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Napirendi javaslat  
 

Zárószavazás előkészítése:  

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról és az azzal összefüggő egyes 

törvények módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes 

törvényi rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6390. szám)  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Salamon László (KDNP), a bizottság elnöke  
 
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)  
Kozma Péter (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz)  
Dr. Puskás Imre (Fidesz)  
Dr. Szakács Imre (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)  
Dr. Varga István (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)  
Dr. Varga László (MSZP)  
Dr. Lamperth Mónika (MSZP)  
Dr. Steiner Pál (MSZP)  
Dr. Ipkovich György (MSZP)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Pősze Lajos (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) megérkezéséig Kozma Péternek (Fidesz)  
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) dr. Gyüre Csabának (Jobbik)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
Dr. Eiselt György főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 2 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, a megjelent meghívott résztvevőket. Rögzítjük, 
hogy Papcsák Ferencet Vas Imre, Bohács Zsoltot Kozma Péter, Rubovszky Györgyöt Mátrai 
Márta, Gaudi-Nagy Tamást Gyüre Csaba helyettesíti. 

Napirendi javaslatom az írásbelivel egyezően változatlan, módosító javaslat nem 
érkezett. Határozathozatal következik. Ki támogatja a napirendet? Az igenlő szavazatokat 
számolom. (Szavazás.) 19 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság a napirendet elfogadta. 

Zárószavazás előkészítése 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról és az azzal összefüggő egyes 
törvények módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi 
rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6390. szám) 

A napirendünk szerint a szabálysértésekről szóló, hosszú című törvényjavaslat, amely 
T/6390. irományszám alatt van nyilvántartva, zárószavazásának előkészítésére kerül 
ismételten sor.  

Van-e valakinek indítványa? Vas Imre képviselő úr! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Javaslom, hogy a záró ajánlás 9. 

és 10. pontját a jobb érthetőség kedvéért a kiosztott, zárószavazás előtti bizottsági módosító 
indítvánnyal helyettesítsük. 

 
ELNÖK: Értem. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm, főosztályvezető úr. Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. 

Lamperth Mónika kért szót. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 

Képviselőtársaim! Én azt szeretném megkérdezni, hogy reggel tárgyaltunk már ehhez a 
törvényhez egy záró módosítót – mi az, ami azóta fölmerült még érvként, problémaként, hogy 
ezt reggel még nem lehetett tudni, mostanra meg kiderült? Tehát egy kis indokolást és 
magyarázatot szeretnék kérni hozzá. 

 
ELNÖK: Más kérdés? (Nincs.) Akkor kérem főosztályvezető urat, adjon választ a 

kérdésre. 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! A délelőtt folyamán a 9. és a 10. javaslat elfogadásra került, és támogatta a 
minisztérium is. De tekintettel arra, hogy magában az előterjesztésben használt rövidítések 
enyhén pontatlanok voltak, ezért támogatjuk, hogy most pontosításra kerül az előterjesztés. 
Maga az elfogadott szöveg nem változik, hanem az előterjesztésben szereplő hivatkozások 
kerülnek pontosításra, így egyértelművé válik, hogy mire vonatkozik a módosító javaslat. 
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ELNÖK: Köszönöm. Staudt Gábor képviselő úr! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Már felmerült ez a 

probléma vagy fel kellett volna merülnie délelőtt is. Az a gond, hogy a Házszabály 120. § (3) 
bekezdése alapján csak a költségvetési bizottság módosíthat költségvetési főösszeget, és 
tudtommal egyébként az alap módosító javaslat is önálló képviselői indítványként került 
benyújtásra, sem pedig jelen bizottság nem a költségvetési bizottság, tehát az egész javaslat 
házszabályellenes. Ráadásul a két javaslat, amelyet egyébként elfogadtunk délelőtt, nincsenek 
összhangban egymással, tehát amit Vas képviselőtársam mondott, hogy csak a jobb érthetőség 
kedvéért lenne szükség arra, hogy most itt legyünk, ezt nem tudjuk elfogadni.  

Kérem tehát, hogy ebben döntsünk – és akkor ezt lehet ügyrendi indítványként is 
értelmezni –, mert szerintem nem házszabályszerű. 

 
ELNÖK: Nem értem. Miben állt az ügyrendi javaslat?  
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): A 120. § (3) bekezdése alapján ilyen módosító 

javaslatot sem a mi bizottságunk által, sem egyébként egyéni képviselői indítványként nem 
lehetett volna beterjeszteni, mert erre csak a költségvetési bizottság jogosult, hogy a 
költségvetési főszámokra vonatkozóan módosító indítványt nyújtson be.  

