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 (Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 7 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait és kedves vendégeinket. Az ülést 
megnyitom. Bejelentem, hogy Gulyás Gergelyt Lukács Tamás, Berényi Lászlót Varga László, 
Demeter Zoltánt Csöbör Katalin, Ékes Ilonát Gajda Róbert, Kubatov Gábort Harrach Péter, 
Kulcsár Gergelyt Gaudi-Nagy Tamás helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképes.  

A napirend kiegészítésére nem érkezett javaslat. Kérdezem, hogy ki ért egyet a 
kiküldött napirendi javaslattal. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.  

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó 
átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/9246. szám)   
(Módosító javaslatok megvitatása) 

1. napirendi pontunk a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 
hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása. A T/9246/24. számú 
ajánlásból dolgozunk. Köszöntöm dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár urat és dr. Kara 
Ákos főosztályvezető urat. Kérdezem, hogy tárca- vagy kormányálláspontot képviselnek-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tárcaálláspontot képviselünk.  
 
ELNÖK: Az ajánlás 1. pontjában dr. Dorosz Dávid a törvényjavaslat 41. § (1)-(3) 

bekezdéseinek – a Bv. tvr. 6. § (3) bekezdés b) pontját, 6. § (5) bekezdését, valamint 6. § (5a) 
bekezdését érintően – az elhagyását 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? (0) Ki nem 

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

Az ajánlás 2. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás és dr. Staudt Gábor a törvényjavaslat 
52. §-ának – a Bv. tvr. 13. §-át érintően – az elhagyását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Indoklást kérek!  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A módosító javaslat benyújtói garanciális szempontból fontosnak tartanák, 
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hogy a közérdekű munkavégzés helyét a bíróság, illetve a bíró jelölje ki. Itt csak egy technikai 
szabályról van szó. A bíróság mondja meg, hogy milyen munkát milyen időtartamban és 
hogyan kell végezni. A munkavégzés konkrét helyét eddig is a pártfogó felügyelők keresték 
meg. Ezt most annyiban egyszerűsítjük, hogy a bírónak nem kellene külön döntést hoznia 
arról, hogy milyen utca, milyen szám alatt kell azt a munkát elvégezni, amit ő a döntésében 
már kijelölt. Mi csak egyszerűsíteni szeretnénk a dolgot, és ebben nem látunk semmilyen 
garanciális jellegű problémát.  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ezt a kérdést már az Alkotmányügyi 

bizottságban is megvitattuk a tárca képviselőivel. Akkor is elmondtuk, hogy mi ezt másként 
látjuk, szerintünk ezeknek a garanciális szempontoknak érvényesülniük kell. Nem jó az, hogy 
kikerül a bírótól a közérdekű munka végrehajtási helyének a meghatározása. A pártfogó 
felügyelő feladat- és hatásköre a végrehajtásra irányul, és a végrehajtásba szerintünk ez már 
nem fér bele. Jó lenne ezt a rendszert nem felborítani, ezért javasoljuk ezt a módosítást.  

 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (3) Ki nem 

támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 3. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás és dr. Staudt Gábor a törvényjavaslat 
69. §-ában a Bv. tvr. 62-67. §-ai elhagyását 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? (3) Ki nem 

támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 4. pontjában – amely összefügg a 7., 20. és 33. ajánlási pontokkal – Szabó 
Timea és dr. Dorosz Dávid a törvényjavaslat 77. §-ában a Bv. tvr. 91. § (4) és (5) bekezdése 
elhagyását 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? (0) Ki nem 

támogatja? (10) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 6. pontjában dr. Bárándy Gergely a törvényjavaslat 105. §-ának – a Be. 
158/A-D. §-át érintő – elhagyását 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? (0) Ki nem 

támogatja? (10) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 8. pontjában – amely összefügg a 30. ajánlási ponttal – Menczer Erzsébet a 
törvényjavaslat 105. § (3) bekezdésében a Be. 158/B-158/D. §-a módosítását javasolja. 
Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
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DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): A tárca támogatja.  

