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(EMBCB-6/2010-2014.)

J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának
2010. június 7-én, hétfőn, 12 órakor

az Országház főemelet 61. számú tanácstermében
megtartott üléséről

                                                
∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában
megtalálható.
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Napirendi javaslat
1. A kisebbségi önkormányzati képviselők számának csökkentése érdekében

szükséges törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/89. szám)
(Dr. Hargitai János és Szászfalvi László (KDNP) képviselők önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása)
(Első helyen kijelölt bizottságként)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:   Dr. Lukács Tamás elnök (KDNP)

 Dr. Gulyás Gergely alelnök (Fidesz)
 Szabó Tímea alelnök (LMP)
 Berényi László (Fidesz)
 Demeter Zoltán (Fidesz)
 Ékes Ilona (Fidesz)
 Farkas Flórián (Fidesz)
 Gajda Róbert (Fidesz)
 Kővári János (Fidesz)
 Varga László (KDNP)
 Lendvai Ildikó (MSZP)
 Nyakó István (MSZP)
 Kulcsár Gergely (Jobbik)
 Mirkóczki Ádám (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Csöbör Katalin (Fidesz) Demeter Zoltánnak (Fidesz)
Baracskai József (MSZP) Nyakó Istvánnak (MSZP)



- 5 -

Meghívottak részéről

Megjelentek

Pappné Farkas Klára igazgató (Országgyűlés ET Információs és
Dokumentációs Központ)
Nagy Bercel titkár (Fidesz-KDNP-frakció)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 10 perc)

Elnöki megnyitó

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó
napot kívánok mindenkinek! Szeretettel köszöntök mindenkit. Megállapítom, hogy az ülés
határozatképes. Bejelentem, hogy Csöbör Katalint Demeter Zoltán, Baracskai Józsefet pedig
Nyakó István helyettesíti.

A napirend elfogadása

Képviselőtársaim megkapták a napirendi javaslatot. Kérdezem, hogy van-e kérdés,
észrevétel a napirendi javaslattal kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Ki ért
egyet a napirendi javaslattal? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag
elfogadta a mai ülés napirendjét.

A kisebbségi önkormányzati képviselők számának csökkentése érdekében szükséges
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/89. szám) (Dr. Hargitai János és
Szászfalvi László (KDNP) képviselők önálló indítványa) (Módosító javaslatok
megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként)

A képviselő hölgyek és urak megkapták a kisebbségi országgyűlési biztos átiratát,
amely – figyelembe véve az átiratot, valamint az önkormányzatokkal egyeztetve –
okafogyottá vált, mert az önkormányzati szövetségekkel való egyeztetés után, a Kisebbségi
Hivatal álláspontját is figyelembe véve a módosító indítványba be lett dolgozva az elnök, az
elnökhelyettes és a bizottságok létrejöttének a problémaköre.

Három módosító indítvány érkezett, mind a hármat én jegyzem. (Dr. Arczt Ilona:
Kettő.) Mindjárt egyeztetünk. (Megtörténik.) Jelentem, hogy kettő érkezett, de három pontba
van szedve, tehát mind a két állítás igaz. Bejelentem, hogy az előterjesztő mind a három
módosító javaslatot támogatja.

Kinek van kérdése, észrevétele az ajánlás 1. pontjához? (Nincs jelentkező.) Ki fogadja
el a módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 16 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadta a módosító javaslatot.

Az ajánlás 2. pontjával kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki
ért egyet a módosító javaslattal? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag
elfogadta a módosító javaslatot.

Az ajánlás 3. pontjával kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs
jelentkező.) Ki ért egyet a módosító javaslattal? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság
13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett elfogadta a módosító
javaslatot.

Egyebek

A következő ülés tervezett időpontja szerda délelőtt 10 óra, abban az esetben, ha
holnap estig valaki csatlakozó módosító indítványt nyújt be. Ez tehát egy tartalék időpont. Ha
senki nem nyújt be csatlakozó módosító indítványt, akkor mindenkit értesíteni fogunk arról,
hogy a szerdai ülés okafogyottá vált. A biztonság kedvéért azonban ezt az időpontot be kellett
tervezni.
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Az egyebek között van-e még bármilyen felvetés? (Nincs jelentkező.) Nincs.
Megköszönöm a fegyelmezett munkát, az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 16 perc)

Dr. Lukács Tamás
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc


