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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 31 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 ezennel megnyitom. 

Ismertetem a helyettesítések rendjét. Czunyiné Bertalan Judit alelnök asszony 
helyettesíti Vitányi István alelnök urat, Bajkai István képviselőtársunk helyettesíti Vigh 
László képviselőtársunkat, jómagam, Vejkey Imre helyettesítem Demeter Zoltán 
képviselőtársunkat, Kovács Zoltán alelnök úr pedig Becsó Károly képviselőtársunkat 
helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

Most soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. Napirend-
módosításra irányuló kezdeményezés nem érkezett. Kérdezem tehát most 
képviselőtársaimat, ki támogatja a kiküldött napirendi javaslat elfogadását. Kérem, 
kézfelemeléssel szavazzanak. Ki az, aki azzal egyetért? (Szavazás.) Köszönöm. Ki az, 
aki nem? (Szavazás.) És ki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 
a bizottság 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a kiküldött napirendi 
javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

Egyes törvényeknek az egyenlő bánásmód követelménye 
hatékonyabb érvényesítését biztosító módosításáról szóló T/13631. 
számú törvényjavaslat  
(Az Igazságügyi bizottság önálló indítványa)  
(Állásfoglalás kialakítása a HHSZ 46. § (1) bekezdése alapján)  
(Döntés a HHSZ 46. § (2a) bekezdés szerinti előrehozott eljárás 
kezdeményezéséről)  
(Előterjesztőként) 

Soron következik 1. napirendi pontunk, az egyes törvényeknek az egyenlő 
bánásmód követelménye hatékonyabb érvényesítését biztosító módosításáról szóló 
T/13631. számú törvényjavaslathoz előterjesztői állásfoglalás kialakítása a HHSZ 46. § 
(1) bekezdése alapján, továbbá döntés a HHSZ 46. § (2a) bekezdése szerint előrehozott 
eljárás kezdeményezéséről.  

A határozati házszabály 46. §-a alapján az előterjesztőnek írásban tájékoztatást 
kell adnia arról, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatokban foglalt 
mely módosításokkal ért egyet. A Magyarországi nemzetiségek bizottsága tegnap 
lefolytatta a részletes vitát, és T/13631/4. számon benyújtotta az azt lezáró bizottsági 
módosító javaslatát, amelyet a meghívóval együtt kiküldtem önöknek. 
Kezdeményezem, hogy az Igazságügyi bizottság előterjesztőként a bizottság módosító 
javaslatának valamennyi pontját támogassa, és ilyen tartalmú előterjesztői tájékoztatót 
nyújtson be.  

Kérdezem, van-e valakinek ezzel kapcsolatban javaslata, észrevétele, 
ellenvéleménye. (Senki nem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok.  

Szavazás következik. Kérdezem képviselőtársaimat, egyetértenek-e a 
Magyarországi nemzetiségek bizottsága T/13631/4. számú, részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslatában foglalt javaslatokkal. Kérem, szavazzanak. Ki az, aki 
egyetért vele? (Szavazás.) Ki az, aki nem? (Szavazás.) És ki tartózkodik? (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett a T/13631/4. számú, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 
valamennyi pontjával egyhangúlag egyetértett. 
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A HHSZ 46. § (2a) bekezdése alapján az előterjesztő indoklással ellátott 
kérelemben kérheti a házelnök engedélyét ahhoz, hogy a Törvényalkotási bizottság 
előrehozott eljárásban a részletes vita hetében folytassa le az eljárást. Erre teszek most 
javaslatot. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság valamennyi feladatkörét 2021. január 1. 
napjával az alapvető jogok biztosa veszi át, ami jelentős szervezeti és hatáskörváltozást 
eredményez. (Dr. Becsó Károly megérkezik az ülésre.) Az erre való megfelelő 
felkészülési idő alapvető fontosságú. Annak érdekében, hogy az alapjogvédelmi 
hatékonyság a megszokott kiváló színvonalon maradhasson, kellő idő szükségeltetik az 
átálláshoz valamennyi érintett számára, ezért szükséges, hogy a Törvényalkotási 
bizottság mielőbb lefolytassa eljárását, az Országgyűlés pedig mielőbb tudjon dönteni 
a törvényjavaslat elfogadásáról.  

Az ülésnek ebben a szakaszában megérkezett Becsó Károly képviselőtársunk, 
tisztelettel köszöntöm! 

Kérdezem képviselőtársaimat, van-e valakinek javaslata, észrevétele. (Senki 
nem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok.  

