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Napirendi javaslat 

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozatnak a 
lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló 
2018. évi CXXXII. törvénnyel összefüggő módosításáról szóló határozati javaslat 
(H/4819. szám)  
(Dr. Bajkai István (Fidesz), dr. Vejkey Imre (KDNP), Hende Csaba (Fidesz) és 
Demeter Zoltán (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 30 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Meghívottak! 
Köszöntöm a bizottság valamennyi tagját és a meghívottakat az Igazságügyi bizottság 
ülésén.  

A bizottság ülését ezennel megnyitom, és köszöntöm ülésünkön a bizottságunk 
új alelnökét, Jakab Péter urat ezúton is. (Jakab Péter: Köszönöm szépen.)  

Ismertetem a helyettesítések rendjét: Demeter Zoltán képviselőtársunk 
helyettesíti Bajkai István képviselőtársunkat, Vigh László képviselőtársunk pedig 
Becsó Károly képviselőtársunkat. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  

Most 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. (Nincs ilyen jelzés.) 
Jelentkezőt nem látok. Akkor most a napirendünk elfogadásáról kell döntenünk. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a napirendi javaslat elfogadását. 
Aki igen? (Szavazás.) Tizenegy. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy egyhangúlag, 
11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a bizottság a napirendet 
elfogadta. 

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY 
határozatnak a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az 
egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 
2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló 2018. évi CXXXII. 
törvénnyel összefüggő módosításáról szóló H/4819. számú 
határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik az első és egyetlen napirendi pontunk: az egyes házszabályi 
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozatnak a lelkiismereti és 
vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 
jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló 2018. évi CXXXII. 
törvénnyel összefüggő módosításáról szóló H/4819. számon Bajkai István, Hende 
Csaba, Demeter Zoltán, Fidesz, és jómagam, KDNP, által benyújtott határozati javaslat 
tárgysorozatba vételéről való döntés.  

Úgy látom, az előterjesztők közül Demeter Zoltán képviselőtársunk itt van. 
Kérdezem képviselőtársunkat, kívánja-e nagyon röviden indokolni a javaslatot. 
(Jelzésre:) Úgy látom, igen. Megadom a szót, tessék parancsolni! 

Demeter Zoltán szóbeli kiegészítése 

DEMETER ZOLTÁN (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Egy rövid módosítási indítványról van szó. Tudjuk, hogy az Országgyűlés 
2018. december 12-én fogadta el a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az 
egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. 
törvény módosításáról szóló törvényt. Ez a módosítás úgy szólna, hogy az új egyházi 
szervezetrendszerben a bevett egyház kivételével a vallási közösségek egyházi jogi 
személlyé való minősítésére az eddigi elismerési eljárás helyett bírósági 
nyilvántartásba vétellel kerül sor.  

Röviden ennyit kívántam elmondani. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát ahogy képviselőtársunk mondta, a határozati 

házszabályt igazítjuk ehhez a törvényi rendelkezéshez. (Arató Gergely megérkezik az 
ülésre.)  

Felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy a tárgysorozatba vételről történő 
bizottsági határozathozatal funkciója kizárólag annak eldöntése, hogy az indítvánnyal 
az Országgyűlés érdemben kíván-e foglalkozni. 

Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Arató 
Gergely képviselőtársunkat is tisztelettel köszöntöm, aki közben megérkezett. 
Jelentkezőt nem látok. Arató Gergely képviselőtársunkat kérdezem, kíván-e 
hozzászólni. (Arató Gergely jelzésére:) Nem, köszönöm szépen. Amennyiben nem, 
akkor a vitát lezárom. 

Kérdezem az előterjesztőt, kíván-e még valamit mondani. (Demeter Zoltán 
jelzésére:) Nem. Köszönöm. 

Határozathozatal 

Szavazás következik. Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a határozati 
javaslat tárgysorozatba vételét. Aki egyetért ezzel? (Szavazás.) Kilenc. Aki nem? 
(Szavazás.) Egy. Aki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő. Köszönöm. Megállapítom, hogy 
9 igen, 1 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett a bizottság a határozati javaslatot 
tárgysorozatba vette. 

A határozati házszabály értelmében a bizottság a tárgysorozatba vétel 
kérdésében hozott döntéséről házelnök urat írásban értesíti. Ezzel az egyetlen 
napirendi pontunkat lezárom. 

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy soron következő ülésünkre várhatóan 
2019. március 12-én, kedden 10 órai kezdettel kerül sor.  

Kérdezem a bizottság tagjait, van-e további javaslatuk, észrevételük. (Nincs 
ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Köszönöm. 

Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincs további hozzászólás, a bizottság ülését berekesztem. 
Mindenkinek köszönöm a részvételét, és szép napot kívánok! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 36 perc)  

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 
 


