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Napirendi javaslat
1.

A nemzeti önazonosság védelméről szóló politikai nyilatkozatra vonatkozó
javaslat (P/10760. szám)
(Kövér László (Fidesz), Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Potápi Árpád János, Pánczél
Károly (Fidesz), Harrach Péter (KDNP), Kocsis Máté, Dr. Zsigmond Barna Pál,
Németh Zsolt (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat részletes vitája a HHSZ 82. § alapján)
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha az Országgyűlés 2020.
június 2-3-4-i ülésének napirendje a politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat
tárgyalásával kiegészül.)

2.

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési
elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és a börtönzsúfoltsági
kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetése érdekében szükséges
haladéktalan intézkedésekről szóló 2020. évi IV. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/10528. szám)
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha a HHSZ 46. § (1)
bekezdése szerinti előterjesztői tájékoztató benyújtására kerül sor.)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 36 perc)
Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend
elfogadása
HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Mai ülésünket megnyitom. Tájékoztatom önöket, hogy a mai ülésen
Hiszékeny Dezsőt Bangóné Borbély Ildikó, dr. Tapolczai Gergelyt pedig B. Nagy László
képviselőtársunk helyettesíti. Megállapítom, hogy az ülésünk határozatképes.
Most kérem, hogy a kiküldött napirendi javaslat elfogadásáról szavazzanak!
(Szavazás.)
A Törvényalkotási bizottság mai ülésének napirendjét 32 igen szavazattal
elfogadta.
A nemzeti önazonosság védelméről szóló politikai nyilatkozatra
vonatkozó P/10760. számú javaslat
(Politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat részletes vitája a HHSZ
82. § alapján)
Első napirendi pontként a P/10760. számú, a nemzeti önazonosság védelméről
szóló politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslatot tárgyaljuk a határozati házszabály
82. §-a alapján. Az összevont vita megkezdésére az Országgyűlés holnapi ülésnapján
kerül sor.
A politikai nyilatkozat előterjesztői: Kövér László, Semjén Zsolt, Potápi Árpád,
Pánczél Károly, Harrach Péter, Kocsis Máté, dr. Zsigmond Barna Pál és Németh Zsolt.
Képviseletükben mai ülésünkön jelen van Pánczél Károly képviselőtársunk, akit
megkérek, hogy foglaljon helyet az előterjesztői asztalnál. (Megtörténik.)
Tájékoztatom önöket, hogy képviselői módosító javaslat és TAB saját módosítási
szándék a tárgyban nem érkezett. A vitát megnyitom. Ki kíván hozzászólni? (Nincs
jelentkező.) Hozzászólási szándékot nem látok. A vitát lezárom. Értelemszerűen
Pánczél képviselő úrnak nem kell reagálni a vitában elhangzottakra, köszönöm szépen.
Határozathozatal
Most szavazni fogunk az összegző jelentésről. Ki az, aki elfogadja? Kérem,
szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: a bizottság az összegző jelentést 30 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.
A napirendi pontot lezárom.
Soron következik… (Jelzésre:) Bocsánat, igen; bizottsági előadónak
kézfelemeléssel dr. Mátrai Márta képviselőtársunkat javaslom - elnézést kérek,
átsiklottam egy fontos ponton, és most zárom le a napirendi pontot. (Szavazás.)
Megállapítom, hogy látható többséggel a bizottsági előadót kijelöltük Mátrai
Márta személyében.
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a
szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény
és a börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések
megszüntetése érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről
szóló 2020. évi IV. törvény módosításáról szóló T/10528. számú
törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Soron következik T/10528. számon a büntetések, az intézkedések, egyes
kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL.
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törvény és a börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések
megszüntetése érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről szóló 2020. évi IV.
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. Eljárásunkat a házszabály 46. §-a alapján
folytatjuk le. A javaslat előterjesztője az Igazságügyi Minisztérium, képviseletében
köszöntöm dr. Bóka János államtitkár urat.
A háttéranyagban előttünk fekszik az Igazságügyi bizottság módosító javaslata
2. sorszám alatt, TAB saját módosítási szándék nem érkezett.
Kérem az államtitkár urat, hogy szíveskedjék nyilatkozni a részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatról való álláspontjáról. Parancsoljon!
DR. BÓKA JÁNOS államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): A kormány a
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot támogatja.
Határozathozatalok
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Hozzászólási
szándékot nem látok. A vitát lezárom.
Most szavazni fogunk, először a háttéranyagról, melyet - mint hallották - a
kormány támogat. És önök? (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: a bizottság a háttéranyagot 25 igen szavazattal, 3 nem
ellenében, tartózkodás nélkül támogatta.
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk.
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 25 igen
szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.
Javaslom dr. Budai Gyula képviselőtársunkat kézfelemeléssel bizottsági
előadóként kijelölni. (Szavazás.) Látható többség. Köszönöm szépen. Kisebbségi
előadó állítására nem kerül sor.
Az ülés berekesztése
Tisztelt Törvényalkotási Bizottság! Mai napirendi pontjaink végére értünk. A
bizottsági ülést berekesztem. További szép napot kívánok mindenkinek!
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 42 perc)

Hende Csaba
a bizottság elnöke
Jegyzőkönyvvezető:

Morvai Elvira

