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 (Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 3 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm megjelent képviselőtársaimat és kedves vendégeinket. Az ülést megnyitom. 
Bejelentem, hogy Gulyás Gergelyt Lukács Tamás, Csöbör Katalint Demeter Zoltán, Farkas 
Flóriánt Berényi László, Kubatov Gábort Gajda Róbert, Rónaszékiné Keresztes Monikát 
Wittner Mária, Harrach Pétert Varga László helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság a 
helyettesítésekkel együtt határozatképes.  

Az ülés kezdetéig a napirend kiegészítésére nem érkezett javaslat. Kérdezem, hogy ki 
fogadja el a napirendi javaslatot. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 13 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.  

A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló törvényjavaslat (T/11657. szám) 
(Módosító javaslatok megvitatása) 

1. napirendi pontunk a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 
törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása. A 2013. szeptember 20-ai 
keltezésű ajánlásból dolgozunk. Szeretettel köszöntöm Rétvári Bence államtitkár urat és 
kérdezem, hogy tárca- vagy kormányálláspontot képvisel-e.  

 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Kormányálláspontot képviselek.  
 
ELNÖK: Az ajánlás 1. pontjában dr. Schiffer András a törvényjavaslat címének 

módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  
 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 

bizottság 13 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.  
Az ajánlás 2. pontjában dr. Bárándy Gergely a törvényjavaslat 1. és 2. §-ának 

szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja. A képviselő úr elég hosszan át kívánja írni a 
törvényt.  

 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az 

ilyetén módon való átírást száz százalékig nem támogatjuk, de ezeknek a paragrafusoknak a 
megnyitását támogatjuk, ezért támogatjuk a javaslatot. Kapcsolódó módosító javaslatokat 
fogunk hozzá benyújtani.  

 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (10) Ki nem támogatja? (0) Ki 

tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.  
Az ajánlás 3. pontjában dr. Schiffer András a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdése 

módosítását javasolja, melynek lényege, hogy a panasz javaslatot is tartalmazhat. Kérdezem, 
hogy a kormány támogatja-e.  

 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
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ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (12) Ki nem támogatja? (0) Ki 
tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.  

Az ajánlás 4. pontjában dr. Schiffer András a törvényjavaslat 1. § (3) bekezdése 
módosítását, továbbá új (4) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja. Kérdezem, hogy a 
kormány támogatja-e.  

 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (12) Ki 

tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító indítványt, 
egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 5. pontjában dr. Schiffer András a törvényjavaslat 2. § (5) bekezdése 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (15) Ki 

tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító indítványt, 
egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 6. pontjában dr. Schiffer András a törvényjavaslat 3. § (4) bekezdése 
elhagyását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (14) Ki 

tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító indítványt, 
egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 7. pontjában dr. Staudt Gábor a törvényjavaslat 3. § (4) bekezdés b) pontja 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 

bizottság 15 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.  
Az ajánlás 8. pontjában – amely összefügg a 18. ajánlási ponttal – dr. Schiffer András 

a törvényjavaslat 2. alcíme és 4-10. §-a módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány 
támogatja-e.  

 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (14) Ki 

tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító indítványt, 
egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 9. pontjában dr. Bárándy Gergely a törvényjavaslat 11. §-a elhagyását 
javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  
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DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (15) Ki 

tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító indítványt, 
egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 10. pontjában dr. Schiffer András a törvényjavaslat 11. §-át új (2)-(4) 
bekezdéssel javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (14) Ki 

tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító indítványt, 
egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 11. pontjában – amely összefügg a 15. ajánlási ponttal – dr. Bárándy 
Gergely a törvényjavaslat 12. § (1) és (2) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a 
kormány támogatja-e.  

 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (15) Ki 

tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító indítványt, 
egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 12. pontjában Spaller Endre a törvényjavaslatot új 4. alcímmel és 13-16. §-
sal javasolja kiegészíteni, a jelenlegi 4. alcím, valamint a 13., 14., 15. és 18. §-ok 
módosításával. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem támogatja? (1) Ki 

tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.  
Az ajánlás 13. pontjában – amely összefügg a 16. és 20. ajánlási pontokkal – dr. 

Bárándy Gergely a törvényjavaslat 4. alcíme, 13. és 14. §-a elhagyását javasolja. Kérdezem, 
hogy a kormány támogatja-e.  

 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (15) Ki 

tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító indítványt, 
egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 14. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás a törvényjavaslat 15. § a) pontja 
módosítását, 16. §-a (2) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja. Kérdezem, hogy a 
kormány támogatja-e.  
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DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 
kormány nem támogatja.  

 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (14) Ki 

tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító indítványt, 
egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 17. pontjában dr. Staudt Gábor a törvényjavaslat 15. § b) pontja elhagyását 
javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (14) Ki 

tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító indítványt, 
egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 19. pontjában dr. Schiffer András a törvényjavaslatot új 18. §-sal javasolja 
kiegészíteni, az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény új 26/A. §-át érintően. 
Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (14) Ki 

tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító indítványt, 
egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 21. pontjában dr. Staudt Gábor a törvényjavaslat 20. §-ában a villamos 
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 168. § (17) bekezdése módosítását javasolja. 
Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (14) Ki 

tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító indítványt, 
egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 22. pontjában dr. Staudt Gábor a törvényjavaslat 22. §-a módosítását 
javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (14) Ki 

tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító indítványt, 
egyharmadot sem kapott.  

Köszönjük szépen államtitkár úr segítségét, a napirendi pont tárgyalását lezárom.  

A támogatott döntéshozatalról szóló törvényjavaslat (T/12099. szám)   
(Módosító javaslatok megvitatása) 

2. napirendi pontunk a támogatott döntéshozatalról szóló törvényjavaslathoz 
benyújtott módosító indítványok megtárgyalása. A 2013. szeptember 18-ai ajánlásból 
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dolgozunk. Szeretettel köszöntöm Asztalosné Zupcsán Erika helyettes államtitkár asszonyt és 
dr. Kecskés Péter főosztályvezető urat az Emberi Erőforrások Minisztériumából és kérdezem, 
hogy kormány- vagy tárcaálláspontot képviselnek-e.  

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Tárcaálláspontot képviselünk, elnök úr.  
 
ELNÖK: Az ajánlás 1. pontjában dr. Staudt Gábor a törvényjavaslat 1. §-a helyébe új 

rendelkezést javasol. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 2. pontjában – amely összefügg a 2., 3., 5., 7., 10., 17., 20., 23., 24., 25., 
26., 34., 35., 36. és 37. ajánlási pontokkal – Szabó Timea a törvényjavaslat 1. § 1. pontja 
elhagyását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (15) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 4. pontjában dr. Szél Bernadett a törvényjavaslat 1. § 3. pontja módosítását 
javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (14) Ki 

tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító indítványt, 
egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 6. pontjában – amely összefügg a 12. és 19. ajánlási pontokkal – dr. Steiner 
Pál és Pál Béla a törvényjavaslat 1. §-át új 5. ponttal javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a 
tárca támogatja-e.  

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (15) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 8. pontjában dr. Staudt Gábor a törvényjavaslat 2. § (2) bekezdése 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): A tárca nem támogatja.  
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ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 9. pontjában Szabó Timea, valamint dr. Szél Bernadett a törvényjavaslat 
3. § (1) bekezdése elhagyását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (15) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 11. pontjában dr. Steiner Pál és Pál Béla a törvényjavaslat 3. § (2) 
bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (15) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 13. pontjában dr. Staudt Gábor a törvényjavaslat 3. alcíme módosítását 
javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 14. pontjában dr. Steiner Pál és Pál Béla a törvényjavaslat 4. §-át új (1) 
bekezdéssel javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (15) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 15. pontjában dr. Staudt Gábor a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdés nyitó 
szövegrésze módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  
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Az ajánlás 16. pontjában dr. Staudt Gábor a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdés a) pontja 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 18. pontjában dr. Steiner Pál és Pál Béla a törvényjavaslat 4. § (2) 
bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (15) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 21. pontjában dr. Staudt Gábor a törvényjavaslat 5. § (2) bekezdés nyitó 
szövegrésze módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 22. pontjában dr. Staudt Gábor a törvényjavaslat 5. § (2) bekezdés b) pontja 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 27. pontjában – amely összefügg a 31., 32., 33. és 38. ajánlási pontokkal – 
Szabó Timea a törvényjavaslat 7. §-a elhagyását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-
e.  

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (15) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 28. pontjában dr. Szél Bernadett a törvényjavaslat 7. § (5)-(7) bekezdése 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
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ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): A tárca nem támogatja.  

 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (15) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 29. pontjában dr. Steiner Pál és Pál Béla a törvényjavaslat 7. § (5)-(7) 
bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (15) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 30. pontjában dr. Staudt Gábor a törvényjavaslat 7. § (5)-(6) bekezdése 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 39. pontjában dr. Staudt Gábor a törvényjavaslat 14. § (2) bekezdése – a 
Gyvt. 128. § (4)-(8) bekezdését érintően – elhagyását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 40. pontjában dr. Staudt Gábor a törvényjavaslat 14. § (2) bekezdésében a 
Gyvt. 128. § (6)-(8) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Köszönjük szépen helyettes államtitkár asszony segítségét, a napirendi pont 
tárgyalását lezárom.  
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A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10749. szám)   
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

3. napirendi pontunk a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek az Alaptörvény 
negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott 
kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. A 2013. szeptember 18-ai kiegészítő ajánlásból 
dolgozunk. Szeretettel köszöntöm dr. Pálfi Kinga főosztályvezető-helyettes asszonyt a 
Belügyminisztériumból. Kérdezem, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot képvisel-e.  

 
DR. PÁLFI KINGA főosztályvezető-helyettes (Belügyminisztérium): 

Kormányálláspontot.  
 
ELNÖK: A kiegészítő ajánlás 1. pontjában – amely összefügg a 3. és 4. ajánlási 

pontokkal – Lendvai Ildikó a törvényjavaslat 3. §-a elhagyását javasolja a Szabs. tv. 178. §-át 
és az azt megelőző 133/A. alcímet érintően. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
DR. PÁLFI KINGA főosztályvezető-helyettes (Belügyminisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (15) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 2. pontjában dr. Staudt Gábor a törvényjavaslat 3. §-ában a Szabs. 
tv. 178. §-a módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
DR. PÁLFI KINGA főosztályvezető-helyettes (Belügyminisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Köszönjük szépen főosztályvezető-helyettes asszony segítségét, a napirendi pont 
tárgyalását lezárom.  

Egyebek 

Az egyebek között kötelességem elmondani, munkatársaim az ülés kezdetekor kaptak 
egy telefont, hogy Gaudi-Nagy Tamás kocsiba ült és azt kérte, hogy várjuk meg. Én 
mindenképpen megvárom őt, mert nem tudom, mi a közlendője, de ez a bizottság tagjaira 
természetesen nem vonatkozik.  
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Ha valaki az ülés kezdetéig házszabályszerűen napirend-módosítást javasol, akkor 

arról szavazunk. Hogy Gaudi-Nagy Tamás mit akar velem közölni, azt a telefonba nem 
mondta el.  

Megköszönöm képviselőtársaim munkáját, az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 30 perc)  
 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


