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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 30 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 helyettesítések rendjét: Kovács 
Zoltán alelnök úr helyettesíti Vitányi István alelnök urat; jómagam helyettesítem 
Bajkai István képviselő urat; Czunyiné Bertalan Judit alelnök asszony helyettesíti Vigh 
László képviselő urat; Demeter Zoltán képviselő úr pedig Becsó Károly 
képviselőtársunkat. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

Soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. Javaslom, hogy a 
kiküldött napirendi javaslatot akként fogadja el a tisztelt bizottság, hogy a 2. és a 3. 
napirendi pont cseréljen helyet. Kérdezem tehát képviselőtársaimat, ki támogatja a 
napirendi javaslat elfogadását az általam előterjesztett módosítással. Kérem, 
elektronikusan szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a módosított napirendi 
javaslatot elfogadta. (Dr. Varga László megérkezik az ülésre.)  

Egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról 
szóló T/10309. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik 1. napirendi pontunk: az egyes törvényeknek a polgárok 
biztonságát erősítő módosításáról szóló T/10309. számú törvényjavaslat részletes 
vitájának vitához kapcsolódó bizottságként történő lefolytatása. Az előterjesztő 
kormányt dr. Dargay Eszter helyettes államtitkár asszony és Csampa Zsolt helyettes 
államtitkár úr képviseli, a Belügyminisztérium részéről, valamint kollégájuk. 
Tisztelettel köszöntöm mindannyiukat. 

Mivel az előterjesztéshez képviselői módosító javaslat nem érkezett, és a 
bizottság sem kíván saját módosítási szándékot megfogalmazni, ezért a részletes vita 
egy szakaszból áll, vagyis a törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § (1) 
bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti vizsgálatából.  

Kérdezem először az előterjesztő kormányt, hogy álláspontja szerint a javaslat 
megfelel-e a házszabályi rendelkezéseknek.  

 
DR. DARGAY ESZTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Igen, álláspontunk szerint megfelel. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár asszony. Megnyitom a vitát. Kérdezem, 

ki kíván hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A vitát e 
vonatkozásban lezárom. 

Kérdezem képviselőtársaimat, megfelel-e a törvényjavaslat a házszabály 
rendelkezéseinek. A kormány szerint megfelel. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás 
mellett a bizottság úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a házszabály 44. § (1) 
bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltaknak. 

Mivel a részletes vita lezárásáról is szavaznunk kell, kérdezem a bizottságot, 
lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, mely a részletes vitáról szóló bizottsági 
jelentés benyújtásáról való döntés is egyben. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 



6 

Köszönöm. Megállapítom, hogy 8 igen, 2 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett a 
bizottság a részletes vitát lezárta, a részletes vitáról szóló bizottsági jelentés 
benyújtásáról döntött.  

Kérdezem képviselőtársaimat, kívánnak-e a plenáris ülésen többségi vagy 
kisebbségi előadót állítani. (Nincs ilyen jelzés.) Nem, köszönöm. Ezzel a napirendi pont 
tárgyalását lezárom. Köszönjük szépen a részvételüket, további szép napot kívánunk. 
(Dr. Dargay Eszter és munkatársai távoznak az ülésről.)  

Az országgyűlési képviselőcsoport által nyújtható támogatásról 
szóló T/10307. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Az elfogadatott napirendünknek megfelelően soron következik a 2. napirendi 
pontunk: az országgyűlési képviselőcsoport által nyújtható támogatásról szóló 
T/10307. számú, Kocsis Máté, Fidesz, és képviselőtársai által benyújtott 
törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. 
Köszöntöm az előterjesztők képviseletében megjelent Böröcz László 
képviselőtársunkat. Megállapítom, hogy a kormány képviseletében nincs jelen senki. 

Mivel az előterjesztéshez képviselői módosító javaslat nem érkezett, és a 
bizottság sem kíván saját módosítási szándékot megfogalmazni, ezért a részletes vita 
egy szakaszból áll, vagyis a törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § (1) 
bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti vizsgálatából.  

