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a Képviselői Irodaház V. emelet 528. számú tanácstermében  
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Napirendi javaslat  
 

1. a)  Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Fratanolo kontra Magyarország 
 ügyben hozott ítélete végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről szóló 
 jelentés (J/6853. szám)  
 (Együttes általános vita)  
b) Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Fratanolo kontra Magyarország 
 ügyben hozott ítélete végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről szóló 
 jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/6854. szám)  
 (Együttes általános vita)  

 

2. A Büntető törvénykönyvről szóló törvényjavaslat (T/6958. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 
 

3. Az OGY tv. 15. § (4) bekezdése, illetve a HHSZ. 96/B §-a szerinti bizottsági 
tájékoztató (Nyilatkozat) elfogadása dr. Schweitzer József nyugalmazott 
főrabbi megsértésével kapcsolatban  

 

4. 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  
Szabó Timea (LMP), a bizottság alelnöke  
Berényi László (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Ékes Ilona (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz)  
Varga László (KDNP)  
Lendvai Ildikó (MSZP)  
Kulcsár Gergely (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Csöbör Katalin (Fidesz) Demeter Zoltánnak (Fidesz)  
Ékes Ilona (Fidesz) megérkezéséig Gajda Róbertnek (Fidesz)  
Farkas Flórián (Fidesz) Berényi Lászlónak (Fidesz)  
Kővári János (Fidesz) Ékes Ilonának (Fidesz)  
Kubatov Gábor (Fidesz) dr. Gulyás Gergelynek (Fidesz)  
Wittner Mária (Fidesz) Kőszegi Zoltánnak (Fidesz)  
Harrach Péter (KDNP) dr. Lukács Tamásnak (KDNP)  
Nyakó István (MSZP) Lendvai Ildikónak (MSZP)  
 
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Sölch Gellért kabinetmunkatárs (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
 

Megjelentek 
 
Dr. Kara Ákos főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Milics Anita politikai tanácsadó (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 22 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
reggelt kívánok. Elnézést kérek, de a vonat késését nem tudtam bekalkulálni. Az öt perc, 
amennyit bemondtak a hangosbeszélőn, még bőven belefért volna, de ennyi már nem.  

Megállapítom, hogy a bizottság a helyettesítésekkel együtt határozatképes. 
Bejelentem, hogy Ékes Ilonát Gajda Róbert, Farkas Flóriánt Berényi László, Wittner Máriát 
Kőszegi Zoltán, Harrach Pétert Lukács Tamás helyettesíti.  

A napirendi ajánlást kézhez kapták képviselőtársaim, Kérdezem, hogy ki ért egyet a 
napirendi javaslattal. (9) Ki nem ért vele egyet? (1) Ki tartózkodott? (0) Ebben az esetben 
meg kell állapítanom, hogy – mivel Kulcsár Gergely képviselő úr nem helyettesít senkit – a 
bizottság nem határozatképes, de tanácskozóképes.  

Tanácskozási jelleggel megkezdjük a munkát.  

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Fratanolo kontra Magyarország ügyben 
hozott ítélete végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről szóló jelentés (J/6853. szám) 
(Együttes általános vita)   
Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Fratanolo kontra Magyarország ügyben 
hozott ítélete végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről szóló jelentés elfogadásáról szóló 
határozati javaslat (H/6854. szám)   
(Együttes általános vita) 

1. napirendi pontunk az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Fratanolo kontra 
Magyarország ügyben hozott ítélete végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről szóló jelentés, 
valamint az ehhez kapcsolódó határozati javaslat együttes vitája. Tisztelettel köszöntöm a 
KIM részéről megjelent Sölch Gellért kabinetmunkatárs urat és Milics Anita politikai 
tanácsadó asszonyt. Önöké a szó.  

