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Napirendi javaslat  

1. Országos népszavazás elrendeléséről szóló határozati javaslat (H/17733. szám) 
(Az Igazságügyi bizottság önálló indítványa)  
(Részletes vita)  
(Kijelölt bizottság) (Kivételes eljárás keretében)  
(Megjegyzés: Az elfogadott kivételességi javaslat száma: H/17733/1.)  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Hende Csaba (Fidesz) a bizottság elnöke  
 
Herczeg Tamás (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Salacz László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Vécsey László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
B. Nagy László (Fidesz)  
Bóna Zoltán (Fidesz)  
Böröcz László (Fidesz)  
Dr. Budai Gyula (Fidesz)  
Dunai Mónika (Fidesz)  
Farkas Flórián (Fidesz)  
Dr. Fazekas Sándor (Fidesz)  
Héjj Dávid Ádám (Fidesz)  
Horváth László (Fidesz)  
Dr. Kerényi János (Fidesz)  
Nagy Csaba (Fidesz)  
Ovádi Péter (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Burány Sándor (Párbeszéd)  
Farkas Gergely (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Balla György (Fidesz) B. Nagy Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Bajkai István (Fidesz) dr. Kerényi Jánosnak (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) Törő Gábornak (Fidesz)  
Mátrai Márta (Fidesz) Dunai Mónikának (Fidesz)  
Nyitrai Zsolt (Fidesz) dr. Salacz Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Aradszki András (KDNP) dr. Vejkey Imrének (KDNP)  
Hiszékeny Dezső (MSZP) Burány Sándornak (Párbeszéd)  
Ovádi Péter (Fidesz) távozása után Vécsey Lászlónak (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Pór-Zselinszky Eszter 
Csatáriné dr. Házi Andrea  
Lévai Vanda  
 
 

Meghívott 

Hozzászóló 

Dr. Völner Pál államtitkár (Igazságügyi Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 50 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó estét 
kívánok! Tisztelt Bizottság! Mai ülésünket megnyitom.  

Tájékoztatom önöket, hogy Balla Györgyöt B. Nagy László, Nyitrai Zsoltot 
dr. Salacz László, Tapolczai Gergelyt Törő Gábor, Bajkai Istvánt Kerényi János, Ovádi 
Pétert Vécsey László, Mátrai Mártát Dunai Mónika, Aradszki Andrást Vejkey Imre és 
Hiszékeny Dezsőt Burány Sándor helyettesíti mai ülésünkön. Megállapítom ennek 
alapján, hogy ülésünk határozatképes. A helyettesítéseket sikerült rögzíteni? 
(Jelzésre:) Köszönöm szépen.  

Ketten már szavaztak is, pedig még nem kérdeztem semmit. (Derültség.)  
Most szeretném a napirendet szavazásra feltenni. Köszönöm szépen, 

visszaállították a gépet, lehet, hogy ez még a múltkorról maradt itt, nem akarok senkit 
gyanúsítani. Kérem, most szavazzon az, aki elfogadja a napirendünket! (Szavazás.) A 
Törvényalkotási bizottság mai ülésének napirendjét 24 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta. 

Országos népszavazás elrendeléséről szóló H/17733. számú 
határozati javaslat  
(Részletes vita)  

Soron következik egyetlen napirendi pontunk: a H/17733. számú, országos 
népszavazás elrendeléséről szóló határozati javaslat. Részletes vitát folytatunk le 
kivételes eljárás keretében. Az elfogadott kivételességi javaslat száma H/17733/1. A 
határozati javaslat összevont vitájára az Országgyűlés holnapi ülésnapján kerül sor. A 
javaslat előterjesztője az Igazságügyi bizottság, képviseletében jelen van dr. Vejkey 
Imre elnök úr. A feladatkörrel érintett tárca az Igazságügyi Minisztérium, 
képviseletében köszöntöm dr. Völner Pál miniszterhelyettes, államtitkár urat.  

A módosító javaslatok körében előttünk fekszik H/17733/2. számon Bencsik 
János független képviselőtársunk hat pont terjedelmű, érdemi jellegű módosító 
javaslata. TAB saját módosítási szándék nem érkezett. 

Kérem most az előterjesztő képviseletében elnök urat, utána pedig a kormány 
képviseletében államtitkár urat, hogy a benyújtott képviselői módosító javaslattal 
kapcsolatos álláspontjukról szíveskedjenek nyilatkozni. Vejkey elnök úr! 

 
DR. VEJKEY IMRE (KDNP), az Igazságügyi bizottság elnöke: Köszönöm szépen 

a szót, elnök úr. A módosító javaslatot nem fogadjuk el, nem támogatjuk. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr? 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk, 

elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Ki kíván hozzászólni? (Senki 

sem jelentkezik.) Hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát le is zárom.  

 Határozathozatalok 

Most a H/17733/2. számú képviselői módosító javaslatról döntünk, amelyet az 
előterjesztő és a kormány nem támogat. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  
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A bizottság a H/17733/2. számú képviselői módosító javaslatot 1 igen 
szavazattal, 24 nem ellenében nem támogatta.  

Most az összegző jelentésről kérem a szavazatukat. (Szavazás.)  
Kimondom a határozatot: a bizottság az összegző jelentést 20 igen szavazattal, 

2 nem ellenében elfogadta. 
Tisztelt Bizottság! Javaslom, hogy kézfelemeléssel jelöljük ki dr. Vejkey Imre 

képviselőtársunkat a bizottság előadójaként. (Szavazás.) Köszönöm szépen, látható 
többség. Kisebbségi előadó állítására nem látok igényt.  

Tájékoztatom tisztelt képviselőtársaimat, hogy a bizottság által az őszi 
ülésszakban még megtárgyalandó előterjesztések egyenletesebb elosztása érdekében a 
Törvényalkotási bizottság várhatóan ezen a héten csütörtökön is ülést tart, 
előreláthatólag 14 órai kezdettel; megvan az oka, hogy miért, most nem is bonyolódom 
ebbe bele. Az ülés összehívásáról a meghívó küldésével a szokásos módon tájékoztatni 
fogjuk önöket. Köszönöm szépen együttműködésüket. 

Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 55 perc) 

  Hende Csaba 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra 