 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Szeretnék indoklást kérni.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az elektronikus adat ideiglenes eltávolítására, illetve visszaállítására 
vonatkozó kötelezettséget a módosító javaslat a gyorsítás érdekében a bírósági végrehajtóra 
kívánja telepíteni, így az értesítés a döntésről sokkal gyorsabb lesz, mintha postán keresztül 
történne. Ez helyes irány, hiszen a bírósági döntés minél hamarabbi végrehajtását szolgálja.  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Akkor miért nem látták ezt jónak az eredeti 

javaslatban? Miért gondolják azt, hogy ez a módosító javaslat fogja megadni a végrehajtás 
garanciáját? Szerintünk az egész rendszer aránytalan és szükségtelen. Miért most gondolják 
azt, hogy a rendszerben a végrehajtó megkerülése rendben van? Miért nem javasolták ezt 
eredetileg? Egyáltalán mi volt az eredeti elképzelés?  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tulajdonképpen ez egy kicsit koherenciás probléma is, hiszen ha nem 
kényszerintézkedésként kerül sor az elektronikus adat hozzáférhetetlenné tételére, hanem 
jogerős bírósági döntés rendeli el azt, akkor az eredeti előterjesztés szerint is a bírósági 
végrehajtó kapja meg a feladatot. A módosító javaslat arra hívta fel a figyelmet, hogy a postai 
kézbesítés helyett miért ne lehetne itt is bírósági végrehajtót alkalmazni. Ezt végiggondoltuk 
és úgy találtuk, semmi indoka nincs annak, hogy ne a bírósági végrehajtóra telepítsük, sőt ez 
meg fogja gyorsítani az eljárást. Ezért tartjuk támogathatónak ezt a javaslatot.  

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

támogatja? (3) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 9. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás, dr. Staudt Gábor és Németh Zsolt a 
törvényjavaslat 105. § (3) bekezdésében a Be. 158/B. § (2) bekezdése módosítását javasolja. 
Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Szeretnék indoklást kérni, hogy miért nem 

támogatja.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Azért mert ez az érintett bűncselekmények szűkítését jelentené. Az 
előterjesztő ennél szélesebb körben tenné lehetővé ennek a kényszerintézkedésnek az 
alkalmazását, és nemcsak abban a szűk körben, ahogy azt a képviselő urak javasolják.  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): E tekintetben koncepcionális különbség van 

köztünk. Mi úgy gondoljuk, hogy az a 2011-es európai parlamenti irányelv, amely a 
törvényjavaslat indoklása szerint ezt az intézkedést időszerűvé tette, csak és kizárólag a 
gyermekpornográfiára, valamint az azzal összefüggésben álló bűncselekményekre írja elő az 
ilyen típusú nagyon szigorú és drasztikus intézkedéseket a honlaptartalmaknak az eljárás 
időszaka alatti ideiglenes vagy végleges hozzáférhetetlenné tételére. Véleményünk szerint 
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nem lenne szabad ilyen tágra nyitni ezt a lehetőséget, mert ez önkényes eljárásokhoz vezethet 
olyan büntetőeljárásokkal kapcsolatban, ahol nem ilyen veszélyeztető jogtárgyról van szó. Ma 
annyira hisztérikus a hangulat hazánkban, hogy egy-egy mondat alapján is hihetetlen 
hullámok és mozgalmak indulnak el. Éppen ezért helytelennek tartjuk azt, ha ilyen 
lehetőséget adunk a nyomozó hatóságnak. Persze a bíróság az eljárás elrendelője, de egy el 
nem döntött ügyben előzetesen korlátozni a honlaptartalmakat aránytalan minden közvádra 
üldözendő bűncselekmény ügyében. Mi kifejezetten úgy gondoljuk, hogy ezt csak a 
gyermekpornográfiánál és az azzal összefüggő bűncselekményeknél helyes és indokolt 
alkalmazni. Az európai irányok is erre tartanak és ennél többet nem követelnek meg. Az ennél 
több már túlteljesítés és a szabadság indokolatlan korlátozása.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az ön által jelzetteknek a gyermekpornográfiához nincs 

közük. A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (3) Ki nem támogatja? 
(10) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító 
javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 10. pontjában – amely összefügg a 11., 12., 13. és 14. ajánlási pontokkal – 
dr. Bárándy Gergely a törvényjavaslat 3. és 4. alcímének – a Bv. tvr. és az Nbjt. módosítását 
érintő – elhagyását 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? (0) Ki nem 

támogatja? (15) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 18. pontjában – amely összefügg a 35. ajánlási ponttal – dr. Varga István a 
törvényjavaslat 161. §-ában a Be. 568/A. §-ának új (2) bekezdéssel történő kiegészítését 
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.  

