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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának 
2012. július 3-án, kedden, 8 óra 34 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. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes 

törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/7772. szám)  

(Módosító javaslatok megvitatása)   

 

2. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Salamon László (KDNP), a bizottság elnöke  
 
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz)  
Kozma Péter (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (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. Staudt Gábor (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) megérkezéséig dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz) 
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz) Kozma Péternek (Fidesz)  
Dr. Szakács Imre (Fidesz) megérkezéséig dr. Vitányi Istvánnak (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) dr. Gruber Attilának (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP) dr. Salamon Lászlónak (KDNP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) dr. Staudt Gábornak (Jobbik)  
Pősze Lajos (független) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
 
Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 34 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Megkérem a bizottság tagjait, foglalják el helyüket. 

Tisztelettel köszöntöm a bizottság valamennyi megjelent tagját és a napirendi 
pontokhoz meghívott résztvevőket. Ülésünket megnyitom. 

Napirendi javaslatomat az írásbelivel egyezően tartom fenn, melyhez módosító 
javaslat nem érkezett.  

A helyettesítés rendjét rögzítjük: Salamon László Rubovszky Györgyöt helyettesíti, 
Molnár Attilát Kozma Péter, Szakács Imrét Vitányi István, Pősze Lajost Vas Imre, Papcsák 
Ferenc képviselő úr és alelnök úr Gulyás Gergelyt, Mátrai Márta Horváth Zsoltot. További 
helyettesítés egyelőre nem érkezett.  

A napirendről határozathozatal következik. Ki támogatja a napirendet? Az igenlő 
szavazatokat számolom. (Szavazás.) 16 igen szavazattal a bizottság a napirendet elfogadta. 
(Dr. Staudt Gábor megérkezik az ülésre.) 

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes 
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7772. szám) (Módosító javaslatok megvitatása) 

A napirendi ponthoz 27 módosító javaslat érkezett pontokba szedve, melyet az 
előttünk levő ajánlástervezet tartalmaz.  

A kormány képviseletében köszöntjük dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes 
államtitkár asszonyt. Haladunk a módosító javaslatok sorrendjében. 

Az 1. pontban Dorosz Dávid, Szabó Rebeka módosító javaslata következik, mely 
összefügg a 4., 18., 24., 25. pontokkal. Ezeket tehát együtt tárgyaljuk és együtt döntünk róla. 

Kérdezem az előterjesztő álláspontját. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Tárcaálláspontot tudok mondani, tisztelt elnök úr, és nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Határozathozatal 

következik. Ki támogatja ezt a módosítójavaslat-csomagot? Az igenlő szavazatokat 
számolom. (Nincs jelzés.) Egyetlen szavazatot sem kapott, tehát a bizottság nem támogatja, 
egyharmadot sem kapott. 

A 2. pont alatt Font Sándor módosító javaslata következik. Kérdezem a 
tárcaálláspontot. Bocsánat, gondolom, valamennyire igaz ez, ugye, hogy tárcaálláspont van 
csak? 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Természetesen. 
 
ELNÖK: Igen? 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja? 

(Szavazás.) Rögzítjük, hogy Gaudi-Nagy Tamást Staudt Gábor helyettesíti. 7 szavazatot 
kapott, tehát a bizottság nem támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 
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A 3. pont alatt Kiss Sándor és Gyenes Géza módosító javaslata következik, amely 
összefügg a 6-ossal, tehát együtt tárgyalunk és együtt szavazunk róla. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal. Ki támogatja a javaslatot? 

