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Napirendi javaslat  
 

1. Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994.(IX.30.) OGY-határozat 
módosításáról szóló határozati javaslat (H/11459. szám)  
(Dr. Rubovszky György (KDNP) képviselő önálló indítványa)  
(Általános vita)1 

 

2. Egyebek 

 

 

                                           
1 Amennyiben az Alkotmányügyi bizottság tárgysorozatba veszi! 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Lukács Tamás (KDNP), a bizottság elnöke  
 
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Ékes Ilona (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz)  
Wittner Mária (Fidesz)  
Varga László (KDNP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) dr. Lukács Tamásnak (KDNP)  
Berényi László (Fidesz) Ékes Ilonának (Fidesz)  
Csöbör Katalin (Fidesz) Demeter Zoltánnak (Fidesz)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz) Wittner Máriának (Fidesz)  
Kubatov Gábor (Fidesz) Gajda Róbertnek (Fidesz)  
Harrach Péter (KDNP) Varga Lászlónak (KDNP)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Rubovszky György képviselő (KDNP) mint előterjesztő 

Megjelentek 
 
László Imre jogi asszisztens  
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 8 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait és megjelent vendégeinket. Az ülést megnyitom. 
Bejelentem, hogy Gulyás Gergelyt Lukács Tamás, Berényi Lászlót Ékes Ilona, Csöbör 
Katalint Demeter Zoltán, Kőszegi Zoltánt Wittner Mária, Kubatov Gábort Gajda Róbert, 
Harrach Pétert Varga László helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság a helyettesítésekkel 
együtt határozatképes.  

A napirendi javaslatot kézhez kapták képviselőtársaim. A napirend kiegészítésére 
indítvány nem érkezett. Kérdezem, hogy ki ért egyet a napirendi javaslattal. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a mai ülés 
napirendjét.  

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994.(IX.30.) OGY-határozat 
módosításáról szóló határozati javaslat (H/11459. szám)   
(Dr. Rubovszky György (KDNP) képviselő önálló indítványa)   
(Általános vita) 

1. napirendi pontunk az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési 
határozat módosításáról szóló határozati javaslat általános vitára való alkalmasságának 
megállapítása. Szeretettel köszöntöm Rubovszky György képviselő urat, a határozati javaslat 
előterjesztőjét. Öné a szó!  

Dr. Rubovszky György képviselőnek (KDNP), a napirendi pont előterjesztőjének szóbeli 
kiegészítése 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY képviselő (KDNP), a napirendi pont előterjesztője: 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Nem akarok hosszan beszélni az 
előterjesztésről, tekintettel arra, hogy az általam előterjesztett házszabály-módosítás 
megegyezik az Emberi jogi bizottság módosító indítványával, amit házszabályi akadály miatt 
mint előterjesztő én akadályoztam meg a ma lezárandó házszabály-módosításnál, és erre való 
figyelemmel vállaltam azt, hogy a bizottság által elkészített módosítást – hogy még a tavaszi 
ülésszakon befejezést nyerhessen – előterjesztem. Ezt pénteken meg is tettem. Ha minden 
igaz, ma meglesz az általános vitája és 21-én még a zárószavazásra is sor kerülhet. Tehát az 
előterjesztésem lényege az az egyházügyi rendezés, amit a bizottság kezdeményezett 
módosító indítványként. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A minisztérium képviselője nem jelent meg, de az előző 

változatot a minisztérium támogatta.  
Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.)  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Ki tartja általános vitára alkalmasnak az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 
H/11459. számú határozati javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen 
szavazattal, egyhangúlag általános vitára alkalmasnak tartja a H/11459. számú határozati 
javaslatot.  

Egyebek 

Következő napirendi pontunk az egyebek, melynek keretében szeretettel köszöntöm 
Wittner Máriát születésnapja alkalmából.  
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Van-e még bármilyen kérdés, észrevétel, megjegyzés, bejelentenivaló 
képviselőtársaim részéről az egyebek között? (Nincs jelentkező.) Nincs.  

Megköszönöm munkájukat és az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 11 perc) 
 
 
  

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


