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Napirendi javaslat  

1. Egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/9241. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása) 

  

2.  Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Gúr Nándor (MSZP), a bizottság elnöke  
Kara Ákos (Fidesz) alelnök 
Dr. Czira Szabolcs (Fidesz)   
Dr. Karakó László (Fidesz)  
Kontur Pál (Fidesz)  
Kovács Ernő (Fidesz)  
Polics József (Fidesz)  
Karvalics Ottó (Fidesz)  
Spaller Endre (KDNP) 
Bertha Szilvia (Jobbik)  
Egyed Zsolt (Jobbik)  

  

Helyettesítési megbízást adott   
 
Varga József (Fidesz) Kara Ákosnak (Fidesz)  
Nagy István (Fidesz) Kovács Ernőnek (Fidesz)  
Kontur Pál (Fidesz) megérkezéséig Karvalics Ottónak (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz) dr. Czira Szabolcsnak (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz) Spaller Endrének (KDNP) 
Kiss Péter (MSZP) Gúr Nándornak (MSZP) 
  

Meghívottak részéről  

Hozzászóló 
 
Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 32 perc.) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! (Kara Ákos érkezik.) Alelnök belépett a terembe, ez azt jelenti, hogy a 
kormányoldalon már tíz kéz van, a bizottság határozatképes. Szilvia is megérkezett.  

A köszöntést követően a határozatképesség megállapítására kerítek sort. Szemmel 
láthatóan határozatképesek vagyunk. Látom, képviselőtársaim a jelenléti ívet és a 
helyettesítéseket írják alá.  

A napirend elfogadására teszek javaslatot. Két pont megtárgyalását javaslom. Aki 
egyetért ezzel, kérem, jelezze. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.  

A tárgyalási időkeret tekintetében egy rövid ülést fogunk tartani, alelnök úr sem 
tiltakozik, hogyha egy negyedórán belül ezt befejezzük.  

Nyilván a szokásjog megtartása mellett, lehetőség szerint azonos időkeretben, 
felváltva, először az ellenzéki oldalnak biztosítva a hozzászólás lehetőségét.  

Egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/9241. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása) 

Az első napirendi javaslatunkra térünk rá. Köszöntöm dr. Magyariné dr. Nagy Edit 
helyettes államtitkár asszonyt, a Belügyminisztérium részéről. 

Előtte bediktálom a helyettesítéseket: jómagam Kiss Pétert, Kara Ákos Varga Józsefet, 
Czira Szabolcs Szedlák Attilát, Spaller Endre Vécsey Lászlót, és Kovács Ernő Nagy Istvánt, 
Polics József pedig Karakó Lászlót, Kontur Pált pedig Karvalics Ottó. Tehát 16 kézzel 
dolgozunk a mai bizottsági ülésünkön.  

A december 5-i kiegészítő ajánlástervezetből dolgozunk, illetve kiosztásra került, ha 
minden igaz, a Honvédelmi és a rendészeti bizottság részéről három módosító, a T/9241/22, 
/19 és /18-as sorszámok alatt fut.  

Az 1. ajánlási pont dr. Dorosz Dávid módosítója. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

kormány ezt nem támogatja.  
 
ELNÖK: Képviselőtársaimat kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) 2 igen, 12 nem és 2 

tartózkodás.  
A 2-es dr. Harangozó Tamás képviselő módosítója.  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

kormány ezt támogatja.  
 
ELNÖK: Képviselőtársaimat kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) 14 igen, 2 

tartózkodás. 
Az ajánlási pontokkal végeztünk. 
A bizottsági módosítók következnek. Először a T/9241/18-as szám alatt futót.  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

kormány ezt támogatja.  
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ELNÖK: Képviselőtársaimat kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) 12 igen, 4 
tartózkodás. 

A /19-es?  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

kormány ezt támogatja.  
 
ELNÖK: Képviselőtársaimat kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) 12 igen, 4 

tartózkodás. 
A /22-es?  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

kormány ezt nem támogatja.  
 
ELNÖK: Képviselőtársaimat kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) Mellette senki, 12 

nem és 4 tartózkodás. 
Köszönöm szépen. Ezt a napirendi pontot lezárjuk. Helyettes államtitkár asszony, 

köszönöm szépen a jelenlétét. (Kontur Pál érkezik.) Köszöntöm Kontur Pál 
képviselőtársunkat. 

Egyebek 

A második napirendi pontunkra térünk rá, azt szeretném jelezni, hogy minden 
valószínűség szerint 17-én 9 óra 30 perckor találkozunk.  

Van-e másnak bejelentenivalója? (Nincs jelentkező.) Nincs, akkor a mai bizottsági 
ülést bezárom. Köszönöm szépen. Szép napot kívánok!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 40 perc) 

 

Gúr Nándor  
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


