad a mostani szabályozás -, akkor egységesíteni kell a szabályozást, és 
ahogy a tavaszi választásokon és az európai parlamenti választásokon volt, ugyanazt a 
szisztémát kell itt megtartani.  

Egyébként összességében, az egész módosító javaslatról - még egyszer 
szeretném hangsúlyozni, ahogy az elején is mondtam - mi, liberálisok azt gondoljuk, 
hogy az nincs rendben. De ez egy más történet, az nem a választási csalás kérdéséről 
szól. Hanem arról, hogy Budapestet feldarabolni kicsi kerületekre és kiskirályságokra 
nem helyes dolog. Tehát mi egyébként magát az egész önkormányzati 
törvénymódosítást nem fogjuk támogatni, sőt ezzel szemben, ahogy én a parlamenti 
beszédemben is utaltam rá, az úgynevezett City-koncepciót, tehát a belváros-
koncepciót be is terjesztettük a parlament elé, azért, hogy valami érdemi változás 
legyen az önkormányzati rendszerben, ne pedig az adott politikai érdekek szerint 
akarja felszabdalni éppen a mostani kormánypárt. De ez az ügy, amiről itt beszélünk, 
másról szól. Talán ezért állhat elő az a rendkívüli pillanat, amire Szilágyi képviselő úr 
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is utalt, hogy előfordulhat bizony, talán még a jövőben is lesz párszor, hogy lesz olyan 
ellenzéki képviselő - én Szilágyi képviselő úrnak is kívánom ezt -, akinek az 
indítványát a kormánypárt talán el tudja fogadni azért, mert nem egy durván politikai 
kérdésről szól, hanem egy döntően technikai, de alapvetően a választási csalás 
kérdéséről szóló problémát fogalmaz meg.  

Szerintem ez a kérdés döntően ebben a dimenzióban értelmezendő: akarjuk-e, 
hogy további választási csalásoknak lehetőséget adjunk, súlyos választási csalásoknak 
az önkormányzati választásokon, vagy nem? Ha nem akarjuk, akkor szerintem ez az a 
megoldás, amivel mérsékelni tudjuk. Tökéletessé nem tudjuk tenni a rendszert, mert 
ahhoz az kellene, hogy legyen egy határozott ellenőrzés, mert ha egyes jelölés van, ha 
többes jelölés van, ezzel vissza lehet élni természetesen. Van erre is megoldás, de az 
már túlmegy egyébként ezen a vitán, azt gondolom, mert az egy koncepcionális 
kérdés, és ez az, amiben, mint mondtam, mi nem értünk egyet az előterjesztővel, a 
Fidesszel; koncepcionálisan nem értünk egyet az egész önkormányzati 
törvénymódosítással. Lehetne ezt kezelni, de ez úgy van, ahogy Schiffer frakcióvezető 
úr mondta, szerintem a három választás után, ősszel nyilván érdemes lesz visszatérni 
ennek a tanulságaira, és végigvenni azt, hogy hogyan lehet egy olyan rendszert 
kialakítani, ahol minimalizálni tudjuk a csalás lehetőségét. 

Befejezésül még egyszer hangsúlyozom: ha ez az indítvány nem kerül 
elfogadásra, és így marad ez a törvény, durva, súlyos választási csalások sorozata fog 
megtörténni az önkormányzati választásokon. Ahol nem az lesz a téma, mint a 
parlamenti választásokon, tehát nem az úgynevezett álpártok vagy kamupártok 
fognak megjelenni, mert hiszen ott nincs pénz - ezt is még egyszer hangsúlyozom -, 
nem ez lesz a kérdés, hanem az, hogy a nagyobb pártok kijelölik a politikai 
ellenfeleiket, és letakarítják a színpadról azokat, akiket nem akarnak, hogy 
induljanak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: A Jobbikból Szilágyi képviselő úr és Balczó képviselő úr jelentkezett. 

Először Szilágyi képviselő úrnak adom meg a szót. Kérem képviselőtársaimat, hogy a 
módosító javaslatról vitatkozzunk. Köszönöm. 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Két dolog. Az egyik az, amit 

Schiffer képviselő úr mondott, hogy levadásszák a szavazatokat: hát, ez működött 
huszonnégy évig! A kopogtatócédulás rendszerben ugyanez volt, mégis el tudtak 
indulni elvileg azok a szervezetek, amelyeknek megfelelő beágyazódottsága volt, és 
önök is és mi is meg kellett hogy küzdjünk annak idején ezzel a problémával.  

A nagy kérdés itt az egyébként, mert itt folyamatosan beszélünk csalásról, hogy 
mit nevezünk csalásnak. Hiszen a csalásnak a választási rendszerben nagyon sok 
fajtája lehet. Én egyébként csalásnak tartom azt is, amikor úgy változtatunk meg egy 
törvényt - ezt egy törvénybe iktatott csalásnak is nevezhetjük -, amikor olyan brutális 
torzításokat hajtunk végre adott esetben, aminél nem a választópolgárok akarata 
érvényesül, hanem erős torzítás jelenik meg. Ezzel találkozhatunk most majd 
Budapesten, amennyiben elfogadjuk azt a törvénymódosítást, amely előttünk van. 
Bár énbennem egy kis reményt ébresztett most éppen a minisztérium képviselője, aki 
arra hivatkozott, hogy ők azért támogatják ezt a módosító javaslatot, mert ők 
maximálisan koherens választási szabályokat szeretnének életbe léptetni.  

Hát akkor, gondolom, föltűnt nekik, és esetleg föl fogják emelni majd a 
szavukat… - bár most nem is figyel, úgy látom, az Igazságügyi Minisztérium jelen lévő 
alkalmazottja, nem tudom… (Dr. Répássy Róbert dr. Gáva Krisztiánnal konzultál.) 
Ha esetleg nem hallotta, akkor elmondom, örültem annak, hogy azt mondta, hogy 
koherens választási szabályok felé kívánnak elmozdulni, hiszen akkor valószínűleg föl 
fogják emelni a szavukat az ellen is, hogy - az országgyűlési választásokkal 



- 16 - 

ellentétesen - az önkormányzati választásoknál is érvényesüljön az egyenlő súlyú 
szavazat. Merthogy arra kellene törekedni - ezt mondták önök, amikor a 
választókörzeteket átírták az országgyűlési választások előtt -, hogy minél inkább 
egyenlő súlyú legyen egy-egy választópolgár szavazata. Hát, ez nem éppen a 
legegyenlőbb súlyú abban az esetben, ha egy 20 ezres kerületet veszünk figyelembe, 
mondjuk, Budapesten, vagy egy 118 ezres kerületet. És ráadásul akkor annak is 
érvényesülnie kellene, amire még nem volt példa, ha jól tudom, a magyar választási 
rendszerben, hogy egy szavazattal egy állampolgár két mandátumról döntsön. Hiszen 
jelen pillanatban Budapesten ez a helyzet fog fennállni: itt dönteni fog a polgármester 
mandátumáról, és dönteni fog a Fővárosi Közgyűlésről… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, később erről fogunk vitatkozni, csak maradjunk a 

módosító indítvány vitájánál, ugyanis erről most nincs szó. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Hát, szó van róla igazából… 
 
ELNÖK: Miután ön szóba hozta, természetesen szó van róla (Derültség.), nem 

is akartam ezt egy bizonyos pontig megakadályozni. Csak annyi a kérésem, hogy bár 
végtelen türelemmel hallgatjuk az ellenzéken belüli súlyos törésvonalak miatt 
kialakult vitát, de legalább a módosító indítványnál maradjunk, az a kérésem. 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Elfogadom elnök úr intelmét… 
 
ELNÖK: Megtisztel vele. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): …visszatérek akkor a módosító javaslathoz. 

Akkor már csak egyetlen megjegyzésem van. Én annyira nem látok nagy törést 
egyébként ebben. Én úgy érzem, hogy mindenki próbálja jobbá tenni azt a 
törvénymódosítást, amelyet önök benyújtottak, azt a rossz törvénymódosítást, és 
ezért beszélünk itt jelen pillanatban. Muszáj volt elmondanom akkor, amikor 
koherenciáról beszél a szaktárca képviselője, muszáj volt fölemlítenem azokat a 
szerintem koherenciazavarokat, amelyek adott esetben létrejöhetnek, vagy azokat a 
koherens szabályozásokat - inkább így fogalmazok -, amelyek ellentétben állnak az 
országgyűlési választás és az önkormányzati választás között.  

De akkor befejezem, de remélem, lesz még időnk folytatni ezt. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Balla és Hiszékeny képviselők jelentkeztek még. 

Van-e további felszólalási szándék? Balczó képviselő úr? (Jelzésre:) Nem. 
Balla képviselő úrnak adom meg a szót. Parancsoljon! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. 

Tisztelt Elnök Úr! Nekem semmi kifogásom az ellen, ha az ellenzéki pártok marják 
egymást. (Derültség.) Én azt is tudom, hogy nekünk akkor békésen, nyugodtan végig 
kell ezt hallgatni. Nekem azzal sincs gondom, hogyha van töréspont az ellenzék vagy 
az MSZP és a Jobbik között, ahogy elnök úr mondta, azzal sincs bajom, hogyha 
nincsen, ahogy képviselő úr mondta. Azt csinálnak, amit akarnak. Egyetlenegy elvárás 
van: a tárgyhoz ragaszkodjanak, és arról beszéljenek, ami éppen a javaslat! 

A módosító javaslatok vitája van. Van egy módosító javaslat. Elmondta 
mindenki az álláspontját. Én szívesen hallgatom még önöket, de legalább erről 
beszéljenek! Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Hiszékeny képviselő úr, parancsoljon! 
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HISZÉKENY DEZSŐ (MSZP): Köszönöm szépen. A Nemzeti Választási 

Bizottság, úgy gondolom, valós problémára hívta fel a figyelmet akkor, amikor a 
tavaszi választások tapasztalatait összegezte. Ilyenkor, gondolom, a megoldás 
irányába kellene haladni, ha már egy olyan valós probléma van, amelyet senki nem 
kifogásolt meg, hogy az ne lenne valós.  

A megoldás, azt gondolom, az lehetne, hogy azokat a lehetőségeket, azokat a 
visszaélésre lehetőséget adó jogszabályokat módosítani kellene, hogy ez ne 
valósulhasson meg. Ezzel szemben most, ha komplexen nézzük ezeket a módosító 
javaslatokat, ezek az ellenkező irányba mutatnak. Egyrészt kinyitja az állampolgárok 
számára a lehetőségeket, másrészt pedig gyakorlatilag megszünteti az aláírások és 
ajánlások ellenőrizhetőségének a lehetőségét. Ha alaposan végiggondoljuk, ezzel nem 
mást teszünk akkor most, mint legalizáljuk a csalást. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További felszólaló nem lévén, a vitát lezárom, és 

megadom előterjesztőként Vas Imrének a szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Egy apró dologra szeretném csak képviselőtársaim 

figyelmét felhívni: ha csak egyes ajánlás van, akkor meg kellene tartani azt a húsz évig 
alkalmazott rendszert, hogy amikor a párt vagy jelölt beviszi az ajánlást a 
polgármesteri hivatalba, akkor ezt húsz éven keresztül rögzítették, hogy ő melyik 
pártra ajánlott. Mert csak így lehetett egyébként kideríteni, hogy ő már egy másik párt 
jelöltjét ajánlotta. Ezt én személy szerint nem tartom szerencsésnek, még ha 
bármilyen biztonságos is ez a nyilvántartás, és a választás napján meg kellett 
semmisíteni ezeket az adatokat, hogy bárkiről bármelyik állami szerv egy elektronikus 
rendszerben rögzítse azt, hogy ő kit ajánlott. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki az 

Igazságügyi bizottság 1. pontban foglalt módosító indítványának az elfogadását 
támogatja. Kérem, kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) Huszonhét igen. Ki az, 
aki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc nem. Ki tartózkodott? (Nincs jelentkező.)  