Az ajánlás 21. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás, dr. Staudt Gábor és Németh Zsolt a 
törvényjavaslat 173. §-ában a Be. 596/A. § (1) bekezdés d) pontja elhagyását javasolja. 
Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Miért nem támogatja?  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tulajdonképpen ugyanaz a helyzet, mint az előző kérdésnél.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez a rendelkezés bujtatott módon azt teszi 

lehetővé, hogy e jogszabály-módosítás folytán – ha ezt elfogadják – a világ minden tájára 
elérjen az az aránytalanul és szükségtelenül kitágított kéz, amely cenzorisztikus hatással fog 
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járni. Ezzel kapcsolatban kíváncsi lennék Lendvai Ildikó véleményére, de ő most éppen nincs 
itt. Ez abszolút nem elfogadható irány, a d) pont pedig világra szólóan teszi lehetővé azt a 
végleges hozzáférhetetlenné tételt, amely egy jogállamban szerintünk nem indokolt.  

 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (3) Ki nem 

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

Az ajánlás 24. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás és dr. Staudt Gábor a törvényjavaslat 
219. §-ának – a Szabs. tv. 183. § (1a) és (2a) bekezdését érintő – elhagyását javasolja. 
Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Miért nem?  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az új Btk.-ban az szerepel, hogy tíz lőszer birtoklása jelenti a bűncselekmény 
tényállásának a megvalósulását. Korábban ez három volt, július 1-jétől tízre emelkedik, és tíz 
alatt valósul meg a szabálysértés esete. Korábban ezt a Btk. már eldöntötte, és ez egyfajta 
enyhítésnek is felfogható.  

 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (3) Ki nem 

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

Az ajánlás 25. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás és dr. Staudt Gábor a törvényjavaslat 
220. §-ában a Szabs. tv. 192. §-át új (3) bekezdéssel javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a 
tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Indoklást kérek!  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Úgy látjuk, hogy ez a félmondat a közerkölcs fogalmához semmit nem tesz 
hozzá, nem magyarázza meg a közerkölcs fogalmát, amit jogszabályi szinten véleményünk 
szerint nem is lehet megmagyarázni. A bírósági gyakorlat kialakította azokat a kereteket, 
amelyekből megállapítja a közerkölcsbe ütköző magatartást. Ezt normatív szöveggel leírni 
meglehetősen nehéz, ezért nem támogatjuk.  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A célt abszolút mértékben támogatjuk, azt, 

hogy vissza kívánja szorítani a tárca a felháborító viselkedést is magába foglaló 
magatartásformákat, amelyekkel a tisztességes utazóközönségnek vagy a dolgukat végző 
embereknek szembe kell nézniük. Arra kérem államtitkár urat, ha úgy gondolja, hogy ebben a 
törvényben nem kell ennek definíciót adni, akkor mondja el, hogyan kerül majd ez 
alkalmazásra a gyakorlatban. A polgári jogban létezik a jó erkölcsbe ütközés fogalma, amit 
semmisségi jogként szabályozunk, de az az én megítélésem szerint egy más zsinórmérték. 
Valamilyen segítséget mégiscsak kellene adni a szabálysértési bíróknak ahhoz, hogy el 
tudjanak járni. Ráadásul még a közterület-felügyelők kezébe is odaadjuk ezt a lehetőséget. 
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Elég merésznek tűnik az, hogy közterület-felügyelők egyfajta erkölcsi értékítéletet hozó 
pontjai lesznek az állam működésének. Arra kérem államtitkár urat, hogy mondjon konkrét 
példákat. Még egyszer mondom, a célt támogatjuk, azt, hogy vissza kell szorítani a deviáns, a 
közösség tagjait zaklató, felháborító vagy meghökkentő magatartásokat, csak azt nem látjuk, 
hogy hol van ennek a határa. Azt szeretném, hogy ne csússzon át ez egy olyan önkényes 
jogalkalmazásba, ami egy jogállamban nem kívánatos. Arra kérem tehát államtitkár urat, hogy 
segítségképpen mondjon legalább egy konkrét példát.  

 
ELNÖK: Államtitkár úr, segítsen a képviselő úrnak!  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az (1) és a (2) bekezdés a régi szabálysértési törvényben is benne volt, ez 
tehát nem újdonság. A közterület-felügyelő most is kiszabhat szabálysértési bírságot. Ez azért 
került újra megállapításra, mert ebből a szakaszból kimaradtak bizonyos rendelkezések. A 
nyilvános vizelés kapcsán például ilyen eset foroghat fenn. Elnézést kérek, de hirtelen nem jut 
más az eszembe.  

