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Napirendi javaslat  
 

1. Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami 
kitüntetéseiről szóló törvényjavaslat (T/4988. szám)  
(Dr. Semjén Zsolt, dr. Rubovszky György, dr. Latorcai János, Pálffy István és 
Móring József Attila (KDNP) képviselők önálló indítványa)  
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

 

2. Egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal 
összefüggő további törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/5004. szám) 
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  
 

3. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló törvényjavaslat (T/4863. szám)  
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

 

4. A családok védelméről szóló törvényjavaslat (T/5128. szám)  
(Harrach Péter, Michl József, dr. Tarnai Richárd, Bagdy Gábor és Móring József 
Attila (KDNP) képviselők önálló indítványa)  
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

 

5. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Lukács Tamás (KDNP), a bizottság elnöke  
 
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Berényi László (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Ékes Ilona (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz)  
Kővári János (Fidesz)  
Wittner Mária (Fidesz)  
Varga László (KDNP)  
Zagyva György Gyula (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) megérkezéséig dr. Lukács Tamásnak (KDNP) 
Csöbör Katalin (Fidesz) Demeter Zoltánnak (Fidesz)  
Farkas Flórián (Fidesz) Berényi Lászlónak (Fidesz)  
Kubatov Gábor (Fidesz) Gajda Róbertnek (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) Ékes Ilonának (Fidesz)  
Harrach Péter (KDNP) Varga Lászlónak (KDNP)  
 
 
 
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Rétvári Bence államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Tasnádi László kabinetfőnök (Belügyminisztérium)  
Fűrész Tünde főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)  
Bagdy Gábor képviselő (Kereszténydemokrata Néppárt)  
 
 

Megjelentek  
 
Dr. Kiss Zoltán szakértő, miniszteri kabinet (Belügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 10 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
reggelt kívánok! Szeretettel üdvözlöm a képviselő hölgyeket és urakat. Megállapítom, hogy a 
bizottság a helyettesítésekkel együtt határozatképes.  

A kiküldött napirendi javaslathoz észrevétel nem érkezett, napirend-kiegészítést nem 
kért senki. A NEFMI képviselői azt kérték, hogy amikor megérkeznek az ülésre, a családok 
védelméről szóló törvényjavaslat tárgyalását vegyük előre. Ezzel a kiegészítéssel ki fogadja el 
a napirendi javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a 
mai ülés napirendjét.  

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről 
szóló törvényjavaslat (T/4988. szám)   
(Dr. Semjén Zsolt, dr. Rubovszky György, dr. Latorcai János, Pálffy István és Móring 
József Attila (KDNP) képviselők önálló indítványa)   
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

1. napirendi pontunk a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása. A T/4988/32. számú kiegészítő ajánlásból dolgozunk. Szeretettel 
köszöntöm Rétvári Bence államtitkár urat és kérdezem, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot 
képvisel-e.  

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

Kormányálláspontot.  
 
ELNÖK: Megállapítom, hogy az előterjesztők részéről nincs jelen senki.  
A kiegészítő ajánlás 1. pontjában – amely összefügg a 4. ajánlási ponttal – dr. Vejkey 

Imre a törvényjavaslat 1. § (1)-(2) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a 
kormány támogatja-e.  

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

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 2. pontjában – amely összefügg a 27. ajánlási ponttal – dr. Vejkey 
Imre a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány 
támogatja-e.  

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

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 3. pontjában dr. Vejkey Imre a törvényjavaslat 5. §-át új (4) 
bekezdéssel javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  
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DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 
kormány támogatja.  

 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 5. pontjában dr. Vejkey Imre a törvényjavaslat 9. § (2) bekezdés 
nyitó szövege módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

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

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 6. pontjában dr. Vejkey Imre a törvényjavaslat 10. § (1) 
bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

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

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 7. pontjában – amely összefügg a 9., 10., 25., 29. és 30. ajánlási 
pontokkal – dr. Vekey Imre a törvényjavaslat 13. § d) pontja módosítását javasolja. 
Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

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

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 8. pontjában dr. Vejkey Imre a törvényjavaslat 14. §-a 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

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

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 10/1. pontjában a Kulturális és sajtóbizottság a törvényjavaslat 
18. § (2) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

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

kormány támogatja.  
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 13 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 11. pontjában dr. Vejkey Imre a törvényjavaslat 18. § (2) 
bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

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

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 13 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 12. pontjában dr. Vejkey Imre a törvényjavaslat 19. § (4) 
bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

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

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 13 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 13. pontjában – amely összefügg a 16. és 18. ajánlási pontokkal – 
Farkas Gergely, Mirkóczki Ádám, Novák Előd és Pörzse Sándor a törvényjavaslatot új 21. §-
sal javasolják kiegészíteni. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

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

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (1) Ki nem 

támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 14. pontjában – amely összefügg a 19. és 21. ajánlási pontokkal – 
dr. Vejkey Imre a törvényjavaslat 22. § (1) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy 
a kormány támogatja-e.  

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

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 15 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 15. pontjában dr. Vejkey Imre a törvényjavaslat 23. §-a 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

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

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 15 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  
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A kiegészítő ajánlás 17. pontjában – amely összefügg a 20. ajánlási ponttal – Farkas 
Gergely a törvényjavaslatot új 24. §-sal javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a kormány 
támogatja-e.  

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

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (1) Ki nem 

támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 22. pontjában dr. Vejkey Imre a törvényjavaslat 25. §-a 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

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

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 22/1. pontjában a Kulturális és sajtóbizottság a törvényjavaslat 
25. §-a módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

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

kormány nem támogatja, egy másikat támogat helyette.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (15) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 15 igen szavazattal, 
egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.   

A kiegészítő ajánlás 23. pontjában dr. Vejkey Imre a törvényjavaslat 28. § (2) 
bekezdés nyitó szövege módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

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

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 24. pontjában – amely összefügg a 26. ajánlási ponttal – dr. 
Vejkey Imre a törvényjavaslatot új 29. §-sal javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a 
kormány támogatja-e.  

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

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 15 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 28. pontjában dr. Vejkey Imre a törvényjavaslat 30. §-a 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  
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DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 
kormány támogatja.  

 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 15 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 28/1. pontjában a Kulturális és sajtóbizottság a törvényjavaslat 
30.  §-a módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

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

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (13) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 28/2. pontjában a Kulturális és sajtóbizottság a törvényjavaslatot 
új 31. §-sal javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

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

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (13) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Nagyon szépen köszönjük államtitkár úr segítségét, a napirendi pont tárgyalását 
lezárom.  

Egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő 
további törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/5004. szám)   
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

2. napirendi pontunk az egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint 
az azzal összefüggő további törvénymódosításokról szóló törvényjavaslathoz benyújtott 
kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. Tisztelettel köszöntöm a Belügyminisztérium 
részéről megjelent Tasnádi László kabinetfőnök urat és dr. Kiss Zoltán urat. Kérdezem, hogy 
kormány- vagy tárcaálláspontot képviselnek-e.  

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): Tárcaálláspontot.  
 
ELNÖK: Két ajánlásból fogunk dolgozni, először a T/5004/40. számú kiegészítő 

ajánlásból.  
A kiegészítő ajánlás 1. pontjában a Honvédelmi és rendészeti bizottság a 

törvényjavaslatot új 2. és 3. §-sal javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (13) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  
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A kiegészítő ajánlás 2. pontjában a Honvédelmi és rendészeti bizottság a 
törvényjavaslat 3. §-ában az Rtv. 7. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja módosítását javasolja. 
Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (13) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 3. pontjában a Honvédelmi és rendészeti bizottság a 
törvényjavaslat 6. §-a tartalmi és szerkezeti módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (13) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 4. pontjában a Honvédelmi és rendészeti bizottság a 
törvényjavaslat 7. § (2) és (3) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (13) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 5. pontjában dr. Harangozó Tamás, Iváncsik Imre és dr. Molnár 
Zsolt a törvényjavaslat 22. §-ában az Nbtv. 8/A. § (2) bekezdés f) pontja és (4) bekezdése 
elhagyását javasolják. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem 

