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J e g y ző k ö n y v  

az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának 
2013. szeptember 18-án, szerdán, 11 óra 37 perckor  
az Országház földszint 93. 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. törvénynek az alaptörvény negyedik módosításával 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10749. szám)  
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  
(Első helyen kijelölt bizottságként)  
 
Meghívottak:  
Belügyminisztérium képviselői 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Borbély Lénárd (Fidesz) 
Kulcsár József Ferenc (Fidesz) 
Menczer Erzsébet (Fidesz) 
Dr. Vas Imre (Fidesz) 
Jámbor Nándor (Jobbik) 
 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Dr. Kocsis Máté (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz) 
Farkas Zoltán (Fidesz) Kulcsár József Ferencnek (Fidesz) 
Tamás Barnabás (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz) 
Tóth Gábor (Fidesz) Menczer Erzsébetnek Fidesz) 
Földi László (KDNP) Borbély Lénárdnak (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára 
Ácsné Kovács Katalin munkatárs  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
 
Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 37 perc)  

Elnöki megnyitó 

CSAMPA ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
napot kívánok! Üdvözlök mindenkit a bizottság ülésén, és köszönöm képviselőtársaimnak, 
hogy a mai bizottsági ülésre rendelkezésre álltak. A Honvédelmi és rendészeti bizottság ülését 
ezennel megnyitom. Elnök úr kérte, hogy a mai nap folyamán az ülést magam vezessem le. 

Egy napirendi pontunk van, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek az alaptörvény 
negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló T/10749. számú törvényjavaslat 
megtárgyalása.  

Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása 

Először a határozatképességet kell megállapítanom. Hatan vagyunk személyesen jelen, 
öten adtak megbízást, így 11 fővel határozatképes maga a bizottság. 

Kérdezem, hogy ki az, aki a napirendi ponttal egyetért. Kérem, szavazzunk! 
(Szavazás.) 11 fővel egyhangúlag fogadta el a bizottság. Köszönöm szépen. 

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) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

Rátérünk az első napirendi pontunk megtárgyalására, a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvénynek az alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló T/10749. 
számú törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok tárgyalására.  

Köszöntöm körünkben dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár asszonyt a 
Belügyminisztérium részéről.  

Tisztelt Bizottság! A kiosztott 2013. szeptember 18-ai ajánlásból fogunk dolgozni. 
Elsőként a kormány álláspontját fogom kérdezni a Belügyminisztérium képviselőjétől, ezt 
követően szavaznunk kell, és ha esetleg kérdés merülne fel, akkor kérem, hogy a szavazás 
előtt ezt jelezzék. Tájékoztatom a bizottságot, hogy az összefüggő ajánláspontokról pedig 
együttesen fogunk szavazni. 

A kapcsolódó módosító javaslatok megtárgyalása 

Az 1. ajánlási pontban Lendvai Ildikó módosítójáról kell döntenünk, amely összefügg 
a 3. és 4. ponttal. Kérdezem a kormány álláspontját.  

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

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tárcaálláspontot tudok mondani, a tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Úgy látom, hogy kérdés nincs. Ki az, aki támogatja? (Nem jelentkezik senki.) Ki az, 

aki nem támogatja? (Szavazás.) 11 nemmel a bizottságunk nem támogatta. Itt, a módosító 
javaslat kapcsán szavaztunk a 3. és a 4. pontról is egyben, és az egyharmadot sem kapta meg a 
javaslat. 

A 2. pontban Staudt Gábor képviselő úr javaslata szerepel. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 
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DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 
tárca nem támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Úgy látom, hogy kérdés nincs. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 10 nem. Gyakorlatilag az egyharmadot sem kapta meg, így a módosító 
javaslatot a bizottságunk nem támogatja.  

Ezzel az ajánlási pontok végére értünk. Kérdezem képviselőtársaimat, illetve a tárca 
képviselőjét, hogy van-e olyan módosító, amelyről esetleg tudnak, de nem szavaztunk. (Nem 
jelentkezik senki.) Úgy látom, ilyen nincs. 

Köszönöm szépen mindenkinek a megjelenést. A napirendi pontok végére értünk, 
bezárom a bizottsági ülést.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 40 perc)  

  
 

Csampa Zsolt 
alelnök 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


