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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 02 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 
megjelent tagját és a meghívottakat az Igazságügyi bizottság ülésén. Különösen 
köszöntöm Demeter Zoltán képviselőtársunkat, akit betegsége után újra körünkben 
üdvözölhetünk. (Demeter Zoltán: Köszönöm szépen.)  

A bizottság ülését ezennel megnyitom. A mai ülésre helyettesítési megbízást 
senki nem adott le. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

Soron következik a mai ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendi 
javaslat módosítására vonatkozó indítvány nem érkezett. Kérdezem a bizottság 
tagjait, van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatban bármilyen javaslata, 
észrevétele. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Így kérdezem a bizottság 
tagjait, ki támogatja a napirendi javaslat elfogadását. (Szavazás.) Tizenkettő igen. 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta. 

Egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló T/2930. számú törvényjavaslat  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

Soron következik 1. napirendi pontunk megtárgyalása, vagyis az Egyes belügyi 
tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/2930. számú 
törvényjavaslat részletes vitájának lefolytatására irányuló döntés kialakítása a HHSZ 
32. § (2) bekezdése alapján.  

A bizottsági ülés összehívásával egyidejűleg megküldtem tisztelt 
képviselőtársaimnak a tárgyalásra javasolt szakaszokra tett indítványomat. A 
megjelölt paragrafusok a bizottság feladatkörébe tartozó, adatvédelmi kérdésekkel és 
elektronikus közigazgatással kapcsolatos jogszabályok módosítását érintik.  

Felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy a bizottságnak most csak az a 
feladata, hogy eldöntse, kíván-e részletes vitát folytatni a törvényjavaslatról vagy sem. 
Az érdemi vita lefolytatására később lesz lehetőség. 

Megnyitom a vitát. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Nincs 
jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom. 

Határozathozatal 

Kérdezem képviselőtársaimat, támogatják-e, hogy a bizottság részére 
megküldött paragrafusok vonatkozásában az Igazságügyi bizottság folytasson le 
részletes vitát. Aki egyetért ezzel? (Szavazás.) Tizenkettő igen. Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a részletes vita lefolytatására tett javaslatot elfogadta. Ezzel az 1. 
napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Soron következik 2., utolsó napirendi pontunk, az egyebek megtárgyalása. 
Mint ahogy arról már tájékoztattam a tisztelt bizottságot, soron következő ülésünkre 
2018. november 6-án, kedden, 12 órai kezdettel kerül sor.  
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Az ülés berekesztése 

Kérdezem a bizottság tagjait, van-e további javaslatuk, észrevételük. (Nincs 
ilyen jelzés.) Amennyiben nincs, akkor a mai ülést berekesztem. Köszönöm, hogy 
eljöttek. Szép napot kívánok mindenkinek! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 06 perc)  

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 
 