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

A kiegészítő ajánlás 6. pontjában – amely összefügg a 7. ajánlási ponttal – dr. 
Harangozó Tamás, Iváncsik Imre és dr. Molnár Zsolt a törvényjavaslat 22. §-ában az Nbtv. 
8/A. § (3) bekezdése elhagyását javasolják. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem 

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

A kiegészítő ajánlás 8. pontjában a Honvédelmi és rendészeti bizottság a 
törvényjavaslat 27. §-ában az Nbtv. 30/A. § (1) bekezdés h) pontja módosítását javasolja. 
Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): A tárca támogatja.  
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (13) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 9. pontjában – amely összefügg a 10. ajánlási ponttal – dr. 
Harangozó Tamás, Iváncsik Imre és dr. Molnár Zsolt a törvényjavaslat 32. §-ában az Nbtv. 
52/C. §-a elhagyását javasolják. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem 

támogatja? (13) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 11. pontjában dr. Gulyás Gergely a törvényjavaslat 85. §-a 
elhagyását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (13) Ki nem 

támogatja? (1) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 12. pontjában a Honvédelmi és rendészeti bizottság a 
törvényjavaslat 91. §-át új (3) és (4) bekezdéssel javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a 
tárca támogatja-e.  

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (13) Ki nem 

támogatja? (1) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A továbbiakban a T/5004/35. számú ajánlásból dolgozunk.  
Az ajánlás 15. pontjában a Honvédelmi és rendészeti bizottság a törvényjavaslat 10. §-

ában az Rtv. 68. § (1/a) bekezdés b) pontja módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (13) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 59. pontjában a Honvédelmi és rendészeti bizottság a törvényjavaslat 47. § 
(2) bekezdésében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 
1996. évi XXXI. törvény 46/C. §-ára vonatkozó rendelkezést új (3) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (13) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  
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Az ajánlás 71. pontjában a Honvédelmi és rendészeti bizottság a törvényjavaslat 63. §-
a módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (13) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 78. pontjában a Honvédelmi és rendészeti bizottság a törvényjavaslat 92. § 
(2) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (13) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Köszönjük szépen a segítséget, a napirendi pont tárgyalását lezárom.  

A családok védelméről szóló törvényjavaslat (T/5128. szám)   
(Harrach Péter, Michl József, dr. Tarnai Richárd, Bagdy Gábor és Móring József Attila 
(KDNP) képviselők önálló indítványa)   
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Következő napirendi pontunk a családok védelméről szóló törvényjavaslathoz 
benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. A T/5128/85. számú kiegészítő 
ajánlásból dolgozunk. Szeretettel köszöntöm a Nemzeti Erőforrás Minisztérium részéről 
Fűrész Tünde főosztályvezető asszonyt, valamint az előterjesztők részéről Bagdy Gábor 
képviselő urat. Kérdezem főosztályvezető asszonyt, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot 
képvisel-e.  

 
FŰRÉSZ TÜNDE főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Tárcaálláspontot.  
 
ELNÖK: A kiegészítő ajánlás 1. pontjában Sneider Tamás, Baráth Zsolt és Vágó 

Sebestyén a törvényjavaslat 1. §-át új (5) bekezdéssel javasolják kiegészíteni. Kérdezem, 
hogy az előterjesztő támogatja-e.  

 
BAGDY GÁBOR képviselő (KDNP), az előterjesztők nevében: Az előterjesztők nem 

támogatják.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
FŰRÉSZ TÜNDE főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Indoklást kérek!  
 
