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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 36 perc)
Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend
elfogadása
DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Meghívottak! Köszöntöm a bizottság valamennyi
megjelent tagját és a meghívottakat az Igazságügyi bizottság mai ülésén.
A bizottság ülését ezennel megnyitom.
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Ismertetem a helyettesítések
rendjét. Czunyiné dr. Bertalan Judit alelnök asszony helyettesíti Kovács Zoltán
képviselőtársunkat, jómagam - Vejkey Imre - helyettesítem Vitányi István alelnök
urat, Bajkai István képviselőtársunk helyettesíti Demeter Zoltán képviselőtársunkat
és Becsó Károly képviselőtársunk helyettesíti Vigh László képviselőtársunkat.
Tájékoztatnom kell képviselőtársaimat arról, hogy Apáti István, Jobbik,
képviselő úr írásban bejelentette házelnök úrnál, hogy 2018. október 8-ával, azaz a
mai napi hatállyal kilépett a Jobbik-frakcióból. Erre figyelemmel az Országgyűlésről
szóló törvény 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján Apáti István kolléga Igazságügyi
bizottságunkban való tagsága megszűnt.
Most soron következik a mai ülésünk napirendjének megállapítása. A
napirendi javaslat módosítására vonatkozó indítvány nem érkezett. Kérdezem
képviselőtársaimat, van-e valakinek a mai napirenddel kapcsolatban észrevétele.
(Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Mivel nincs, most a napirend
elfogadásáról kell döntenünk. Kérdezem, ki támogatja a napirendi javaslat
elfogadását. (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 10
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta.
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi
XC. törvény végrehajtásáról szóló T/1671. számú törvényjavaslat
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről
a HHSZ 92. § (4) bekezdése alapján)
Soron következik első napirendi pontunk, Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény végrehajtásáról szóló T/1671. számú
törvényjavaslat részletes vitájában megtárgyalandó szerkezeti egységeiről való döntés
a HHSZ 99. § és a HHSZ 92. § (4) bekezdése alapján. A bizottság eddigi töretlen
gyakorlata az, hogy a törvényjavaslat egészének megtárgyalását kértük. Erre teszek
most is javaslatot. Ennek indoka, hogy a bizottság által meg nem jelölt szerkezeti
egységet érintő módosítási javaslatot nem tudjuk tárgyalni, hiába érintené a bizottság
feladatkörét, ha nem így járnánk el. Megnyitom a vitát. Kérdezem képviselőtársaimat,
ki kíván hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok.
Kérdezem akkor képviselőtársaimat, hogy támogatják-e azt az indítványomat,
hogy a bizottság a zárszámadási törvényjavaslat egésze vonatkozásában folytasson le
részletes vitát. Ki az, aki egyetért ezzel? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a
bizottság egyhangúlag, 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
részletes vita szerkezetére tett javaslatot elfogadta. Ezzel ezt a napirendi pontot
lezárom.
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Soron következik második napirendi pontunk, a Magyarország
szuverenitásának megvédéséről és a Magyarországgal szembeni rágalmak
visszautasításáról szóló H/1487. számú, Kocsis Máté, Gulyás Gergely, Böröcz László
(Fidesz) és Nacsa Lőrinc (KDNP) képviselők által benyújtott határozati javaslat
részletes vitájának lefolytatása vitához kapcsolódó bizottságként. Az előterjesztőket
Böröcz László képviselő úr képviseli. Tisztelettel köszöntöm. A kormányt pedig dr.
Völner Pál igazságügyi államtitkár úr képviseli. Tisztelettel köszöntjük a bizottság
nevében.
Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy bár az előterjesztéshez érkezett egy
képviselői módosító javaslat, azonban annak megtárgyalását a kijelölt Európai ügyek
bizottságánál kezdeményezték, így ezzel kapcsolatban feladatunk nincs. Mivel a
bizottság nem tárgyalja a képviselői módosító javaslatot és saját módosító szándékot
sem fogalmazott meg, így a részletes vita egy szakaszból áll, vagyis a javaslatnak a
határozati házszabály 44. §-ában meghatározott szempontok szerinti vizsgálatára
kerül sor. Kérdezem, az előterjesztő álláspontja szerint a javaslat megfelel-e a
házszabályi rendelkezéseknek.
BÖRÖCZ LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm. Megfelel.
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a kormány álláspontját!
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Megfelel, elnök úr.
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki kíván
hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok.
Kérdezem a bizottságot, megfelel-e a határozati javaslat a házszabály
rendelkezéseinek. Kérem, szavazzanak, aki egyetért ezzel! (Szavazás.) Ki nem ért
egyet? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 8
igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött,
hogy az előterjesztés megfelel a házszabály 44. §-ában foglaltaknak.
Most a részletes vita lezárásáról kell döntenünk. Kérdezem tehát
képviselőtársaimat, hogy lezárják-e az előterjesztés részletes vitáját. Kérem,
szavazzon, aki egyetért a lezárással! (Szavazás.) Ki nem ért egyet? (Szavazás.) Ki
tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, nem
szavazat nélkül, 2 tartózkodással a bizottság a részletes vitát lezárta.
Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy kíván-e a plenáris ülésen a bizottsági
jelentések vitájában előadót állítani. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok.
Ezzel a második napirendi pont tárgyalását is lezárom.
Egyebek
Soron következik a harmadik napirendi pontunk, az Egyebek tárgyalása.
Amiként arról az előző bizottsági ülésen már tájékoztattam tisztelt
képviselőtársaimat, ebben a félévben bizottságunk nemzetközi kapcsolatainak
ápolása céljából… (Dr. Völner Pál és Böröcz László elhagyják a termet.) Köszönjük
szépen a részvételt államtitkár úr, előterjesztő úr. Tehát ebben a félévben
bizottságunk a nemzetközi kapcsolatainak ápolása céljából Bécsbe kíván látogatni,
melyre 2018. november 29-én, csütörtökön és november 30-án, pénteken fog sor
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kerülni. A delegációba 3 kormánypárti és 2 ellenzéki képviselő részvételére kaptunk
engedélyt, erre van lehetőség oly módon, hogy az egyik ellenzéki helyet a Jobbik
képviselőcsoport számára kívánom biztosítani. (Dr. Staudt Gábor: Végül is nem
buszos lesz akkor?) De buszos lesz. (Dr. Staudt Gábor: De mégis korlát van?) Igen.
Arra kaptunk engedélyt, hogy öten tudunk menni. (Dr. Staudt Gábor: Jó, akkor majd
kitaláljuk!) Ezért arra kérem a tisztelt bizottság tagjait, hogy legkésőbb jövő hétfőig,
október 15-ig jelezzék részvételi szándékukat a bizottságunk titkárságán.
Felhívom szíves figyelmüket, hogy bizottságunk holnap is ülést tart, méghozzá
várhatóan elég hosszú ülést fogunk tartani. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e
bármilyen javaslatuk, észrevételük. (Senki sem jelentkezik) Amennyiben nincs, a mai
ülést berekesztem. Köszönöm szépen a részvételüket.
(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 45 perc)

Dr. Vejkey Imre
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva

