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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 06 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelt Képviselőtársaim! Kedves Vendégeink! Az ülést megnyitom.  

Megállapítom, hogy mai ülésünkön Horváth Lászlót dr. Tapolczai Gergely, Salacz 
Lászlót Vécsey László, Farkas Flóriánt Nagy Csaba, B. Nagy Lászlót Ovádi Péter, dr. 
Fazekas Sándort Nyitrai Zsolt, Herczeg Tamást Vejkey Imre, Burány Sándort Hiszékeny 
Dezső, Arató Gergelyt Hajdu László, Varga Lászlót pedig Molnár Gyula helyettesíti. 
Ennek megfelelően megállapítom, hogy bizottsági ülésünk határozatképes.  

A napirend elfogadása körében tájékoztatom önöket, hogy a napirendi 
javaslatban 3. pontként szereplő, az állattenyésztéssel kapcsolatos, T/6190. számú 
törvényjavaslatnak a TAB általi megtárgyalását nem kezdeményezte az előterjesztő, és 
ezért a napirendi pont megtárgyalására nem kerül sor. Ezen módosítással, kérem, most 
szavazzanak a napirend elfogadásáról! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a mai ülésünk napirendjét a Törvényalkotási bizottság 27 
igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

Egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről szóló T/5237. számú 
törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Soron következik a T/5237. számú, egyes ügyintézési folyamatok 
egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslat, melynek előterjesztője a Belügyminisztérium, 
melynek képviseletében dr. Felkai László államtitkár urat tisztelettel köszöntjük. 

A módosító javaslatok a háttéranyagban az Igazságügyi bizottság részéről 2. 
sorszám alatt 18 pont terjedelemben érdemi és technikai jellegű módosításként 
fekszenek előttünk, továbbá kiküldtük a szokott rendben a TAB saját módosítási 
javaslatát 1. hivatkozási számon, mely a kormánypárti képviselők szándékát tükrözi 3 
pont terjedelemben; ezek kizárólag technikai jellegű módosítások.  

Az előterjesztő előzetesen írásban úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslatban foglaltakkal egyetért. Most arra kérem, hogy tekintettel 
a TAB saját módosító javaslat ezt követően megszületett szövegére, szíveskedjék 
nyilatkozni. Parancsoljon, államtitkár úr! 

 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszöntök mindenkit. A háttéranyag tartalmilag helyes, csak ahogy az elnök úr is jelezte, 
van az 1. számú TAB-módosító, ami három technikai változtatást vezet végig, és ily 
módon visszahat a háttéranyagra is, ezért van az, hogy a háttéranyag 10. pontját nem 
támogatom, mert azt a TAB 1. számú módosítója váltja ki, a 13.-at szintén nem, mert azt 
a 2. számú módosító, és a 16.-at szintén nem, mert azt a TAB 3. módosítója korrigálja.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönjük szépen az államtitkár úr nyilatkozatát. A vitát megnyitom. Ki 
kíván hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Hozzászólási szándékot nem látok, ezért most 
szavazni fogunk.  

Először a háttéranyag kormány által nem támogatott 10., 13. és 16. pontjáról 
kérem a szavazatukat! (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyag 10., 13. és 16. pontját 5 igen szavazattal, 24 nem 
ellenében, 4 tartózkodás mellett nem támogatta.  
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Most a háttéranyag további, kormány által támogatott pontjairól szavazunk. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyag további pontjait 26 igen szavazattal, 2 nem ellenében 
és 4 tartózkodás mellett támogatta.  

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról szavazunk, amelyet 
a kormány támogat. Kérem döntésüket! (Szavazás.)  

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 27 igen 
szavazattal, 2 nem ellenében és 4 tartózkodás mellett támogatta.  

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról szavazunk. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 28 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak javaslom kézfelemeléssel Salacz Lászlót kijelölni. 
(Szavazás.)  

Az alelnök urat látható többséggel kijelöltük.  
Kisebbségi előadót az ellenzék (Nincs jelentkező.) nem kíván állítani.  
A napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen az államtitkár úr részvételét.  

A 2020. év nemzeti összetartozás évének nyilvánításáról szóló 
H/5486. számú határozati javaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Soron következik a H/5486. számon előterjesztett határozati javaslat, amely a 
2020. év nemzeti összetartozás évének nyilvánításáról szól. Az előterjesztő a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, amelyet Pánczél Károly elnök úr képvisel. Feladatkörrel 
rendelkezik az ügyben a Miniszterelnökség, melyet Potápi Árpád János államtitkár úr 
képvisel. Mindkettőjüket tisztelettel köszöntöm ülésünkön. 

