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Napirendi javaslat 
 

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

(Általános vita) 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Rubovszky György (KDNP), a bizottság elnöke 
Dr. Varga István (Fidesz), a bizottság alelnöke 
 
Szabó Gábor (Jobbik) 

 

Helyettesítési megbízást adott 

Németh Szilárd István (Fidesz) dr. Rubovszky Györgynek (KDNP) 
 

 
A bizottság titkársága részéről 

Dr. Karsai József főtanácsadó 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 45 perc)  

Elnöki megnyitó, a napirend ismertetése és elfogadása 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait. Megállapítom, hogy Szabó Gábor és 
Varga István képviselő urak jelen vannak, én Németh Szilárd képviselő urat helyettesítem. 
Így a bizottság határozatképes. Tisztelettel köszöntöm a képviselőket és a bizottsági főosztály 
dolgozóit. 

Egyetlenegy napirendi javaslatom van. Kérdezem, hogy ezt a napirendi javaslatot 
elfogadja-e a tisztelt bizottság. Aki elfogadja, kérem, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk. 

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

Tisztelt Bizottság! Az alkotmányügyi bizottság beadta a 11532. határozati szám alatti 
javaslatát a Házszabály-módosításra. Az Országgyűlés elnöke június 17-én kelt levelében a 
házszabályi rendelkezésekről szóló módosító javaslatban kijelölt bizottságnak a mentelmi 
bizottságot határozta meg. A bizottság mai feladata az, hogy a határozati javaslat általános 
vitára való alkalmassága felől döntsön. Tekintettel arra, hogy a bizottság adta be, nem kell 
tárgysorozatba venni.  

Figyelemmel arra, hogy én mint az alkotmányügyi bizottság tagja, a vitában részt 
kívánok venni mint a bizottság előterjesztője, ezért átadom az ülésvezetést dr. Varga István 
képviselő úrnak. Köszönöm szépen. 

 
(Az ülés vezetését dr. Varga István, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a szót. Az elnöklést átveszem. Tisztelettel kérdezem a 

bizottság megjelent tagjait, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban valami külön álláspontja. 
(Nincs jelentkező.) Nincs. 

Szavazás 

Akkor szavazásra teszem fel a kérdést. Ki az, aki az előterjesztést így, ebben a 
formájában általános vitára alkalmasnak tartja és elfogadja. (Szavazás.) Három igen szavazat. 
Ki van ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Egy fő. 

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett általános 
vitára alkalmasnak tartotta. 

 
(Az ülés vezetését dr. Rubovszky György, a bizottság elnöke veszi át.) 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Most még fenyegetném a bizottságot. Tekintettel arra, 

hogy kijelölt bizottság vagyunk, az én tájékozódásom szerint mostanáig nincs módosító 
indítvány előterjesztve. Figyelemmel arra, hogy ma este az általános vitát lezárják, ma estig 
még lehet módosító javaslat, holnap viszont erről részletes vitát akar tartani a Ház. Ha és 
amennyiben módosító javaslat lesz, akkor már most jelzem, hogy holnap reggel 9 óra 30 
perckor ebben a teremben a módosító javaslatokról döntenünk kell. (Szabó Gábor: Biztos, 
hogy nem tudok jönni holnap. - Dr. Varga István: Akkor Németh Szilárdot kell hívni.) Egyik 
szocialista képviselőnek kellene itt lennie. (Dr. Varga István: Megbeszélem velük.) 

E tájékoztatás után a mai bizottsági ülést berekesztem, köszönöm szépen a részvételt. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 50 perc) 
  

Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika 

 


