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(Az ülés kezdetének időpontja: 18 óra 54 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó estét 
kívánok! Mai ülésünket megnyitom. Tájékoztatom önöket arról, hogy ülésünkön 
Herczeg Tamást Héjj Dávid Ádám, Nyitrai Zsoltot dr. Kerényi János, Horváth Lászlót 
Törő Gábor, Balla Györgyöt Nagy Csaba, Böröcz Lászlót Farkas Flórián… (Jelzésre:) 
Még ott nem is tartunk. Tartunk? Még azt nem is mondtam. Jó. Tehát Böröcz Lászlót 
Farkas Flórián, Aradszki Andrást Mátrai Márta, Szakács Lászlót Varga László, Bangóné 
Borbély Ildikót pedig Hiszékeny Dezső helyettesíti, és rögzítsük, hogy Balla György 
személyesen jelen van. 

Megállapítom ezért, hogy ülésünk határozatképes. Most az ülés napirendjének 
elfogadása következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a mai ülésének napirendjét 25 egyhangú igen szavazattal elfogadta. 
Mielőtt rátérnénk az 1. napirendi pontunk tárgyalására, bizottsági előadó 

személyében történő változásról szeretném tájékoztatni önöket, illetve kérni, hogy ezt 
szavazzák meg. Az érintett képviselőtársaink egybehangzó kérésére javaslom, hogy az 
Országgyűlés holnapi, december 15-ei ülésnapjára a Törvényalkotási bizottság 
előadójaként Ovádi Péter helyett Ágh Pétert jelölje ki a bizottság mindazon 
törvényjavaslatok tekintetében, amelyeknél korábban Ovádi Péter kijelölésre került. 
Ezek a T/13670., a T/13671. és a T/13678. számú javaslatok. Kérem, hogy most 
szavazzanak, ha elfogadják ezt a javaslatot! (Szavazás.) Látható többség, köszönöm 
szépen. 

A Menekültügyi és Migrációs Paktumot alkotó öt európai parlamenti 
és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény 
elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról 
szóló H/14335. számú határozati javaslat  
(Részletes vita) 

Rátérünk mai egyetlen napirendi pontunkra, a H/14335. számú, a Menekültügyi 
és Migrációs Paktumot alkotó öt európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet 
vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló 
jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslatra. Részletes vitát folytatunk kivételes 
eljárás keretében. 

Együttes tárgyalásra kerül sor a B/14334. számú jelentéssel. Az elfogadott 
kivételességi javaslat száma: H/14335/1. és B/14334/1. Az összevont vitára az 
Országgyűlés holnapi ülésnapján kerül sor. 

A határozati javaslat előterjesztője az Európai ügyek bizottsága, képviseletében 
köszöntöm dr. Hörcsik Richárd elnök urat, a bizottság elnökét. Jelen van továbbá a 
Belügyminisztérium részéről dr. Hegyaljai Mátyás helyettes államtitkár úr is. 

Tájékoztatom önöket, hogy a határozati javaslathoz a megadott határidőig, 
vagyis ma 18 óra 40 percig sem képviselői módosító javaslat, sem TAB saját módosítási 
szándék nem érkezett. Ezért anélkül, hogy az előterjesztőnek szót adnék, mert nincs 
miről nyilatkozzon, az előterjesztés meg magáért beszél, megnyitom a vitát. Ki kíván 
hozzászólni? (Nincs ilyen jelzés.) Nem látok hozzászólási szándékot, ezért a vitát 
lezárom. Továbbra sem adok szót az előterjesztőnek, hiszen nincs módja a vitában 
elhangzottakra reagálni, mivel nem volt hozzászólás. 
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Határozathozatalok 

Most az összegző jelentésről fogunk dönteni. Kérem, hogy szavazzanak! 
(Szavazás.) 

Kimondom a határozatot: a Törvényalkotási bizottság az összegző jelentést 
26 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 

Bizottsági előadónak ehhez a napirendi ponthoz is Ágh Péter képviselőtársunkat 
javaslom kijelölni. (Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadó bejelentésére nem 
kerül sor. 

Az ülés berekesztése 

Mai munkánknak a végére értünk. A bizottsági ülést berekesztem, és további 
szép estét kívánok képviselőtársaimnak! Köszönöm szépen. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 18 óra 59 perc) 

  Hende Csaba 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Madarász Mária 