 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (3) Ki nem 

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

Az ajánlás 26. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás és dr. Staudt Gábor a törvényjavaslat 
223. §-ának – a Szabs. tv. 201. § (2) bekezdését érintő – elhagyását javasolja. Kérdezem, hogy 
a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Szeretnék indoklást kérni.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A szabálysértési törvény 201. § (2) bekezdése csak a szabálysértés miatt 
bíróság vagy szabálysértési hatóság által elrendelt kitiltás szabályainak a megszegőjét rendeli 
büntetni. Ezt a felsorolást azzal egészítjük ki, hogy aki a sportrendezvénytől való eltiltást 
megszegi, az szabálysértést követ el. Magyarul: egy új intézkedés megszegéséhez új 
szabálysértést rendelünk.  

 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (3) Ki nem 

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

Az ajánlás 27. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás és dr. Staudt Gábor a törvényjavaslat 
232. § (2) bekezdését új f) ponttal javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
  
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Miért nem?  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Ez a rendelkezés a sporttörvényre utal, a sporttörvény szerinti eltiltás 
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megszegésének a jogkövetkezményeit foglalja magába, nem pedig a bíróság vagy a 
szabálysértési hatóság általi kitiltást vagy eltiltást.  

 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (3) Ki nem 

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

Az ajánlás 28. pontjában dr. Dorosz Dávid a törvényjavaslat 256. § (1) bekezdésében 
az Rtv. 1. § (1) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Olyan kompromisszumos megoldás nem 

képzelhető el, hogy a bűncselekmény áldozatainak védelme, mint feladat, vagy legalábbis 
mint célmeghatározás? Ugyanis a rendőrség tevékenységének a feladata többek között az 
áldozatok védelme, valamint a megelőzés. Azt tapasztaljuk, hogy a büntetőeljárások során a 
rendőrségi nyomozati munkában sem érvényesül eléggé az áldozatvédelmi szempontrendszer. 
Nem gondolom, hogy ha ezt beemeljük a jogszabályba, akkor csoda történik, de 
mindenképpen erősítő utaló norma lenne, csakúgy, mint az alapvető jogok védelme. 
Szerintem mind a kettő méltányolható. Arra kérem államtitkár urat, indokolja meg, hogy ezt 
miért nem támogatják.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A módosító javaslat a vagyonvisszaszerzés kivételére irányul. Amit a 
képviselő úr mondott, meg fogjuk fontolni. Azért nem tudok most azonnal válaszolni, mert a 
rendőrségi törvény a Belügyminisztérium feladatkörébe tartozik, tehát elsősorban velük kell 
egyeztetni a tekintetben, hogy ez elfogadható-e.  

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

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 29. pontjában – amely összefügg a 16., 19. és 31. ajánlási pontokkal – dr. 
Dorosz Dávid a törvényjavaslat 256. § (7) bekezdésének – az Rtv. 64. § (1a) bekezdését érintő 
– elhagyását 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? (0) Ki nem 

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 32. pontjában dr. Varga István a törvényjavaslat 266. §-ában a 
tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. 
törvény 34/A. §-a 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? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 34. pontjában dr. Bárándy Gergely a törvényjavaslat 286. § (4) 
bekezdésében az Eht. 159/B. § (10) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

támogatja? (15) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 37. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás és dr. Staudt Gábor a törvényjavaslat 
318. §-a módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Indoklást kérek!  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A módosító javaslat 2013. január 1-jével léptetné hatályba azokat a július 1-
jén hatályba lépő rendelkezéseket, amelyek az új Btk.-hoz kapcsolódnak. Igazából nem értjük 
a szándékot.  

 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (3) Ki nem 

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

Az ajánlás 38. pontjában – amely összefügg a 15. ajánlási ponttal – dr. Mátrai Márta a 
törvényjavaslat 318. § (2)-(4) bekezdése 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? (14) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

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

Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9233. szám) 
(Módosító javaslatok megvitatása) 

2. napirendi pontunk az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása. A T/9233/9. számú ajánlásból 
dolgozunk. Ismételten köszöntöm Gáva Krisztián helyettes államtitkár urat, valamint 
munkatársait, Juhász Edit főosztályvezető-helyettes asszonyt és Horváth Miklós jogi referens 
urat a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól. Kérdezem, hogy tárca- vagy 
kormányálláspontot képviselnek-e.  
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DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tárcaálláspontot.  
 
