
 

Ikt. sz.: IUB-41/94-3/2020. 

IUB-28/2020. sz. ülés 
(IUB-66/2018-2022. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Igazságügyi bizottságának 
2020. november 30-án, hétfőn, 08 óra 46 perckor 

az Országház Apponyi Albert gróf termében 
(főemelet 58.) 

megtartott üléséről 



2 

Tartalomjegyzék  

 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 5 

Az országgyűlési képviselőcsoport által nyújtható támogatásról 
szóló 2020. évi XXVII. törvény módosításáról szóló T/13928. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 5 

Határozathozatal 5 

Egyes törvényeknek az egyenlő bánásmód követelménye 
hatékonyabb érvényesítését biztosító módosításáról szóló T/13631. 
számú törvényjavaslat  
(Döntés a HHSZ 137/A. § (1) bekezdése alapján az egységes 
javaslattervezethez készített indokolás benyújtásáról) 5 

Határozathozatal 6 

Egyebek 6 

Az ülés berekesztése 6 

 



3 

Napirendi javaslat 

 

1. Az országgyűlési képviselőcsoport által nyújtható támogatásról szóló 2020. évi 
XXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/13928. szám)  
(Kocsis Máté, Böröcz László, Pogácsás Tibor (Fidesz) és dr. Simicskó István 
(KDNP) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

2. Egyes törvényeknek az egyenlő bánásmód követelménye hatékonyabb 
érvényesítését biztosító módosításáról szóló törvényjavaslat (T/13631. szám) 
(Az Igazságügyi bizottság önálló indítványa)  
(Döntés a HHSZ 137/A. § (1) bekezdése alapján az egységes javaslattervezethez 
készített indokolás benyújtásáról)  
(Előterjesztőként) 

3. Egyebek 

 



4 

Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Dr. Vejkey Imre (KDNP), a bizottság elnöke  
 
Czunyiné dr. Bertalan Judit (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Kovács Zoltán (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dr. Bajkai István (Fidesz)  
Dr. Becsó Károly (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz)  
Dr. Varga László (MSZP)  
Sebián-Petrovszki László (DK)  
Dr. Fülöp Erik (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Vitányi István (Fidesz) Czunyiné dr. Bertalan Juditnak (Fidesz) 
 

A bizottság titkársága részéről  

Gáborné dr. Túri Izabella bizottsági főmunkatárs  
 



5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 08 óra 46 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: Czunyiné Bertalan Judit alelnök asszony helyettesíti Vitányi 
István alelnök urat. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

Soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. A napirend 
módosítására irányuló kezdeményezés nem érkezett. Kérdezem tehát 
képviselőtársaimat, ki támogatja a kiküldött napirendi javaslat elfogadását. Kérem, 
kézfelemeléssel szavazzanak! Aki egyetért vele? (Szavazás.) Nyolc. Aki nem? 
(Szavazás. - Nincs ilyen.) S aki tartózkodott? (Szavazás.) Három. Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás 
mellett a kiküldött napirendi javaslatot elfogadta. 

Az országgyűlési képviselőcsoport által nyújtható támogatásról 
szóló 2020. évi XXVII. törvény módosításáról szóló T/13928. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik 1. napirendi pontunk: az országgyűlési képviselőcsoport által 
nyújtható támogatásról szóló 2020. évi XXVII. törvény módosításáról szóló, Kocsis 
Máté, Fidesz, és képviselőtársai által benyújtott T/13928. számú törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételéről való döntés. Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a 
H/12956. számú házszabálytól eltérésben megfogalmazott szabályokra figyelemmel 
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője kezdeményezte bizottságunknál az indítvány 
tárgysorozatba vételéről való döntést.  

Azt a tájékoztatást kaptam, hogy az előterjesztők közül Böröcz László fideszes 
képviselőtársunk egy percen belül itt lesz; arra az egy percre technikai szünetet 
rendelek el. (Szünet: 8.49-8.50) Köszönöm türelmüket. Képviselőtársunk nem ért ide 
ez alatt a technikai szünet alatt, akkor folytatjuk. 

Az előterjesztő nélkül is folytatni tudjuk a tárgysorozatba vételről való döntést. 
Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt 
nem látok, a vitát lezárom. 

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a javaslat tárgysorozatba vételét. Aki 
egyetért ezzel? (Szavazás.) Hét. Aki nem? (Szavazás. - Nincs ilyen.) S aki tartózkodott? 
(Szavazás.) Egy. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az indítványt tárgysorozatba vette. Ezzel ezt 
a napirendi pontot lezárom. (Dr. Becsó Károly megérkezik az ülésre.)  

Egyes törvényeknek az egyenlő bánásmód követelménye 
hatékonyabb érvényesítését biztosító módosításáról szóló T/13631. 
számú törvényjavaslat  
(Döntés a HHSZ 137/A. § (1) bekezdése alapján az egységes 
javaslattervezethez készített indokolás benyújtásáról) 

Soron következik 2. napirendi pontunk: egyes törvényeknek az egyenlő 
bánásmód követelménye hatékonyabb érvényesítését biztosító módosításáról szóló 
T/13631. számú törvényjavaslat egységes javaslattervezetéhez készített indoklás 
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benyújtásáról való döntés a HHSZ 137/A. § (1) bekezdése alapján. A határozati 
házszabály 137. §-a alapján az előterjesztőnek a törvényjavaslat egységes 
javaslattervezetéhez újraszerkesztett indoklást meg kell küldenie a házelnöknek. Mivel 
erre a bizottságnak mint előterjesztőnek a mai napon 12 óráig van lehetősége, ezért kell 
mai ülésünkön erről dönteni. 

A pénteki napon megküldtük önöknek a törvényjavaslathoz benyújtott, 
valamint az összegző módosító javaslat indoklásának figyelembevételével 
újraszerkesztett indoklás tervezetét, továbbá a Törvényalkotási bizottság T/13631/9. 
számú összegző módosító javaslatát és az ennek megfelelően elkészített egységes 
javaslattervezetet.  

Írásban szövegszerű módosítási javaslat nem érkezett. A vitát megnyitom. 
Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a vitát 
lezárom. 

Határozathozatal 

Mivel változtatási javaslatot senki nem fogalmazott meg, ezért most az egységes 
javaslattervezethez készített indoklás megküldött szövegéről kell döntenünk. 
Kérdezem a tisztelt bizottságot, elfogadja-e és benyújtja-e az egységes 
javaslattervezethez készített indoklást annak megküldött szövege szerint. Kérem, 
szavazzanak! Aki egyetért ezzel? (Szavazás.) Nyolc. Aki nem? (Szavazás.) Három. S 
aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen, 
3 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett az egységes javaslattervezethez készített 
indoklást annak megküldött szövege szerint elfogadta és azt benyújtja. 

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy amennyiben az Országgyűlés az 
egységes javaslatot fogadja el, úgy a bizottságnak előterjesztőként további döntési 
feladata nincs. A bizottság nevében az előírt határidőben a végső előterjesztői indoklást 
pedig eljuttattom az indoklások tárába. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom.  

Egyebek 

Soron következik utolsó napirendi pontunk, az egyebek megtárgyalása. Ahogy 
arról már értesültek képviselőtársaim, holnap reggel 8 órakor Gulyás Gergely miniszter 
úr éves meghallgatására kerül sor.  

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

Az ülés berekesztése 

A bizottság ülését berekesztem. Mindenkinek további szép napot kívánok. A 
viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 08 óra 54 perc)  

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 
 


