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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)  
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  
(Első helyen kijelölt bizottságként)  
 
Meghívottak:  
Belügyminisztérium képviselői 

2. a)  Az Országgyűlésről szóló törvényjavaslat (T/6391. szám)  
(Lázár János, Gulyás Gergely (Fidesz) és Harrach Péter (KDNP) képviselők önálló 
indítványa)  
(Módosító javaslatok megvitatása)  

b)  A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) 
OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat (H/6392. szám)  
(Lázár János, Gulyás Gergely (Fidesz) és Harrach Péter (KDNP) képviselők önálló 
indítványa)  
(Módosító javaslatok megvitatása)  

Meghívottak:  
Lázár János (Fidesz)  
Gulyás Gergely (Fidesz)  
Harrach Péter (KDNP) 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Dr. Kocsis Máté (Fidesz), a bizottság elnöke 

Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Básthy Tamás (KDNP), a bizottság alelnöke 
Kulcsár József Ferenc (Fidesz) 
Vargha Tamás (Fidesz) 
Földi László (KDNP) 
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) 
Juhász Ferenc (MSZP) 
Rubi Gergely (Jobbik) 

Helyettesítési megbízást adott 

Iváncsik Imre (MSZP) Juhász Ferencnek (MSZP) 
Ágh Péter (Fidesz) Vargha Tamásnak (Fidesz) 
Farkas Zoltán (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz) 
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) dr. Kocsis Máténak (Fidesz) 
Dr. Simon Miklós (Fidesz) Básthy Tamásnak (KDNP) 
Tamás Barnabás (Fidesz) Földi Lászlónak (KDNP) 
Tóth Gábor (Fidesz) Kulcsár József Ferencnek (Fidesz) 
Dr. Dorosz Dávid (LMP) Harangozó Tamásnak (MSZP) 

A bizottság titkársága részéről 

Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára 
Ácsné Kovács Katalin munkatárs 

Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Dr. Eiselt György főosztályvezető (Belügyminisztérium) 
Dr. Csonka Ernő helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 36 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Kedves Vendégeink! Először is szeretném elnézésüket kérni a jelentős késésért, a 
bizottságot ez nem jellemzi. A gyöngyöspatai eseti bizottság ülésének elhúzódása és egyéb 
technikai problémák miatt alakult ez így, ami miatt elnézésüket kérem. 

A honvédelmi és rendészeti bizottság ülését megnyitom, elsőként a határozatképesség 
megállapítására kerül sor. 9 fő személyesen van jelen, 8 fő pedig helyettesítési megbízást 
adott, a bizottságunk 17 fővel határozatképes. Javaslatot tennék arra, hogy a kiküldött 
meghívótól eltérően az Országgyűlésről szóló törvényjavaslatról ma ne tárgyaljon a bizottság. 
Ekképpen az egyetlen napirendi ponti javaslatom 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 T/6390. számú törvényjavaslathoz érkezett 
kapcsolódó módosító javaslatok megtárgyalása. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság a 
napirendi javaslatot egyhangúlag támogatta.  

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) (Kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

Rá is térünk ennek megtárgyalására, tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Eiselt 
György főosztályvezető urat, a Belügyminisztérium részéről, és köszöntöm a 
Belügyminisztérium munkatársait. 

Tisztelt Bizottság! A március 27-ei kiegészítő ajánlásból fogunk dolgozni, amely még 
az ülésünk közben kiegészül majd, ez viszont nem akadályoz meg minket abban, hogy ezek 
tárgyalását, illetve az ezekről való döntést elkezdjük. 

Az ajánlás 28/1. pontjában Staudt Gábor képviselő úr javaslata található, erről 
kérdezem a minisztérium álláspontját.  

 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: A minisztérium nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 1 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
16 nem szavazat. Ki tartózkodik? (Nincs jelzés.) Tartózkodás nincs, 1 igen szavazattal, 
16 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 38/1. pontban, mely tartalmában összefügg a 38/4. ponttal, Bíró Márk képviselő úr 
tesz javaslatot. Erről kérdezem a tárca álláspontját.  

 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) 13 igen szavazat. Ki nem támogatja a javaslatot? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) 4 tartózkodás. A bizottság 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás 
mellett a bizottság támogatja.  
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A 38/2. pontban Magyar Zoltán képviselő úr javaslata található. Erről kérdezem a 
tárca álláspontját.  

 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) 1 igen szavazat. Ki nem támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 12 nem szavazat. Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) 4 tartózkodás. 1 igen szavazattal, 12 nem szavazat ellenében, 
4 tartózkodás mellett a bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 38/3. pontban szintén Magyar Zoltán képviselő úr javaslata következik. Kérdezem a 
tárca álláspontját.  

 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja? 