Tehát akkor 27 igen és 8 nem szavazat mellett a bizottság az 1. számú módosító 
javaslatot támogatta. 

A 2. szám alatt az Igazságügyi bizottság a törvényjavaslat 8. §-ának 
módosítását javasolja. Képviselőtársaimnak szeretném jelezni, hogy nem fogjuk 
támogatni ennek a javaslatnak az elfogadását, az általam benyújtott módosító 
javaslatot, amit az Igazságügyi bizottság támogatott. Kizárólag a koherenciás 
módosításokra tekintettel ez bekerült abba az egységes javaslatba, amit a 
Törvényalkotási bizottság be fog nyújtani. Ezért az a tiszteletteljes kérésem, ha van rá 
mód, akkor ne itt vitassuk meg, hanem ennek a módosításnak a részeként, nem szó 
szerint van benne, mert néhány szó változott, de a lényeget tekintve a módosítás 
egésze ebben megtalálható.  

Természetesen nem tudom megakadályozni, hogyha bárki a 2. ponthoz hozzá 
akar szólni, de minden észrevételt el lehetne mondani, amikor az egységes, a 
Törvényalkotási bizottság által javasolt módosító javaslatot vitatjuk meg. Úgyhogy 
erre tekintettel kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e a javaslatot.  

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Ezt nem, de a 7. pontot igen, amit majd benyújtunk. 

A lakosságszám szebbnek tűnik, mint a népességszám.  
 
ELNÖK: Ezt nem támogatja az előterjesztő. Kérdezem a kormányt.  
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Nem értünk egyet. A tárca nem ért egyet.  

 
ELNÖK: A kormány nem ért egyet. (Jelzésre:) Parancsoljon, Balczó képviselő 

úr!  
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Csak azt szeretném elmondani, hogy idősebb 

képviselők, mint én, úgy készülnek erre az ülésre, hogy kikérik a módosítót, megnézik 
az indoklását, végigolvassák, utána itt a helyszínen kapunk egy kiosztást. Tehát én fel 
vagyok arra készülve, hogy azokról a módosítókról beszéljek, amelyeket a képviselő úr 
benyújtott. Most azt mondja, hogy beszéljek arról, amit itt most nekem azonnal végig 
kellene olvasnom, de nem tette világossá, hogy ez miben különbözik. Akkor most 
olvasási szünet jön, vagy mindenki tisztában van azzal, hogy ez mennyiben 
módosította az ön eredeti javaslatát?  

Én ezért vagyok nehéz helyzetben, mert a 2. pontról felkészültem, hogy 
elmondjam a véleményemet, szívesen elmondom a másikról is, de lehet, hogy két 
perc múlva lezárja elnök úr a vitát. Tehát ez okoz nekem nehézséget.  

 
ELNÖK: Köszönöm a hozzászólást. Parancsoljon, megadom a szót Schiffer 

képviselő úrnak.  
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Egy ügyrendi 

kérdésem lenne: az egységes javaslatot, illetve a további módosító javaslatokat mikor 
kapjuk meg?  

 
ELNÖK: Mindenkinek kiosztottuk azt a módosító javaslatot, amit benyújtásra 

javasolunk. Ez fél 2-kor megtörtént. (Dr. Schiffer András: És az melyik?) Amit 
képviselő úr saját maga előtt megtalál, és az 1. pont: a törvényjavaslat címe a 
következők szerint módosul, a 2011. évi törvény a helyi önkormányzatokkal 
kapcsolatos törvényeknek a választásokkal összefüggő módosításáról. Ez minden 
képviselőtársam előtt megtalálható. Van olyan, aki előtt ez az egységes módosító 
javaslat nem található meg? (Dr. Schiffer András közbeszól.) Így nem hallom, annak 
ellenére, hogy Bárándy képviselő úr közelséggel vádolt meg bennünket, túl nagy a 
távolság ahhoz, hogy halljam képviselő urat, ha nem a mikrofonba beszél.  

 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Annyit észrevételeztem, hogy ebből a 

dokumentumból nem derül ki, hogy ez egységes javaslat, és az sem, hogy ki a 
kibocsátó.  

 
ELNÖK: Azért, mert ez nem az egységes javaslat, hanem arra teszünk 

javaslatot, hogy a Törvényalkotási bizottság ezt módosító javaslatként nyújtsa be. Ez 
összesen majd az 1. pontban elfogadott, most elfogadott egy mondattal egészül ki, ez 
az összegző módosító javaslat. De azért szeretnénk kialakítani azt a rendszert, hogy 
amikor ennyire nyilvánvaló a helyzet, mint most, akkor a bizottság felhatalmazást ad 
arra az elnöknek, hogy az összegző módosító javaslatot írja alá, mert ha és 
amennyiben ezt a javaslatot így elfogadjuk, akkor az összegző módosító javaslat azzal 
az egy mondattal egészül ki, amit már most a hosszú vita után a többes jelöléssel 
kapcsolatosan elfogadtunk. Tehát az a javaslat, hogy a bizottság ezt a módosító 
javaslatot mint Törvényalkotási bizottság nyújtsa be.  

Ebben volt az a felvetésem - és akkor itt reagálnék arra, amit Balczó képviselő 
úr elmondott, akit mi egyáltalán nem az idős képviselők között tartunk számon -, 
hogy a 7. pont alatt nem szó szerint ugyanaz van, de talán „fővárosi kerületek” 
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szerepel „kerületek” helyett, tehát tartalmilag semmilyen változás nincs a 2. pontban 
szereplő javaslat között, illetve a Törvényalkotási bizottság által benyújtani javasolt 
módosító javaslat 7. pontja között. (Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő úr! 

 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Igen. Tehát akkor én élni szeretnék azzal a joggal, 

hogy nekem akkor most szavazni kell az Igazságügyi bizottság által benyújtott javaslat 
2. pontjáról. Fogunk szavazni róla?  

 
ELNÖK: Természetesen. Nem tudom a vitát sem megakadályozni.  
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Tehát magyarul, én úgy szeretnék szavazni, hogy 

előtte röviden elmondjam, hogy miért szavazok nemmel, és természetesen kellő 
önkorlátozással az egységes módosító javaslat 7. pontjához nem fogok hozzászólni.  

 
ELNÖK: Képviselő urat illeti a szó. 
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Igen. Talán még képviselőtársam is hozzászól 

ehhez. Én egyetlenegy szempontból szeretném ezt valahogy vizsgálni. Nem csináltunk 
felmérést arról, hogy ez a módosítás, amely a kompenzációs listára kerülő 
szavazatokat a leírt módon próbálja megváltoztatni - szerintem torzítani -, az a Jobbik 
számára majd, amikor vége lesz a választásnak, jó volt, vagy nem jó volt, hogy nem 
támogattuk. Én veszem a bátorságot, hogy merjem elvi álláspontnak nevezni, amit el 
akarok mondani. Miért szavaznak majd az új választáson állampolgárok, 
választópolgárok - csak azért mondom, mert Gulyás képviselő úr beadványa, tehát őt 
próbálom meggyőzni -, miért fognak szavazni polgármesterjelöltre? Szerintem 
döntően más indítékok alapján, mint eddig. Eddig, ha valaki - egy szervezet, egy 
jelölőszervezet - úgy gondolta, hogy ő a fővárosi listán elindulva képes olyan 
támogatásra szert tenni, hogy tagja legyen a testületnek, az nem állított adott esetben 
főpolgármester-jelöltet vagy kerületi polgármesterjelöltet sem. Kerületi 
polgármesterjelöltet is a Jobbik nagyon sok helyen állított, sok helyen nem állított. 
Annak az volt a tétje, hogy a kerületben valaki polgármester lesz-e, illetve van egy 
zászlóvivője a kerületi kampányban az adott pártnak.  

Most miért fognak szavazni adott esetben a választópolgárok polgármesterre, 
olyan polgármesterre, akiről azért nagyjából tudják, hogy a kerületi polgármesterség 
elnyerésére nincs esélye? Mi lesz a motívumuk? Mert ez az egyetlen mód arra, hogy 
egy jelölőszervezet, egy párt kompenzációs listájáról a fővárosba be tudjon juttatni 
egy képviselőt, aki nem lehet más, mint a polgármesterjelölt. Van egy adott párt, 
mondjuk a Jobbik, van az I. kerületben valaki, adott esetben, mondjuk azt, hogy nincs 
esélyes polgármesterjelöltje, de elindítja, miért szavaz rá? Azért szavaz rá, mert ennek 
a révén azt akarja, hogy a Jobbiknak legyen a fővárosi testületben a kompenzációs 
listáról egy jelöltje. A XI. kerületben - tételezzük fel, véletlenül ott sem a mi jelöltünk 
lesz az esélyes - miért fontos, hogy egy jobbikost is buzdítsunk, hogy szavazz a 
polgármesterjelöltünkre? Mert ez a szavazat az egyetlen lehetőség arra, hogy egy 
Jobbik-szimpatizáns, egy LMP-, meg sorolhatnám tovább, szimpatizáns képes legyen 
a fővárosi testületbe beküldeni egy-két képviselőjét. És akkor? Hát hogyan néz ki 
ennek az akaratnak, ennek a szándéknak a megnyilvánulása a két polgármesterre 
szavazó, azonos pártot támogató választópolgár között? Az egyiknek a szavazata 
egyötödöt fog érni ugyanannak a célnak a szempontjából.  

Tehát nem lehet kihagyni ebből az egész rendszerből azt a nyilvánvaló 
választópolgári szándékot - még egyszer mondom -: polgármesterjelöltre szavazok 
adott esetben nem azért, mert úgy gondolom, hogy a terület polgármestere lesz, azért 
szavazok, hogy ennek révén az én pártomnak legyen a fővárosi képviselő-testületben 
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tagja, és az egyik szimpatizánsnak a szavazata ebben egyötödöt ér egy másikhoz 
képest. Tehát még egyszer mondom: nem tudom, hogy nekünk adott esetben melyik 
változat a jó, de ezt annyira abszurdnak tartanám. Ha jogász lennék, nem 
villamosmérnök, valószínű valami alkotmányossági tétellel fogalmaznám meg. De úgy 
érzem, hogy a választópolgárok szavazatai közötti egyenlőtlenség rendkívüli 
mértékben kijön, miközben ugyanazt a célt akarják elérni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Schiffer képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm, elnök úr. Eljárásrendileg kezdem 

picit elveszíteni a fonalat! Az a kérdésem, lehet-e hozzászólni ahhoz a javaslathoz, 
amelyet először az elnök úr az általános vitában fogalmazott meg. 

