
 
Ikt.sz.: AIB/89/2013. 

AIB-31/2013. sz. ülés 
(AIB-208/2010-2014. sz. ülés) 

 

 

J e g y ző k ö n y v  

az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának 
2013. június 18-án, kedden, 9.00 órakor  

az Országház főemelet 58. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 



- 2 - 

Tartalomjegyzék  

 

 

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 5 

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994.(IX. 30.) OGY határozat 
módosításáról szóló határozati javaslat (H/11532. szám) 5 

Egyebek 6 

 



- 3 - 

Napirendi javaslat  
 

1. Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 

módosításáról szóló határozati javaslat (H/11532. szám)  

(Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság önálló indítványa)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

(Előterjesztőként) 

2. A büntetőeljárások időszerűségének javítása érdekében szükséges egyes törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11523. szám)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)   

 

3. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Kozma Péter (Fidesz)  
Székyné dr. Sztrémi Melinda (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)  
Dr. Varga István (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Gruber Attila (Fidesz) dr. Varga Istvánnak (Fidesz)  
Gulyás Gergely (Fidesz) dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) dr. Cser-Palkovics Andrásnak (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz) Kozma Péternek (független)  
Dr. Szakács Imre (Fidesz) dr. Vitányi Istvánnak (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz) dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Pősze Lajos (független) dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9.00 óra)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Megkezdjünk munkánkat.  

A kiküldött napirendi javaslathoz képest egy napirend-kiegészítésre teszek indítványt: 
a 2. pontban a T/11523. számú, a büntetőeljárások időszerűségének javítása érdekében 
szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat levételét javasolom a 
napirendről, tekintettel arra, hogy kapcsolódó módosító javaslat nem érkezett.  

A helyettesítési rend tekintetében: Turi-Kovács Béla képviselő úr Pősze Lajos 
képviselő urat helyettesíti, Vas Imre képviselő úr Zsiga Marcell képviselő urat, Kozma Péter 
képviselő úr Molnár Attila képviselő urat, Papcsák Ferenc alelnök úr Gulyás Gergely 
képviselő urat, jómagam Mátrai Márta képviselő asszonyt helyettesítem, Vejkei Imre 
képviselő úr Székyné dr. Sztrémi Melinda képviselő asszonyt, polgármester asszonyt 
helyettesíti.  

További napirend-kiegészítésre indítvány nem érkezett. Kérdezem, ki az, aki ezzel a 
módosítással elfogadja a napirendet. (Szavazás.) 16 fő elfogadta a napirendi javaslatot. 
Vitányi István képviselő úr Szakács Imre képviselő urat helyettesíti. 

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994.(IX. 30.) OGY határozat 
módosításáról szóló határozati javaslat (H/11532. szám) 

Soron következik tehát az 1. napirendi pontban az egyes házszabályi rendelkezésekről 
szóló H/11532. számú javaslat.  

Az 1. pontban Varga István képviselő úr módosító indítványát tárgyaljuk. Varga 
István képviselő úré a szó. 

 
DR. VARGA ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! A 1. számú módosító 

indítványomat visszavonom. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor a képviselő úr a módosító indítványt visszavonta. 
A 2. pontban jómagam nyújtottam be módosító indítványt. Hozzászólási szándékot 

nem látok.  
Kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e a módosító indítványt. (Szavazás.) 16 igen 

szavazattal a bizottság ezt egyhangú szavazással támogatta. 
A 3. pontban jómagam nyújtottam be szintén módosító indítványt. Kérdezem, hogy 

van-e kérdés, észrevétel. (Senki sem jelentkezik.) Nincsen. 
Kérdezem, hogy támogatja-e a bizottság. (Szavazás.) 16 igen szavazattal a bizottság 

támogatja. 
A 4. pontban Kovács Zoltán képviselő úr nyújtott be módosító indítványt. Itt mi most 

előterjesztők vagyunk, tehát vagy támogatjuk, vagy nem, az egyharmad tekintetében ennek 
most itt nincs jelentősége, annak majd a mentelmi bizottságban lesz jelentősége.  

Kérdezem, hogy ki támogatja ezt a módosító indítványt. (Szavazás.) Senki, így a 
bizottság mint előterjesztő nem támogatja. 

Az 5. számú módosító indítványt Varga István képviselő úr nyújtotta be. Kérdezem, 
hogy ki támogatja. (Szavazás.) Ezt sem támogatja senki, így a bizottság előterjesztőként nem 
támogatja. Ezzel a módosító indítványok szavazásán túljutottunk. 

Szeretném tájékoztatni a bizottságot arról, hogy a bizottság mai döntésének 
megfelelően fogom tájékoztatni az Országgyűlést a Hhsz. 106. § (4) bekezdés szerinti 
kötelezettség teljesítése érdekében.  

Köszönöm, ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. 
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Egyebek 

Az egyebekben Rubovszky György képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelettel nekem az a kérésem, hogy - mi 

biztonsági okokból fél tízre tűztük ki a mentelmi bizottság tárgyalását, de kénytelen vagyok 
az időpontot megvárni, mert a honlapon fél tíz szerepel -mivel úgy néz ki, hogy ketten 
megyünk a bizottsági ülésre Varga képviselő úrral, valaki jöjjön már át a mentelmi 
bizottságba, itt leszünk a Külügyi bizottság termében. (Dr. Cser-Palkovics András 
jelentkezik.)  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm, akkor én fogom képviselni a bizottságot előterjesztőként.  
Az egyebekben további hozzászólási szándékot nem látok. Mostani tudásom szerint 

csütörtökön, 11 órakor lesz bizottsági ülés a zárószavazások előkészítése tekintetében. 
Biztosra mondható már, hogy kell tartanunk csütörtökön, 11 órakor bizottsági ülést. 
Köszönöm. 

Ezzel ezt a napirendi pontot és a bizottsági ülést is berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 6 perc) 

 

 Dr. Cser-Palkovics András  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra 

 


