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Napirendi javaslat 

 

1. A Minority SafePack elnevezésű európai polgári kezdeményezésről szóló 

határozati javaslat (H/15586. szám)  

(A Nemzeti összetartozás bizottsága önálló indítványa)  

(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

(Előterjesztőként) 

(Kijelölt bizottság)  

Uniós napirendi pont! 
2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Pánczél Károly (Fidesz), a bizottság elnöke  

 

Fenyvesi Zoltán (Fidesz), a bizottság alelnöke  

Szászfalvi László (KDNP), a bizottság alelnöke  

Dr. Molnár Zsolt (MSZP), a bizottság alelnöke  

Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz)  

Balczó Zoltán (Jobbik)  

Bencsik János (független)  
 

 

Helyettesítési megbízást adott 

 

Jakab István (Fidesz) Fenyvesi Zoltánnak (Fidesz)  

Lázár János (Fidesz) dr. Zsigmond Barna Pálnak (Fidesz)  
 

 

A bizottság titkársága részéről  

Hatvani Szabolcs, a Fenntartható fejlődés bizottságának munkatársa
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 

elfogadása 

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 

napot kívánok! Nagy szeretettel köszöntöm a bizottsági ülésen megjelenteket. 

Köszöntöm alelnök urakat, a bizottság tagjait, mindazokat, akik itt a helyszínen követik 

a bizottsági ülést, illetve a Parlament közvetítő rendszerén keresztül. 

Tisztelt Bizottságunk! A mai munkánkat a hivatali munkamegosztás miatt 

Sándor Tamás helyett Hatvani Szabolcs segíti. Távolmaradását előzetesen írásban 

bejelentette Jakab István és Lázár János. Jakab Istvánt Fenyvesi Zoltán alelnök úr 

fogja helyettesíteni, Lázár János képviselő urat pedig dr. Zsigmond Barna Pál, így 

megállapítom, hogy a bizottságunk kilenc fővel határozatképes. Kérdezem a 

bizottságot, hogy a kiküldött napirendet elfogadja-e. Aki igen, az kérem, most 

szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Kilenc egybehangzó igennel a napirendet 
elfogadtuk.  

A Minority SafePack elnevezésű európai polgári kezdeményezésről 

szóló határozati javaslat (H/15586. szám)  

(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Első napirendi pontunk: a Minority SafePack elnevezésű európai polgári 

kezdeményezésről szóló határozati javaslat, a H/15586. számot viseli. A mi 

bizottságunk önálló indítványa, és a részletes vitára kerül sor a határozati házszabály 
44-45. §-a alapján.  

Tisztelt Bizottság! Azt gondolom, hogy miután módosító javaslat az általunk 

megfogalmazott, igen remek határozati javaslathoz nem érkezett, ezért a bizottságunk 

mai ülése vélhetően gyors lesz.  

De mielőtt rátérnénk a napirendi pontunk konkrétumaira és a szavazásokra, 

engedjék meg, hogy megköszönjem a bizottságnak azt, hogy az elmúlt ülésen 

egybehangzó igennel tudtuk támogatni ezt a határozati javaslatot. Szeretném 

megköszönni a bizottság tagjainak az általános vitában való részvételt az Országgyűlés 

plenáris ülésén, illetve a hozzászólásaikat. A jelen lévő pártok és frakciók minden 

hozzászólója támogatta a határozati javaslatot.  

A határozati javaslatunkhoz egy másik bizottság is felcsatlakozott, a nemzetiségi 

bizottság, ők ma reggel 9-kor tartották a bizottsági ülésüket és zárták le a részletes vitát. 

A bizottság döntése értelmében az előterjesztő bizottságot jómagam képviseltem ott, 

és nekik is megköszöntem eleve a csatlakozást, a szerb nemzetiségi szószóló 

hozzászólását, és ők is úgy ítélték meg, hogy ez nem csak magyar ügy, hanem ez egy 
európai ügy, és arra a szintre is kell ezt emelnünk.  