 
ELNÖK: Természetesen lehet. Az volt a kérésem, de most javaslatot tennék a 

bizottságnak, ha megengedik, hogy egyben folytassuk le annak a módosító 
indítványnak a vitáját, amelyet a Törvényalkotási bizottság javaslatunk szerint be fog 
nyújtani, illetve a 2. pont vitáját, mert érdemi különbség nincs.  

Jelzik azonban a kollégák, hogy az én jó ötletem mégsem annyira jó, mert ha 
összevontan vitatkozunk, összevontan kell szavazni, és miután a két szavazati szándék 
a kormánytöbbség részéről ellentétes, ezért ismételten csak azzal a kéréssel tudok 
fordulni a képviselőtársaimhoz, hogy miután a 2. pontban foglalt javaslat benne 
található érdemi változtatás nélkül a módosító indítványban, ezért tisztelettel 
szeretném kérni, hogy mielőbb zárhassuk le ezt a vitát, szavazhassuk le a 2. pontban 
foglalt javaslatot, és utána minden olyan érvet, amit most Balczó alelnök úr is 
elmondott, illetve a képviselőtársaim még ezután terveznek elmondani, azt ennek a 
módosító javaslatnak a vitájánál meg lehet tenni.  

Parancsoljon, Schiffer képviselő úr! (Közbeszólás: Szavazzunk!) Senki nem 
kíván felszólalni? (Senki sem jelentkezik.)  

Ki az, aki a 2. pontban foglalt módosító indítványt támogatja? (Senki sem 
jelentkezik.) Ilyet nem látok. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. 
Köszönöm. (Dr. Rubovszky György: Én tartózkodtam!) Bocsánat, akkor 1 
tartózkodás mellett… (Dr. Schiffer András jelentkezik.) Két tartózkodás mellett, 
harminchat nem szavazattal a bizottság… (Tóbiás József jelentkezik.) Parancsoljon! 

 
TÓBIÁS JÓZSEF (MSZP): Szeretném megkérdezni, hogy most a 2. pontról 

szavaztunk? 
 
ELNÖK: Igen.  
 
TÓBIÁS JÓZSEF (MSZP): Akkor szeretném, ha még egyszer feltenné az elnök 

úr a kérdést! 
 
ELNÖK: Akkor az MSZP-frakció kérésére ismételt szavazást kérek. Tehát ki az, 

aki az Igazságügyi bizottság 2. pontban foglalt módosító indítványát támogatja? 
(Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) A nem szavazatok száma 
harminchat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodással a bizottság 
elutasította. 

Most javaslom a képviselőtársaimnak, illetve javaslom a Törvényalkotási 
bizottságnak, hogy a mindenki számára kiosztott módosító indítványt a bizottság 
nyújtsa be. Az erről szóló vitát megnyitom és megadom a szót Schiffer képviselő 
úrnak. Parancsoljon! 
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DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Messzemenően 
értékelem az elnök úr jó szándékát az arányosítás tekintetében, csak ezzel van egy 
óriási probléma. Amit az általános vitában is állítottunk, hogy ez a fővárosi választási 
rendszer két ponton is alkotmányellenes, sérti a közvetlenség elvét, erről a jobbikos 
képviselőtársak már beszéltek, hiszen nem közvetlenül a Fővárosi Közgyűlésbe 
választ a fővárosi választópolgár képviselőt, hanem választ egy polgármestert és az 
innentől kezdve egy jogi fikció, hogy ő beül a Fővárosi Közgyűlésbe. Erre jegyeztem 
meg azt az általános vitában, hogy ehhez képest sokkal egyenesebb lenne azt 
mondani, hogy önök meg kívánják szüntetni a Fővárosi Önkormányzatot, mint olyat, 
tudniillik ha kimondja azt a kétharmados többség, hogy nem kell többé Fővárosi 
Önkormányzat, akkor az egy tiszta helyzet, akkor nincs az a kötelezettség, hogy 
közvetlen választójog érvényesüljön a fővárosi önkormányzásban.  

Ugyanakkor Gulyás Gergely eredeti javaslata, illetve a 7. pont az arányosság 
elvét tekintve semmiféle előremozdulást nem jelent. Továbbra is fenn fog állni az a 
helyzet, hogy alapvetően egy LMP-s vagy egy jobbikos választópolgár a főváros 
tekintetében heted-hatod annyit ér, mint egy fideszes választópolgár. Az, hogy a 
kerületek számával súlyozzák a kompenzációs listát, miközben a kompenzációs lista 
száma nem éri el a polgármesterek számának egyharmadát, az egy vicc.  

Tudniillik azt az aránytalanságot, ami önmagában az önkormányzatok 
közvetlen delegálási jogában - mert itt delegálási jogról van szó - keletkezik, nagyon-
nagyon kis mértékben enyhíti, mondom, elnök úr jóindulatát messzemenően 
respektálva, sőt, megkockáztatom, további aránytalanságot is visz a rendszerbe. 
Hiszen az a párt, amelyiknek adott esetben úgy tevődik össze a szavazótábora, hogy 
egy-egy nagyobb kerületben marad a második helyen, az szerencsésebb helyzetben 
van, mint az a párt, amelyik meg több kisebb helyen szerepel a második helyen. Tehát 
azt gondolom, hogy a megoldás az lenne vagy az lett volna, ha abban partner lenne a 
kétharmados többség, hogy a kompenzációs mandátumok számát toljuk feljebb. 
Tehát legalább az egyharmadát érje el a kerületek számának a kompenzációs listán 
szerezhető mandátumok száma.  

Ceterum censeo: az igazi megoldás természetesen az lenne, ha az egész fővárosi 
rendszert, mármint a Fővárosi Közgyűlés összetételére vonatkozó rendszert hagynánk 
úgy, ahogy van. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem akarok érdemben hozzászólni a vitában, de a 

képviselő úr kívánságát már teljesítettük is, mert több mint az egyharmadát éri el a 
kompenzációs mandátumok száma, mint amennyi kerületi polgármester ma van. 
Hiszen, ha a 23-at elosztom 3-mal, az kevesebb, mint 9 lesz, akárhogy nézem.  

(Jelzésre:) Szilágyi képviselő úr, parancsoljon! (Szilágyi György: Nem, 
köszönöm! - Dr. Staudt Gábor jelentkezik.) Staudt képviselő úr, utána Fodor 
képviselő úr várakozik. Staudt képviselő úr, parancsoljon! 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Megpróbálok rövid és tömör lenni, lévén, hogy sok minden elhangzott előttem. 
Tulajdonképpen először teljesen furcsának tűnt, és ez a kétely most sem oszlott el, 
hogy almát a körtével hogy lehet kompenzálni. Azt, hogy a megválasztott 
polgármesterek mögött szavazatszámban óriási különbség van, önök úgy próbálják 
kompenzálni, hogy a nagyobb kerületek választóinak szavazata, akik szavaznak egy 
polgármesterjelöltre, aki nem lesz polgármester, és ez alapján töredékszavazatba 
kerül az ő szavazatuk, ez akár az ötszöröse, hatszorosa vagy akár hétszerese is lehet 
egy kisebb kerületben lakó választópolgár szavazatának, úgy, hogy valóban a 23 főhöz 
képest a 9 fő nincs arányban. Tehát a kompenzációnak ez a módja még elméletben 
sem javít a helyzeten. Tehát ez még szépségtapasznak is kevés, és egy olyan rendszert 
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irányoz elő, ami teljes mértékben kiszámíthatatlan lesz. Akár még arról is lehetne 
beszélni, hogy melyik kisebb kerületben a választópolgárok milyen világnézetűek vagy 
klasszikusan milyen irányban szavaztak, és ehhez képest az ő szavazatuk, mondjuk, 
egy nagyobb kerülethez képest a töredékét fogja érni. Ezt a rendszert így, ebben a 
formában semmiképpen nem fogjuk tudni támogatni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Fodor képviselő úr! 
 
FODOR GÁBOR (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Az elnök úr 

intelmeinek megfelelően én is csak röviden szeretnék hozzászólni, már csak azért is, 
mert én is döntően az eredeti 2. ponttal kapcsolatban terveztem, de mivel ez a javaslat 
ezt is magában foglalja, akkor itt mondanám el azt, amit szerettem volna. 

Először is néhány általános megjegyzést hadd tegyek még egyszer 
leszögezendő, hogy mi az alapprobléma ezzel az egész önkormányzatitörvény-
módosítással. Az egyik az, hogy nem lehet, nem helyes, nem illendő a választások 
előtt ennyivel ilyen alapvető és jelentős módosítást eszközölni. Megjegyzem, ezt 
mondhatom önkritikusan, saját példánkból is megtanultuk a kilencvenes években ezt, 
hogy nem helyes, nem kívánatos. Az ellenzék támogatása is kell hozzá, és szélesebb 
körű vita kell hogy megelőzzön egy ilyen jelentős módosítást. Amiről az előbb 
vitatkoztunk, az én indítványom, az egy csalás kiküszöböléséről szólt. Ez itt 
alapvetően megváltoztatja a politikai játékszabályokat, amiről beszélünk, és ezt nem 
helyes a választások előtt néhány hónappal beadni. Tehát ez az 1. számú általános 
megjegyzésem. 

A másik megjegyzésem az, hogy azért sem helyes az egész Fidesz-javaslat 
irányultsága, és azért sem támogatható, mert lényegében nem a fővárosi emberek, 
nem a budapestiek érdekét szolgálja. Budapest teljes feldarabolását látjuk, ez zajlik a 
szemünk előtt, teljesen a kerületi érdekek martaléka lesz a főváros. Előbb említettem, 
ezért is adtuk be a City-koncepciót, pontosan ezt ellensúlyozandó, hogy legyen 
világos, hogy lehetne egy más modellben is gondolkodni Budapestről, mint 
lényegében kerületi martalékká tenni az ország fővárosát. Tehát emiatt is elvileg nem 
helyes az egész irányultsága. 

Ezen belül, tehát hogy alapvetően egy olyan módosítással állunk szemben, ami 
számunkra, liberálisok számára elfogadhatatlanná teszi a törvény módosítását és a 
törvény irányultságát, ezen belül Gulyás Gergely elnök úr kísérlete arra, hogy azt az 
anomáliát, hogy ráadásul még egy súlyos aránytalanság, alkotmányellenes 
aránytalanság - ahogy Schiffer frakcióvezető úr is utalt rá - lelhető fel a rendszerben, 
valamelyest kompenzálja, értékelendő szerintem. 

Értékelendő, én is azt gondolom, hogy Gulyás elnök úr tulajdonképpen 
felismerte azt a problémát, hogy itt nagyon komoly anomáliák találhatók a 
törvényben több tekintetben, többek között alkotmányossági szempontból is, hiszen a 
kerületi lélekszámok nagy szórása és nagy különbsége miatt a mandátumok azonos 
értéke, alkotmányos értéke nem garantálható. De vajon ez az indítvány alkalmas-e 
arra, hogy ezt a problémát megoldja? Azt gondolom, hogy nem. Sajnos nem, hiszen a 
23 szavazat megmarad 23 szavazatnak, tehát a kerületi polgármesterek ott lesznek 
továbbra is, és ők adják a derékhadát a Fidesz által elképzelt új Fővárosi 
Közgyűlésnek. 

Az a rendszer, amit az elnök úr javasol bevezetni, és amely további torzítást 
visz be a szisztémába azért, hogy valamelyest kompenzálja ezt a létező 
aránytalanságot, szerintem nem arányosabbá teszi a rendszert, hanem még jobban 
eltorzítja. A kompenzációs lista egészen torzzá változik, és bizony lesznek olyan 
politikai erők, lesznek olyan pártok, lesznek ezáltal választók, akiknek nem lesz 
képviselete a Fővárosi Közgyűlésben, mert ez lehetetlenné fogja tenni.  
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Én tehát értékelem elnök úr szándékát, szerintem helyesen ismerte fel a 
problémát, de sem a törvényjavaslat egésze, a módosítás egésze, sem maga ez a 
konkrét indítvány nem alkalmas arra, hogy azokat az anomáliákat, politikai és 
alkotmányossági anomáliákat kezelje, amelyek a törvényben sajnos nagy számban 
jelen vannak, ezért mi ezt nem tudjuk támogatni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaim, egyrészt hogy a vitát feldobjuk, 

megkérdezem a kormány véleményét az eddigi vita fényében a benyújtandó 
javaslatról. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Elnök úr, a tárca álláspontját tudom tolmácsolni: egyetértünk a 
módosító csomag elfogadásával. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Másrészt pedig jelzem képviselőtársaimnak, talán 

éppen azért, mert fél kettő óta ezek a módosító indítványok itt vannak, de kétségkívül 
nem biztos, hogy ha teljes egészében sikerült is elolvasni mindenkinek, feltűnt, hogy a 
javaslatnak van az arányosítás szempontjából egy nagyon fontos másik része is, ez 
pedig azt mondja, hogy egyfajta, egyébként csak a lisszaboni szerződésben létező 
kettős többséget vezetnénk be. Ez azt jelenti, hogy nem csupán az én módosítóm által 
kifejtett arányosító hatás lenne a rendszerben, hanem a polgármesteri szavazatokat 
külön kell a szavazásnál vizsgálni, és a javaslat csak akkor tekinthető elfogadottnak, 
ha nem csupán a mandátumok többségével a jelen lévő képviselők támogatják, 
hanem ha a szavazó polgármesterek mögött a lakosságszámot tekintve Budapest 
lakosságának a többsége áll. Ilyen értelemben, amikor az arányosságról vitatkozunk, 
ezt szempontként a képviselőtársaim szíves figyelmébe ajánlom. 

Ezt követően Szilágyi képviselő urat illeti a szó. Parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Csak hogy 

értsük, lesz egy közvetlen polgármester-választás, megválasztanak egy kerületben egy 
polgármestert, innentől kezdve, amit már az előbb felvetettem, ez a polgármester egy 
szavazattal dupla mandátumot fog kapni, hiszen egyszer lesz polgármester, és egyszer 
tagja lesz a Fővárosi Közgyűlésnek. Véleményem szerint ez nem a legmegfelelőbb. De 
mi van akkor, kérdezem én - és itt vannak olyan különböző megfogalmazások, 
amelyeket majd fel is olvasok -, amikor szavazni kell, mondjuk, a Fővárosi 
Közgyűlésben egy bizonyos esetről, amiben esetleg a főváros és az adott kerület 
érdekei ütköznek. Akkor ez az ember a fővárosban mi alapján fog szavazni? Az 
alapján-e, hogy polgármester? Minden valószínűség szerint az alapján, és nem a 
főváros érdekében, hiszen neki az lenne a célja, hogy legközelebb is megválasszák. Ha 
ott a kerülettel szemben fog szavazni, akkor erre egyre kisebb az esélye. 

A másik, amit nem értek, és olvasom, hogy mit írnak le. Azt mondja: „A 
fővárosi kerületi polgármester megbízatása megszűnik, ha a fővárosi közgyűlési 
képviselő megbízatása megszűnik”. Hogy tud megszűnni a fővárosi képviselői 
megbízatása? Milyen esetben szűnhet meg? Ha egyszer a fővárosi képviselői 
megbízatása megszűnik, azzal hogy szűnhet meg a közvetlenül választott 
polgármesteri megbízatása? Hiszen az emberek közvetlenül arra szavaztak, hogy ő 
legyen annak a kerületnek a polgármestere, ő nem mond le, tehát, teszem azt, 
mondjuk, azt mondja egy polgármester, hogy nem vagyok hajlandó bejárni a Fővárosi 
Közgyűlés üléseire, nem kívánok részt venni a Fővárosi Közgyűlés munkájában, és 
innentől kezdve akkor megszűnne a polgármesteri megbízatása, amit közvetlenül 
kapott a választópolgároktól? Véleményem szerint ez, megmondom őszintén, 
felháborító. 
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Mondok még valamit: van egy másik közvetlenül megválasztott tagja a 
Fővárosi Közgyűlésnek, ez pedig a főpolgármester lesz. Innentől kezdve a 
polgármestereknek lehetőségük van arra, hogy ők döntsenek, és saját maguk leváltsák 
a főpolgármestert. Hogy fogják tudni ezt megcsinálni? Úgy, hogy egyszerűen nem 
mennek el a Fővárosi Közgyűlés üléseire. Határozatképtelen Fővárosi Közgyűlést 
eredményez. Sokáig nem tartható, egy-két hónapon belül a főpolgármesternek nem 
lesz más lehetősége, mint hogy fogja magát és lemondjon a főpolgármesteri székről. 
Szintén egy közvetlenül választott tisztségről van szó, a választópolgárok kifejezik 
Budapesten azt az akaratukat, hogy ki legyen a főpolgármester, és utána a 
polgármestereknek lehetőségük van arra, hogy megpuccsolják ezt a főpolgármestert 
egyszerűen csak azzal, hogy nem járnak be a Fővárosi Közgyűlés üléseire. Ez nagyon 
súlyos problémákat vethet fel működési szinten is a fővárosban. 

Arra kérem önöket, gondolják át még egyszer, hogy a gyakorlatban hogy fog ez 
az egész rendszer működni. És képzeljék el azt, amikor mondjuk, esetleg 
kisebbségben lesz egy főpolgármester, amikor adott esetben a polgármesterek 
többségben lesznek, és a főpolgármester kisebbségben lesz. Volt már egyébként erre 
példa Budapesten még abban a régi rendszerben, ami nem úgy működött. Abban a 
régi rendszerben is működőképes volt attól függetlenül a rendszer. Hogy nem jól 
működött, az egy más kérdés, de működőképes volt. Ebben az esetben, ahogy önök 
megváltoztatják, a működőképessége sem lesz meg a fővárosnak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bejelentem, hogy eseti képviseleti megbízást adott 

Kara Ákos képviselő úrnak Szűcs Lajos képviselőtársunk, Nyitrai Zsolt 
képviselőtársunk pedig Vas Imrének adott megbízást, a helyettesítésekre ezt követően 
így kell tekintettel lenni. 

Miután a kormányzati oldalról is jelentkeztek, ezért Balla képviselő úrnak 
adom meg a szót, utána Tóth Bertalan képviselő úrnak. 

 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. Én 

csak azért kértem szót, mert célszerűnek látom, ha a vitában megcélozzuk a 
szakmaiság minimális követelményét. Mert ha ezt megtesszük, akkor nem hangoznak 
el olyan hozzászólások, mint amilyet a képviselő úr mondott. Ugyanis, ha egy testület 
működésképtelen, akkor nem a főpolgármestert menesztik, hanem egészen 
egyszerűen a testület kerül feloszlatásra, tehát valamennyi képviselőnek megszűnik a 
mandátuma, és értelemszerűen pontosan az ön által citált javaslat szerint megszűnik 
a polgármesteri mandátum is. Én nehezen hiszem, nem vagyok a Jobbik nagy 
ismerője, de ritkán gondolok olyan polgármesterjelöltet, aki azért választatja meg 
magát, hogy utána elveszítse a mandátumát. Amit ön állított, azt gondolom, 
legalábbis nem életszerű. 

Arra a vádra is szeretnék reagálni, ami az érdekekről szólt. Ha valaki nézi 
Budapest főváros eddigi működését - és nem a Fővárosi Közgyűlésről beszélek, 
hanem ennek a városnak a működéséről -, az legalábbis nem állíthatja azt, hogy 
egyébként az eddigi érdekkülönbségek feloldásra kerültek volna. Az a helyzet, hogy ez 
nem jó, hanem éppen az a jó, ha nem úgy gondolunk egy településre, hogy van iksz 
számú kerülete, aminek vannak érdekei, 23, és van egy főváros, aminek megint van 
egy érdeke, és ezek az érdekek egymással feloldhatatlan módon folyamatosan 
ütköznek.  

Azt gondolom, az a helyes koncepció, és úgy lehet egy várost irányítani, ha ezek 
a különböző érdekek egyébként folyamatosan egyeztetésre kerülnek. Ezt nem tudja 
más lefolytatni hatékonyan és jól, csak azok, akik mind a kettőnek a működésében, a 
jó működésben érdekeltek, ergo a kerületi polgármesterek. Pontosan arról van tehát 
szó, hogy az eddigi érdekkülönbségeknek, amelyek folyamatosan fennálltak, 
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maximum elkenődtek, elkendőződtek, de a kerületek vagy egyes kerületek nem 
akartak ebben részt venni, más kerületek abban, a főváros ebben, ennek most lesz egy 
valós terepe, az a terepe, amire egyébként létrehozták, ez a Fővárosi Közgyűlés. Ha 
valami, akkor az tud egy valójában működőképes fővárost létrehozni, ha azoknak az 
embereknek közvetlen beleszólási joguk, érdekegyeztetési kötelezettségük van most 
már, akik egyébként a kerületet is irányítják, és a fővárost is irányítani fogják. 

Önnek abban kétségkívül igaza van, hogy egy ember nem tud egyszerre kétféle 
módon lovat megülni. Hát nem is kell! Az érdekeket, az érveket, a szempontokat 
egyeztetni kell, nem erőből lenyomni vagy így, vagy úgy, hanem átgondolni, minden 
szempontot megfigyelni. Ugyanis nincs olyan, hogy egy kerületi lakosnak van érdeke, 
ami ellentétes a főváros egészének az érdekével. Csak az létezik, hogy egy kerületi 
lakosnak is van érdeke, de az egybeesik a főváros érdekével is. Én nem gondolom azt, 
hogy bármelyik kerületben élő budapesti lakosnak érdeke lenne a BKV rossz 
működése. Így azt gondolom, hogy a BKV mint az egyik legfontosabb szervezet 
működőképessége fenntartásának, kialakításának érdekében bizony, valamennyi 
kerületi polgármesternek is lesz feladata. Ott lesz feladata, ahol erre egyébként 
szükség van, magyarul a Fővárosi Közgyűlésben. Tehát ez a javaslat nem szétaprózza 
a főváros működését, hanem pontosan az egységesítés irányába mozdul el. Azok az 
emberek fogják irányítani, akiket közvetlenül megválasztottak.  

