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Napirendi javaslat  

 

1. Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2013. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/3779. szám)  
(Az Igazságügyi bizottság önálló indítványa)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Előterjesztőként)  
(Kijelölt bizottság) 

2. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Rubovszky György (KDNP), a bizottság elnöke   
 
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Vitányi István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Varga József (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz)  
Teleki László (MSZP)  
Apáti István (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Kész Zoltán (független)  
 

A bizottság titkársága részéről   
Kubovicsné dr. Borbély Anett, a bizottság főtanácsadója  
Dr. Nagy Zoltán, a bizottság tanácsadója  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 30 perc)  

Az ülés megnyitása 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, munkatársait és 
mindenkit, aki munkánkra odafigyel. A szezon leghosszabb bizottsági ülését 
megnyitom. 

Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. 
Tisztelt Bizottság! Az írásban előterjesztett napirendet tartom fenn. Kérdezem, 

hogy a napirenddel kapcsolatban van-e bárkinek észrevétele vagy indítványa. (Nincs 
ilyen jelzés.) Amennyiben nincs, akkor kérem, aki a napirendet támogatja, 
szíveskedjen megszavazni. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag a 
napirendet elfogadta. 

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2013. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló elfogadásáról szóló H/3779. számú határozati javaslat 

Tisztelettel, az a helyzet, hogy egyedül és kizárólag az alapvető jogok 
biztosának és helyetteseinek 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
beterjesztett országgyűlési határozattal kapcsolatos részletes vitát kell lefolytatnunk. 
Tájékoztatásul közlöm, hogy a határozati javaslathoz módosító indítvány nem 
érkezett. Ebből az következik, hogy a részletes vita kizárólag abban a témakörben kell 
hogy lefolytatódjék, hogy a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésének az 
előterjesztés megfelel-e vagy sem. (Dr. Staudt Gábor megérkezik az ülésre.) Közben 
megjelent Staudt Gábor képviselő úr, mint a bizottság új tagját tisztelettel köszöntöm. 
(Dr. Staudt Gábor: Köszönöm szépen.)  

Tisztelettel, én azt indítványozom, hogy a bizottság állapítsa meg, hogy az 
előterjesztés a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt kritériumoknak 
megfelel. Ezzel kapcsolatban megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs 
jelzés.) Hozzászólás nincs.  

Kérdezem a bizottságot, ki támogatja ezt a megállapítást. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 9 igen. Nem? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Szavazás.) 1 
tartózkodás mellett a napirendet befejezve támogatjuk. (Apáti István megérkezik az 
ülésre.) 

Előadót kellene állítani a bizottság nevében. Nem lehet nem állítani, a 
határozati javaslat előterjesztői vagyunk. (Nincs jelentkező.) Akkor maradjunk abban, 
hogy én fogom elmondani az előterjesztői expozét. Ezzel a részletes vitát lezárom és 
ezzel a napirendet befejeztük. 

Most már csak egyetlen kötelességem van, hogy mindenkinek áldott, békés 
húsvéti ünnepeket kívánjak. 

Illetve egy új információ, kis figyelmet kérek, mert ez most egy kicsit vérre fog 
menni. „B” hét következik, ami azt jelenti, hogy bizottsági hét, és nincs 
határozathozatal a Házban, de mégis részletes vitákat kellene a bizottságnak 
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lefolytatni. Van-e esélyem arra, hogy 7-én, kedden délelőtt olyan 10 óra 
magasságában tartsunk ülést, mert 11 órakor kezdődik a plenáris, és azt nehéz kérni 
most így, hogy engedélyezze az elnök, hogy a plenáris alatt ülésezzen a bizottság. Jó? 
10 órakor 7-én. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja:8 óra 36 perc)  
  

Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 