Szavazás következik. Kérdezem képviselőtársaimat, egyetértenek-e azzal, hogy 
az Igazságügyi bizottság előterjesztőként írásban kérje a házelnök engedélyét, hogy a 
Törvényalkotási bizottság az eljárását a részletesvita-szakasz lezárulta hetében 
folytassa le. Kérem, szavazzanak. Ki az, aki egyetért ezzel? (Szavazás.) Köszönöm. Ki 
nem ért egyet vele? (Szavazás.) És ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a Törvényalkotási bizottság 
előrehozott eljárásának kezdeményezésével egyhangúlag egyetértett.  

Előterjesztőként a fentieken túlmenően további feladataink is vannak. A HHSZ 
46. § (6) bekezdése szerint a törvényjavaslatot a Törvényalkotási bizottság csak akkor 
tárgyalja, ha az előterjesztő jelen van, továbbá a bizottság ülésén az előterjesztőt 
nyilatkozati kötelezettség is terheli. Ezt a feladatot személyesen kívánom ellátni, ezért 
javaslom, hogy a bizottság hatalmazza fel az Igazságügyi bizottság elnökét arra, hogy a 
Törvényalkotási bizottság ülésén az előterjesztői feladatokat ellássa, a Törvényalkotási 
bizottságban megfogalmazott nyelvhelyességi, jogtechnikai módosítással kapcsolatban 
állást foglaljon, továbbá a Törvényalkotási bizottság esetleges saját módosító 
javaslatával kapcsolatban is állást foglaljon.  

Kérdezem képviselőtársaimat, van-e valakinek ezzel kapcsolatban javaslata, 
észrevétele, kifogása. (Senki nem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok.  

Szavazás következik. Kérdezem tehát a tisztelt bizottságot, felhatalmazza-e a 
bizottság elnökét, hogy a Törvényalkotási bizottság ülésén az előterjesztői feladatokat 
ellássa, a Törvényalkotási bizottságban megfogalmazott nyelvhelyességi, jogtechnikai 
módosítással kapcsolatban állást foglaljon, továbbá a Törvényalkotási bizottság 
esetleges saját módosító javaslatával kapcsolatban állást foglaljon. Kérem, 
szavazzanak. Ki az, aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) És ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen, 0 nem 
szavazattal, 0 tartózkodás mellett az elnök részére a felhatalmazásokat egyhangúlag 
megadta. 

A HHSZ 46. § (10) bekezdése értelmében az előterjesztő feladata az 
egységesjavaslat-tervezet megküldése a Törvényalkotási bizottság elnökének. 
Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy felhatalmazza-e a bizottság elnökét, hogy az 
összegző módosító javaslat benyújtását követően az egységesjavaslat-tervezetet 
megküldje a TAB elnökének. Kérem, szavazzanak. Ki az, aki ezzel egyetért? (Szavazás.) 
Ki nem? (Szavazás.) És ki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az Igazságügyi bizottság 
elnöke részére a felhatalmazást egyhangúlag megadta.  
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Végezetül a plenáris vitában való képviseletről kell döntenünk, amelyet szintén 
személyesen kívánok ellátni. Kérdezem tehát a bizottság tagjait, hogy felhatalmazzák-
e a bizottság elnökét, hogy a bizottsági jelentések és összegző módosító javaslat 
vitájában a plenáris ülésen felszólaljon. Kérem, szavazzanak. Ki az, aki egyetért? 
(Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) És ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az 
Igazságügyi bizottság elnöke részére a felhatalmazást egyhangúlag megadta.  

Ezzel a napirendi pont tárgyalását lezárom.  

Egyebek 

Rátérünk utolsó napirendi pontunk, az egyebek megtárgyalására. Tájékoztatom 
képviselőtársaimat, hogy amennyiben a házelnök úr engedélyezi a Törvényalkotási 
bizottság előrehozott eljárását, úgy bizottságunknak november 30-án, hétfőn délelőtt 
még ülést kell tartania.  

Tájékoztatom önöket továbbá arról is, hogy a jövő héten még egy ülésünk lesz, 
december 1-jén, kedden 8 órától Gulyás Gergely miniszter úr éves meghallgatására 
kerül sor.  

Kérdezem a bizottság tagjaitól, van-e az egyebek között bármilyen további 
javaslatuk, észrevételük. (Senki nem jelentkezik.) Úgy látom, nincs.  

Az ülés berekesztése 

A bizottsági ülést berekesztem. Köszönöm szépen mindenkinek a mai ülésen 
való részvételét. Szép napot kívánok! Vigyázzanak magukra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 41 perc)  

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  