A módosító javaslat pedig, azt gondolom, mindenfajta olyan kifogásra, ami az 
aránytalanságból indul ki, világos és egyértelmű választ ad, hiszen egyszerre kell - 
még egyszer mondom: egyszerre kell - a polgármesterek több mint felének igen 
szavazatával és az általuk képviselt választópolgárok több mint a felének igen 
szavazatával döntést hozni. Ha van valami, ami arányos, akkor ez arányos. Ez sokkal 
arányosabb, mint az eddigi listás rendszer, ami azt eredményezte, amit láttunk a 
fővárosban oly sok éven keresztül.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Salacz László képviselő úr helyettesíti Csizi Péter 

képviselőtársunkat. A pillanatnyi állás szerint a jelentkezők sora úgy néz ki, hogy Tóth 
Bertalan képviselő úr, Schiffer képviselő úr, Balczó képviselő úr, Szilágyi képviselő úr 
és Gyüre alelnök úr. Ha közben kormánypárti jelentkező van, hogy egy felszólalás 
erről és egy a másik oldalról legyen, természetesen neki fogom megadni a szót. Most 
Tóth Bertalan képviselő urat illeti a szó.  

 
DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Örülök, hogy 

képviselő úr szóba hozta a szakmaiságot, mert az egyik pont, amiről szeretnék 
beszélni, pont ezzel kapcsolatos. Pont most a miniszterjelöltek meghallgatásán 
Trócsányi miniszter urat kérdeztem meg, hogy javulni fog-e a törvényalkotás, a 
jogalkotás minősége, és nem egyéni képviselői indítványok alapján kell majd a 
parlamentnek működnie, hanem lesz egy komoly kodifikációs előkészítő munka a 
minisztériumban. Ő azt mondta, hogy ő ebben érdekelt és ezt szeretné megteremteni. 
Remélem, hogy ez így is lesz, de amit most látunk, az az, hogy egy hétoldalas 
módosító indítványt kapunk meg a bizottsági ülés kezdetekor az asztalunkra letéve, 
amely nemcsak azokról a módosítókról szól, amikről eddig tudtunk, vagy amikre 
eddig föl tudtunk készülni, hanem sok-sok pontot módosít az önkormányzati 
választásokról szóló törvényben, sok pontot módosít a választási eljárásról szóló 
törvényben, teljesen átalakítja az ajánlási rendszert.  

Azt gondolom, hogy így döntést hozni, ami tulajdonképpen nem a parlament 
plenáris ülésén jelent meg, és ott sem a vezérszónokok, sem a hozzászólók ezzel 
kapcsolatos álláspontjukat nem tudták kifejteni, hanem itt a részletes vitában 
forgatjuk föl tulajdonképpen ezeket a rendelkezéseket és változtatjuk meg, ez nem 
feltétlenül a szakmaiságot tükrözi.  
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S ha már a szakmaiságnál tartunk, akkor szeretném képviselő úr figyelmét 
felhívni, hogy ha a főváros működési rendjében vannak zavarok, akkor általában a 
jogszabályalkotó, egy törvényhozó nem a választási rendszer megváltoztatásával 
reagál, hanem a főváros és a kerületek között lévő hatáskörök megosztásáról szóló 
jogszabályokat módosítja, és abban rögzíti, hogy egy kerületnek milyen feladatai és 
hatáskörei vannak, és a fővárosnak milyen feladatai és hatáskörei vannak, és ha 
ebben zavar mutatkozik, akkor a törvényhozó feladata, hogy ezeket a jogszabályokat 
vagy a jogszabály ezen rendelkezéseit módosítsa, és nem a választási rendszer 
felforgatásával reagál egy működési zavarra. Legalábbis ez az én álláspontom.  

A másik, amire szeretnék kitérni: Fodor képviselőtársam azt mondta, hogy 
felismerte elnök úr az aránytalanság anomáliáját. Én azt gondolom, hogy nem 
felismerte, hanem elismerte, hogy ez a rendszer aránytalan, és tett egy olyan 
megoldást, amiről mi is úgy gondoljuk, hogy nem megoldás. S most hozott ezzel a 
módosítással egy olyan rendszert, amiről azt gondolom, hogy egyrészt erősít egy 
alaptörvény-ellenességi feltételezést, másrészt meg behoz egy másikat, mert az 
Európai Unió Tanácsában vagy az Európai Tanácsban, ahol ez a rendszer működik, 
ott delegált tagok ülnek, tehát nem választott tagok vesznek részt az Európai Tanács 
munkájában, hanem éppen az adott szakmai ágazat miniszterei, akiket nem 
közvetlenül választottak meg. Tehát erősíti azt az álláspontunkat, hogy a közvetlenség 
elve, ami az Alaptörvényben szó szerint rögzítésre kerül, itt sérül, illetve nem valósul 
meg. Maga az indokolás is alátámasztja ezt a feltételezést - ez nem feltételezés, hanem 
mi azt gondoljuk, hogy ez így van -, tehát a közvetlen szavazat nem jelenik meg a 
Fővárosi Közgyűlésben, hanem mint egy delegálás történik - és az indokolása is ezt 
támasztja, ha az Európai Unió Tanácsára hivatkozik -, így az Alaptörvénynek ez a 
szakasza sérül.  

A másik, ami fölvetődik, a mandátumegyenlőség. Ha egy olyan kontextusban 
nézzük, hogy egyéni és listás képviselő, vagy mondjuk, a helyi önkormányzatoknál, 
nem a fővárosnál az egyéni és listás képviselők jogai, kötelezettségei, itt azért tesz egy 
különbséget, mert egy fővárosi közgyűlési tagnak erősebb szavazata lesz, mint egy 
másik fővárosi közgyűlési tagnak. Azt gondolom ez is felvet - ha nem is az 
Alaptörvényt, de az Alkotmánybíróság gyakorlatát érdemes megvizsgálni - 
alkotmányos, alaptörvényes aggályokat.  

Benyújtottunk - és itt szeretném bejelenteni a bizottságnál is - egy indítványt 
Kövér László úrnak, hogy ő kezdeményezze az Országgyűlésnél, hogy az Országgyűlés 
az elfogadott törvényt küldje el az Alkotmánybírósághoz előzetes normakontrollra, 
hogy ezek az alkotmányos aggályok tisztázódjanak. S nyilván az Alkotmánybíróság 
döntése értelmében lehetne tiszta választásokat lebonyolítani, olyan választásokat, 
amelyeknek a legitimitását, legalitását semmi nem kérdőjelezi meg. Kérem majd 
kormánypárti képviselőtársaimat, hogy amennyiben ez a javaslat megszületik, 
támogassák ezt a kezdeményezést.  

S még egyszer visszautalva arra, hogy ma kaptuk meg ezt a módosítóindítvány-
csomagot, ezt mi nem tartjuk megfelelő eljárásmódnak, ezért a szocialista képviselők 
nem vesznek részt ennek a szavazásában. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Schiffer képviselő úré a szó.  
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen. Hát, először is Tóth 

Bertalan képviselőtársamnak mondanám, hogy ne aggódjon. Nem volt itt az elmúlt 
négy évben, de nem kell aggódnia a kodifikáció minőségéért, mert amíg Vas Imre itt 
van közöttünk, a legkülönfélébb jogalkotási területeken rapid gyorsasággal 
mindenféle kodifikációs munka el lesz végezve. Úgyhogy felesleges az aggodalom. 
(Közbeszólás: Akár egy új Ptk. esetében is.) Így van, akár egy új Ptk. esetében is.  
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ELNÖK: A vélt szellemesség miatt a tárgytól való eltérést is engedélyezzük.  
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Elnézést, elnök úr. Ami a konkrét javaslatot 

illeti: továbbra sem kaptunk arra választ, ami egyébként az általános vitában is 
fölmerült, hogy a közvetlenség és az arányosság elvének a sérelmét hogyan kívánják 
orvosolni, mert a Gulyás Gergely-féle ötlet, javaslat erre nem alkalmas.  

Annyit szeretnék csak mondani, hogy Balczó Zoltántól direkt segítséget 
kértem, mert ő matematikában jobb nálam (Balla György: Is!), és akárhogy is 
számolok, a 33-ban a 9 pusztán csak 27 százalékot tesz ki, tehát még az egyharmad 
sincs meg. Ehhez képest ha 9-en belül próbál sakkozni a lakosságszámmal, ez 
érdemben ezt az alkotmányossági kifogást nem orvosolja.  

A másik pedig a közvetlenség elve. A szavazófülkében a választópolgárnak a 
kérdés úgy van feltéve, hogy kit kíván az adott település, az adott kerület 
polgármesterének választani. Ott egy árva szó sincs a Fővárosi Közgyűlésről, innentől 
kezdve a közvetlenség elve szintén sérül.  

Balla képviselő úrnak csak annyit szeretnék mondani, hogy az, amit Szilágyi 
képviselő úr mondott, nem egészen science fiction, maradjunk abban. Tételezzük föl, 
hogy van, mondjuk, egy ellenzéki főpolgármester, és tételezzük föl, hogy a kerületek 
többségében valahogyan kormánypárti polgármester lesz, én azért az elmúlt évek 
gyakorlata alapján nem tartom teljesen elképzelhetetlennek, hogy az a tizenvalahány 
kormánypárti polgármester egyszer csak kap egy pártutasítást, hogy most ne tessék 
bemenni, és provokáljunk ki egy időközi fővárosi választást. Elnézést, ez nem elő-, 
hanem utóítélet az elmúlt évek tapasztalata alapján. Nagyon kíváncsi lennék 
egyébként Tarlós István véleményére, főleg az iménti szenzációs javaslat tükrében, 
hogy még a szavazatokat is súlyozni fogják a Közgyűlésben. Nagyon kíváncsi lennék, 
hogy például Tarlós István ebben a helyzetben vállalja-e a főpolgármester-jelöltséget 
egyáltalán. 

Végezetül annyit szeretnék csak elmondani, amire Fodor Gábor is utalt, hogy a 
megoldás arra is, amit Balla frakcióigazgató úr felvetett, nem a választási rendszerben 
van, hanem magának az önkormányzati rendszernek a megváltoztatásában. Ugye, azt 
a City-koncepciót kéne megvalósítani, ami véget vet a kerületek és a főváros 
rendszerbe kódolt ellentétének. Jó lett volna, ha ’90 nyarán az akkori liberális pártok, 
az SZDSZ és a Fidesz támogatták volna ezt a koncepciót. Amíg ez a City-koncepció 
nem valósul meg, ezek az érdekellentétek bele lesznek kódolva a főváros működésébe, 
és ez a fővárosi közgyűlési összetétel, frakcióigazgató úr, csak ki fogja élezni a 
kerületek és a főváros szembenállását. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Balczó képviselő úré a szó. 
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Ma sokan hivatkozunk Balla képviselő úrra, én is 

rá hivatkozom, amikor azt mondja, hogy szakmai vitát folytassunk, ne politikait, és 
elismerem, hogy alkalmanként én is egy másik ülésen politikai típusú vita irányába, 
sajnos, elmentem, most azonban annyit hadd tegyek hozzá, hogy a szakmai vita azt is 
jelenti, hogy egy olyan fölvetésre, ami legalábbis műfajában szakmai, de lehet, hogy 
téves, valami választ kapunk. 