ELNÖK: Az ajánlás 5. pontjában az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslatot új 

29. alcímmel és 29. §-sal – a Tbj. 43. § (1) bekezdés k) pontját érintően – javasolja 
kiegészíteni. 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? (14) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 9. pontjában dr. Bárándy Gergely a törvényjavaslat 68. §-ának – az Mttv. 
58. § (2) bekezdését, 62. § (5)-(6) bekezdését, 63. § (4) bekezdését, 70. § (9) és (9a) 
bekezdését, valamint 181. § (6)-(8) bekezdését érintően – a módosítását javasolja. Kérdezem, 
hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nem vagyunk a Klubrádió buzgó támogatói, 

de úgy érezzük, hogy egy olyan jogorvoslati szintváltás történik a médiatörvényben, 
amelyben az Ítélőtábla kiiktatásra kerül a felülvizsgálat lehetőségeiből a pályázati 
nyilvántartásba vételt megtagadó végzéssel szemben, ami a Fővárosi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bírósághoz kerül át. Nem gondoljuk, hogy ilyen testreszabott jogalkotással 
kellene megoldani ügyeket. Biztosan meg lehet találni a törvényes lehetőségeit is annak, hogy 
egy frekvenciára mely pályázó a legalkalmasabb. Még egyszer mondom, távol álljon tőlem, 
hogy bármilyen módon is a Klubrádió érdekeit képviseljem, de nem is erről van szó, hanem 
arról, hogy nem lehet egy konkrét ügyben – amelyben már másodszor született hátrányos 
döntés a Médiahatóság szempontjából a Fővárosi Ítélőtábla részéről – törvénymódosítással 
kikerülni ezt a jogorvoslati szintet. Nehéz nem észrevenni azt, hogy ennek az a motivációja, 
hogy ebben az ügyben egy más bíróság talán másként fog dönteni. Véleményünk szerint egy 
ilyen jogszabály megalkotása nem fér össze a jogállami elvekkel.  

 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (3) Ki nem 

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

Az ajánlás 10. pontjában lévő javaslatot – amelyben Szilágyi Péter és dr. Schiffer 
András a törvényjavaslat 71. §-ának és az azt megelőző alcímnek a módosítását javasolja – az 
Alkotmányügyi bizottság házszabályellenesnek minősítette.  

Az ajánlás 11. pontjában Szilágyi Péter és dr. Schiffer András a törvényjavaslat 75. § 
(4) bekezdésének – a Bszi. 48. § (1a) bekezdését érintően – az elhagyását javasolja. 
Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
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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.  

Az ajánlás 12. pontjában Szilágyi Péter és dr. Schiffer András a törvényjavaslat 75. § 
(8) bekezdésében a Bszi. 51. § (1) bekezdése 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? (0) Ki nem 

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

Az ajánlás 13. pontjában – amely összefügg a 17. ajánlási ponttal – az Alkotmányügyi 
bizottság a törvényjavaslat 76. § (4) bekezdését új a) ponttal – a Bjt. 90. § hb) alpontját 
érintően – javasolja kiegészíteni. 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? (14) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 14. pontjában – amely összefügg a 3. ajánlási ponttal – az Alkotmányügyi 
bizottság a törvényjavaslatot új 86. alcímmel és 86. §-sal – az egyes családjogi és cégjogi 
eljárások egyszerűsítéséről szóló 2012. évi LXXXV. törvény 47. § (4) és (6) bekezdéseit 
érintően – javasolja kiegészíteni. 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? (14) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 15. pontjában dr. Bárándy Gergely a törvényjavaslat 87. §-ának és az azt 
megelőző alcímének – az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, 
valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 
2012. évi CXX. törvény 40. § (3) bekezdését érintően – az elhagyását 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? (0) Ki nem 

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Köszönjük szépen a segítséget. A napirendi pont tárgyalását lezárom.  



- 15 - 

Egyes törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal és a területfejlesztéssel 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9244. szám)   
(Módosító javaslatok megvitatása) 

3. napirendi pontunk az egyes törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal és 
a területfejlesztéssel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító 
javaslatok megvitatása. A T/9244/24. számú ajánlásból dolgozunk. Megint csak Gáva 
Krisztián helyettes államtitkár úr lesz segítségünkre. Köszöntöm őt és a munkatársát, Gulyás 
Katalint. Kérdezem, hogy tárca- vagy kormányálláspontot képviselnek-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tárcaálláspontot.  
 
ELNÖK: Az ajánlás 1. pontjában dr. Kovács Zoltán a törvényjavaslat 6. §-ában az At. 

15/A. § (4) bekezdés d) pontja elhagyását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Úgy tudom, hogy ezt a javaslatot visszavonta az előterjesztő, de egyébként 
nem támogatjuk.  