(Szavazás.) 1 igen szavazat. Ki ellenzi? (Szavazás.) 12 nem szavazat. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) 4 tartózkodás. 1 igen szavazattal, 12 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás 
mellett a bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 40/1. ajánlási pontban Farkas Zoltán képviselő úr javaslata található. Kérdezem a 
tárca álláspontját.  

 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja. (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a 40/1. ajánlási pontot.  
A 44/1. pontban dr. Harangozó Tamás képviselő úr javaslata található. Erről kérdezem 

a tárca álláspontját.  
 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem a bizottsági tagokat, ki támogatja. 

(Szavazás.) 4 igen szavazat. Ki nem támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 12 nem szavazat. Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 4 igen szavazattal, 12 nem szavazat ellenében 
1 tartózkodás mellett a bizottság egyharmada sem támogatta. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Kiosztásra került egy javaslat, az emberi jogi bizottság 
részéről, a T/6390/55. számú bizottsági módosító javaslat, melyről szintén döntenünk kell. 
Erről kérdezem először a tárca álláspontját.  

 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja. (Szavazás.) A 

bizottság egyhangúlag támogatta az emberi jogi bizottság módosító javaslatát.  
Tisztelt Bizottság! Kiosztásra került szintén egy bizottsági módosító javaslat, melyet a 

honvédelmi és rendészeti bizottság terjesztene elő, illetve fogadnánk el, reményeim szerint 
valamennyiük előtt ott van. Erről kérdezem a tárca álláspontját.  

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Csonka Ernő vagyok, KIM, helyettes államtitkár. A KIM tárcaálláspontját 
tudom képviselni: támogatjuk a javaslatot.  
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ELNÖK: Ezúton szeretnék elnézést kérni az első mondatomért, melyben a 
Belügyminisztérium munkatársaiként köszöntöttem önöket. Hibáztam, többet nem fordul elő, 
tisztelettel köszöntjük a KIM munkatársait is.  

Tehát a tárca támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja a bizottsági 
módosító javaslatot. A szavazás előtt megadom a szót dr. Harangozó Tamás képviselő úrnak.  

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok 

kérdésem van. Az első kérdésem, hogy akkor melyik minisztérium javaslatát tisztelhetjük 
ebben az anyagban, mert nyilvánvalóan nem a gyöngyöspatai bizottság ülése alatt írta elnök 
úr ezeket a javaslatokat, és nem is az ő fejéből pattant ki. Gyanítom, a KIM jelenléte azt 
jelenti, hogy onnan diktálták vagy küldték ezt a javaslatot.  

Szeretném, ha részletesen ismertetnék minden egyes pontját, és szeretném, ha minden 
egyes pontjáról külön szavazna a bizottság. Különösen szeretném, ha a 25. pontról részletes 
indoklást kapnánk, hogy a KIM-nek mint jogalkotásért felelős tárcának, ha önök hozták ezt a 
javaslatot, illetve ott készült, akkor mi a véleménye arról, hogy egy hatályba lépő törvény 
miatt a költségvetési törvénytől kezdve az állami támogatási és az önkormányzati rendszer 
átalakítására is rászorul egyébként a jogalkotó és maga az Országgyűlés – illetve leginkább 
annak fideszes többsége –, hogy egyáltalán működőképes rendszert tudjanak összehozni.  

Szerintem jó lenne, hogyha a fideszes képviselőtársaim is tudnák, hogy miről van szó 
ebben a törvényben, mert ahogy nézem, rengeteg fideszes polgármestert fog személy szerint 
húsba menően érinteni anyagilag és költségvetésileg is. Hiszen ha jól értem a 25. javaslatot, 
ott olyannyira jól sikerült az előkészítés, hogy az önkormányzatnak nem csak a státust kell 
átadnia a kormányhivatalnak, nem csak az ehhez járó pénzt kell átadnia, hanem magát az 
embert is. Tehát kicsit hiányolom, hogy ide név szerint nem kerültek be azok a települések – 
vagy nem is tudom, valamilyen őröket fognak, ha jól nézem, átadni, akik ott darabra 
megvannak. Ráadásul azt gondolom, kifejezetten sértő az önkormányzatok számára, hogy egy 
olyan területen kell átadniuk erőszakos jogalkotás eredményeképpen ezeket az embereket és 
velük együtt a pénzt, ami egy nem kötelező feladat. Tehát, ha jól értem, azok az 
önkormányzatok járnak megint rosszabbul, amelyek ebbe energiát és pénzt fektettek, és 
próbáltak ezen a területen tisztességgel előrelépni. Ezektől most jól elveszik az embert, a 
pénzt és minden mást, és odaadják az állam bácsinak, mert neki ezek szerint ilyenje nincs.  