A módosító javaslatok a háttéranyagban a Nemzeti összetartozás bizottsága 
részéről 4. sorszám alatt, egy pontban, érdemi jelleggel kerültek benyújtásra. Az 
előterjesztő, vagyis a bizottság elnöke útján előzetesen írásban úgy nyilatkozott, hogy a 
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatban foglaltakkal egyetért.  

A kormány képviselője most ismertetheti a bizottsági módosító javaslattal 
kapcsolatos álláspontját. Államtitkár úr! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselőtársaim! A kormány támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Elnök úr kíván 

előterjesztőként először hozzászólni. Parancsoljon! 
 
PÁNCZÉL KÁROLY elnök (Nemzeti összetartozás bizottsága): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Államtitkár Úr! Öt mondatot engedjenek meg a határozati 
javaslat kapcsán. 2019. március 8-án ülésezett itt Budapesten a Kárpát-medencei 
Magyar Képviselők Fóruma, amelynek állásfoglalása tartalmazta azt a felkérést, hogy a 
magyar Országgyűlés hozzon egy határozati javaslatot a 2020. év - a centenárium éve - 
összetartozás évének nyilvánításáról. A bizottságunk eleget téve tulajdonképpen ennek 
a felkérésnek mint előterjesztő lépett színre, és nyújtotta be az Országgyűlésnek ezt a 
határozati javaslatot.  

Azzal az üzenettel és azzal a gondolattal szeretnénk útjára bocsátani ezt a 
határozati javaslatot, amely azt tartalmazza, hogy legyen 1 nap megemlékezés és 365 nap 
nemzeti összetartozás. Azt gondoljuk, hogy a száz év, a centenárium kapcsán 
mindenképpen helye van a fájdalmas múltra való emlékezésnek, a szégyenletes trianoni 
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békediktátum gyászként való megjelenítésének, muszáj és kötelességünk a fájdalmas 
történelmi múltról megemlékezni, és azokról a generációkról, személyekről, akik 
megszenvedték az elmúlt száz évet, ugyanakkor pedig előre kell tekintenünk, és ezért 
mondjuk azt, hogy 1 nap megemlékezés és 365 nap nemzeti összetartozás.  

A nemzeti összetartozás mint előretekintés kapcsán szeretném elmondani, hogy 
nem gyászévet akarunk hirdetni, hanem azzal az üzenettel akarunk a 2020-as 
esztendőbe lépni, hogy az óriási csapás ellenére a magyarság megmaradt a Kárpát-
medencében egy meghatározó és erős nemzetnek, és nem egyszerűen túléltük Trianont 
és annak minden következményét, hanem a sport, a művészetek, a kultúra, a tudomány 
területén olyan alkotásokat, olyan eredményeket tudtunk letenni az elmúlt száz évben 
is, amire mindenképpen büszkék lehetünk. Meg kell mutatnunk Európának és akár a 
környező népeknek is, hogy a száz évvel ezelőtti döntés ellenére milyen eredményeket 
tudtunk elérni, és itt vagyunk erős nemzetként a Kárpát-medencében. 

Nagyon fontos üzenet még - zárszóként -, hogy a XX. század jó részében olyan 
események történtek, amikre azt mondhatjuk, hogy a magyar nemzet a XX. századot 
elveszítette, de megvan bennünk a hit, a remény és a képesség is arra, hogy a következő, 
a XXI. századnak, amelyben élünk, a nyertesei legyünk.  

Ezekkel az üzenetekkel szeretnénk útjára bocsátani a nemzeti összetartozás évét. 
Kérem tisztelettel a bizottságot, hogy a határozati javaslatot és a hozzá érkezett egy 
módosítót, a háttéranyagot támogatni szíveskedjenek. Köszönöm szépen a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Van-e további hozzászólás a vitában? 

(Nincs jelzés.) 
Hozzászólási szándékot nem látok, ezért most a vitát lezárom, és szavazás 

következik, először a háttéranyagról, melyet - mint hallottuk - a kormány támogat. 
Kérem a szavazatukat! (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyagot 34 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. 
Köszönjük szépen. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot ugyancsak 34 
igen szavazattal egyhangúlag támogatta. 

Bizottsági előadónak javasolom kézfelemeléssel Vécsey László 
képviselőtársunkat kijelölni. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Látható többség. 
Nyilvánvalóan kisebbségi előadó kijelölésére nem kerül sor. 

Az ülés berekesztése 

Ezzel a mai napirendünk végére értünk. Köszönöm államtitkár úrnak, elnök 
úrnak és valamennyi képviselőtársamnak a megjelenést. További szép napot kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 17 perc) 

 

 

Hende Csaba 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Morvai Elvira és Nánásiné Czapári Judit  