FŰRÉSZ TÜNDE főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A „családon 

belüli erőszak” kifejezést nem szívesen használjuk, inkább a „párkapcsolaton” vagy 
„háztartáson belüli erőszak” kifejezés él. Ezt a területet egyébként feles törvény nagyon 
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részletesen szabályozza, ezért nem tartjuk indokoltnak, hogy ez egy kerettörvényben ilyen 
módon és ilyen fogalommal megjelenjen.  

 
BAGDY GÁBOR képviselő (KDNP), az előterjesztők nevében: A szándékkal 

egyetértünk, mert a szándék támogatandó, de nyilván képviselő úr is látja, hogy ez egy 
kifejezetten kerettörvény jellegű szabályozás, és úgy gondoljuk, hogy ennek a szabályozása 
kétharmados vagy sarkalatos törvény keretén belül lenne indokolt. Tehát nem a törekvés ellen 
vagyunk, hanem egyszerűen arról van szó, hogy ez így illeszkedik a jogalkotási struktúrába.  

 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (1) Ki nem 

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

A kiegészítő ajánlás 2. pontjában az Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási 
bizottság a törvényjavaslat 5. §-a módosítását javasolja. Támogatják-e?  

 
BAGDY GÁBOR képviselő (KDNP), az előterjesztők nevében: Az előterjesztők 

támogatják.  
 
FŰRÉSZ TÜNDE főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 3. pontjában – amely összefügg a 17. ajánlási ponttal – Sneider 
Tamás, Baráth Zsolt és Vágó Sebestyén a törvényjavaslat 5. §-a módosítását javasolják. 
Támogatják-e?  

 
BAGDY GÁBOR képviselő (KDNP), az előterjesztők nevében: Az előterjesztők nem 

támogatják. 
 
FŰRÉSZ TÜNDE főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (1) Ki nem 

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

A kiegészítő ajánlás 4. pontjában Sneider Tamás és Baráth Zsolt a törvényjavaslat 7. § 
(1) bekezdése módosítását javasolják. Támogatják-e?  

 
BAGDY GÁBOR képviselő (KDNP), az előterjesztők nevében: Az előterjesztők nem 

támogatják. 
 
FŰRÉSZ TÜNDE főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem 

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  
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A kiegészítő ajánlás 5. pontjában Kőszegi Zoltán és Szalay Ferenc a törvényjavaslat 
8. § (3) bekezdését új g) és h) ponttal javasolják kiegészíteni. Támogatják-e?  

 
BAGDY GÁBOR képviselő (KDNP), az előterjesztők nevében: Az előterjesztők nem 

támogatják. 
 
FŰRÉSZ TÜNDE főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (1) Ki nem 

támogatja? (9) Ki tartózkodott? (5) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító 
javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 6. pontjában az Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási 
bizottság a törvényjavaslat 8. § (3) bekezdését új g) ponttal javasolja kiegészíteni. 
Támogatják-e?  

 
BAGDY GÁBOR képviselő (KDNP), az előterjesztők nevében: Az előterjesztők 

támogatják.  
 
FŰRÉSZ TÜNDE főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 15 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 7. pontjában dr. Kiss Sándor és dr. Gyenes Géza a törvényjavaslat 
8. § (3) bekezdését új g) ponttal javasolják kiegészíteni. Támogatják-e?  

 
BAGDY GÁBOR képviselő (KDNP), az előterjesztők nevében: Az előterjesztők nem 

támogatják. 
 
FŰRÉSZ TÜNDE főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (1) Ki nem 

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

A kiegészítő ajánlás 8. pontjában az Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási 
bizottság a törvényjavaslat 8. §-át új (4) bekezdéssel javasolja kiegészíteni. Támogatják-e?  

 
BAGDY GÁBOR képviselő (KDNP), az előterjesztők nevében: Az előterjesztők 

támogatják.  
 
FŰRÉSZ TÜNDE főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  
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A kiegészítő ajánlás 9. pontjában Sneider Tamás, Baráth Zsolt és Vágó Sebestyén a 
törvényjavaslat 12. § (4) bekezdése módosítását javasolják. Támogatják-e?  

