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Napirendi javaslat  

 

1. Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2014. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/4505. szám)  
(Az Igazságügyi bizottság önálló indítványa)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottságként)   
 

2. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Rubovszky György (KDNP), a bizottság elnöke  
 
Budai Gyula (Fidesz), a bizottság alelnöke  
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)  
 

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: 15 óra 34 perc)  

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, a munkatársakat és minden 
érdeklődőt. Reményeim szerint az évad „leghosszabb” bizottsági ülését nyitom meg és 
egyben a rendkívüli ülésszak reményeim szerinti utolsó ülését. 

Tisztelt Bizottság! Helyettesítésről nem tudok; napirend-módosítási 
indítványról nem tudok. Kérdezem, itt a helyszínen van-e napirend-módosításra 
indítvány. (Nincs ilyen jelzés.) Nincs. 

Az írásban kiküldött napirendi javaslatban egyetlen napirendi pont van: az 
alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2014. évi beszámolójáról szóló határozati 
javaslat, amelyet mi terjesztettünk elő. Aki elfogadja a napirendet, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, 
egyhangúlag a bizottság a napirendet elfogadta. (Dr. Staudt Gábor megérkezik az 
ülésre.)  

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2014. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló H/4505. 
számú határozati javaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Egyetlen napirendi pontunk van, ez pedig az alapvető jogok biztosának 
beszámolója. Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a határozati javaslathoz módosító 
indítvány nem érkezett.  

A házszabály szerint abban kell állást foglalnunk, hogy az előterjesztés - 
amelyben tehát mi vagyunk az előterjesztők - a határozati házszabály 44. és 45. §-ai 
szerint a jogalkotási törvény feltételeinek és a házszabály előírásainak megfelel. Arra 
teszek indítványt, hogy a bizottság fogadja el, hogy a házszabályi előírásoknak 
megfelel ez az előterjesztés. (Demeter Zoltán megérkezik az ülésre.)  

Ebben a kérdésben nyitom meg a vitát. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. 
(Nincs ilyen jelzés.) Ilyet nem látok. 

Akkor határozathozatal következik. Kérdezem, ki támogatja azt az indítványt, 
hogy az előterjesztés a házszabály előírásainak megfelel. Aki ezt támogatja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez 9 igen. Ki az, aki azt mondja, hogy nem? 
(Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 
tartózkodás mellett a bizottság az indítványt elfogadta.  

Ennek megfelelően fogjuk előterjeszteni az álláspontot, és ezzel a részletes vitát 
lezárom. 

Tisztelettel, ezzel a napirendi pont végére értünk. 

Egyebek 

Kérdezem, az „egyebek” napirendi pontban van-e valakinek bármilyen 
előadnivalója. (Közbeszólások: Lesz még ülésünk?) Nem tudok róla. 

Alelnök úr kért szót. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök Úr! Csak 

nagyon röviden szeretnék szólni. Nagyon megköszönöm azt a lehetőséget, hogy a 
bizottság tagja, illetőleg alelnöke lehettem. (Apáti István távozik az ülésről.) 
Vélhetően az elkövetkező napokban, mondhatom talán, személyi ügyben a parlament 
döntést - reményeim szerint pozitív döntést - fog majd hozni, és a saját frakcióm 
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bizalmából is a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságának elnökévé válhatok. 
Remélem, meg fogok felelni ennek a nagymértékű, nagyfokú bizalomnak. 

Még egyszer köszönöm szépen az együttműködést, és azt, hogy ennek a 
bizottságnak a tagja lehettem. Köszönöm szépen. (Dr. Staudt Gábor: Kemény 
kritikával illesd majd a működésüket! - Derültség.)  

 
ELNÖK: Tisztelettel, én vallásos vagyok, de rendkívül babonás, úgyhogy én 

előre nem fogok gratulálni (Derültség.), majd a választás után. (Közbeszólások.) 
Alelnök úr még le sem mondott a bizottsági tagságról, még a mandátumáról sem, 
úgyhogy kicsit idő előtti az egész jelenlegi tárgyalásunk. 

Az ülés berekesztése 

Tisztelettel, a bizottsági ülést berekesztem. Köszönöm a megjelenést. Jó 
pihenést kívánok a nyárra. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 40 perc)  

 

 

Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