Ezért hadd mondjam el nagyon röviden újra, hogy a következő kérdésre 
szeretném, ha választ kapnék. Első állításom: ebben az új rendszerben fővárosi 
képviselethez csak úgy juthat párt vagy jelölőszervezet, hogy polgármesterjelöltet 
állít. A mandátumhoz jutás alapja vagy a polgármester megválasztása, vagy az általa 
állított polgármesterjelöltre adott szavazat. Ez alapvetően megváltoztatja adott 
esetben a választópolgárok motivációját abban a kérdésben, hogy miért szavaz a 
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kerületben egy polgármesterjelöltre. Feltehetőleg azért fog az általa támogatott párt 
polgármesterjelöltjére szavazni, hogy ezáltal képviselői mandátumhoz jusson a 
Fővárosi Közgyűlésben. 

A Gulyás képviselő úr által benyújtott módosító indítvány azt eredményezi, 
hogy ez a választópolgári szándék adott esetben egy kerületben, az adott pártra 
szavazó választópolgár szavazatát egyötöd értékűvé degradálja egy másik kerületben 
ugyanolyan céllal szavazó választópolgárhoz képest. Tehát az a kérdésem - amit nem 
is várok, hogy nekem elmagyarázzanak -: nem veti-e föl a választópolgárok esetében 
az azonos választójog sérelmének alkotmányos veszélyét? Nem kívánom, hogy 
elmagyarázzák, jó lenne, de nem vagyok jogász, de legalább, ha szakmai vita van, azt 
mondják, képviselő úr, amit ön mond, annak semmi reális esélye nincs, minden 
rendben van. Vagy azt mondják, hogy igen, van ilyen lehetőség, majd az 
Alkotmánybíróság megvizsgálja. Tehát a szakmai vitában akkor azt is elvárom, hogy 
egy szerintem világosan értelmezhetően feltett ellenzéki szakmai kérdésre, nem 
kívánom, hogy meggyőzzenek, de valamilyen módon kapok egy választ. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bejelentem, hogy Vejkey Imre képviselőtársunk 

helyettesíti Tuzson Bence képviselő urat. 
Miután nekem tett fel képviselő úr kérdéseket, ezért igyekszem rájuk 

válaszolni. Tehát az első felvetés az Igazságügyi bizottság által is támogatott módosító 
javaslatra vonatkozott. Ott a logika teljesen világos. Miután a kerületek történelmileg 
kialakult egységek, de lakosságszámukat tekintve különbözőek, ezért ezt a fajta létező 
aránytalanságot úgy lehet ellensúlyozni részben, hogy a töredékszavazatoknál 
bevezetünk egy olyan mechanizmust, ami az aránytalanságot csillapítja, tompítja, 
csökkenti. Ha a legkisebb kerületet vesszük alapul, akkor ehhez képest meg lehet 
állapítani, hogy a többi kerület ennél mennyivel nagyobb. Ezáltal tudunk képezni 
arányszámot. Ezzel az arányszámmal kell a töredékszavazatokat beszorozni. Ez 
biztosítja azt, hogy a nagyobb és a kisebb kerületek beleszólása közötti különbség 
mérséklődjön. De ez csak az első pont.  

Figyelem a vitát, és külön nagy érdeklődéssel hallgatom azokat az érveket, 
amelyek egyszerre szólnak az arányosság biztosítása mellett, és utána nem fogadják 
el, vagy nem tartják helyénvalónak azt az eszközt, hogy ne csupán a polgármesteri, 
illetve közgyűlési szavazatokat vegyük figyelembe, hanem legyünk tekintettel arra is, 
hogy a javaslatot megszavazó polgármesterek mögött áll-e a budapesti 
választópolgárok vagy lakosság többsége vagy sem. Ez a javaslat pont az arányosságot 
szolgálja, tehát ilyen értelemben természetesen, ha tőlem kérdezi azt képviselő úr, 
hogy alkotmányos vagy nem alkotmányos javaslat, szerintem ezekkel a 
módosításokkal együtt alkotmányos. De ebben az országban a végső szót 
alkotmányossági kérdésekben eddig sem a kormánypártok mondták ki. Az 
alkotmányozó hatalom osztatlan és a törvényhozásé, az alkotmányértelmező hatalom 
pedig kizárólag az Alkotmánybíróságot illeti meg. Úgy gondolom, hogy ezzel a két 
megoldással nem vitás, hogy nem csupán az fog érvényesülni, hogy a kerületek 
vehetnek részt a Fővárosi Önkormányzatban, hanem az is, hogy az arányosság és a 
lakosságszám érvényesülése biztosítható. 

Végül még szeretném arra a jelenlévők figyelmét felhívni, hogy 1990 és ’94 
között minden kerület küldött egy-egy képviselőt a Fővárosi Közgyűlésbe, 88 tagú 
volt akkor a Fővárosi Közgyűlés. Ez is egyébként egy, az arányosságot nyilván sértő 
megoldás volt, hiszen míg 66 képviselőt megválasztottak akkoriban listán, ezt 
követően további 22 képviselő az arányosságra való tekintet nélkül nyerte el 
megbízatását. Köszönöm szépen, igyekeztem válaszokat adni, elnézést, hogy ezt 
levezető elnöki minőségemben tettem. 
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Szilágyi képviselő úr vár, de Balczó képviselő úr is szót kér. Ha itt a Jobbikon 
belüli vita lefolytatható... 

 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm szépen, egy mondattal le tudom zárni. 

Köszönöm a választ, ezt úgy fordítom le, tisztelt elnök úr, hogy ön egy 
alkotmányellenes helyzet felszámolása érdekében az én meggyőződésem szerint egy 
alkotmányellenes eszközt próbál használni. Ennyi az én felfogásom. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ha alelnök úr interpretálja az én szavaimat, ez is lehetőség, de ha én 

is interpretálhatom a sajátjaimat, akkor egy kérdéses alkotmányos helyzet egyértelmű 
alkotmányossá tétele érdekében nyújtottunk be javaslatokat. Ez a helyzet fog előállni, 
ha a módosító javaslatot elfogadjuk. 

Szilágyi képviselő urat illeti a szó. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Balla 

képviselő úrtól mindig nagyon nagy tisztelettel veszem, ha szakmailag megpróbál 
esetleg hozzátenni. Most is azt várom majd, hogy az én, egyébként szakmaiatlan 
felvetéseimet esetleg hátha szakmai oldalról meg fogja tudni világítani. Ő azt mondta 
például, hogy nem lesznek érdekkülönbségek. Hát, árulja már el nekem, Balla 
képviselő úr, ha ismeri a Fővárosi Közgyűlés működését, esetleg figyelemmel is 
kísérte az egészet az elmúlt négy évben, mi akadályozta meg az elmúlt négy évben a 
Fővárosi Közgyűlést, amikor fideszes többség volt, fideszes támogatású polgármester 
volt, hogy az normálisan működjön? 

Mondja meg nekem, hogy miért voltak akkor azok a problémák, azok az óriási 
harcok, amik a fővárosi főpolgármester és a BÖSZ között kialakultak? Miért volt 
akkor vita, amikor a forrásmegosztásról kellett dönteni? Miért volt vita akkor, amikor 
a parkolási rendszer átalakításáról kellett dönteni? Miért volt vita akkor, amikor arról 
az egységesítésről volt szó, hogy a Duna vonalán és a Duna partján fővárosi 
kezelésben legyenek azok az épületek, amelyeket kezelni kellene? Vagy, mondjuk, 
miért volt akkora harc, mondjuk, a Margitsziget átvételekor? Miért volt akkora harc, 
és miért nem tudták megoldani, mondjuk, ilyen kisebb problémát említek csak, mint 
a BKV 800 milliárdos belső adósságállománya? Hát lehetőség lett volna arra az 
elmúlt négy évben is, hogy ezeket a problémákat megoldják! 

De én továbbmegyek egyébként abban, hogy ez a rendszer nemcsak hogy a 
választás során lesz aránytalan, hanem a működés során is. Hiszen Balla képviselő úr 
mondta ezt - és lehet, hogy én szakmailag rosszul értem azt, amit ő mondott, ő azt 
mondta, én is így olvastam ki egyébként -, hogy az van benne, hogy akkor fogadnak el, 
akkor elfogadott bármilyen javaslat, ha a képviselők több mint a fele és a fővárosi 
lakosság több mint a fele ott áll a polgármesterek mögött. Mit jelent ez? Azt jelenti, 
hogy adott esetben az I. kerület, az V. kerület és a XXIII. kerület polgármestere, 
mondjuk, nyugodtan hiányozhat, de a XI. vagy a XIII. kerület polgármestere már ne 
hiányozzon, hiszen az ő szavazati súlyuk sokkal nagyobb a Fővárosi Közgyűlésben, 
hiszen sokkal nagyobb lakosságszám áll mögöttük.  

Képviselő úr, értem, Gulyás képviselő úr, értem, hogy azt mondja, hogy persze, 
itt most súlyozzuk a lakosságszámot, a másik oldalon viszont hol van az egyenlő 
mandátum elve? Hol van az egyenlő szavazat elve? Mert ez nem az! És a 9 fő, aki bent 
lesz majd, és semmiféle lakosságszám nem áll mögötte, mert ő nem polgármester, az 
ő szavazata pedig még kevesebbet fog érni. Ő nyugodtan hiányozhat a Közgyűlésről, a 
kisebb kerületi polgármesterek nyugodtan hiányozhatnak adott esetben a 
Közgyűlésről, de a nagyobb lakosságszámú kerületek polgármesterei ne 
hiányozzanak, mert az ő szavazatuk sokkal nagyobb súlyú és sokkal nagyobb 
mértékben esik latba.  
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Azt mondom, ezek olyan aránytalanságok, amelyeket ez a rendszer jelen 
pillanatban nem kezel. Tehát az egyik oldalon azt mondják, hogy próbálják súlyozni a 
mandátumokat, a másik oldalon ez viszont aránytalanságokat okoz, más jogokat sért. 

Szerintem itt az lenne a leghelyesebb tényleg, ha végiggondolnák, és ezt a 
módosítást már csak a működés szempontjából is megfontolnák, hogy ne fogadjuk el, 
és ne ilyen működési elv alapján kívánják, mondjuk, a fővárost kormányozni. Mert 
lehet, hogy ez egy utópisztikus gondolat - és Balla képviselő úr ismét 
szakmaiatlansággal vádol meg -, de nem hiszem, hogy a budapesti lakosság érdeke az 
lenne, hogy eljussunk akár egy olyan állapotra, amit lehet, hogy itt vizionálunk, de 
működésképtelen legyen a Fővárosi Közgyűlés, és esetleg egész Budapesten új 
választásokat kelljen tartani, úgy, hogy a közvetett választással a polgármesterek nem 
kívánnak lemondani a mandátumukról, mert ők továbbra is szeretnék a kerületüket 
igazgatni, de a Fővárosi Közgyűlésben kialakult, áldatlan állapotok miatt viszont új 
választásokat kell kiírni. Nem hiszem, hogy ez lenne a budapestiek érdeke. Egy 
egységes és folyamatos fejlődés lenne a budapestiek érdeke Budapesten.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha szabad egy mondatot hozzászólnom: az 

egyenlő mandátum sokadszor kerül szóba. A jelenlegi meg egyébként a korábbi 
alkotmány is a mandátumegyenlőség elvét az országgyűlési képviselők tekintetében 
mondta ki. Tehát önkormányzati képviselők tekintetében nincs ilyen alkotmányos 
alapelv.  