 
BAGDY GÁBOR képviselő (KDNP), az előterjesztők nevében: Az előterjesztők nem 

támogatják. 
 
FŰRÉSZ TÜNDE főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (1) Ki nem 

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

A kiegészítő ajánlás 10. pontjában az Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási 
bizottság a törvényjavaslat 12. §-át új (5) bekezdéssel javasolja kiegészíteni. Támogatják-e?  

 
BAGDY GÁBOR képviselő (KDNP), az előterjesztők nevében: Az előterjesztők 

támogatják.  
 
FŰRÉSZ TÜNDE főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca 

támogatja.  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Indoklást kérek.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő és a tárca egyaránt támogatja.  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Azt szeretném megtudni, hogy mért 

támogatja.  
 
BAGDY GÁBOR képviselő (KDNP), az előterjesztők nevében: A családok 

védelméről szóló törvény alapkoncepciója az, hogy lehetőleg a család nevelje a gyermeket. 
Ahol ennek a feltételei fennállnak, ott értelemszerűen az a legjobb, ha a családon belül lehet a 
gyermekről gondoskodni.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Zagyva György képviselő úr!  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Úgy szól a módosító javaslat, hogy „a 

családjától elválasztott kiskorú gyermeknek a legrövidebb időn belül vissza kell kerülnie a 
családjához, ha ennek a törvényben meghatározott feltételei teljesülnek. Ennek érdekében az 
állam minden szükséges intézkedést megtesz”. Ennek érdekében az államon kívül a családnak 
is mindent meg kellene tenni. Ez azon a téves hozzáálláson alapul, hogy a gyermeknek akkor 
is a családban van a legjobb helye, ha ott a feltételek nincsenek meg. Ezen a gyermekvédelmi 
hatóság, a gyermekvédelmi szolgálat és a védőnő általában át szokott siklani, főleg azért, mert 
ezek a problémák a cigány családoknál jelentkeznek. Mielőtt bárki is félreértené, az előbb 
említettek átsiklanak ezen az apró kis problémán. (Berényi László: Képviselő úr, ezt meg se 
hallottam!) Pedig mondtam, mert erre rengeteg példa van. Azért tartom ezt téves felfogásnak, 
mert ezzel cigány gyerekek ezreit taszítják méltatlan életkörülmények közé. Ez a liberális 
felfogás, amely nem törődik azzal, hogy utána ezekkel a gyerekekkel mi lesz.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, a normatíva minden magyar állampolgárra egyaránt 

vonatkozik, ezért ne tessék olyan értelmezést adni ennek a normatívának, hogy ez cigány 
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gyerekekről szólna, mert ez nem állja meg a helyét. De felhívom szíves figyelmét arra az 
apróságra is, hogy a normaszövegben az olvasható, ha a törvényben meghatározott feltételek 
teljesülnek. Ez a norma mindössze arról szól, hogy ha valakitől valamilyen okból elveszik a 
gyereket, majd ez az ok elhárul, akkor elsődlegesen a szülő joga érvényesül. Tehát a 
törvényben meghatározott feltételek teljesülése azt jelenti, hogy el kell hárulnia annak az 
oknak, ami miatt a gyermeket elvették a szülőtől. Ha képviselő úr másról kíván vitatkozni, azt 
egy másik normaszövegnél tegye meg, amelyben az áll, amit ön mond. Ez a normaszöveg 
kizárólag arról szól, hogy a gyermek védelme érdekében elvették a szülőtől a gyermeket, mert 
olyanok voltak a körülmények, majd elhárult az az ok, ami miatt a gyermeket elvették, és a 
szülő visszakapja a gyerekét. Semmi másról nincs itt szó. Nagyon kérem, ne adjon olyan 
értelmezést a normaszövegnek, amit az nem tartalmaz. Berényi László képviselő úr!  

 
BERÉNYI LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm elnök úr magyarázatát, én is ezt szerettem 

volna Zagyva úrnak elmondani.  
 
ELNÖK: Zagyva úr következik.  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Pontosan értem, hogy miről szól a szöveg.  
 
BERÉNYI LÁSZLÓ (Fidesz): Nem érted, mert cigányozol!  
 
ELNÖK: Továbbra is Zagyva úré a szó.  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Nem kívánok élni a szólás lehetőségével, 

mert még olyat találnék mondani, amit később megbánok.  
 
BERÉNYI LÁSZLÓ (Fidesz): Azt hiszem, én is olyat mondanék.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 

támogatja? (1) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 11. pontjában Spaller Endre a törvényjavaslat 15. § (2) bekezdése 
módosítását javasolja. Támogatják-e?  

 
BAGDY GÁBOR képviselő (KDNP), az előterjesztők nevében: Az előterjesztők 

támogatják.  
 
FŰRÉSZ TÜNDE főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 12. pontjában Rónaszékiné Keresztes Monika és Lakatosné Sira 
Magdolna a törvényjavaslat 19. § (1) bekezdés a) pontja módosítását javasolják. Támogatják-
e?  

 
BAGDY GÁBOR képviselő (KDNP), az előterjesztők nevében: Az előterjesztők 

támogatják.  
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FŰRÉSZ TÜNDE főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca 
támogatja.  

 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 13. pontjában Sneider Tamás, Baráth Zsolt és Vágó Sebestyén a 
törvényjavaslat 19. §-át új (3) bekezdéssel javasolják kiegészíteni. Támogatják-e?  

 
BAGDY GÁBOR képviselő (KDNP), az előterjesztők nevében: Az előterjesztők nem 

támogatják. 
 
FŰRÉSZ TÜNDE főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (1) Ki nem 

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

A kiegészítő ajánlás 14. pontjában Sneider Tamás, Baráth Zsolt és Vágó Sebestyén a 
törvényjavaslat 21. §-át új (3) bekezdéssel javasolják kiegészíteni. Támogatják-e?  

 
BAGDY GÁBOR képviselő (KDNP), az előterjesztők nevében: Az előterjesztők nem 

támogatják. 
 
FŰRÉSZ TÜNDE főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (1) Ki nem 

támogatja? (13) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 15. pontjában dr. Kiss Sándor és dr. Gyenes Géza a 
törvényjavaslat 24. § (2) bekezdése módosítását javasolják. Támogatják-e?  

 
BAGDY GÁBOR képviselő (KDNP), az előterjesztők nevében: Az előterjesztők nem 

támogatják. 
 
FŰRÉSZ TÜNDE főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem 

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

A kiegészítő ajánlás 16. pontjában a Kulturális és sajtóbizottság a törvényjavaslat 
26. §-a módosítását javasolja. Támogatják-e?  

 
BAGDY GÁBOR képviselő (KDNP), az előterjesztők nevében: Az előterjesztők 

támogatják.  
 
FŰRÉSZ TÜNDE főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca 

támogatja.  
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 

támogatja? (0) Ki nem támogatja? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Nagyon szépen köszönöm a segítségüket, a napirendi pont tárgyalását lezárom.  

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló törvényjavaslat (T/4863. szám)   
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

4. napirendi pontunk a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó 
módosító javaslatok megvitatása. Két ajánlásból fogunk dolgozni, a T/4863/129. számú 
kiegészítő ajánlásból, valamint a T/4863/125. számú ajánlásból. Ismételten tisztelettel 
köszöntöm Tasnádi László kabinetfőnök urat és dr. Kiss Zoltán urat a Belügyminisztérium 
részéről. Kérdezem, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot képviselnek-e.  

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): Tárcaálláspontot.  
 
A T/4863/129. számú kiegészítő ajánlás 142/1. pontjában Pichler Imre László a 

törvényjavaslat 121. § (4) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 15 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 156/1. pontjában Pichler Imre László a törvényjavaslat 134. § (3) 
bekezdése helyébe új rendelkezést javasol. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 15 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.   

