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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága ülését 
megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, az Országgyűlés munkatársait és a 
napirendi pontok előadóit. 

Első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Megállapítom az aláírt 
jelenléti ív alapján, hogy bizottságunk a helyettesítésekkel együtt határozatképes. 

Második teendőnk a napirendi pontok meghatározása. Képviselőtársaim az 
elmúlt hétvégén megkapták a mai bizottsági ülésünkre vonatkozó három napirendi 
ponti javaslatomat. Az első: az alelnökök helyettesítési sorrendjének meghatározása a 
házszabály 109. § (2) bekezdése alapján; a második: nagykövetjelölt kinevezés előtti 
meghallgatása; a harmadik: nagykövetjelöltek kinevezés előtti meghallgatása. Ez utóbbi 
két napirendi pontnál zárt ülést fogok elrendelni.  

Tisztelt Bizottság! Szavazást rendelek el. Ki az, aki támogatja a napirendi pontok 
megtárgyalását? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A jegyzőkönyv 
számára is megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag elfogadta a napirendet. 

Engedjék meg, hogy tájékoztassam képviselőtársaimat arról, hogy a mai 
bizottsági ülésre vonatkozóan előzetesen és írásban jelezte távolmaradását Csöbör 
Katalin bizottsági tagunk.  

Az alelnökök helyettesítési sorrendjének meghatározása  
(A HHSZ 109. § (2) bekezdése alapján) 

Tisztelt Bizottság! Akkor gyorsan megtárgyaljuk az első napirendi pontot, amely 
az alelnökök helyettesítési sorrendjének meghatározása a házszabály 109. § (2) 
bekezdése alapján.  

Tisztelt Bizottság! Az ülés elején egy személyi jellegű, eljárási döntést kell 
hoznunk arról, hogy a bizottság elnökét akadályoztatása esetén az alelnökök milyen 
sorrendben helyettesítsék. A házszabály 109. § (2) bekezdése alapján javaslom, hogy az 
elnök helyettesítése szempontjából, mint ahogy általában szokott lenni, a bizottság első 
alelnöke Tessely Zoltán legyen, a második alelnöke pedig Balassa Péter.  

Határozathozatal 

Tisztelettel kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja? Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) Ki van ellene? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadtuk. Köszönjük szépen.  

Tisztelt Bizottság! Zárt ülést rendelek el a 2. napirendi pont tárgyalására.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 06 perc. - A bizottság a továbbiakban zárt 
ülésen folytatta munkáját, amelyről külön jegyzőkönyv készült.) 

  Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Madarász Mária 


