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1. A Minority SafePack európai polgári kezdeményezés támogatásáról szóló 
határozati javaslat (H/18032. szám)  
(A Magyarországi nemzetiségek bizottsága önálló indítványa)  
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(Harrach Péter, Hollik István, Szászfalvi László (KDNP) képviselők önálló 
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eltérés alapján)  
(Megjegyzés: Az elfogadott határozati házszabálytól való eltérésre irányuló 
javaslat száma: T/18004/3.) 

 

 



4 

Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Hende Csaba (Fidesz) a bizottság elnöke  
 
Balla György (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Répássy Róbert (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Salacz László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dunai Mónika (Fidesz)  
Horváth László (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Pesti Imre (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz)  
Hollik István (KDNP)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP)  
Burány Sándor (MSZP)  
Hiszékeny Dezső (MSZP)  
Dr. Tóth Bertalan (MSZP)  
Dr. Varga László (MSZP)  
Dr. Lukács László György (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Szilágyi György (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

L. Simon László (Fidesz) dr. Vejkey Imrének (KDNP)  
Bóna Zoltán (Fidesz) dr. Pesti Imrének (Fidesz)   
Jakab István (Fidesz) Hende Csabának (Fidesz)  
Nyitrai Zsolt (Fidesz) Dunai Mónikának (Fidesz)  
Dr. Galambos Dénes (Fidesz) dr. Salacz Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) Horváth Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) Kucsák Lászlónak (Fidesz)  
B. Nagy László (Fidesz) dr. Répássy Róbertnek (Fidesz)  
Gőgös Zoltán (MSZP) Hiszékeny Dezsőnek (MSZP)  
 
 

  



5 

 
A bizottság titkársága részéről  

Dr. Tóth Zita  
Dr. Pór-Zselinszky Eszter 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 31 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó estét 
kívánok mindenkinek! Az ülést, miután mostanra állt össze a határozatképesség, 
megnyitom.  

Ismertetem a helyettesítési rendet: B. Nagy Lászlót dr. Répássy Róbert, dr. 
Selmeczi Gabriellát Kucsák László, dr. Mengyi Rolandot Horváth László, dr. Szűcs 
Lajost dr. Mátrai Márta, dr. Galambos Dénest dr. Salacz László, Gőgös Zoltánt 
Hiszékeny Dezső, Nyitrai Zsoltot Dunai Mónika, Jakab Istvánt jómagam, Bóna Zoltánt 
dr. Pesti Imre és L. Simon Lászlót dr. Vejkey Imre helyettesíti. Ennek alapján 
megállapítom, hogy az ülés határozatképes.  

A napirend elfogadása következik. Javaslom, hogy a kormány képviselője 
jelenlétének biztosítása érdekében a napirendi tervezetben 2. napirendi pontként 
szereplő, a bírósági végrehajtásról szóló törvényjavaslatot 1. napirendi pontként 
tárgyaljuk meg. Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Látható többség. A napirendet elfogadtuk.  

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról 
szóló T/18004. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása az elfogadott határozati házszabályi 
rendelkezésektől való eltérés alapján) 

Rátérünk tehát az ily módon 1. napirendi pontunkra, a T/18004. számon 
előterjesztett, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi törvény módosításáról szóló 
javaslatra.  

Részletes vitát folytatunk le a határozati házszabályi rendelkezésektől való 
eltérés alapján. A házszabálytól való eltérésre irányuló javaslat száma T/18004/3. Az 
összevont vitára, valamint az összegző módosító javaslatról való döntésre és a 
zárószavazásra az Országgyűlés holnapi, 2017. október 31-ei, keddi ülésnapján kerül 
sor.  

Az előterjesztők Harrach Péter, Hollik István és Szászfalvi László 
képviselőtársaink, akiket az ülésen Hollik István képviselő úr képvisel. Feladatkörrel 
rendelkezik az Igazságügyi Minisztérium, melynek képviseletében dr. Völner Pál 
államtitkár urat köszöntöm.  

Bejelentem, hogy képviselői módosító javaslat nem érkezett be. A TAB-nak van 
saját módosító javaslata 1. hivatkozási számon, mely jogtechnikai jellegű, és a 
kormánypárti képviselők szándékát tükrözi.  

Kérem, hogy az előterjesztő a TAB saját módosító javaslatáról nyilatkozni 
szíveskedjen. Hollik képviselő úr! 

 
HOLLIK ISTVÁN (KDNP) előterjesztő: (Hangosítás nélkül:) A mikrofon nem 

működik, de támogatom természetesen. (Működik a hangosítás.) Most működik. 
Tehát az előterjesztők támogatják a módosító javaslatot.  

 
ELNÖK: (Hangosítás nélkül:) Köszönöm szépen. Nekem sem működik. 

(Működik a hangosítás.) Igen, most már jó. (Jelzésre:) Próbáljuk meg kivenni és újra 
betenni valamennyien a kártyát. (Megtörténik.) Köszönöm szépen mindenkinek. Talán 
most már nem fog rendetlenkedni a rendszer.  
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Kérem a kormány álláspontját a TAB saját módosító javaslatáról. Államtitkár 
Úr! 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. (Nincs jelentkező.) Miután 
hozzászólási szándékot nem látok, a vitát lezárom, és szavazásra kerül sor.  