 
ELNÖK: Igen? 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): És az ügyrendi javaslat, hogy a 

házszabályszerűségéről döntsünk, mert a 120. § (3) bekezdése… 
 
ELNÖK: Képviselő úr, a házszabályszerűségről való döntés itt összeolvad a 

javaslattal, mert egyelőre nem arról foglalunk állást, hogy támogatjuk-e ezt a javaslatot, 
hanem hogy előterjesztjük-e. Nyilván, hogyha nem tartjuk házszabályszerűnek, akkor elő sem 
terjesztjük. 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Jó, csak jeleztem, hogy nem házszabályszerű ez a 

javaslat. 
 
ELNÖK: Tehát ön jelzi azt, hogy ennek az előterjesztését ellenzi, mert nem 

házszabályszerű. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Így van. 
 
ELNÖK: Értem. További hozzászólás? (Nincs.) Válaszadásra felkérem a 

főosztályvezető urat. 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Csak annyi megjegyzést szeretnék 

hozzá tenni, hogy a korábbi javaslatban gyakorlatilag már döntés született arról, hogy a 
szabálysértési törvény megváltozása folytán az áthelyezésre kerülő köztisztviselőknek a bére, 
juttatása áthelyezésre kerül a feladatot átvevő kormányhivatalok felé. Tehát azt, hogy ez 
számszerűleg is pontosításra került, nem látom házszabálysértőnek. 

 
ELNÖK: Jó, köszönöm, akkor határozathozatal következik… Igen, tessék! 
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DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Az ügyrendi javaslatot én fenntartom, elnök úr, 
továbbra is. Úgy nem tudunk határozni, hogy nem házszabályszerű véleményem szerint, tehát 
akkor egy külön szavazást kérek erről az ügyrendi felvetésről.  

 
ELNÖK: Értse meg, képviselő úr, hogy nincs előterjesztés, amiről döntsünk. Az ön 

ellenérvei körében az szerepel, hogy a bizottság ezt az előterjesztést nem teheti meg. 
Valaminek a házszabályszerűségéről akkor tudok dönteni, ha már előttünk van egy javaslat. 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Akkor mint elnököt kérem, érdemben válaszoljon 

erre a felvetésemre, elnök úr, lévén, hogy a Házszabály teljesen egyértelműen fogalmaz, és 
kérem, ne kerülje meg ezt a felvetést, és ne terjesszen be döntésre olyan javaslatot, ami nem 
felel meg a Házszabálynak. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, mindenki tehet javaslatot, az a javaslat vagy házszabályszerű, 

vagy nem házszabályszerű. Nekem nincs jogom a szavazást nem megengedni és attól 
eltekinteni… (Dr. Staudt Gábor: De kié a javaslat?) Képviselő úr, egyetlenegy módja van a 
maga véleménye érzékeltetésének, hogy nem szavazza meg a javaslatot, abból kiindulva, 
hogy ez nem házszabályszerű. Tessék belátni! Házszabályszerűségről, ha javaslunk valamit, 
azzal döntünk, hogy javasoljuk-e vagy sem. Nem vitatkozom magával, képviselő úr. (Dr. 
Staudt Gábor: Akkor ki írta a javaslatot? Akkor legalább azt hadd tudjuk meg, hogy ki az 
előterjesztője!) A javaslatot Vas Imre képviselő úr terjesztette elő, ő indokolta. (Dr. Staudt 
Gábor: Akkor ő terjesztette elő a házszabályellenes javaslatot.) Pontosabban nem ő terjeszti 
elő; vagy a bizottság terjeszti elő, vagy senki. A képviselő úr javasolja, hogy a bizottság ezt 
terjessze elő. (Dr. Staudt Gábor: Házszabályellenesen.) Hát, el fogja mindenki dönteni, hogy 
ez a javaslat házszabályszerű vagy nem házszabályszerű, egy határozathozatal keretében.  

Főosztályvezető úr, ez most egy nem házszabályszerű külön vita volt, jegyzem meg, 
mert már lezártam a vitát. Legyen ez az én hibám, hogy itt további véget nem érő polémiát 
engedélyeztem. 

Határozathozatal következik. Ki ért egyet ennek a módosító javaslatnak az 
előterjesztésével? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen. (Dr. Staudt Gábor: 
Elképesztő!) Ellenszavazat? (Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodás. A 
bizottság a módosító javaslatot előterjesztette.  

Más felvetés, bárkinek bármilyen más javaslata a napirendi ponttal kapcsolatban? Jól 
gondoljuk meg! (Nincs ilyen jelzés.) Nincs. 

Tanácskozásunk végére értünk. Az ülést berekesztem.  
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 14 perc)  
  

Dr. Salamon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