Kérdezem elsőként az előterjesztők képviseletében Böröcz László 
képviselőtársunkat, hogy álláspontja szerint a javaslat megfelel-e a házszabályi 
rendelkezéseknek. 

 
BÖRÖCZ LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. Én is tisztelettel 

köszöntöm a bizottságot. Természetesen megfelel a rendelkezéseknek. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megnyitom a vitát e vonatkozásban. Kérdezem, ki 

kíván hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom, szavazás 
következik. 

Kérdezem a bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a törvényjavaslat a 
házszabály rendelkezéseinek. Az előterjesztők képviseletében Böröcz László 
képviselőtársunk szerint megfelel. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás 
mellett úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a házszabály 44. § (1) bekezdés a)-
d) pontjaiban foglaltaknak. 

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem a bizottságot, 
lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, mely a részletes vitáról szóló bizottsági 
jelentés benyújtásáról való döntés is egyben. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy 8 igen, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett a 
bizottság a részletes vitát lezárta, a részletes vitáról szóló bizottsági jelentés 
benyújtásáról döntött.  

Kérdezem képviselőtársaimat, kívánnak-e a plenáris ülésen többségi vagy 
kisebbségi előadót állítani. (Nincs ilyen jelzés.) Nem, köszönöm. Ezzel a napirendi pont 
tárgyalását lezárom. Köszönöm képviselőtársunk részvételét. (Böröcz László távozik 
az ülésről.) 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
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törvény módosításáról szóló T/10316. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik 3. napirendi pontunk: az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény módosításáról szóló T/10316. számú törvényjavaslat részletes 
vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. (Jelzésre:) S mielőtt folytatnánk, 
rövid technikai szünetet rendelek el. (Szünet: 10.39-től 10.49-ig. - Szalay-
Bobrovniczky Vince megérkezik az ülésre.) A technikai szünetet befejeztük, és 
folytatjuk a 3. napirendi pontunk tárgyalását. Az előterjesztő kormányt Szalay-
Bobrovniczky Vince államtitkár úr képviseli, a Miniszterelnökség részéről. Tisztelettel 
köszöntjük.  

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.  

 
SZALAY-BOBROVNICZKY VINCE helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): 

Álláspontunk szerint igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Megnyitom a vitát e vonatkozásban. 

Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A vitát e 
vonatkozásban lezárom. 

Kérdezem a bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a törvényjavaslat a 
házszabály rendelkezéseinek. A kormány szerint megfelel. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel 
a házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltaknak. 

Bár az előterjesztéshez képviselői módosító javaslat nem került benyújtásra, a 
bizottság kormánypárti tagjai a megjelölt határidőben négypontos módosítójavaslat-
tervezetet juttattak el a bizottság titkárságára, melyet a pénteki napon megküldtünk 
önöknek. 

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

 
SZALAY-BOBROVNICZKY VINCE helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): 

Egyetértünk velük. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megnyitom a javaslat vitáját. Kérdezem 

képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A 
vitát lezárom.  

Kérdezem tehát a bizottságot, támogatja-e a megküldött módosítójavaslat-
tervezetet, mely a bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslata is egyben. A 
kormány támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 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. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 
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tartózkodás mellett a részletes vitát lezárta, a részletes vitáról szóló bizottsági jelentés 
benyújtásáról döntött.  

Kérdezem képviselőtársaimat, kívánnak-e a plenáris ülésen többségi vagy 
kisebbségi előadót állítani. (Nincs ilyen jelzés.) Nem, köszönöm. Ezzel a napirendi pont 
tárgyalását lezárom. Köszönjük államtitkár úrnak az ülésünkön való részvételét. 
További szép napot kívánunk! 

 
SZALAY-BOBROVNICZKY VINCE helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): 

Köszönöm szépen. Csak a jegyzőkönyv kedvéért: helyettes államtitkár vagyok a 
Miniszterelnökségen. Köszönöm, hogy itt lehettem. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen; a helyettes államtitkárokat is államtitkárnak 

szoktuk nevezni a bizottsági ülésünkön. (Szalay-Bobrovniczky Vince: Megtisztelő.) 
További szép napot kívánunk! (Szalay-Bobrovniczky Vince távozik az ülésről.) 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
módosításáról szóló T/10303. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik 4. napirendi pontunk: a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény módosításáról szóló T/10303. számú, a Magyarországi nemzetiségek 
bizottsága által benyújtott törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként 
történő lefolytatása. Köszöntöm az előterjesztő Magyarországi nemzetiségek bizottsága 
képviseletében Ritter Imre elnök urat; a kormány képviseletében pedig Fürjes Zoltán 
helyettes államtitkár urat is tisztelettel köszöntöm, akit a továbbiakban államtitkár 
úrnak fogok nevezni. 

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 előterjesztőt, hogy álláspontja szerint a 
javaslat megfelel-e a házszabály rendelkezéseinek.  

 
RITTER IMRE, a Magyarországi nemzetiségek bizottságának elnöke, 

előterjesztő: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Igen, azokkal a kisebb kodifikációs 
módosításokkal, amelyekről a későbbiekben még szó lesz. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a kormány képviselőjét, hogy a javaslat 

megfelel-e a házszabály rendelkezéseinek.  
 
DR. FÜRJES ZOLTÁN helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom e vonatkozásban a vitát. Kérdezem, ki 

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

Kérdezem a bizottságot, hogy véleményük szerint megfelel-e a törvényjavaslat a 
házszabály rendelkezéseinek. (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy 
az előterjesztés megfelel a házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltaknak. 

Bár az előterjesztéshez képviselői módosító javaslat nem került benyújtásra, a 
bizottság kormánypárti tagjai a megjelölt határidőben 27 pontból álló 
módosítójavaslat-tervezetet juttattak el a bizottság titkárságára, melyet a pénteki 
napon megküldtünk önöknek. Elsőként kérdezem az előterjesztő álláspontját a 
megküldött módosítójavaslat-tervezetről. 
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RITTER IMRE, a Magyarországi nemzetiségek bizottságának elnöke, 

előterjesztő: Igen, egyetértünk vele. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a kormány álláspontját kérdezem. 
 
DR. FÜRJES ZOLTÁN helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Szintén 

egyetértünk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a javaslat vitáját. Kérdezem, 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 a bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslata is egyben, s 
amelyet az előterjesztő és a kormány is egyaránt támogatott. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 10 igen és 1 nem szavazat 
mellett, tartózkodás nélkül a részletes vitát lezáró módosító javaslatot elfogadta. 

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem a bizottságot, 
lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, mely a részletes vitáról szóló bizottsági 
jelentés benyújtásáról való döntés is egyben. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodás mellett a részletes vitát lezárta, a részletes vitáról szóló bizottsági jelentés 
benyújtásáról döntött.  

Kérdezem képviselőtársaimat, kívánnak-e a plenáris ülésen többségi vagy 
kisebbségi előadót állítani. (Nincs ilyen jelzés.) Nem, köszönöm. Ezzel a napirendi pont 
tárgyalását lezárom. Köszönjük szépen elnök úrnak és államtitkár úrnak az ülésünkön 
való részvételét.  

Egyebek 

Rátérünk utolsó napirendi pontunk, az egyebek megtárgyalására. Tájékoztatom 
képviselőtársaimat, hogy a bizottság következő ülését előreláthatóan 2020. május 18-
án, hétfőn délelőtt tartjuk.  

Kérdezem a bizottság tagjait, van-e egyebek között bármilyen további 
javaslatuk, észrevételük. (Nincs ilyen jelzés.) Nincs, köszönöm. 

Az ülés berekesztése 

A bizottság ülését ezennel berekesztem. Köszönöm mindenkinek a 
megjelenését. További szép napot kívánok, vigyázzanak magukra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 58 perc)  

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