Először az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról szavazunk, 
melyet a kormány támogat. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)  

(Jelzésre:) Hollik képviselő úr jelzi, hogy nem működik a gépe. (Közbeszólás: 
Mert nincs benne a kártya!) Hogyan szavaz, képviselő úr? (Hollik István: 
Támogatom.) Igennel szavaz. Tehát akkor 20 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadtuk. A bizottság tehát 20 igen szavazattal támogatta a 
javaslatot.  

Most pedig az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság 21 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 
Kucsák Lászlót javaslom bizottsági előadónak kijelölni. Ki az, aki egyetért? 

(Szavazás.) Köszönöm. Látható többség.  
Kisebbségi előadót, gondolom, nem kíván állítani az ellenzék.  
(Jelzésre:) Kis malőr történt: Kucsák László is nagyon jó bizottsági előadó lenne, 

de mégis inkább azt javasolnám, itt jelezték, hogy Hollik István képviselő urat mint a 
bizottság tagját és mint előterjesztőt jelöljük ki bizottsági előadónak. Kérem, aki a 
megismételt szavazásnál ezzel egyetért, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Látható 
többség. Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Egyhangúlag 
elfogadtuk.  

Tehát akkor, úgy látom, kisebbségi előadót továbbra sem kíván az ellenzék 
állítani. A napirendi pontot lezárom.  

Köszönjük szépen az államtitkár úrnak a megjelenést.  

A Minority SafePack európai polgári kezdeményezés támogatásáról 
szóló H/18032. számú határozati javaslat   
(A bizottság eljárása az elfogadott határozati házszabályi 
rendelkezésektől való eltérés alapján)  

Következik a H/18032. számon beterjesztett, a Minority SafePack európai 
polgári kezdeményezés támogatásáról szóló határozati javaslat részletes vitája a 
határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérés alapján. A házszabálytól való 
eltérésre irányuló javaslat száma: H/18032/1. Az összevont vitára az Országgyűlés mai 
ülésnapján, a zárószavazásra pedig a holnapi, október 31-ei ülésnapon kerül sor.  

A javaslat előterjesztője a Magyarországi nemzetiségek bizottsága, amely 
bizottságot Fuzik János elnök úr képviseli az ülésen, akit tisztelettel köszöntök. A 
feladatkörrel rendelkező tárca a Miniszterelnökség, melynek képviseletében jelen van 
Potápi Árpád János államtitkár úr, akit szintén tisztelettel köszöntök. 

Tájékoztatom önöket, hogy képviselői módosító javaslat nem érkezett, és a TAB 
sem nyújtott be saját módosítót. A vitát ezennel megnyitom. (Nincs jelzés.)  

Határozathozatalok 

Hozzászólási szándékot nem látok, ezért most az összegző jelentésről fogunk 
szavazni. Kérem, aki egyetért annak elfogadásával, most szavazzon, és az is, aki nem! 
(Szavazás.)  
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A bizottság a jelentést 20 igen szavazattal (Hollik István: Plusz egy.), 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 21 igen szavazat - megint nem működik 
Hollik képviselő úr kártyája (Hollik István: Még mindig.), még bejáratós, úgy látszik. 
Tehát 21 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadtuk, így kérem 
rögzíteni.  

Bizottsági előadónak most valóban Kucsák László képviselő urat javasolom. 
(Közbeszólás: Biztos? - Derültség.) Kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen.  

Kisebbségi eladót valamelyik kisebbség esetleg kíván állítani? (Nincs jelzés.) 
Nem kíván állítani. Köszönjük szépen. A napirendi pontot lezárom, és egyben… 
(Jelzésre:) Szilágyi György képviselő úr kíván szólni. Parancsoljon! 

Szilágyi György ügyrendi hozzászólása 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Ügyrendben 
szeretném elmondani - lezárta úgyis az előző napirendi pontot -, hogy az előző ülésen 
volt egy vita elnök úr között és köztem, elnök úr fölolvasott a jegyzőkönyvekből, amit 
rögzítettek az általános vita tárgyalásánál a belügyi tárgyú törvényeknél.  

Az igazságérzetem úgy diktálta, hogy utánakérdezzek ennek az ügynek. 
Megkérdeztem a saját munkatársainkat, akik a páholyban helyezkedtek el, hogy vajon 
a jegyzőkönyv rögzítette-e jól az esetet, vagy pedig más történt. Úgy érzem, és az 
igazságérzetem ezt kívánja, hogy ha jegyzőkönyvbe hangzott el a vita, akkor 
jegyzőkönyvbe hangozzon el az is, hogy megkövetem elnök urat, megkövetem a 
jegyzőkönyvvezetőket, munkatársaim is megerősítették, hogy a jegyzőkönyvben 
helyesen rögzítették az ott elhangzottakat. Azért gondoltam, hogy ha jegyzőkönyvben 
volt, akkor most is jegyzőkönyvbe hangozzon el itt. Köszönöm szépen.  

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Köszönöm a korrekt hozzászólást.  
Akkor most zárom le a mai tárgyalást. Az ülést berekesztem. Mindenkinek 

további szép estét kívánok! Köszönöm szépen.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 42 perc) 

 
 

Hende Csaba 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Morvai Elvira és Nánásiné Czapári Judit  


