Ikt. sz.: TAB-41/46-2/2018.
TAB-17/2018. sz. ülés
(TAB-17/2018-2022. sz. ülés)

Jegyzőkönyv
az Országgyűlés Törvényalkotási bizottságának
2018. december 10-én, hétfőn 17 óra 01 perckor
az Országház főemelet 58. számú tanácstermében
megtartott üléséről

2

Tartalomjegyzék
Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a
napirend elfogadása
5
A független Lengyelország helyreállításának centenáriumáról
szóló T/3975. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása az elfogadott határozati házszabályi
rendelkezésektől való eltérés alapján)
5
Határozathozatalok

6

Az ülés berekesztése

6

3

Napirendi javaslat
A független Lengyelország helyreállításának centenáriumáról szóló törvényjavaslat
(T/3975. szám)
(Kövér László (Fidesz), Dr. Latorcai János (KDNP), Dr. Bajkai István (Fidesz)
képviselők önálló indítványa)
(A bizottság eljárása az elfogadott határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérés
alapján)
(Házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel)
(Megjegyzés: Az elfogadott határozati házszabálytól való eltérésre irányuló javaslat
száma: T/3975/4.)
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A bizottság titkársága részéről
Dr. Pór-Zselinszky Eszter
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Hozzászóló
Vargha Tamás államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 01 perc)
Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend
elfogadása
HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó estét
kívánok! A bizottság ülését megnyitom, és egyben szeretném méltatni a tőlem jobbra
és részben balra helyet foglaló képviselőtársak fegyelmezettségét, amellyel a
határozatképességet még ebben a nehéz helyzetben is biztosítani tudjuk.
Az ülés napirendjét kiküldtük a szokott módon, mindenki ismeri. Először
ismertetném a helyettesítéseket: Törő Gábort Ovádi Péter, Horváth Lászlót jómagam,
Balla Györgyöt dr. Bajkai István, Bóna Zoltánt Farkas Flórián, Nyitrai Zsoltot dr.
Kerényi János, Nagy Csabát Héjj Dávid Ádám és Aradszki Andrást dr. Vejkey Imre
helyettesíti. Ez alapján megállapítom, hogy ülésünk határozatképes.
Kérem, hogy most a napirend elfogadásáról szavazzunk, amennyiben nincsen
hozzáfűznivaló. (Nincs jelzés.) Köszönöm szépen. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Köszönöm szépen.
A bizottság 23 igen szavazattal egyhangúlag a napirendet elfogadta.
A független Lengyelország helyreállításának centenáriumáról szóló
T/3975. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása az elfogadott határozati házszabályi
rendelkezésektől való eltérés alapján)
Rátérünk az egyetlen napirendi pontunkra, ez a T/3975. számú, a független
Lengyelország helyreállításának centenáriumáról szóló törvényjavaslat, amely a
házszabályi rendelkezésektől való eltérés alapján általunk lefolytatott részletes vita. A
házszabálytól való eltérésre irányuló javaslatot T/3975/4. számon találhatják.
Az összevont vitára az Országgyűlés holnapi, december 11-ei ülésnapján, a
zárószavazásra pedig a szerdai ülésnapon kerül sor.
Az előterjesztők Kövér László, dr. Latorcai János és dr. Bajkai István.
Képviseletükben dr. Bajkai István jelen van. Feladatkörrel rendelkező tárca a
Külgazdasági és Külügyminisztérium, melynek képviseletében Vargha Tamás
államtitkár urat köszöntöm.
Bejelentem, hogy képviselői módosító javaslat a nyitva álló határidőn belül nem
érkezett.
Megkérdezem, hogy az előterjesztő, illetve a kormány kíván-e nyilatkozni.
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Köszönöm
szépen, elnök úr. Külön nem kívánok semmit hozzáfűzni a javaslathoz, az mindent
magában foglal és mindent elmond. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr!
VARGHA TAMÁS államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium):
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány az előttünk lévő
javaslatot támogatja.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni?
(Nincs jelzés.)
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Határozathozatalok
Hozzászólási szándékot nem látok, ezért most szavazni fogunk, kizárólag az
összegző jelentésről. Speciális eljárási szabályainkra és arra való tekintettel, hogy nincs
módosító javaslat, egyetlen gombnyomással tudunk dönteni. Kérem, most
szavazzanak! (Szavazás.)
Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést 23 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta.
Bizottsági előadóként Vécsey László alelnök urat javasolom kijelölni,
kézfelemeléssel. (Szavazás.) Köszönöm. Látható többség.
Sajnos az ellenzék nincs abban a helyzetben, hogy kisebbségi előadót állítson.
Az ülés berekesztése
Tisztelt Bizottság! A napirendünk végére értünk. Az ülést berekesztem.
Köszönöm szépen.
(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 05 perc)

Hende Csaba
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Nánásiné Czapári Judit

