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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 18 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 
tagját és a meghívottakat. A bizottság ülését ezennel megnyitom, mert az azonnali 
kérdések és válaszok órája befejeződött a plenáris ülésen. 

Ismertetem a helyettesítések rendjét: Kovács Zoltán alelnök úr helyettesíti 
Vitányi István alelnök urat. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

Soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendi 
javaslat módosítására irányuló kezdeményezés nem érkezett. Kérdezem tehát 
képviselőtársaimat, ki támogatja a napirendi javaslat elfogadását; kézfelemeléssel 
szavazunk. Aki igen? (Tíz.) Aki nem? (Nincs ilyen.) És tartózkodás? (Nincs ilyen.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, egyhangúlag a napirendet elfogadta. (Sebián-Petrovszki László 
megérkezik az ülésre.)  

Egyes törvényeknek a különleges jogállású szervekről és az általuk 
foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 
hatálybalépésével összefüggő, valamint jogharmonizációs célú 
módosításáról szóló T/9677. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik 1. napirendi pontunk: Egyes törvényeknek a különleges 
jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. 
törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint jogharmonizációs célú módosításáról 
szóló T/9677. számú törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő 
lefolytatása. Az előterjesztő kormányt Völner Pál államtitkár úr és Salgó László 
helyettes államtitkár úr képviseli, az Igazságügyi Minisztérium részéről; tisztelettel 
köszöntöm önöket. 

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, vagyis a törvényjavaslatnak a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok 
szerinti vizsgálatát. Kérdezem elsőként az előterjesztő kormányt, hogy álláspontja 
szerint a javaslat megfelel-e a házszabályi rendelkezéseknek. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Megfelel, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Megnyitom a vitát e vonatkozásban. 

Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A vitát e 
vonatkozásban lezárom. Szavazás következik. Kérdezem a bizottságot, véleményük 
szerint megfelel-e a törvényjavaslat a házszabály rendelkezéseinek. A kormány szerint 
megfelel. Aki szerint igen? (Nyolc.) Aki szerint nem? (Nincs ilyen.) És aki tartózkodott? 
(Négy.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 
tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a házszabály 
44. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglaltaknak.  

Mivel az előterjesztéshez képviselői módosító javaslatok érkeztek, áttérünk a 
háttéranyag megvitatására, mely egyetlen pontból áll, és amelyet a bizottság tagjainak 
kiosztottunk.  

Rátérünk tehát a háttéranyag 1. és egyetlen pontjára: a módosító indítványt 
Halász János, L. Simon László és Lezsák Sándor, Fidesz, képviselők nyújtották be. A 
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benyújtók képviseletében senki nincs jelen. Most a kormányt kérdezem, mi az 
álláspontja a háttéranyag ezen pontjáról.  

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

úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. 

(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A vita ezen szakaszát lezárom, szavazás 
következik. 

Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag 1. pontját, amelyet a 
kormány támogat. Aki igen? (Nyolc.) Aki nem? (Nincs ilyen.) S aki tartózkodott? 
(Négy.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 4 tartózkodás mellett a háttéranyag hivatkozott pontját elfogadta. 

A bizottság kormánypárti tagjai a megjelölt határidőben 35 pontos 
módosítójavaslat-tervezetet juttattak el a bizottság titkárságára, melyet a pénteki 
napon megküldtünk önöknek. (Dr. Gyüre Csaba kimegy a teremből.) Jelzem 
képviselőtársaimnak, hogy a módosítójavaslat-tervezet 21. és 22. pontja olyan 
elemeket is tartalmaz, amelyek a határozati házszabály 42. § b) pontja alapján a 
házszabály 44. § (1) bekezdés szerinti vizsgálatát indokolják. A módosító javaslatról 
való döntés keretében a bizottság egyben a módosítási pont megfelelőségéről is állást 
foglal, és a 22. pont indoklását is ennek megfelelően pontosítjuk. 

Elsőként kérdezem az előterjesztő kormány álláspontját a megküldött 
módosítójavaslat-tervezetről. 

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

úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a javaslat vitáját. Kérdezem 

képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, a 
vitát lezárom, most szavazás következik. 

Kérdezem tehát a bizottságot, támogatja-e a megküldött módosítójavaslat-
tervezetet, mely az elfogadott képviselői módosító javaslattal együtt a bizottság 
részletes vitát lezáró módosító javaslata is egyben. A kormány támogatja. Aki egyetért 
vele? (Nyolc.) Köszönöm. Aki nem? (Nincs ilyen.) És aki tartózkodott? (Három.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 
tartózkodás mellett a részletes vitát lezáró módosító javaslatot elfogadta.  

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem a bizottságot, 
lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, amely a részletes vitáról szóló bizottsági 
jelentés benyújtásáról való döntés is egyben. (Dr. Gyüre Csaba visszatér a terembe.) 
Aki egyetért ezzel? (Nyolc.) Aki nem? (Nincs ilyen.) És aki tartózkodott? (Négy.) 
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 
tartózkodás mellett a bizottság a részletes vitát lezárta, a részletes vitáról szóló 
bizottsági jelentés benyújtásáról döntött.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kívánnak-e a plenáris ülésen többségi vagy 
kisebbségi előadót állítani. (Nincs ilyen jelzés.) Nem. Ezzel a napirendi pont tárgyalását 
lezárom. 

Egyebek 

Rátérünk utolsó napirendi pontunkra, az egyebek megtárgyalására. Kérdezem a 
bizottság tagjait, van-e az egyebek között bármilyen javaslatuk, észrevételük. (Nincs 
ilyen jelzés.) Nincs. 
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Az ülés berekesztése 

A bizottsági ülést berekesztem. Köszönöm megjelenésüket. Szép estét kívánok, 
vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra!  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 28 perc)  

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


