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az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának 
2012. március 19-én, hétfőn, 15 óra 5 perckor  

a Parlament főemelet 64. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 
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Napirendi javaslat  
 

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

 

2. A Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görög katolikus közösség 
társadalomban betöltött szerepéről szóló határozati javaslat (H/5904. szám) 
(Dr. Semjén Zsolt , dr. Simicskó István, Seszták Oszkár, dr. Seszták Miklós 
(KDNP), Tasó László (Fidesz), dr. Nagy Kálmán (KDNP), dr. Zsiga Marcell, dr. 
Papcsák Ferenc, dr. Pósán László, dr. Simon Miklós (Fidesz) és dr. Latorcai János 
(KDNP) képviselők önálló indítványa)  
(A Nemzeti összetartozás bizottsága által benyújtott módosító javaslat 
megvitatása) 
(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Lukács Tamás (KDNP), a bizottság elnöke  
 
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Berényi László (Fidesz)  
Csöbör Katalin (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz)  
Kővári János (Fidesz)  
Kulcsár Gergely (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Ékes Ilona (Fidesz) Csöbör Katalinnak (Fidesz)  
Farkas Flórián (Fidesz) Berényi Lászlónak (Fidesz)  
Kubatov Gábor (Fidesz) dr. Gulyás Gergelynek (Fidesz)  
Wittner Mária (Fidesz) Demeter Zoltánnak (Fidesz)  
Harrach Péter (KDNP) Kővári Jánosnak (Fidesz)  
Varga László (KDNP) Gajda Róbertnek (Fidesz)  
 
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Fedor Tibor főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
Egyházi Kapcsolattartási és Együttműködési Főosztály)  
Dr. Harsányi Zsolt főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
 
 

Megjelentek 
 
László Imre jogi referens  
Dr. Bodnár Bence osztályvezető (Belügyminisztérium) 
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 5 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait és kedves vendégeinket. Megállapítom, hogy a 
bizottság a helyettesítésekkel együtt határozatképes. Bejelentem, hogy Ékes Ilonát Csöbör 
Katalin, Farkas Flóriánt Berényi László, Kubatov Gábort Gulyás Gergely, Wittner Máriát 
Demeter Zoltán, Harrach Pétert Kővári János, Varga Lászlót pedig Gajda Róbert helyettesíti.  

Délben a Nemzeti összetartozás bizottsága benyújtott egy bizottsági módosító 
indítványt, ezért kellett a bizottságot ilyen hirtelen összehívni.  

A kiküldött napirendi javaslathoz képest annyi változtatást javasolok, hogy az 1. és a 
2. napirendi pontot cseréljük fel. Kérdezem, hogy ilyen formában ki fogadja el a napirendi 
javaslatot. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 15 igen szavazattal, egyhangúlag 
elfogadta a mai ülés napirendjét.  

A Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görög katolikus közösség társadalomban 
betöltött szerepéről szóló határozati javaslat (H/5904. szám)   
(Dr. Semjén Zsolt, dr. Simicskó István, Seszták Oszkár, dr. Seszták Miklós (KDNP), 
Tasó László (Fidesz), dr. Nagy Kálmán (KDNP), dr. Zsiga Marcell, dr. Papcsák Ferenc, 
dr. Pósán László, dr. Simon Miklós (Fidesz) és dr. Latorcai János (KDNP) képviselők 
önálló indítványa)   
(A Nemzeti összetartozás bizottsága által benyújtott módosító javaslat megvitatása) 
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

1. napirendi pontunk a Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görög katolikus közösség 
társadalomban betöltött szerepéről szóló határozati javaslathoz a Nemzeti összetartozás 
bizottsága által benyújtott módosító javaslat megvitatása. Szeretném, ha az előterjesztők 
részéről valaki mondana valamilyen adekvát választ erre a módosító indítványra.  

 
DR. ARCZT ILONA főtanácsadó: Az előterjesztők nincsenek jelen, a kormány 

képviselője viszont itt van.  
 
ELNÖK: A bizottsági módosító indítványt kiosztottuk a képviselőknek. Kérdezem 

Fedor Tibort, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot tud-e ismertetni a bizottsággal.  
 
DR. FEDOR TIBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

Egyházi Kapcsolattartási és Együttműködési Főosztály): Tárcaálláspontot képviselek.  
 
ELNÖK: Öné a szó.  

A tárca álláspontjának ismertetése (Dr. Fedor Tibor főosztályvezető, Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium) 

DR. FEDOR TIBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
Egyházi Kapcsolattartási és Együttműködési Főosztály): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
Támogatjuk a bizottsági módosító javaslatot, s mivel nincs itt az előterjesztő, nagyon röviden 
megindokolnám, hogy miért. Az eredeti javaslatban az szerepelt, hogy az Országgyűlés 
támogatást biztosít. Abba, hogy az Országgyűlésnek e tekintetben milyen jogosítványai 
vannak, most ne menjünk bele, viszont az, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri és nemcsak 
a Máriapócsi Kegyhelyet, hanem a Kárpát-medencei görög katolikus egyházi örökség 
megóvását, valamint hogy biztosítani kívánja a felnövekvő nemzedék részére is a görög 
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katolikus örökség minél szélesebb körű megismertetését, pozitív többletet jelent az eredeti 
határozati javaslathoz képest, és a tárca ezt egyértelműen támogatja.  

