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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 16 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Meghívottak! Köszöntöm a bizottság valamennyi 
tagját és a meghívottakat az Igazságügyi bizottság ülésén. Mindenekelőtt köszöntöm 
bizottságunk új tagját, Fülöp Erik képviselőtársunkat, független képviselőt.  

A bizottság ülését ezennel megnyitom. Ismertetem a helyettesítések rendjét. 
Kovács Zoltán alelnök úr helyettesíti Czunyiné dr. Bertalan Juditot, Bajkai István 
helyettesíti Becsó Károly képviselőtársunkat, jómagam helyettesítem Demeter Zoltán 
képviselőtársunkat és Vitányi István alelnök úr helyettesíti Vigh László 
képviselőtársunkat. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

Soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendi 
javaslat módosítására vonatkozó indítvány nem érkezett. Kérdezem a bizottság 
tagjait, van-e valakinek a napirendi javaslattal kapcsolatban észrevétele. (Senki sem 
jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Akkor a napirend elfogadásáról kell döntenünk. 
Kérdezem, ki támogatja a napirendi javaslat elfogadását. (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy egyhangúlag, 11 szavazattal a bizottság a napirendet elfogadta. 

A székelyek Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítására 
irányuló kezdeményezésről szóló H/2158. számú határozati javaslat 
(Részletes vita a HHSZ 88. § (3) bekezdése és 44-45. §-a alapján) 

Soron következik első napirendi pontunk megtárgyalása, vagyis a székelyek 
Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezésről szóló 
H/2158. számú határozati javaslat kijelölt bizottságként történő megtárgyalása a 
határozati házszabály 88. § (3) bekezdése, valamint 44. és 45. §-a alapján. A 
határozati házszabály 88. § (3) és (4) bekezdése alapján a honos népcsoporttá 
nyilvánításra irányuló javaslatok tárgyalására kijelölt bizottság, jelen esetben az 
Igazságügyi bizottság, az általa benyújtott határozati javaslat tekintetében kijelölt 
bizottságnak minősül. Mivel az indítványhoz képviselői módosító javaslat nem 
érkezett és a bizottság saját módosítási szándékot nem fogalmazott meg, így a 
részletes vita egy szakaszból áll, vagyis a javaslatnak a határozati házszabály 44. §-
ában meghatározott szempontok szerinti vizsgálatára kerül sor. Felhívom 
képviselőtársaim figyelmét, hogy a vitában előterjesztőként és kijelölt bizottságként is 
állást kell foglalnunk, melyre egy szavazás keretében a tárgyalás végén kerül majd sor. 
Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) 
Jelentkezőt nem látok. 

Most szavazás következik. Mint ahogy a vita elején jeleztem, a jelen szavazással 
a bizottság mind az előterjesztői, mind a kijelölt bizottsági álláspontot kifejezi. 
Kérdezem tehát a bizottságot, hogy előterjesztői és kijelölt bizottsági véleménye 
szerint a határozati javaslat megfelel-e a házszabály rendelkezéseinek. Ki az, aki ezzel 
egyetért? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy egyhangúlag, 11 igen 
szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a határozati 
házszabály 44. §-ában foglaltaknak. 

Most a részletes vita lezárásáról kell döntenünk. Kérdezem tehát 
képviselőtársaimat, hogy lezárják-e az előterjesztés részletes vitáját. Ki az, aki 
egyetért? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy egyhangúlag, 11 igen 
szavazattal a bizottság a részletes vitát lezárta. 
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Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a plenáris ülésen a bizottsági jelentések 
vitájában a bizottságot előterjesztőként személyesen kívánom képviselni. Ezen 
túlmenően kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy kíván-e kijelölt bizottságként a 
plenáris ülésen a bizottsági jelentések vitájában előadót állítani. (Senki sem 
jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Ezzel a napirendi pont tárgyalását lezárom. 

Az orosz közösség Magyarországon honos népcsoporttá 
nyilvánítására irányuló kezdeményezésről szóló H/2159. számú 
határozati javaslat  
(Részletes vita a HHSZ 88. § (3) bekezdése és 44-45. §-a alapján) 

Soron következik a második napirendi pontunk megtárgyalása, vagyis az orosz 
közösség Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló 
kezdeményezésről szóló H/2159. számú határozati javaslat kijelölt bizottságként 
történő megtárgyalása a határozati házszabály 88. § (3) bekezdése, valamint 44-45. §-
a alapján. Az indítvány tárgyalására az előző napirendi pontnál ismertetett 
szabályokat kell alkalmazni. Mivel az indítványhoz képviselői módosító javaslat nem 
érkezett és a bizottság saját módosítási szándékot sem fogalmazott meg, így a 
részletes vita egy szakaszból áll, vagyis a javaslatnak a határozati házszabály 44. §-
ában meghatározott szempontok szerinti vizsgálatára kerül sor. Felhívom 
képviselőtársaim figyelmét, hogy az előző napirendi ponthoz hasonlóan a jelen 
indítvány esetén is előterjesztői és kijelölt bizottsági állásfoglalás kialakítása 
szükséges, melyre ugyancsak egy szavazás keretében a tárgyalás végén kerül majd sor.  

Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Szavazás.) Jelentkezőt 
nem látok. A vitát lezárom. Szavazás következik.  

