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Napirendi javaslat  

1. Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság ügyrendje   
(Megjegyzés: Az ügyrend megtárgyalása és elfogadása a HHSZ 107. § (1) bekezdése 
alapján.) 

2. Döntés az Alkotmánybíróság tagjának jelöléséről  
(Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti 
eljárásban) 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Hende Csaba (Fidesz), a bizottság elnöke   
 
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dr. Vejkey Imre (KDNP), a bizottság alelnöke   
Dr. Bajkai István (Fidesz)   
Balla György (Fidesz)   
Czunyiné dr. Bertalan Judit (Fidesz)   
Dr. Kerényi János (Fidesz)   
Nyitrai Zsolt (Fidesz)   
Dr. Vitányi István (Fidesz)   
Dr. Hargitai János (KDNP)   
Dr. Keresztes László Lóránt (LMP) 

 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Mátrai Márta (Fidesz) Hende Csabának (Fidesz)  
 

 
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Pór-Zselinszky Eszter 
Csatáriné dr. Házi Andrea  
Horváth-Babos Tímea  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Hölgyeim és 
Uraim! 14 óra 3 perc van. Tisztelt Képviselőtársaim! Az ülést megnyitom. Tisztelettel 
köszöntöm a bizottság tagjait. Mint ismeretes, az Országgyűlés 14/2019. (V. 28.) OGY 
határozata alapján eseti bizottságunk feladata az Alkotmánybíróság tagjának jelölése az 
Alkotmánybíróságról szóló törvényben foglaltak szerint. Az eseti bizottság napirendi 
javaslatát megkapták, illetve a tárgyalási anyagok kiosztásra is kerültek. 

Ismertetem a helyettesítési rendet: a külföldön hivatalos úton távollévő Mátrai 
Márta háznagy asszonyt jómagam helyettesítem. 

Erre is tekintettel megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes.  
Most a napirend elfogadása következik. Kérem, aki egyetért az írásban kiküldött 

napirendi javaslattal, most szíveskedjen szavazni! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellene? 
(Szavazás.) Egy. Tartózkodás? (Szavazás.) Egy. Tehát 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás 
mellett a bizottság elfogadta a napirendjét.  

Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság ügyrendje  

Soron következik az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság ügyrendje, mely 
döntést a határozati házszabály 107. § (1) bekezdése alapján hozunk meg. Az ügyrend 
elfogadásra javasolt tervezete a tagok részére - a napirendi javaslat egyidejű 
megküldésével - előzetesen írásban megküldésre került.  

A vitát megnyitom. Kíván-e valaki hozzászólni az ügyrendhez? (Nincs jelzés.) 
Hozzászólási szándékot nem látok. A vitát lezárom.  

Határozathozatal 

Kérem, most kézfelemeléssel szavazzanak a bizottság ügyrendjének elfogadásáról! 
Aki elfogadja, most szíveskedjék szavazni! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellene? (Senki 
sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) Két tartózkodás mellett a bizottság elfogadta 
az ügyrendjét. 

Döntés zárt ülés tartásáról 

Most döntenünk kell a zárt ülés tartásáról. Tájékoztatom önöket - ahogy a kiküldött 
meghívóban is jelzésre került ez -, hogy tekintettel arra, hogy az ülésen a továbbiakban 
személyes adatok hangozhatnak el, az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 
58. § (1) bekezdés utolsó mondata alapján indítványozom a továbbiakban zárt ülés 
tartását. Itt a törvény kógens rendelkezéséről van szó, amennyiben tehát személyes adatok 
hangozhatnak el, a bizottság zárt ülést tart; nem tarthat, hanem zárt ülést tart. Ennek 
fényében kérem döntésüket a zárt ülés tartásáról. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Tartózkodás? (Szavazás.) Egy tartózkodással a bizottság elrendelte a zárt ülést. 

 
(A nyílt ülés befejezésének időpontja: 14 óra 06 perc. 

A bizottság 14 óra 06 perctől nem nyilvános ülésen folytatta munkáját, melyről külön 
jegyzőkönyv készült.) 

 

 

Hende Csaba 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Nánásiné Czapári Judit  