A Nemzeti összetartozás bizottsága délelőtti ülésén az előterjesztők nevében Seszták 
Oszkár képviselő úr is támogatta ezt a módosító javaslatot. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kinek van kérdése, észrevétele? Kulcsár Gergely képviselő úr!  
 
KULCSÁR GERGELY (Jobbik): A Jobbik csakúgy, mint a határozati javaslatot, ezt 

az előremutató módosító javaslatot is támogatja. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, szavazni 

fogunk.  
Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 15 igen 

szavazattal, egyhangúlag támogatja a Nemzeti összetartozás bizottsága által benyújtott 
módosító javaslatot.  

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2010. évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények 
módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi 
rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6390. szám)   
(Általános vita) 

2. napirendi pontunk a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2010. évi II. törvény és az azzal összefüggő 
egyes törvények módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi 
rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslat. Az általános vitára való alkalmasságról 
kell döntenünk. Tisztelettel köszöntöm a Belügyminisztérium képviseletében megjelent dr. 
Harsányi Zsolt főosztályvezető urat és Bodnár Bence osztályvezető urat. Kérem, hogy a 
szabálysértési törvény módosításának csak azokat a részeit ismertessék, amelyek a bizottságra 
tartoznak. Önöké a szó.  

Dr. Harsányi Zsolt főosztályvezető (Belügyminisztérium) szóbeli kiegészítése 

DR. HARSÁNYI ZSOLT főosztályvezető (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Mint ismert, a szabálysértési törvény április 15-én megváltozott 
tartalommal hatályba lép. A megváltozott jogintézmény egyik fontos eleme, hogy már a 
pönalizálandó, szabálysértő magatartások egy jelentős része nem a szabálysértési eljárás 
hatálya alá tartozó kérdés lesz április 15-étől, hanem bizonyos kérdésekben bizonyos 
cselekmények igazgatási bírsággal sújtandó szabályszegések lesznek. Éppen ezért a 
szabálysértési joganyagból igen sok szabálysértési tényállás kikerül, részben azért, mert már 
korábban is megvalósult egy párhuzamos szabályozás, részben pedig az új elveknek 
megfelelően igazgatási bírsággal sújtandóvá válik, ezért tizennégy ágazati jogszabály 
módosítását tartalmazza ez a törvénycsomag. Továbbá több helyen tartalmazza a 
szabálysértési törvény pontosítását is a törvényjavaslat. Ezek közül kiemelném a közérdekű 
munka nyilvántartásával kapcsolatos szabályok pontosítását.  

A gyermekbarát igazságszolgáltatás körében egy nagyon fontos változásra szeretném 
felhívni a figyelmet. Az eljárás során a törvényes képviselő jelenlétét minden esetben 
biztosítani kell, az idézésre vonatkozó szabályok változnak, valamint az eljáró hatóságot kötő 
kioktatási kötelezettség szabályai is megváltoznak. Mind a sértetti, mind pedig az elkövetői 
oldal tekintetében érvényesülnek ezek a jogintézmények.  

A szabálysértési értékhatár 20 ezer forintról 50 ezer forintra változik, ezzel 
párhuzamosan az áldozatsegítésről szóló törvény módosítását is tartalmazza a tervezet, 
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mégpedig olyan formában, hogy a szabálysértési értékre elkövetett vagyoni jellegű 
cselekmények esetében is lehetővé válik az áldozatok megsegítése.  

Még egy dolgot szeretnék kiemelni. Jelentős módosítása a tervezetnek a Ket. új 
szabályainak bizonyos jellegű korrekciója, ami bizonyos feltételekkel lehetővé teszi az 
elkobzást, illetve a közigazgatási bírság helyszíni kiszabásának lehetőségét is. Köszönöm 
szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) 

Szavazni fogunk.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a szabálysértésekről szóló T/6390. számú 
törvényjavaslatot? (14) Ki nem tartja általános vitára alkalmasnak? (0) Ki tartózkodott? (1) 
Megállapítom, hogy a bizottság egyetért a törvényjavaslat általános vitára való 
alkalmasságával.  

Egyebek 

Utolsó napirendi pontunk az egyebek.  

Dr. Lukács Tamás elnök tájékoztatója a bizottság honlapján közzétett felkérésről 
(civiltörvény) 

Kérem képviselőtársaimat, hogy tanulmányozzák a bizottság honlapját. Lesz egy 
feladatunk, amit úgy oldunk meg, hogy a bizottsági honlapon meghirdettük, hogy a civil 
törvényből fakadóan milyen kötelezettségei vannak a bizottságnak. A jelentkezéseket a 
bizottság honlapján várjuk az ott meghatározott formában. Mindezt 13-án hirdettük meg és 
két hetet adtunk rá.  

Köszönöm a megjelenést, a bizottság ülését bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 17  perc)  
 
 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