Balla alelnök úr kért szót, utána Hiszékeny képviselő úr. Parancsoljon! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Kedves 

Szilágyi Képviselő Úr! Nem fogom önt ismét szakmaiatlansággal vádolni - elég azt 
egyszer. 

A helyzet a következő. Kicsit furcsán interpretálja ma a Jobbik a mondatainkat. 
Azzal kezdte hozzászólását, hogy én azt mondtam, hogy nincsenek érdekellentétek. 
Én meg azzal kezdtem, hogy vannak érdekellentétek, és végre az érdekellentétek 
föloldásának, a normális egyeztetésnek, a valódi kompromisszumok megkötésének a 
helye az lesz, aminek a kezdettől fogva lenni kellett volna: a Fővárosi Közgyűlés. 
Egészen eddig azért nem ez volt, mert a kerületek vezetőinek, a közvetlenül 
megválasztott polgármestereknek nem volt világos és egyértelmű fóruma a Fővárosi 
Közgyűlés - lehettek persze tagjai –, és ezért ezek az egyeztetések nem valódi 
egyeztetések voltak, nem valódi érdekütköztetések voltak. Az új rendszer pedig azt 
teremti meg, hogy azok legyenek.  

Tisztelt Képviselő Úr! Ön most hosszasan fölsorolta az eddigi 
érdekkülönbözőségekből származó problémákat. Most akkor azt szeretné, hogy ne 
változtassunk a rendszeren, vagy azt, hogy változtassunk? Mert az, hogy ne 
változtassunk semmin, és utána fél óráig fölsorolja, hogy milyen problémák 
származtak az eddigi rendszerből, az számomra nehezen kezelhető érv.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bocsánat, Gyüre alelnök úrról megfeledkeztem, 

úgyhogy ha megengedi, képviselő úr, Gyüre alelnök úrnak megadnám a szót, és utána 
következik Hiszékeny képviselő úr. 

Parancsoljon, alelnök úr! 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Visszatérnék még egy gondolattal az arányosság 
kérdésére. Itt most ez a vita elment a működési arányosság kérdésének irányába. 
Szerintem azonban alkotmányossági szempontból ennél a törvénynél nem a 
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működési arányosságot kell vizsgálnunk, hanem azt, hogy maga a választás, az új 
eljárási rend az arányosságot, az arányosság elvét szolgálja-e, avagy sem.  

A törvényjavaslat indokolása egyértelműen azt mondja ki, hogy az eddigi listás 
választás nem jó. De egyértelmű, hogy az eddigi listás választás egy teljesen arányos 
rendszer volt, és az is látható az országgyűlési választások kimenetele alapján, hogy az 
arányos választási rendszer alapján nem biztos, hogy megvan a Fidesz-KDNP 
kétharmados többsége. De ha megváltoztatjuk az arányosságot a választási rendszer 
menetében, letiporjuk, és a győztes mindent visz elve alapján fogjuk majd 
meghatározni, hogy kik kerülnek be a közgyűlésbe, akkor teljesen egyértelmű lehet a 
Fővárosi Közgyűlésbe egy többségi bekerülés. 

Tehát beszélhetünk itt arról, hogy a polgármestereknél figyelembe vesszük, 
hogy mögöttük hány szavazat van, és majd a működés során a szavazatuknál nagyon 
arányosak leszünk; figyelembe vehetjük, hogy a 9 nem polgármester, kompenzációs 
listáról bekerülő képviselőnek megvan-e a többsége vagy nincs meg a többsége, de itt 
nem az a lényeg, hanem a választásnál nincs meg az arányosság, teljesen fel fog 
borulni.  

És beszélhetünk itt arról, Balla képviselő úr, hogy hogyan fog alakulni, hogy ki 
mit fog képviselni, egy biztos, hogy ezzel az új rendszerrel, ezzel az új módszerrel, ha 
ez elfogadásra kerül, alapvetően az arányosság elve fog sérülni és a közvetlenség elve 
fog sérülni. Tehát két klasszikus választójogi alapelv fog sérülni ennek a 
módosításnak az elfogadásával. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Hiszékeny képviselő úr! 
 
HISZÉKENY DEZSŐ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Megpróbálnék egy 

új szempontot behozni a vitába, és ez a választópolgárok szempontja. Azt gondolom, 
ma a budapesti választópolgárok a jelenlegi rendszert érthetőnek és átláthatónak 
tartják, a letett javaslat megítélésem szerint - merthogy megkérdeztem néhányat 
közülük - zavaros, átláthatatlan, egyszerűen nem érthető számukra. Ha valami 
komolyabb kiképzés után mégis érthetővé válik számukra, akkor nyilvánvalóvá válik, 
hogy ez a rendszer aránytalan. Különbséget tesz állampolgár és állampolgár között; 
egészen egyszerűen lefordítva: például az én választókerületem esetében, a Szent 
István körút egyik oldalán, a Lipótvárosban pont négyszer annyit ér egy szavazat, 
mint a Szent István körút másik oldalán, az Újlipótvárosban. És ez ráadásul nemcsak 
a szocialista szavazókra igaz, hanem igaz a fideszes szavazókra is; bizonyára ők is 
elgondolkodnak majd ezen a különlegességen.  

A másik ilyen, ami az előterjesztés indokolásában szerepelt, hogy olcsóbbá 
tehető ez a rendszer, hiszen a kerületben megválasztott polgármestereket a Fővárosi 
Közgyűlésben betöltött szerepük miatt nem kell külön díjazásban részesíteni. Ez 
nyilvánvaló, hogy ez így valóban olcsóbb, de azt mondom, ne álljunk meg itt. Lépjünk 
tovább! Akkor azt javaslom, hogy ezek a kerületi polgármesterek legyenek egyben 
főpolgármester-helyettesek is, vagy bizottsági elnökök, vagy ők a bizottság tagjai. 
Végiggondolt ez az egész történet, hogy hogyan fog ez működni?  

Az én megítélésem szerint, és ha a szakmaiságról esik szó, ez egy 
végiggondolatlan javaslat. Mert a szakmaiság ott kezdődik, hogy megfelelően 
előkészítjük az anyagot. Ezt tíz perccel két óra előtt kaptuk meg. Egy kerületi 
önkormányzatnál, ahonnan én jöttem, ott ez a megoldási javaslat elképzelhetetlen. De 
gondolják végig! Közgyűlésen bizonyára részt vesznek valamennyien: ott sem 
működőképes ez a rendszer. És itt, a parlamentben akarjuk ezt bevezetni elfogadott 
módszerként. Az én megítélésem szerint elfogadhatatlan ez a tárgyalási mód. Tehát 
nem hiszem, hogy ez egy szakmailag megfelelően előkészített anyag, ebből a 
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szempontból vizsgálva ezt a kérdést. Azt kérem, vegyük magunkat komolyan. Ez a 
javaslat, így, ahogy ide letették, teljesen komolytalan. 

A szakmaiságra visszatérve még egy gondolat erejéig. Ha legalább két 
kérdésben felmerül az, hogy alaptörvény-ellenes, hát, az sem a szakmaiság 
csimborasszója. Én azt gondolom, méltatlan hozzánk, hogy ezt egyáltalán 
megtárgyaljuk ilyen előkészítettség után. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Schiffer képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Az a helyzet, én 

abszolút értékelem azt, hogy mind az elnök úr által először bejelentett javaslat, 
amelyik a kompenzációs listán belül próbálja az aránytalanságot kiküszöbölni, illetve 
a most elmondott javaslat, hogy a kerületi polgármesterek között is lakosságszámon 
súlyozna a Fővárosi Közgyűlés a döntéshozatalon belül, ez természetesen bizonyos 
mértékben az aránytalansági aggályokat orvosolja. De az a helyzet, hogy ez külön-
külön, az egyes halmazokban orvosolja az aránytalanságot, tehát azt a kerületek 
közötti aránytalanságot, amivel mi, ellenzéki képviselők érveltünk az általános 
vitában, valóban, többé-kevésbé ez a megoldás rendezi. Sőt, rendezi az is, hogy a 
kompenzációs listán belül alkalmazzuk ezt a Gulyás-féle szorzót. (Derültség.)  

A probléma viszont kettős. A testület egészén, tehát a 33-as halmazon belül egy 
új aránytalanság keletkezik. Mert ha ez a kettős döntéshozatali rendszer van, hogy 
először leszavazunk 33-an, megvan-e egy javaslatnak a többsége, majd nézzük meg 
azt, hogy egyébként a polgármestereken belül megvan-e Budapest lakosságának a 
fiktív többsége, ez viszont azt jelenti, hogy egy új aránytalanság képződik a 
polgármester fővárosi közgyűlési tagok és a kompenzációs listáról bekerült képviselők 
között. 

A másik, amit itt már valamelyik ellenzéki képviselőnek válaszolva elmondott 
Gulyás képviselő úr, hogy az egyenlő mandátum elve csak az Országgyűlésre igaz. 
Ebben formálisan a pozitív jog alapján természetesen igaza van. Csak éppen az a 
helyzet, hogy lehet, hogy az Alaptörvény vagy korábban az alkotmány így, expressis 
verbis kifejezetten csak az országgyűlési képviselők esetében mondta ki az egyenlő 
mandátum elvét, de az a helyzet, hogy az egyenlő mandátum elve akkor is él, és akkor 
is egy alkotmányos alapelv, hogyha ezt így, kifejezetten, mondjuk a helyi 
önkormányzatok esetében nem tartalmazza az Alaptörvény.  

Tudniillik, az egyenlő mandátum elve nem más, mint egy lefordítása a 
választójog egyenlőségének. És ezt senki nem vitatja. És ennek minden egyes 
képviseleti szervnél, nemcsak egy helyi önkormányzatnál, egy köztestületnél is 
érvényesülnie kell. Egy kamarai döntéshozatalon belül is érvényesülnie kell az 
egyenlő mandátum elvének. Egész egyszerűen azért, mert azok, akik törvénynél fogva 
választásra jogosultak, azoknak egyenlő szavazatuk van, egyenlő joguk van, és ebből 
egyetlenegy logikai lépéssel eredeztethető az egyenlő mandátum elve.  

Az egésszel azt akarom mondani, hogy azokat a kifogásokat, amelyek azon 
alapulnak, hogy az egyenlő mandátum elve sérül, nem lehet azzal lesöpörni az 
asztalról, hogy ez pusztán csak így, kifejezetten a parlamentre van előírva az 
Alaptörvényben.  

