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J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának
2010. december 6-án, hétfőn, 15 óra 15 perckor

az Országház főemelet 58. számú tanácstermében
megtartott üléséről

                                          
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.
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Napirendi javaslat

1. Egyes rendészeti tárgyú törvények és az azokkal összefüggő törvények

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1426. szám)

(Zárószavazás előkészítése)

2. A köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az

Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és

juttatásairól szóló 2000. évi XXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/1860. szám)

(Dr. Lázár János (Fidesz) képviselő önálló indítványa)

(Módosító javaslatok megvitatása)
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Dr. Balsai István (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság alelnöke
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz)
Dr. Budai Gyula (Fidesz)
Dr. Dorkota Lajos (Fidesz)
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)
Dr. Kerényi János (Fidesz)
Dr. Kovács Ferenc (Fidesz)
Kozma Péter (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)
Dr. Molnár Attila (Fidesz)
Dr. Szakács Imre (Fidesz)
Dr. Varga István (Fidesz)
Dr. Vitányi István (Fidesz)
Dr. Rubovszky György (KDNP)
Dr. Salamon László (KDNP)
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
Dr. Lamperth Mónika (MSZP)
Dr. Ipkovich György (MSZP)
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)
Dr. Schiffer András (LMP)

Helyettesítési megbízást adott
Dr. Kerényi János (Fidesz) megérkezéséig dr. Rubovszky Györgynek
(KDNP)
Dr. Vas Imre (Fidesz) dr. Bohács Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) dr. Bárándy Gergelynek (MSZP)
Dr. Steiner Pál (MSZP) dr. Lamperth Mónikának (MSZP)
Dr. Staudt Gábor (Jobbik) dr. Gyüre Csabának (Jobbik)

Meghívottak részéről

Hozzászóló
Dr. Eiselt György helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 15 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Mégiscsak találkoztunk délután, de nem kell megijedni, nem hosszú időre.

A helyettesítési rend a következő: Bohács Zsolt Vas Imrét helyettesíti, Bárándy
Gergely Harangozó Tamást, Gyüre Csaba Staudt Gábort, Lamperth Mónika Steiner Pált,
Rubovszky György pedig Kerényi Jánost.

Tisztelt Bizottság! Az előzetes napirendhez képest a 2. pontot nem kell
megtárgyalnunk, mert nem érkezett módosító indítvány a délelőtt megtárgyalt javaslathoz.

Egyes rendészeti tárgyú törvények és az azokkal összefüggő törvények módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/1426. szám); zárószavazás előkészítése

Így mindösszesen az egyes rendészeti tárgyú törvények és az azokkal összefüggő
törvények módosításával kapcsolatos törvényjavaslat zárószavazásának előkészítését kell
megint elővennünk, mert érkezett még további zárószavazással összefüggő két módosítás.

Az egyik György István képviselő úr javaslata, aki a szöveget az „üzemeltetésben
lévő” helyett a „tömegközlekedés feladatának ellátása során üzemeltetett”-re kívánja
módosítani. Kérdezem az előterjesztő képviselőjét, támogatja-e a javaslatot. Parancsoljon!

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Igen, a tárca
támogatja.

ELNÖK: Támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy György István módosító
javaslatával egyetért-e. (Szavazás.) 22 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.)
Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodás mellett elfogadtuk. Köszönöm szépen.

Ugyanebben a körben György István képviselő úr hasonló formában a 77. § szerinti
módosítást javasolja, szintén ezzel a kifejezéssel egészítené ki a felügyelet illetékességi
területét. Kérdezem az előterjesztőt, egyetért-e vele.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A tárca egyetért a
javaslattal.

ELNÖK: Igen, köszönöm. Ki ért egyet a bizottság tagjai közül? (Szavazás.) 22 igen.
Ki nem ért egyet? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás
mellett elfogadtuk, köszönöm szépen.

Nincs más, ezért kellett összegyűlnünk.

Egyebek

Tisztelt Bizottság! Délelőtt ugyan megtárgyaltuk a bírósági gyorsító csomag ügyeit, de
a jövő héten kerül rá sor, úgyhogy minden döntésünk, ami a kisebbségi és többségi
véleménnyel kapcsolatban megszületett, továbbra is érvényes. Jövő héten hétfőn egy napon
fog az általános és a részletes vita is lezajlani, ez a döntés, úgyhogy így készüljenek.
(Közbeszólások.) Mi hétfőről tudunk. A lényeg az, hogy egy napon történik az általános és a
részletes vita; a szónokok úgy készüljenek.

Még egyszer elmondanám, és nagyon kérem, hogy az eddigi igen fegyelmezett és
aktív részvétel szempontjából kérem, hogy csütörtökön délután 2 órakor a Delegációs
teremben minél nagyobb számban vegyünk részt. A saját bizottságunk és az integrációs
bizottság együttes ülést fog tartani a változatosság kedvéért most nem a jogi bizottsággal,
hanem az Európai Parlament alkotmányügyi bizottságával; ott kettő van, most tehát az
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alkotmányügyi bizottsággal találkozunk. Ez nem ebéd lesz, hanem egy közös bizottsági ülés.
Úgyhogy arra kérek mindenkit, hogy ezen vegyen részt; 2-től 4-ig fog tartani, szabott
időkeretben zajlik.

Ugyanekkor, 9-én pedig ez a bizottság vacsorán kívánja vendégül látni a bizottságunk
tagjait. Erre Borbély Anettnél lehet jelentkezni.

Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 22 perc)

Dr. Balsai István
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea


