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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Hende Csaba (Fidesz) a bizottság elnöke  
 
Dr. Bajkai István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Herczeg Tamás (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Salacz László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
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Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), a bizottság alelnöke  
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Balla György (Fidesz)  
Bóna Zoltán (Fidesz)  
Böröcz László (Fidesz)  
Dunai Mónika (Fidesz)  
Farkas Flórián (Fidesz)  
Dr. Fazekas Sándor (Fidesz)  
Héjj Dávid Ádám (Fidesz)  
Horváth László (Fidesz)  
Dr. Kerényi János (Fidesz)  
Mátrai Márta (Fidesz)  
Nyitrai Zsolt (Fidesz)  
Ovádi Péter (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Csányi Tamás (Jobbik)  
Dudás Róbert (Jobbik)  
Kálló Gergely (Jobbik)  
Hiszékeny Dezső (MSZP)  
Dr. Szakács László (MSZP)  
Dr. Varga László (MSZP)  
Arató Gergely (DK)  
Burány Sándor (Párbeszéd)  
Farkas Gergely (független)  
Sneider Tamás (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Budai Gyula (Fidesz) Nyitrai Zsoltnak (Fidesz)  
Nagy Csaba (Fidesz) dr. Kerényi Jánosnak (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) Balla Györgynek (Fidesz)  
Dr. Aradszki András (KDNP) dr. Vejkey Imrének (KDNP)  
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A bizottság titkársága részéről  

Csatáriné dr. Házi Andrea  
Lévai Vanda  
 
 

Meghívottak 

Megjelentek 

Németh Zsolt (Fidesz), a Külügyi bizottság elnöke  
Vargha Tamás államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 34 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 

HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
estét kívánok! Köszöntöm a Törvényalkotási bizottság tisztelt tagjait, 
képviselőtársaimat. Az ülést megnyitom. 

A mai ülésünkön dr. Aradszki Andrást - akinek felgyógyulását szívből 
üdvözöljük, és hálás szívvel köszönjük a Jóistennek, de még gyengélkedik - 
dr. Vejkey Imre helyettesíti, dr. Tapolczai Gergelyt Balla György, dr. Budai Gyulát 
Nyitrai Zsolt, Nagy Csabát pedig dr. Kerényi János. Ennek alapján megállapítom, 
hogy az ülés határozatképes.  

Megtörtént a helyettesítések rögzítése? (Jelzésre:) Köszönöm, igen. 
Most a napirendről szavazunk. Aki elfogadja az írásban kiküldött napirendet, 

kérem, most szavazzon! (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy 33 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett a napirendet 

elfogadtuk. 

A Visegrádi Csoport megalakulásának 30. évfordulójáról szóló 
politikai nyilatkozatra vonatkozó P/14918. számú javaslat  
(Politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat részletes vitája a HHSZ 
82. § alapján) 

Mai első és egyetlen napirendi pontunk a P/14918. számú, a Visegrádi 
Csoport megalakulásának 30. évfordulójáról szóló politikai nyilatkozatra vonatkozó 
javaslat. A politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat részletes vitáját a határozati 
házszabály 82. §-a alapján folytatjuk le. Az összevont vitára és a zárószavazásra az 
Országgyűlés mai ülésnapján kerül sor.  

A javaslat előterjesztője a Külügyi bizottság, képviseletében köszöntöm 
Németh Zsolt elnök urat. A feladatkörrel rendelkező tárca a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium, képviseletében köszöntöm Vargha Tamás államtitkár urat.  

Tájékoztatom önöket, hogy nem érkezett sem képviselői módosító javaslat, 
sem TAB saját módosítási szándék.  

Ezek után a vitát megnyitom. Kíván-e valaki hozzászólni? (Senki sem 
jelentkezik.) Hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom. Miután 
felszólaló nem volt, a vitában elhangzottakra az előterjesztőnek nem kell, de nem is 
áll módjában reagálni.  

Határozathozatalok 

Ezért most azt kérem, hogy az összegző jelentésről szíveskedjenek szavazni. 
(Szavazás.)  

Kimondom a határozatot: a bizottság az összegző jelentést 36 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, vagyis egyhangúlag elfogadta. 

Bizottsági előadónak javasolom kézfelemeléssel Mátrai Márta háznagy 
asszonyt kijelölni. (Szavazás.) Látható többség, köszönöm szépen. Ellenpróba! 
(Senki sem jelentkezik.) Nincs ellenszavazat.  

Kisebbségi előadót értelemszerűen az ellenzék nem állít.  
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Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! Mai munkánk végére értünk. Köszönöm szíves 
megjelenésüket. Az ülést berekesztem. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 37 perc) 

  Hende Csaba 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra 


