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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 13 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. A bizottság ülését megnyitom. 

Ismertetem a helyettesítést: Vitányi István alelnök urat Vigh László 
képviselőtársunk helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

Most soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. A 
napirendi javaslat módosítására irányuló javaslat nem érkezett. Kérdezem 
képviselőtársaimat, ki támogatja a napirendi javaslat elfogadását. Kérem, 
kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság egyhangúlag, 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
napirendi javaslatot elfogadta.  

Még egy kis technikai szünetet rendelek el, mielőtt az 1. napirendi pontunk 
tárgyalását elkezdjük. Három perccel később is kezdtük el magát az ülést, mert nem 
láttam egy ellenzéki képviselőt sem, gondoltam, hátha három perc alatt még 
megérkeznek, de nem történt ilyen. (Rövid szünet.) 

Nem várunk tovább az ellenzéki képviselőkre, már négy percet vártunk. 

Magyarország népképviseleti rendszerének harminc évvel 
ezelőtti visszaállításáról szóló P/10189. számú politikai 
nyilatkozatra vonatkozó javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

Soron következik 1. napirendi pontunk: Magyarország népképviseleti 
rendszerének harminc évvel ezelőtti visszaállításáról szóló, Orbán Viktor - Fidesz - 
Kövér László - Fidesz -, Harrach Péter - KDNP -, Kocsis Máté - Fidesz -, Kósa Lajos 
- Fidesz -, Varga Mihály - Fidesz -, Németh Zsolt - Fidesz - és Hörcsik Richárd - 
Fidesz - képviselők által benyújtott P/10189. számú politikai nyilatkozatra 
vonatkozó javaslat tárgysorozatba vételéről való döntés.  

Az önálló indítványt munkatársam kiosztotta önöknek. Az előterjesztők 
képviseletében nincs jelen senki, de ez nem akadályozza a bizottságunk munkáját.  

Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt 
nem látok. A vitát lezárom. 

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a politikai nyilatkozatra 
vonatkozó javaslat tárgysorozatba vételét. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 8 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az indítványt tárgysorozatba vette . 

A határozati házszabály értelmében a bizottság házelnök urat a 
tárgysorozatba vétel kérdésében meghozott döntéséről írásban értesíti. Ezzel ezt a 
napirendi pontot lezárom. 

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

Amennyiben nincs, a bizottsági ülést berekesztem. Köszönöm mindenkinek 
a jelenlétét. További szép napot kívánok!  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 16 perc) 

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Nánásiné Czapári Judit 