Egyébként pedig jó lenne, ha a többit ismertetnék, mert szerintem joggal várhatja a 
bizottság, másrészt egyébként van egy-két előremutató javaslat benne, amit lehet, hogy 
szívesen támogatnánk is – ha jól értettük, de most lett kiosztva.  

 
ELNÖK: Megadom a szót helyettes államtitkár úrnak.  
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát a kormányzati munkamegosztásról 
rendelkező jogszabály, a kormányrendelet a szabálysértési törvényt a Belügyminisztériumhoz 
telepíti. Tehát az első helyi felelőse a Belügyminisztérium, a KIM mint koordináló tárca 
szerepel ebben a történetben, illetve április 15-étől mint a szabálysértési hatósági feladatokat 
átvevő. Tehát ez indokolja a kettős szereposztást a kormányzati oldalon. 

Nem tudom, elnök úr, akkor részletesen ismertessem az előterjesztést?  
 
ELNÖK: Igen.  
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Akkor itt szintén ezt a munkamegosztást követnénk, hogy ami a 
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Belügyminisztériumhoz tartozik, tehát az Ötv.-t érinti, azokat Eiselt kolléga ismertetné, ami 
pedig a KIM-es érintettség, azokat én, ha így megfelel. (Jelzésre.) Köszönöm szépen.  

 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Megpróbálom. A 

21. pontnál a Ket. szabályainak módosítására azért került sor, tekintettel arra, hogy az 
önkormányzati törvény április 15-étől lehetőséget biztosít igazgatási szabályok megalkotására 
az önkormányzatoknak. Az igazgatási szabályok megalkotását követően viszont a Ket. 
módosításával lehetőség nyílik arra, hogy az önkormányzati dolgozó, az önkormányzat 
köztisztviselője a helyszínen is bírságot tudjon kiszabni az igazgatási szabályok megsértése 
címén, és gyakorlatilag a 21. pont ezt vezeti végig.  

A másik, hogy egyfokúvá tennék az igazgatási eljárást, tekintettel arra, hogy az 
önkormányzatok felett ugyan törvényességi felügyeletet gyakorol a közigazgatási hivatal, a 
közigazgatási eljárásjogi hatósági jogkörben viszont nem, az önkormányzat önállóan készít 
rendeletet, és az jogerőre emelkedik, tehát a bírósághoz lehet fordulni közvetlenül. Az 
önkormányzatokról szóló törvény szintén ugyanezzel az indokkal került módosításra, 
tekintettel arra, hogy megteremti a helyszíni bírság kiszabásának a lehetőségét.  

A 25. és 26. pontokban azokat az önkormányzati rendészeti szerveket sorolja fel a 
javaslat, ami alapján helyszíni bírság kiszabására lesz jogosult igazgatási szabálysértés esetén.  

A 129. pontban egy törvényi pontosítás szerepel, a feloszlatott egyesületre 
vonatkozóan a civil törvény alapján megváltozik a név, és nem társadalmi szervezet, hanem 
az egyesület nevet kapja. Tehát ez egy technikai jellegű módosítás. 

A 21. ponttal kapcsolatban átadom a szót.  
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A törvényjavaslat szerint 2012. április 15-ei hatállyal a szabálysértési általános 
hatáskörben eljáró jegyző feladatait a fővárosi, megyei kormányhivatalok fogják átvenni. Ez a 
feladat pluszteherrel jelentkezik a kormányhivatalok oldalán. Jelenleg a kormányhivatalokban 
ennek a feladatnak az ellátására sem dologi, sem személyi előirányzat, sem személyek nem 
állnak rendelkezésre. Ezt a problematikát kívánja a javaslat rendezni, ennek értelmében a 
kormányhivatalok foglalkoztatási állományába kerül ez a 350 fő, akik a mellékletben föl 
vannak tüntetve. Itt különböző végzettségre, illetve munkaidő-terjedelemre vonatkozó 
rendelkezések is találhatók, és amit képviselő úr kérdezett, természetesen ezek a kollégák a 
szükséges előírásokkal, tehát személyi, dologi előirányzatokkal kerülnek át. Egészen pontosan 
egy már bevezetett számlára kell majd befizetni ezt az összeget, és ezek a kollégák valóban 
státussal, illetve személyükben érintve fognak átkerülni a kormányhivatalokba a javaslat 
szerint.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Harangozó Tamás képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): A BM-től kérdezném, hogy a 129. pontban, a 

feloszlatott egyesület tevékenységében való részvételnél a 8. pontnál elhagyásra javasolódik a 
(36) bekezdés. Erről nem hallottam. Most csak nekem tűnik úgy, mintha ez egy finanszírozási 
szabály elhagyása lenne, és picit többet jelentene, mint amit előbb államtitkár úr elmondott, 
főosztályvezető úr, vagy én dimenzionálom túl ezt a kérdést? Mert ott mintha elmaradna egy 
olyan szövegrész, hogy a szükséges erőforrás hova települ meg hova nem, vagy ez csak 
valami hatálybalépési probléma. Tehát nyilván így első ránézésre elég furcsának tűnik.  