(Szavazás.) 2 szavazatot kapott, a bizottság nem támogatta, egyharmad támogatást sem kapott. 
Az 5. pont következik, Dorosz Dávid módosító javaslata, amely összefügg a 8. és 21. 

pontokkal. Együtt tárgyalunk és együtt döntünk róla. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Nincs jelzés.) Senki. Egyharmad támogatást sem kapott. 
A 7. pont alatt Kiss Sándor és Gyenes Géza módosító javaslata következik. Kérdezem 

a tárca álláspontját. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal. Ki támogatja? (Szavazás.) 2 

szavazatot kapott, a bizottság nem támogatja, egyharmad támogatást sem kapott. 
A 9. pont következik, Tóth Gábor módosító javaslata, amely összefügg a 17-essel, 

tehát együtt tárgyaljuk és együtt szavazunk róla. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja? 

(Szavazás.) Egyhangú, a bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 10. pont következik, Kiss Sándor és Gyenes Géza módosító javaslata. Kérdezem a 

tárca álláspontját. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal. Ki támogatja? (Szavazás.) 

Egyhangú, a bizottság támogatta. 
A 11. pont alatt Kiss Sándor és Gyenes Géza módosító javaslata következik. 

Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal. Ki támogatja a javaslatot? 

(Szavazás.) 2 szavazatot kapott, a bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 12. pont alatt Font Sándor módosító javaslata következik. Tárcaálláspont? 
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DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal. Ki támogatja? (Szavazás.) 7 

szavazatot kapott, a bizottság nem támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 
A 13. pont alatt Gaudi-Nagy Tamás és Kiss Sándor módosító javaslata. Kérdezem az 

előterjesztőt. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal. Ki támogatja? (Szavazás.) 

Egyhangúlag támogatta a bizottság. 
A 14. pont következik, Gaudi-Nagy Tamás, Kiss Sándor módosító javaslata. 

Tárcaálláspont? 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal. Ki támogatja a javaslatot? 

(Szavazás.) 2 szavazatot kapott. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 15. pont következik, Tóth Gábor módosító javaslata. Tárcaálláspont? 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal. Ki támogatja? (Szavazás.) 17 igen 

szavazattal a bizottság támogatta. 
16. pont alatt Gaudi-Nagy Tamás és Kiss Sándor módosító javaslata. Tárcaálláspont? 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal. Ki támogatja? (Szavazás.) 2 

szavazatot kapott, a bizottság nem támogatta, egyharmad támogatást sem kapott. 
A 19. számú módosító javaslat következik, Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr javaslata. 

Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatja. 
  
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal. Ki támogatja? (Szavazás.) 2 

szavazatot kapott, a bizottság nem támogatta, egyharmad támogatást sem kapott. 
A 20. pont alatt Font Sándor módosító javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatja. 
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ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal. Ki támogatja? (Szavazás.) 7 igen 
szavazattal a bizottság nem támogatta, egyharmadot viszont kapott. 

A 22. pont alatt Dorosz Dávid javaslata, amely összefügg a 26-ossal, tehát együtt 
tárgyalunk és szavazunk róla. A tárcaálláspontot kérdezem. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal. Ki támogatja? (Nincs jelzés.) Senki, 

egyharmad támogatást sem kapott. 
A 23. pont alatt Kiss Sándor és Gyenes Géza módosító javaslata következik. 

Tárcaálláspont? 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal. Ki támogatja? (Szavazás.) 2 

szavazatot kapott. A bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott. 
Egyetlenegy javaslat van már csak, a 27. pontban Dorosz Dávid és Szabó Rebeka 

javaslata. A tárcaálláspontot kérdezem. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal. Ki támogatja? (Szavazás.) Senki, 

egyharmad támogatást sem kapott. 
Ezzel az 1. napirendi pont végére jutottunk. 

Egyebek 

2. napirendi pont, Egyebek. Részemről nincs semmi. Bárkinek van-e fölvetése? (Nincs 
jelzés.) Képviselőtársak, csak tájékoztatásul, ha kapcsolódó módosító javaslat érkezik, akkor 
van egy péntek reggeli találkozásunk is. Ezt a részletes vita után tudjuk meg, tehát figyeljük 
az e-mailt meg az sms-t. Jó?  

Köszönöm a részvételt. Az ülést berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 45 perc)  
  

Dr. Salamon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 