Dr. Sölch Gellért kabinetmunkatárs (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
szóbeli tájékoztatója 

DR. SÖLCH GELLÉRT kabinetmunkatárs (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány egy országgyűlési határozati 
javaslatot és egy jelentést terjesztett az Országgyűlés elé. Fratanolo János 2004. május 1-jén 
egy felvonuláson vett részt, és egy, a vörös csillagot ábrázoló kitűzőt viselt. Emiatt a hatályos 
Btk.-szabályozás szerint per indult, amely a Legfelsőbb Bíróságot is megjárta, majd pedig a 
Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság elé került. A Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság 2011. 
november 3-ai ítélete Magyarországot ebben az ügyben elmarasztalta és 4 ezer euró nem 
vagyoni kártérítés, valamint 2400 euró költség és kiadás megtérítésére kötelezte.  

A kormány úgy látja, hogy az Országgyűlésnek ebben a kérdésben is tisztán kell 
látnia, ezért jelentést állított össze az ügy folyamatáról. A kormány az érveit – amiket a 
tárgyaláson is képviselt – szintén leírta ebben a jelentésben, és azt a határozati javaslatot 
terjesztette elő, hogy az Országgyűlés a jelentést tudomásul veszi, valamint továbbra is úgy 
tartja, hogy a Btk.-ban foglalt tényállás a demokratikus társadalom védelme és az emberi 
méltóság tiszteletben tartása által vezérelt elvek szerint az alkotmányos berendezkedésnek 
megfelelő módon került megalkotásra, ezért az Emberi Jogi Bíróság ítéletével nem ért egyet. 
Ezt a Btk.-ban foglalt tényállást 2000-ben a magyar Alkotmánybíróság is vizsgálta, és a 
hatályos alkotmányos elvek szerint megfelelőnek találta.  
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Kérdések, észrevételek, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm. Most pedig a bizottság tagjainak adom meg a szót, először Szabó 
Timea alelnök asszonynak.  

 
SZABÓ TIMEA (LMP): Nekem csak egy kérdésem lenne. Az emberi jogok európai 

egyezménye 46. cikk (1) bekezdése szerint a szerződő felek vállalják, hogy magukra nézve 
kötelezőnek tekintik a Bíróság végleges ítéletét minden olyan ügyben, amelyben félként 
szerepelnek. Ön ezt hogy értelmezi?  

 
DR. SÖLCH GELLÉRT kabinetmunkatárs (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A kormány álláspontja szerint az alkotmányos elveknek és az emberi méltóság 
tiszteletben tartásának a hatályos szabályozás – ezt a magyar Alkotmánybíróság is kimondta – 
teljes mértékben megfelel. De mivel mi is érezzük ennek a kényes voltát, ezért is terjesztettük 
ezt a kérdést az Országgyűlés elé. A kormány tehát nem egyedül dönt ebben a kérdésben. A 
kormánynak ugyan ebben a kérdésben megvan az elég szigorú álláspontja, de az 
Országgyűlés, mint a legfőbb népképviseleti szerv véleményére is kíváncsi.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Gulyás Gergely alelnök úr!  
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Jól értem-e a kormány álláspontját, hogy az 

Országgyűlés jóváhagyásával megsérti az egyezményt, anélkül pedig nem?  
 
DR. SÖLCH GELLÉRT kabinetmunkatárs (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A kormány kíváncsi az Országgyűlés álláspontjára. Az pedig, hogy mi fog 
ezután történni, majd a jövőben elválik.  

 
ELNÖK: Én megpróbáltam ezt az ügyet is átolvasni és Vajnai Attila korábbi ügyét is. 

Az ítélet nem azt mondja, hogy a vörös csillag viselése megengedett vagy nem megengedett, 
hanem azt, hogy abban a helyzetben, ahogy viselte, nem minősül hatalmi jelkép viselésének. 
Egyik strasbourgi ítélet sem azt mondja ki, hogy a vörös csillag mint önkényuralmi jelkép 
viselése tilalmazott vagy megengedett, hanem azt, hogy abban a konkrét szituációban nem 
minősül önkényuralom melletti állásfoglalásnak.  

Azt gondolom, hogy a magyar jogalkotás kétféleképpen viszonyulhat ehhez a 
kérdéshez – ezért a minisztérium kíváncsi lehet a parlament véleményére –, egyrészt úgy, 
hogy mindent szabad, másrészt úgy, hogy ha nem szabad, akkor szabályozni kell, hogy egyik 
vagy másik totális hatalom önkényuralmi jelvényének a használata mikor büntetendő. A 
lényeg, hogy egyenlő mércével kell mérni. Olyanról nem tudunk, hogy valaki horogkeresztet 
viselt, és arra kimondta volna a Strasbourgi Bíróság, hogy ebben a szituációban nem minősül 
önkényuralmi jelvénynek, mint tette ezt a vörös csillag esetében. Én megértem a bírákat is, 
mert – ki mint él, úgy ítél, mondja nagyon helyesen a magyar közmondás – akik csak az egyik 
totális rendszert élték át és volt olyan szerencséjük, hogy nem mind a kettőben részesültek, 
azok gondolkozhatnak így. (Dr. Gulyás Gergely: És nyilván a bírák egyike sem élte át mind a 
kettőt.) Lehet, hogy van olyan bíró, aki átélte legalább az egyiket. Szabó Timea!  

 
SZABÓ TIMEA (LMP): Én szándékosan nem mentem bele a tartalmi kérdésbe, a 

szólásszabadság és a véleménynyilvánítás kérdésébe, és csak azt kérdeztem, mennyiben 
gondolja Magyarország azt, hogy eleget kell tennie a nemzetközi jogi kötelezettségeinek. 
Elkezdhetünk vitatkozni azon, hogy helyes-e megengedni az önkényuralmi jelképek 
használatát vagy nem, helyes-e tiltani a holokauszttagadást vagy nem. Szerintem ez egy másik 
kérdés. Itt arról a nagyon kínos kérdésről van szó, hogy Magyarország innentől kezdve 
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semmibe veszi a Strasbourgi Bíróság döntéseit vagy nem, s újra és újra megvárjuk az Európa 
Tanács Miniszteri Bizottságának a felszólításait ebben az ügyben, vagy nem, illetve hogy a 
római szerződést magunkra vonatkozóan mennyire tartjuk érvényesnek.  

Egyébként teljesen irreleváns, hogy a parlament mit gondol erről a kérdésről. Ráadásul 
tudjuk, hogy bábszínházasdi folyik a kétharmaddal, amely kétharmad véleménye megegyezik 
a kormány álláspontjával. Ne bohóckodjunk már azzal, hogy az Országgyűlés kétharmadának 
a véleményét megkérdezzük, mert ne higgyük azt – noha természetesen 386 szakemberről van 
szó –, hogy az bármit is jelentene. Elképesztően kínos az országnak, ha nyíltan kimondja, bár 
korábban azt is hallottuk, hogy Kövér házelnök úr kvázi lehülyézte az Emberi Jogi Bíróság 
tagjait. Itt megint arról van szó, hogy Magyarország nemzetközi téren nyit-e egy újabb frontot 
vagy nem.  

 
ELNÖK: Ha elvi kérdésről van szó, akkor én a saját személyemben nemzetközi téren 

is hajlandó vagyok frontot nyitni, ugyanis nem arról van szó, hogy Magyarország tiszteletben 
tartja-e az emberi jogok egyezményét, hanem arról, hogy adott esetben a véleménynyilvánítás 
szabadságáról, mint meghatározó emberi jogról, és egy önkényuralmi jelvény viseléséről a 
kettő ütközése esetén hogyan gondolkozik a Strasbourgi Bíróság. A Strasbourgi Bíróság egyik 
ítéletben sem mondta ki, hogy önkényuralmi jelvényt lehet viselni, hanem csak azt mondta ki, 
hogy abban a szituációban, amelyben Vajnai Attila vagy Fratanolo János viselte, ez nem 
minősül önkényuralmi jelvénynek. Ettől mi még nem megyünk szembe a Bíróság ítéletével. 
Arra viszont figyelmeztet a strasbourgi eseti jog – mert ez eseti jog, tehát nem lehet 
általánosítani –, hogy a jogalkotónak egy olyan szabályozást kell alkotni, amelyben expressis 
verbis ki kell mondani, hogy önkényuralmi jelvény ilyen és ilyen helyzetben való viselése 
nem fér bele a véleménynyilvánítási szabadság körébe. Gulyás Gergely!  

 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Azért azt érdemes leszögezni, hogy a szóban 

forgó strasbourgi döntés felháborító. Az, hogy a Kövér házelnök úr által tett, szerintem még 
mindig bársonyosnak tekinthető megjegyzést vitatjuk-e vagy sem, egy külön kérdés. Én még 
visszafogottnak is tartom. Az megint más kérdés, hogy ha egy egyezményt aláírtunk, akkor 
azt betartjuk-e vagy sem, s itt alapjában véve arról van szó, hogy megsértjük-e az egyezményt 
vagy sem. Én ebben nem látok egész tisztán. Ha pedig így van, akkor meg ezt kell kimondani.  

 
ELNÖK: A minisztérium képviselőjéé a szó.  
 
DR. SÖLCH GELLÉRT kabinetmunkatárs (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Azért fordult a kormány az Országgyűléshez, mert a nemzetközi egyezményt 
kihirdették a Magyar Országgyűlésben egy törvénnyel, és a Btk. szabályozása is törvényi 
szabályozás. A két törvényi szabályozás ütközése esetén szeretné kérni a kormány az 
Országgyűlés véleményét. Úgy gondoljuk, hogy az Országgyűlésre tartozik ennek a 
kérdésnek a megítélése, és ebben a kérdésben álláspontot kell elfoglalni, képviselni.  

 
ELNÖK: Gulyás Gergely alelnök úr!  
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Csak egy nagyon rövid kérdést szeretnék 

feltenni. Nem arról van szó, hogy az egész tényállást a Btk.-ból minden egyes önkényuralmi 
jelképre vonatkozóan át kellene tenni a szabálysértési törvénybe?  

 
DR. SÖLCH GELLÉRT kabinetmunkatárs (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Egyelőre nincs ilyen álláspontja a kormánynak.  
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ELNÖK: Megállapítom, hogy a bizottság időközben határozatképessé vált, ezért 
megkérdezem, hogy ki fogadja el a napirendi javaslatot. (13) Ki nem fogadja el? (1) Ki 
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság elfogadta a mai ülés napirendjét.  

Szavazás a jelentés és a határozati javaslat általános vitára való alkalmasságáról 

Ki fogadja el az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Fratanolo kontra Magyarország 
ügyben hozott ítélete végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről szóló T/6853. számú jelentést? 
(13) Ki nem fogadja el? (1) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság elfogadta a 
jelentést.  

Ki tartja általános vitára alkalmasnak az Emberi Jogok Európai Bíróságának a 
Fratanolo kontra Magyarország ügyben hozott ítélete végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről 
szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslatot? (13) Ki nem tartja általános vitára 
alkalmasnak? (1) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság a határozati javaslatot 
általános vitára alkalmasnak tartja.  

Köszönjük szépen a KIM képviselőinek a segítségét, a napirendi pont tárgyalását 
lezárom.  

A Büntető törvénykönyvről szóló törvényjavaslat (T/6958. szám)   
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

2. napirendi pontunk a Büntető törvénykönyvről szóló törvényjavaslathoz benyújtott 
és a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. Tisztelettel 
köszöntöm Gáva Krisztián helyettes államtitkár urat és munkatársát. A T/6958/215. számú 
ajánlásból, valamint a 2012. június 7-i keltezésű kiegészítő ajánlásból dolgozunk.  

