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Napirendi javaslat  
 

1. A Magyarországot megillető egyenlő elbánásról szóló határozati javaslat 

(H/11729. szám)  

(Rogán Antal, Gulyás Gergely és Kocsis Máté (Fidesz)  képviselők önálló 

indítványa)  

(Módosító javaslatok megvitatása a HHSZ 128/B. § (4) bekezdés szerinti 

eljárásban)  

 

2. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Gulyás Gergely (Fidesz)  
Dr. Szakács Imre (Fidesz)  
Dr. Varga István (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz)  
Dr. Ipkovich György (MSZP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) Gulyás Gergelynek (Fidesz)  
Kozma Péter (Fidesz) dr. Szakács Imrének (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) dr. Cser-Palkovics Andrásnak (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz) dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz)  
Székyné dr. Sztrémi Melinda (Fidesz)  dr. Vitányi Istvánnak (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
D. Botka László (MSZP) dr. Ipkovich Györgynek (MSZP)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
Dr. Győri Enikő államtitkár (Külügyminisztérium)  
 

Megjelent  
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 19 óra 19 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Bár 19 óra 15 perckor érkezett a módosító javaslat, mégis arra 
teszek indítványt, hogy a szóban összehívott bizottsági ülést tartsuk meg, és döntsünk 
érdemben a módosító javaslatról.  

A helyettesítés rendje a következő: Vas Imre képviselő úr Zsiga Marcell képviselő 
urat, Szakács Imre képviselő úr Kozma Péter képviselő urat, Vitányi István képviselő úr 
Székyné Sztrémi Melinda képviselő asszonyt, Papcsák Ferenc alelnök úr Molnár Attila 
képviselő urat, Ipkovich György képviselő úr Botka László képviselő urat helyettesíti, 
jómagam Mátrai Márta képviselő asszonyt helyettesítem. 

A bizottsági ülés keretében egy napirendi pontra teszek javaslatot: ugyanúgy a 
H/11729. számú, a Magyarországot megillető egyenlő elbánásról szóló határozati javaslatra.  

Miután napirend-kiegészítésre indítvány nem érkezett, határozathozatal következik. 
Kérdezem, ki az, aki a napirendi javaslatot elfogadja. (Szavazás.) 15 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadta a bizottság a napirendet. 

A Magyarországot megillető egyenlő elbánásról szóló határozati javaslat (H/11729. 
szám); módosító javaslatok megvitatása a HHSZ 128/B. § (4) bekezdés szerinti 
eljárásban 

Soron következik ez a bizonyos egy módosító indítvány: Szilágyi László és Karácsony 
Gergely képviselő uraknak az időpontból is látható módosító indítványa. Gulyás Gergely 
képviselő urat kérdezem az előterjesztői álláspontról. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. A javaslat az 

Országgyűlés tekintélyével összeegyeztethetetlen módosításokra tesz javaslatot, ezért nem 
értek vele egyet. És tudjuk be annak a frusztrációnak, hogy a Bajnai Gordon ellen alakult 
LMP-t eláruló képviselők ma már Bajnai Gordonnal egy csapatban vannak, és ebből adódó 
frusztrációikra legyünk tekintettel. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. GYŐRI ENIKŐ államtitkár (Külügyminisztérium): A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány sem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja 

a módosító indítványt? (Szavazás.) 2-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

További módosító indítványokról, sem időn belül, sem időn túl nem tudunk. Úgyhogy 
ezzel a napirendi pontot lezárom és a bizottsági ülést berekesztem. 

Most már nem mondok el semmit, csak mindenkinek szép estét kívánok. (Derültség.)  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 19 óra 24 perc)  
  

Dr. Cser-Palkovics András 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