Illetve arról tájékoztatom még a bizottságot, hogy egy fél órával ezelőtt ért véget 

a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma szakpolitikai munkacsoportjának 

ülése. Természetesen online formában volt, ahol egy napirendi pont volt a Minority 

SafePack, és tájékoztatást adott Vincze Loránt európai parlamenti képviselő, FUEN-

elnök az ügy jelenlegi állásáról, és ott is elhangzott, hogy tolmácsoljam a bizottság felé 
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azt a politikai támogatást, amelyet tettünk a plenáris ülésen és azt megelőzően a 
bizottságban is. 

Tisztelt Bizottság! Tájékoztatom a bizottságot, hogy a részletes vitát a szokásos 

módon két szakaszban kell lefolytatnunk. Az első szakaszban azt vizsgáljuk, hogy a 

határozati javaslat megfelel-e a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében előírt 

követelményeknek, azaz megfelel-e az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai 

követelményeknek, illeszkedik-e a jogrendszer egységébe, megfelel-e a nemzetközi 

jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, megfelel-e a jogalkotás 
szakmai követelményeinek.  

Itt is meg kell jegyezzem, hogy speciális helyzetben vagyunk, hiszen jelen 

határozati javaslat előterjesztői mi vagyunk. De azért kérdezem a bizottság tagjait, hogy 

kívánnak-e a vita ezen szakaszában hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Ha nem, akkor - 

miután módosító javaslat sem érkezett, és nincs tudomásom a bizottság saját 
módosítási szándékáról sem, így - határozathozatalokra kerül sor.  

Döntenünk kell a részletes vita lezárásának tényéről. Egyetért-e a bizottság 

azzal, hogy a részletes vitát lezárjuk? Aki igen, az kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 

Köszönöm szépen. 9 igen szavazattal a részletes vitát lezártuk. 

Döntenünk kell a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról azzal, hogy a 

döntés egyben a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak való 

megfelelést is jelenti, továbbá felhatalmazás az elnöknek, hogy a jelentést benyújtsa az 

Országgyűlésnek. Aki ezzel egyetért, az kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. 9 igen szavazattal ezt is elfogadtuk.  

Tájékoztatom még a bizottságot, hogy miután a március 23-i ülésünkön döntést 

hoztunk arról is, hogy a határozati javaslat tárgyalása során az elnök képviseli a 

bizottságot, így külön döntést erről nem hozunk. Várhatóan a határozati javaslat 

zárószavazására az április 26-ai plenáris héten kerül sor.  

Egyebek  

Át tudunk térni az egyebek napirendi pontunkra, ahol tájékoztatom a bizottság 

tagjait, hogy a következő ülésünket előreláthatólag a következő A hét hétfőjén, április 

26-án, 9 órakor tartjuk az Apponyi Albert teremben, és a napirendünk: nemzetpolitikai 

prioritások a strasbourgi Európa Tanács miniszteri bizottságának magyar elnöksége 

során.  

Terveink szerint már ma szerettük volna ezt tárgyalni, de az egyik meghívott 

vendégünk a kormány részéről, dr. Sztáray államtitkár úr jelezte, hogy egyéb hivatalos 
elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni, így ezt áttettük április 26-a, délelőttre.  

Van még egy ügy, amelynek a címzettjei mi vagyunk. Bencsik János képviselő úr 

önálló indítványa, ahol május 10-ig kell döntenünk a képviselői önálló indítvány 

tárgysorozatba vételéről. Vélhetően a határidők miatt ezt is április 26-án napirendre 

fogjuk venni.  
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Az ülés berekesztése 

Van-e esetleg valakinek kérdése, közlendője? (Nincs jelentkező.) Nagyon szépen 

köszönöm a munkájukat, a részvételt, a bizottsági ülést bezárom. Köszönöm szépen.  

 

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 10 perc) 

  Pánczél Károly 

a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