Az ajánlás 24. pontjában az alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 26. § (2) 
bekezdés módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (12) Ki nem 

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

Az ajánlás 109. pontjában – amely összefügg a 110. ajánlási ponttal – az 
alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 113. § (3) bekezdés módosítását javasolja. 
Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

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

Az ajánlás 117. pontjában az alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 143. § 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (12) Ki nem 
támogatja? (0) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 123. pontjában az alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 157. § és az 
azt megelőző cím módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

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

Az ajánlás 129. pontjában – amely összefügg a 147. és 149. ajánlási pontokkal – az 
alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 160. § (5) bekezdés módosítását javasolja. 
Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

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

Az ajánlás 167. pontjában – amely összefügg a 238. ajánlási ponttal – az 
alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 217. § (1) és (2) bekezdés módosítását javasolja. 
Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (12) Ki nem 

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

A kiegészítő ajánlás 21/1. pontjában dr. Vas Imre a törvényjavaslat 22. § (2) bekezdés 
c) pont módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (12) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 37/1. pontjában dr. Bárándy Gergely a törvényjavaslat 36. § 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (13) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  
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A kiegészítő ajánlás 44/1. pontjában dr. Bárándy Gergely a törvényjavaslat 43. § (1) 
bekezdés módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (13) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 56/1. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás a törvényjavaslat 54. § 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 64/1. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás a törvényjavaslat 61. § (2) 
bekezdés h) pont módosítását, valamint kiegészítését javasolja új i) pont felvételével. 
Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 75/1. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás a törvényjavaslat 74. § (1) 
bekezdés kiegészítését javasolja új g) pont felvételével. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

támogatja? (12) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 75/2. pontjában – amely összefügg a 75/3. ajánlási ponttal – dr. 
Gaudi-Nagy Tamás a törvényjavaslat 74. § (1) bekezdés kiegészítését javasolja új g) pont 
felvételével. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

támogatja? (12) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 88/1. pontjában dr. Bárándy Gergely a törvényjavaslat 89. § (1) 
bekezdés módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
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DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): A tárca nem támogatja.  

 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (13) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 90/1. pontjában dr. Bárándy Gergely a törvényjavaslat 91. § (1) 
bekezdés módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (13) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 104/1. pontjában dr. Vas Imre a törvényjavaslat 107. § 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 127/1. pontjában – amely összefügg a 132/1., 134/1., 145/1., 
146/1., 270/1. és 270/2. ajánlási pontokkal – dr. Bárándy Gergely a törvényjavaslat 160. § (2) 
bekezdés j) pont módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (13) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 150/1. pontjában dr. Bárándy Gergely a törvényjavaslat 197. § (3) 
bekezdés b) pont módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (13) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 178/1. pontjában dr. Dorosz Dávid és dr. Schiffer András a 
törvényjavaslat 226. § kiegészítését javasolja új (3) bekezdés felvételével. Kérdezem, hogy a 
tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
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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 289/1. pontjában dr. Vas Imre a törvényjavaslat 458. § (1) 
bekezdés 12. pont d) alpont módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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.  

Köszönjük szépen helyettes államtitkár úr segítségét. A napirendi pont tárgyalását 
lezárom.  

Az OGY tv. 15. § (4) bekezdése, illetve a HHSZ. 96/B §-a szerinti bizottsági tájékoztató 
(Nyilatkozat) elfogadása dr. Schweitzer József nyugalmazott főrabbi megsértésével 
kapcsolatban 

3. napirendi pontunk egy határozati javaslat, amely kiosztásra került. Kinek van ezzel 
kapcsolatban kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.)  

Ki ért egyet a határozati javaslattal? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 14 
igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a határozati javaslatot.  

Egyebek 

Utolsó napirendi pontunk az egyebek. Az egyebek között kinek van kérdése, 
bármilyen bejelentenivalója? (Nincs jelentkező.) Senkinek.  

Mindenkinek megköszönöm a munkát és további szép napot kívánok. Az ülést 
bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 44 perc)  

 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


