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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 38 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 munkánkat; 
mondhatnám, hogy folytatjuk, mert ma már volt egy ülésünk. Köszöntöm a bizottság 
valamennyi tagját és a meghívottakat. A bizottság ülését ezennel újra megnyitom. 

Tájékoztatom képviselőtársaimat és minden érdeklődőt, hogy a félemeleti 
sajtóteremben van lehetőség a bizottsági ülést figyelemmel kísérni és a zárt láncú 
közvetítések jeléhez hozzáférni. 

Ismertetem a helyettesítések rendjét: Vitányi István alelnök úr helyettesíti 
Czunyiné Bertalan Judit alelnök asszonyt, jómagam helyettesítem Bajkai István 
képviselőtársunkat, Becsó Károly képviselőtársunk helyettesíti Demeter Zoltán 
képviselőtársunkat, 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 képviselőtársaimat, ki 
támogatja a napirendi javaslat elfogadását. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! Aki 
igen? (Nyolc.) Aki nem? (Nincs ilyen.) S aki tartózkodott? (Nincs ilyen.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a napirendi javaslatot elfogadta. 

Országos népszavazás elrendeléséről szóló H/17733. számú 
határozati javaslat  
(Az Igazságügyi bizottság önálló indítványa)  
(Állásfoglalás kialakítása a képviselői módosító javaslatokról) 

Soron következik 1. napirendi pontunk: az országos népszavazás elrendeléséről 
szóló H/17733. számú határozati javaslathoz benyújtott képviselői módosító javaslatról 
történő előterjesztői állásfoglalás kialakítása.  

A határozati javaslathoz csak egy képviselői módosító javaslat érkezett, melyet 
előterjesztőként meg kell tárgyalnunk. A H/17733/2. számú módosító javaslatot 
Bencsik János független képviselő nyújtotta be, melyet munkatársaim kiosztottak 
önöknek. A benyújtó képviselő nincs jelen. 

A vitát megnyitom. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván ehhez a módosító 
javaslathoz hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, szavazás 
következik. 

Határozathozatal 

Kérdezem képviselőtársaimat, előterjesztőként támogatják-e a H/17733/2. 
számú, Bencsik János független képviselő által benyújtott módosítási javaslatot. 
Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! Aki igen? (Nincs ilyen.) Aki nem? (Kilenc.) S aki 
tartózkodott? (Nincs ilyen.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 
9 nem szavazattal, igen szavazat és tartózkodás nélkül a módosító javaslatot nem 
fogadta el. 

Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Rátérünk az egyebek megtárgyalására. Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy 
a bizottság következő ülésére december 7-én, kedden, 9 órától kerül sor. 
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Kérdezem a bizottság tagjait, van-e egyebek között további javaslatuk, 
észrevételük. (Nincs ilyen jelzés.) Nincs, köszönöm. 

Az ülés berekesztése 

A bizottság ülését berekesztem. Köszönöm ismételt megjelenésüket. Szép estét 
kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 41 perc)  

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 
 