A KIM államtitkárától pedig azt szeretném kérdezni nagy tisztelettel, hogy mikor 
vették észre, hogy április 15-én hatályba fog lépni ez a törvény, és ehhez képest mikor dőlt el, 
hogy át kell adni embereket szinte név szerint, és el kell venni önkormányzatoktól 
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költségvetési törvényben garantált forrásokat és konkrétan magukat az embereket is. Kíváncsi 
vagyok a szakmai véleményére, hogy ez az ország jogalkotásának milyen szintjét mutatja 
éppen.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Elsőként főosztályvezető úrnak adom meg a szót. Parancsoljon!  
 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): A benyújtásra került 

törvényjavaslat tartalmazza ezt a megfogalmazást, és ez kerül hatályon kívül helyezésre, 
Gyakorlatilag a benyújtott módosító az egész területet rendezi, tehát ez csak egy felhívás volt, 
egy megnevezés volt, hogy április, és most kibontásra kerültek a javaslatban, hogy milyen 
módon és hogyan kerülnek a források biztosításra. Tehát a jelenleg tárgyalás alatt álló 
törvénytervezet tartalmazza.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Helyettes államtitkár úr!  
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen. A 8. pontban már van egy keretrendelkezés erről a 
kérdésről, amit képviselő úr feszeget. Ez egy nagyon keretjellegű megfogalmazás, hogy a 
szükséges erőforrásnak át kell kerülnie a feladatot átvevő szervhez, és ezt a rendelkezést 
bonja ki, illetve pontosítja ez a módosító rendelkezés. Mindenképpen törvényi szintű 
szabályozásra van szükség az ügyben, egyrészt a költségvetési kérdések miatt, másrészt azért, 
mert az önkormányzati alrendszert érinti a kérdés, tehát a törvényi szabályozás szükséges 
volt. Április 15-én lép hatályba ez a rendelkezés, tehát akkor veszik át a kormányhivatalok 
ezeket a feladatokat, úgyhogy ehhez az időzítéshez képest visszafelé számolva került sor a 
feladatok ütemezésére.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Megkérdezem Harangozó képviselő urat, hogy fönntartja-e azt a javaslatát, 

hogy pontonként döntsünk a javaslatokról.  
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Igen. 
 
ELNÖK: Jó, erre van mód.  
A bizottsági módosító javaslat 1. pontja tekintetében kérdezem a képviselőket, hogy ki 

az, aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Megállapítom, hogy az 
1. pontot egyhangúlag támogatta a bizottság.  

Ki az, aki a 2. pontot támogatja? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A 
bizottság egyhangúlag támogatta. 

A 3. pontról kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja. (Szavazás.) A 3. pontot a 
bizottság 16 igen szavazattal egyhangúlag támogatta.  

A 4. pontról kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja. (Szavazás.) 15 igen szavazat. 
Ki ellenzi? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett a bizottság támogatta.  

Az 5. pontról kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság 
egyhangúlag támogatta az 5. pontot.  

A 6. pontról kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja. (Szavazás.) 15 igen szavazat. 
Ki ellenzi? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 15 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 1 tartózkodás mellett a bizottság támogatta.  
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A 7. pontról kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja. (Szavazás.) 15 igen szavazat. 
Ki ellenzi? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 15 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 1 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 

A 8. pontról kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja. (Szavazás.) 11 igen szavazat. 
Ki ellenzi? (Szavazás.) 4 nem szavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 11 igen 
szavazattal, 4 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett a bizottság támogatta.  

A 9. pontról kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja. (Szavazás.) 11 igen szavazat. 
Ki ellenzi? (Szavazás.) 4 nem szavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 11 igen 
szavazattal, 4 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 

A 10. pontról kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja. (Szavazás.) 11 igen szavazat. 
Ki ellenzi? (Szavazás.) 4 nem szavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 11 igen 
szavazattal, 4 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 

A 11. pontról kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja. 11 igen szavazat. Ki ellenzi? 
(Szavazás.) 4 nem szavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 11 igen szavazattal, 
4 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 

A bizottság a javaslat minden pontját támogatta, tehát egyben nem kell róla 
szavaznunk.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy tud-e valaki olyan módosító javaslatról, amelyről 
nem szavaztunk, de kellett volna. (Nincs jelzés.) Amennyiben ilyen nincs, megköszönöm a két 
minisztérium képviselőinek a jelenlétet, és elnézést kérek a késésért tőlük és a bizottság 
tagjaitól is.  

További jó munkát kívánok, az ülést bezárom.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 56 perc) 

 

Dr. Kocsis Máté 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin 


