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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 33 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Képviselőtársaim! Tisztelt Meghívottak! Megkezdjük a munkát. Köszöntöm a bizottság 
valamennyi megjelent tagját és a meghívottakat. A bizottság ülését megnyitom.  

Ismertetem a helyettesítések rendjét. Jómagam helyettesítem Bajkai István 
képviselőtársunkat, Czunyiné Bertalan Judit alelnök asszony helyettesíti Vitányi István 
alelnök urat és Kovács Zoltán alelnök úr helyettesíti Vigh László képviselőtársunkat. 
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

Soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. A napirend 
módosítására irányuló kezdeményezés nem érkezett. Kérdezem most képviselőtársaimat, ki 
támogatja a napirendi javaslat elfogadását. Kérem, szavazzanak géppel! (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 
tartózkodás mellett a napirendi javaslatot elfogadta. 

Egyes választási tárgyú törvények módosításáról szóló T/17265. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik 1. napirendi pontunk, az egyes választási törvények módosításáról 
szóló, Volner János (független) képviselő úr által benyújtott T/17265. számú törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételéről való döntés. Az előterjesztő nincs jelen. Mivel az előterjesztő 
előzetesen nem kérte, hogy a mai napon indítványa tárgysorozatba vételéről a bizottság ne 
döntsön, ezért távolléte a bizottsági eljárást nem akadályozza.  

A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) 
Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom.  

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a javaslat tárgysorozatba vételét. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag tárgysorozatba vette az indítványt. A határozati 
házszabály értelmében a bizottság házelnök urat a tárgysorozatba vétel kérdésében 
meghozott döntéséről írásban értesíti. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Rátérünk az utolsó napirendi pontunk, az egyebek megtárgyalására. Kérdezem a 
bizottság tagjaitól, van-e az egyebek között bármilyen javaslatuk, észrevételük. (Senki sem 
jelentkezik.) Nincs, köszönöm. 

Az ülés berekesztése 

A bizottság ülését berekesztem. Köszönöm a megjelenésüket, további szép napot 
kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 36 perc)  

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 