A T/4863/125. számú ajánlás 28. pontjában – amely összefügg a 210. ajánlási ponttal 
– a Honvédelmi és rendészeti bizottság a törvényjavaslat 11. §-a kiegészítését javasolja új (3) 
bekezdés felvételével. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 47. pontjában – amely összefügg a 49. és 51. ajánlási pontokkal – a 
Honvédelmi és rendészeti bizottság a törvényjavaslat 21. § (1) bekezdése módosítását 
javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): A tárca támogatja.  
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 
támogatja? (0) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 90. pontjában – amely összefügg a 91., 92., 94., 100., 118., 124., 142., 143., 
144., 146., 147., 152. és 158. ajánlási pontokkal – a Honvédelmi és rendészeti bizottság a 
törvényjavaslat 41. § (1) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-
e.  

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 99. pontjában – amely összefügg a 140., 145. és 148. ajánlási pontokkal – a 
Honvédelmi és rendészeti bizottság a törvényjavaslat 51. § (4) bekezdése módosítását 
javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 108. pontjában a Honvédelmi és rendészeti bizottság a törvényjavaslat 
68. §-a kiegészítését javasolja új (3) bekezdés felvételével. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-
e.  

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 131. pontjában a Honvédelmi és rendészeti bizottság a törvényjavaslat 99. § 
(1) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 135. pontjában – amely összefügg a 138. ajánlási ponttal – a Honvédelmi és 
rendészeti bizottság a törvényjavaslat 99. § (4) bekezdés b) pontja módosítását javasolja. 
Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.  
Az ajánlás 139. pontjában a Honvédelmi és rendészeti bizottság a törvényjavaslat 

106. § (2) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
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TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.  
Az ajánlás 153. pontjában – amely összefügg a 149., 154., 171. és 172. ajánlási 

pontokkal – a Honvédelmi és rendvédelmi bizottság a törvényjavaslat 100. cím helyébe új 
rendelkezést javasol. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 157. pontjában a Honvédelmi és rendészeti bizottság a törvényjavaslat 
138. §-a módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 197. pontjában – amely összefügg a 211., 212., 214. és 215. ajánlási 
pontokkal – a Honvédelmi és rendészeti bizottság a törvényjavaslat 224. § (2) bekezdése 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 216. pontjában a Honvédelmi és rendészeti bizottság a törvényjavaslat 
253. §-a módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 217. pontjában a Honvédelmi és rendészeti bizottság a törvényjavaslat 
254. § (1) bekezdés k) pontja módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

Nagyon szépen köszönjük kabinetfőnök úr és munkatársa segítségét, a napirendi pont 
tárgyalását lezárom.  
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Egyebek 

Utolsó napirendi pontunk az egyebek. Az igazságügyi miniszter úrtól megkaptuk 
annak a 72 egyháznak a kérelmét, amelyek az egyházi státuszt kérik. Én ezt a listát addig nem 
hoztam nyilvánosságra, amíg a bizottság tagjai nem ismerték meg, de innentől kezdve bárki, 
aki a titkárságtól kéri a listát, megkaphatja. Mind a 72 szervezetet levélben értesítettem, hogy 
megérkezett a bizottsághoz a kérelmük. Első körben az alaki vizsgálatot fogjuk lefolytatni, 
nevezetesen hogy a kérelmezők húsz éve be vannak-e már jegyezve, illetve hogy a törvény 
egyéb feltételeinek megfelelnek-e, majd utána fogunk érdemben foglalkozni a további 
teendőkkel. Úgy tartottam korrektnek, hogy a bizottság tagjai ne a sajtóból értesüljenek a 
listáról, ezért azt a sajtónak addig nem adtam ki, amíg a bizottság tagjai meg nem ismerik.  

Van-e még valami az egyebek között? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, 
megköszönöm a munkájukat és az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 42 perc)  
 
 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