És még egy apróság. Nagyon tetszetős az a javaslat, amelyik ezt a kétkörös 
döntési mechanizmust írja elő, én nem irigylem a leendő főpolgármestert. Viszont 
úgy halkan megjegyezném, hogy bár egy bekerült fővárosi közgyűlési képviselőnek 
alapvető joga nyilván a szavazás, de hát pontosan tudjuk, hogy sem a parlamentben, 
sem egy képviselő-testületben a képviselői jogok nem merülnek ki a szavazásban. Az 
egy dolog, hogy a szavazatnál értékeli nagyon frappánsan a jogalkotó, hogy melyik 
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kerületnek mekkora a lakosságszáma, de az egyéb képviselői jogok tekintetében az 
aránytalanság továbbra is fenn fog maradni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólási szándék? (Jelzésre:) Szilágyi 

képviselő úr, parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Balla képviselő úr kérdezte, 

hogy akkor tetszik-e a rendszer nekünk, vagy nem teszik. És bocsánat, de elkövettem 
itt, ebben a kérdésben tényleg elkövettem egy nagyon nagy szakmai hibát, mégpedig 
azt, hogy azt hittem, hogy erről nem kell beszélnünk, de rájöttem, hogy kell, mert 
ugye, az általános vita során ezt elmondtuk már folyamatosan, csakhogy Balla 
képviselő úr az általános vitán nem vett részt. Tehát akkor elmondom itt is, hogy mi a 
véleményünk, és azért hibáztam ebben, mert Kucsák képviselő úr velem szemben ül, 
ő viszont részt vett az általános vitán, és akkor egyértelműnek tartottam, hogy akkor 
mindenki tudja, hogy a Jobbiknak mi a véleménye. Balla képviselő úrnak akkor 
elmondom, mert ő nem volt ott az általános vitán, ahol elmondtuk, hogy nem tartjuk 
jónak a jelenlegi rendszert. Nem tartjuk jónak azt, hogy egy országban egyedüliként 
Budapesten van kétszintű önkormányzatiság, sőt, ki van egészítve ez a kétszintű 
önkormányzatiság a kormányhivatalok megjelenésével. Azt mondtuk, hogy igen, ez 
nem biztos, hogy jó rendszer, hiszen nagyon sok helyen átfedések vannak, akár 
hatáskörökben, akár jogokban, akár kötelezettségekben, és ezen változtatni kell.  

De ami ellen mi felszólalunk, az az, hogy ne négy hónappal az önkormányzati 
választás előtt változtassunk ezen, és ne csak a választáshoz nyúljunk hozzá, tehát a 
választási rendszert próbáljuk meg megváltoztatni, hanem lett volna négy év, az előző 
négy évben is le lehetett volna ülni erről beszélni, de van még idő a következő négy 
évben is. Üljünk le, vonjuk be a civil szervezeteket, vonjuk be az önkormányzatokat, a 
kormányhivatalokat, vonjunk be minden illetékest abba, hogy hogy tudnánk minél 
jobban, minél egységesebben és tényleg a felé a cél felé tendálva, hogy a főváros minél 
normálisabban működjön, minél megfelelőbb költségvetéssel. Erre mi nyitottak 
vagyunk. A Jobbik Magyarországért Mozgalom változtatni szeretne a jelenlegi 
rendszeren, de nem négy hónappal a választások előtt és nemcsak kimondottan a 
választást célzó változtatásokkal. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Bárándy alelnök úr! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Én fontolgattam egy ideig, hogy nem szólok ehhez a 
vitához. Tudom, sokan örültek volna, ha ezt megtartom. De elhallgatva a vitát, egy 
picit emlékeztet ez arra, mint ami annak idején a büntetőjogi kodifikációs 
bizottságban folyt, amikor volt egy nagy ötlet arra vonatkozóan - mellesleg zárójelbe 
teszem, a szakma semelyik része nem támogatta -, hogy a társadalomra veszélyesség 
kikerüljön a Btk.-ból. És akkor elkezdte a kodifikációs bizottság keresni azt, hogy 
hogyan lehet ezt technikailag megoldani. (Moraj a Jobbik oldaláról.) Professzorok 
gondolkodtak, nem jutott eszükbe semmi érthető, jó megoldás. Hazamentek, megint 
egy körben gondolkodtak, és akkor sem jutott az eszükbe. A vége az lett a történetnek, 
hogy azt mondták, hogy mivel nincs ennél jobb, ami most eszünkbe jutna, hát 
maradjon. Én ezt javaslom tisztelettel ebben a témakörben is.  

Azt látjuk, hogy előterjesztettek önök egy javaslatot, amit - úgy tűnik - nem 
gondoltak át megfelelően. Ehhez most már a harmadik olyan módosító javaslat jön 
be, amelyik érdemben is nagyon nagyot változtatna az eredeti javaslaton. Volt egy 
arányos rendszer, amit önök meg kívánnak változtatni. Rájöttek arra, hogy ennek az 
arányosságnak a felszámolása bizony alkotmányos problémákat tud okozni. Ehhez 
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képest most már a harmadik körben variáljuk ad hoc jelleggel ezt a javaslatot annak 
érdekében, hogy az eredeti javaslatból mégis maradjon valami, de hát azért ezt az 
alkotmányos problémát mégis meg tudjuk oldani.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Ha azt látjuk, hogy valami ennyire nincsen 
kidolgozva, valami ennyire nincsen átgondolva, akkor én azt gondolom, az a helyes 
megoldás, ha addig, ameddig jobb ötlet nincsen, ameddig egy konszenzusos, 
koherens rendszer legalább az önök közti, kormánypárti képviselők közti konszenzus 
nem állapítható meg, és egy, a jelenleginél jobb rendszert nem sikerül kidolgozni, 
addig hagyjuk meg a régit. Ez a vita, ami ma itt, a Törvényalkotási bizottság előtt 
folyik, pontosan erre a jelenségre világít rá.  

Az nem normális dolog, hogy bejövök ide a bizottság ülésére, és akkor még 
nem tudom azt, hogy egyébként azt a javaslatot, amit itt tárgyalni fogunk, azt egy 
gyökeresen átalakító másik módosító javaslat fogja módosítani. Nem akarom - még 
egyszer mondom - hosszúra nyújtani a dolgot, de ez a körülmény, ezek a körülmények 
engem egyetlenegy dologról tudnak meggyőzni, hogy lehet változtatni a régi 
rendszeren, nem feltétlenül kőbe vésett dolog az, hogy úgy kell az önkormányzati 
választásoknak történnie, ahogy most az önkormányzati választójogi törvény, illetve a 
választási eljárási törvény tartalmazza, de ezt meg kell előznie egy normális szakmai 
előkészítésnek, egy normális szakmai vitának. És amikor valami koherens összeállt a 
fejekben, akkor érdemes ezt törvényalkotással átvinni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további hozzászólási szándék? (Nincs jelentkező.) 

Ha nincsen, akkor szavazzunk! Az előterjesztő támogatja-e?  
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Igen, támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztőnek megadom a szót, ha reagálni szeretne. (Jelzésre:) 

De bocsánat, egy mondatot, mert jelzik nekem, hogy az indoklást ki kellene 
egészíteni, és akkor ezt most én szóban megteszem, hogy a 21. pontnál nem szerepel 
az, hogy a sarkalatossági záradékot módosítjuk, de egyébként ez technikai módosítás, 
csak az indokolásból kimaradt. Erre tekintettel kérem majd képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak a javaslatról, és megadom előterjesztőként Vas Imrének a szót. 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Arra hívnám fel képviselőtársaim 

figyelmét, hogy egy-egy probléma mögött ugyanaz a választópolgár áll, tehát célszerű, 
ha a polgármesterek is tagjai a Fővárosi Közgyűlésnek, és nincs olyan helyzet, mint 
ami ma van, vagy különösen az előző ciklusban, hogy van olyan képviselő vagy 
polgármester, aki országgyűlési képviselő és fővárosi képviselő is és polgármester is, 
van, aki csak fővárosi képviselő, van, aki csak országgyűlési képviselő, van, aki egyik 
sem. Tehát itt a lobbizási képességet hasonló szintre emeli, mert minden fővárosi 
polgármester tagja lesz a Fővárosi Közgyűlésnek. És mondom, ezt az indokolja, hogy 
ugyanaz a választópolgár áll mindegyik mögött (Moraj a Jobbik oldala felől.), és… 

 
ELNÖK: Kérem képviselőtársaimat, hogy az előterjesztőt is tiszteljük meg 

azzal, hogy meghallgatjuk az ő véleményét. A jobbikos frakciót is kérem erre.  
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): És a kerületi vagy egyébként a települési képviselő-

testületek választása most sem arányos választás. Ott is 7-8-10-12 önkormányzati 
képviselő van egy körzetben, aki egy szavazattal többet kapott a többinél, ő vitte. 
Tehát nem is értem ezt a felvetett problémát, úgyhogy kérem képviselőtársaimat, 
támogassák a módosító indítványt.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor most kérem képviselőtársaimat, hogy 
szavazzunk a Törvényalkotási bizottság által benyújtandó módosító indítványról.  

Ki az, aki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) Huszonnégy igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Öt. Ki az, aki tartózkodik? (Senki sem 
jelentkezik.) Tehát 24 igen és 5 nem szavazat mellett a bizottság a módosító javaslatot 
támogatta. 

Most erre tekintettel az összegző módosító javaslat benyújtásáról határozunk. 
Kérem képviselőtársaimat, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően a bizottság 
elnökét annak megfelelően legyenek szívesek felhatalmazni az összegző módosító 
javaslat aláírására, hogy az Igazságügyi bizottság 1. pont alatti módosító indítványát 
tartalmazza, illetve a most benyújtott módosító javaslatot 1-től a 21. pontig az 
elfogadottak szerint.  

Kérem, hogy szavazzanak az összegző módosító javaslat benyújtásáról! 
(Szavazás.) Huszonöt igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Hat nem 
szavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) 25 igen és 6 nem szavazat 
mellett a bizottság összegző módosító javaslat benyújtásáról döntött.  

Külön kérem, hogy a felhatalmazásról is szavazzunk, tehát hogy ezt az összegző 
módosító javaslatot aláírhassam és a házelnök úrnak megküldhessem. Ki az, aki ezt 
támogatja? (Szavazás.) Huszonhat igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki 
sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) A bizottság 26 igen 
szavazattal, egyhangúlag ezt támogatta.  

Kérem, hogy az összegző jelentésről is szavazzunk. Ki az, aki az összegző 
jelentés elfogadását támogatja? (Szavazás.) Huszonhat igen szavazat. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Hat nem szavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Senki sem 
jelentkezik.) 26 igen és 6 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a bizottság az 
összegző jelentést elfogadta. 

Előadót kell jelölnünk. Kara Ákos képviselőtársunkat javaslom előadónak. 
Kérdezem, hogy a bizottság támogatja-e az ő személyét! (Szavazás.) Huszonhét igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodik? 
(Senki sem jelentkezik.) A bizottság 27 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta Kara 
Ákos bizottsági előadói jelölését.  

Kisebbségi előadót később is állíthat az ellenzék. (Dr. Tóth Bertalan: Később!) 
Később bejelenti az ellenzék a kisebbségi előadót.  

Elnöki zárszó 

Mindezekre tekintettel köszönöm a képviselőtársaimnak a mai munkát, az 
ülést berekesztem. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 02 perc) 

 
 
 
 
 
  Gulyás Gergely 

a bizottság elnöke 
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