Mint ahogyan azt a vita elején jeleztem, a jelen szavazásnál a bizottság mind 
előterjesztői, mind kijelölt bizottsági álláspontját kifejezi. Kérdezem tehát a 
bizottságot, hogy előterjesztői és kijelölt bizottsági véleménye szerint a határozati 
javaslat megfelel-e a házszabály rendelkezéseinek. Ki az, aki egyetért ezzel? 
(Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 9 igen, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a bizottság úgy 
döntött, hogy az előterjesztés megfelel a házszabály 44. §-ában foglaltaknak.  

Most a részletes vita lezárásáról kell döntenünk. Kérdezem képviselőtársaimat, 
hogy lezárják-e az előterjesztés részletes vitáját. Ki ért egyet ezzel? (Szavazás.) Ki 
nem? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 9 igen 
szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodással a bizottság a részletes vitát lezárta. 

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy ezen indítványnál is előterjesztőként 
kívánom a bizottságot képviselni a plenáris ülésen. Ezen túlmenően kérdezem kíván-e 
kijelölt bizottságként a plenáris ülésen a bizottsági jelentések vitájában a bizottság 
előadót állítani. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Ezzel ezt a napirendi 
pontot is lezárom. 

Egyes törvényeknek a magánélet védelméhez szükséges 
módosításáról szóló T/1728. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik a harmadik napirendi pontunk, egyes törvényeknek a 
magánélet védelméhez szükséges módosításáról szóló T/1728. számon Gyurcsány 
Ferenc, Arató Gergely, DK, és képviselőtársai által benyújtott törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételéről való döntés. Arató Gergely képviselőtársunk az előterjesztők 
képviseletében jelen van. Kérdezem, kívánja-e szóban is indokolni a javaslatot. (Arató 
Gergely: Igen.) Igen, megadom a szót az előterjesztő úrnak. Tessék parancsolni! 
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Arató Gergely szóbeli kiegészítése 

ARATÓ GERGELY (DK) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A 
javaslat különösen jól sikerült darabja annak a hat törvényjavaslatból álló csomagnak, 
amellyel megpróbáltuk a jogállamiság roskadozó épületét megtámasztani. 

Ez a javaslat alapvetően arra vonatkozik, hogy megoldjuk azokat a jogszabályi 
problémákat, amelyek a megfigyelésekkel, a magánélet védelmével kapcsolatosan 
merülnek fel, tehát amelyek lehetővé teszik, hogy különböző kiskapukon keresztül 
meglehetősen széles körben folyhasson ellenőrzés nélkül megfigyelés. Ezeket a 
kiskapukat bezárjuk. Egyrészt a TEK-től elvennénk a külön jogosítványokat, hiszen az 
rendőri szervezet, amelyre a rendőrségi törvénynek kell vonatkoznia és nem más 
jogszabályoknak, másrészt a sürgősséggel elrendelt megfigyelések esetében is 
bevezetnénk az utólagos bírói kontrollt annak érdekében, hogy itt se bírói kontroll 
nélkül történjen a megfigyelések elrendelése, hanem az igazságügyi miniszteri 
engedélyezés után 72 órán belül egy bírósági kontrollra kerüljön sor. Harmadrészt 
pedig az előkészítő szakaszt a büntetőeljárásnál jelentős mértékben korlátoznánk a 
súlyosabb bűncselekményekre, az ennek a keretében való adatgyűjtések pedig csak a 
legsúlyosabb bűncselekményekre, hiszen ez egy garanciálisan jóval gyengébben 
alátámasztott eljárás, mint a büntetőeljárás önmagában. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy a 

tárgysorozatba vételről történő bizottsági határozathozatal funkciója kizárólag annak 
eldöntésére irányul, hogy az indítvánnyal az Országgyűlés érdemben foglalkozni 
kíván-e. 

Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) 
Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom. Kérdezem képviselőtársunkat, hogy 
előterjesztőként kívánna-e még szólni. (Arató Gergely: Nem.) Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételét. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Két igen szavazat. Ki nem? (Szavazás.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 2 igen, 8 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett a bizottság a törvényjavaslatot nem vette tárgysorozatba. 

A határozati házszabály értelmében a bizottság a tárgysorozatba vétel 
kérdésében hozott döntéséről házelnök urat írásban értesíti. Ezzel ezt a napirendi 
pontot is lezárom. 

Egyebek 

Soron következik negyedik napirendi pontunk, az egyebek megtárgyalása. 
Tájékoztatom képviselőtársainkat, hogy bizottságunk 2018. novemberi bécsi 
delegációjának névsora összeállt. Mivel az ellenzéki képviselőtársaink közül 
határidőben csak Varga-Damm Andrea képviselő asszony jelezte részvételi szándékát, 
így a részvétel lehetőségét a még határidőn belül jelentkező további egy kormánypárti 
képviselő számára biztosítottam. Így a külügynek leadtam a delegáció névsorát, amely 
a következőképpen néz ki: a delegációvezető én vagyok, részt vesz rajta Czunyiné 
Bertalan Judit alelnök, Kovács Zoltán alelnök, valamint Bajkai István és Varga-
Damm Andrea. 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy soron következő ülésünkre várhatóan 2018. 
november 6-án, kedden, 10 órai kezdettel kerül sor.  
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Az ülés berekesztése 

Kérdezem a bizottság tagjaitól, van-e további javaslatuk, észrevételük. (Senki 
sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. A mai bizottsági ülésünket ezennel 
berekesztem és köszönöm a részvételüket. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 32 perc) 

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 
 
 


