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Napirendi javaslat  
 

1. Az emberi méltóság védelme és a bizonyítékok meghamisításának 

megakadályozása érdekében a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12865. szám)  

(Rogán Antal (Fidesz), Kósa Lajos (Fidesz), Harrach Péter (KDNP), Pálffy István 

(KDNP) képviselők önálló indítványa)  

(Módosító javaslatok megvitatása a HHSZ 128/B. § (4) bekezdése szerinti 

eljárásban)   

 

2. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Gulyás Gergely (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)  
Kozma Péter (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz)  
Székyné dr. Sztrémi Melinda (Fidesz)  
Dr. Szakács Imre (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)  
Dr. Varga István (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)  
Dr. Lamperth Mónika (MSZP)  
Dr. Steiner Pál (MSZP)  
Dr. Ipkovich György (MSZP)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Pősze Lajos (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) megérkezéséig dr. Cser-Palkovics Andrásnak 
(Fidesz)  
Gulyás Gergely (Fidesz) megérkezéséig Kozma Péternek (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz) megérkezéséig dr. Szakács Imrének (Fidesz)  
Dr. Botka László (MSZP) dr. Lamperth Mónikának (MSZP)  
Dr. Ipkovich György (MSZP) megérkezéséig dr. Bárándy Gergelynek 
(MSZP)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
Dr. Kara Ákos főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 

Megjelent 
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 17.00 óra)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Megkezdjük esti ülésünket. 

Kozma Péter képviselő úr Gulyás Gergely képviselő urat helyettesíti – de már itt is 
van, úgyhogy nem kell helyettesíteni –, Szakács Imre képviselő úr Vitányi István képviselő 
urat, jómagam Papcsák alelnök urat helyettesítem. 

A kiküldött napirendi javaslathoz kiegészítő javaslat nem érkezett. Kérdezem, ki az, 
aki támogatja a napirendi javaslat elfogadását. (Szavazás.) Úgy látom, a bizottság 
egyhangúlag fogadta ezt el. 

Mielőtt rátérünk a benyújtott módosító indítvány megtárgyalására, szeretném 
tájékoztatni a bizottságot arról, hogy a 128/C. § (2) bekezdése alapján itt nem lesz kisebbségi 
vélemény, hanem a bizottság egy véleménnyel fogja ismertetni a bizottsági ülésen történteket. 
A délelőttiekhez képest annyi változott, hogy azóta változott ennek az előterjesztésnek az 
eljárási rendje. Így szeretném Staudt Gábor képviselő urat, illetve ha itt lenne, Schiffer 
képviselő urat tájékoztatni; amennyiben lehetőség van rá, ezt a plenáris ülés előtt még 
képviselő úrnak is tájékoztatásképpen el fogom mondani.  

Az emberi méltóság védelme és a bizonyítékok meghamisításának megakadályozása 
érdekében a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12865. szám); módosító javaslatok megvitatása a HHSZ 128/B. § (4) 
bekezdése szerinti eljárásban 

17 óta 12 percig lehet módosító indítványt benyújtani, azt természetesen a bizottság 
meg fogja várni. De egy módosító indítvány benyújtására sor került, ezért a bizottsági ülést 
mindenképpen össze kellett hívni. 

Harangozó Tamás és Bárándy Gergely képviselő urak nyújtottak be módosító 
indítványt. Az előterjesztők nincsenek jelen; engem kértek meg arra, hogy tájékoztassam a 
bizottságot, miszerint a módosító indítványt nem támogatják – bár nincsenek itt, és nem ők 
mondják ezt a jegyzőkönyvbe. 

Kérdezem főosztályvezető urat, van-e a kormánynak vagy a tárcának álláspontja a 
módosító indítvánnyal kapcsolatban. Parancsoljon! 

 
DR. KARA ÁKOS (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Jelen pillanatban 

hivatalos tárcaálláspontot nem tudok mondani. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy Gergely képviselő úr mint a módosító indítvány 

benyújtója kért szót. Parancsoljon, képviselő úr! Öné a szó. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Nem volt olyan régen a délelőtti ülés, úgyhogy csak röviden utalok vissza arra, amit ott 
elmondtam. 

Én azt gondolom, hogy ha a politikai szándék nem az lenne, amit mi vélelmezünk, 
akkor ezt a módosító javaslatot legalább támogatnák. Hiszen ez a javaslat messze nem a 
pártokról szól, mármint a gondatlan alakzat, és nem a közszereplők, a közéleti szereplők 
tevékenységéről, hanem speciálisan az újságírószakmáról, az oknyomozó riporterek 
munkájáról.  

Szeretnék emlékeztetni itt a bizottság ülésén még egyszer arra, hogy az újságíró-
szövetség sem támogatta ezt a módosító javaslatot, sőt kifejezetten aggályait fogalmazta meg, 
ugyanúgy, ahogy más civil szervezetek is. Úgyhogy én azt gondolom, érdemes volna, ha önök 
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tényleg komolyan gondolják a civilekkel való párbeszédet, akkor azokat a hangokat is 
meghallani, amelyek nem az önök előterjesztését támogatják, hanem adott esetben azt 
ellenzik.  

Éppen ezért én azt kérem a tisztelt bizottságtól, hogy ezt a módosító javaslatot 
támogatni szíveskedjen. Köszönöm. (Dr. Répássy Róbert megérkezik az ülésre.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, ki 

támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 5-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

Lamperth Mónika képviselő asszony Botka László képviselő urat helyettesíti, Bárándy 
Gergely képviselő úr Ipkovich György képviselő urat; természetesen a szavazásnál már ennek 
megfelelően kerültek a voksok megállapításra.  

Ezzel ennek a módosító indítványnak a megtárgyalását lezártuk. 17 óra 12 percig 
szünetet rendelek el, tekintettel arra, hogy addig még van lehetőség benyújtani módosító 
indítványt. (Rövid szünet.)  

Tájékoztatom a bizottságot arról, hogy nem érkezett több módosító indítvány, így ezt a 
napirendi pontot és a bizottsági ülését is berekesztem. 

Holnap 8.30-kor ülésezik a bizottság legközelebb. Jó szavazást kívánok mindenkinek! 
Köszönöm szépen. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 14 perc)  
  

Dr. Cser-Palkovics András 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