 
ELNÖK: Itt még benne van, és amíg hivatalos értesítést nem kapok a visszavonásról, 

kénytelenek vagyunk megtárgyalni és szavazni róla. A bizottság tagjai közül ki támogatja a 
módosító javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a 
bizottság nem támogatja a módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 2. pontjában dr. Kovács Zoltán a törvényjavaslat 7. §-át új (2) bekezdéssel 
– az At. 19. § (2a) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni. 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? (0) Ki nem 

támogatja? (12) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 3. pontjában dr. Lamperth Mónika a törvényjavaslat 8. §-ában az At. 24. § 
(3) bekezdése 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? (0) Ki nem 

támogatja? (17) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 4. pontjában dr. Lamperth Mónika a törvényjavaslat 15. § (1) bekezdésében 
az At. 39. § (1) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem 
támogatja? (17) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 5. pontjában dr. Lamperth Mónika a törvényjavaslat 22. §-ában az Itv. 33. § 
(2) bekezdés 39. pontja 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 17 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 7. pontjában dr. Lamperth Mónika a törvényjavaslat 37. §-ában az Nytv. 
18/A. § (1) bekezdése 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? (0) Ki nem 

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 8. pontjában dr. Lamperth Mónika a törvényjavaslat 40. § (5) bekezdésében 
az Nytv. 26. § (4) bekezdése 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? (0) Ki nem 

támogatja? (17) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 9. pontjában dr. Lamperth Mónika a törvényjavaslat 44. §-ában az Nytv. 
27/D. § (1) bekezdése 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? (0) Ki nem 

támogatja? (17) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 10. pontjában dr. Lamperth Mónika a törvényjavaslat 46. § (1) 
bekezdésében az Nytv. 28/A. § (1) bekezdése 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? (0) Ki nem 

támogatja? (17) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  
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Az ajánlás 11. pontjában dr. Lamperth Mónika a törvényjavaslat 46. § (2) 
bekezdésében az Nytv. 28/A. § (7) bekezdése 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? (0) Ki nem 

támogatja? (17) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 13. pontjában dr. Lamperth Mónika a törvényjavaslat 50. § o) pontjában az 
Nytv. 24. § (1) bekezdése 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? (0) Ki nem 

támogatja? (17) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 14. pontjában Szabó Timea és Szilágyi Péter a törvényjavaslat 52. §-ának – 
az Ápt. 4. § (3a) bekezdését érintően – az elhagyását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez egy új lehetőség az állampolgársági 

törvényben a kedvezményes honosításra. Ezzel kapcsolatban már több vélemény előkerült, de 
nem teljesen egyértelmű az, hogy pontosan milyen célközönségre irányul ez a javaslat, illetve 
hogy mi indokolta ennek a javaslatnak az előterjesztését. Örülnénk, ha ezt államtitkár úr 
megvilágítaná, mert akkor esetleg mi is meggyőzhetővé válnánk arra, hogy ha valamilyen 
feltételrendszerrel vagy megszorítással is, de mégis érdemes támogatni ezt a javaslatot. 
Jelenleg még nem látjuk ezt így.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A lényeg az, hogy az egyszerűsített honosított magyar állampolgárral már 
legalább tíz éve érvényes házasságban élő, de az egyszerűsített honosítás körében egyedül 
nem honosítható házastársat is lehessen honosítani. Példaként megjegyezném: egy erdélyi 
magyar bácsi magyar állampolgárságot kapott a múlt évben, s habár a 2010-es szabály alapján 
a házastársa nem lenne honosítható, ez alapján könnyebben honosítható lesz, ha a bácsival 
már legalább tíz éve érvényes házasságot kötött.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító 

javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 15. pontjában dr. Lamperth Mónika a törvényjavaslat 52. §-ában az Ápt. 
4. § (3a) bekezdés a) pontja 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? (0) Ki nem 

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

Az ajánlás 16. pontjában Kozma Péter a törvényjavaslat 52. §-ában az Ápt. 4. § (3a) 
bekezdés a) pontját új ab) alponttal javasolja kiegészíteni. 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? (14) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 17. pontjában dr. Lamperth Mónika a törvényjavaslat 55. §-ában az Ápt. 
10. § (1) bekezdés d) pontja és (3) bekezdése elhagyását, valamint (2) bekezdése 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? (0) Ki nem 

támogatja? (17) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 18. pontjában – amely összefügg a 19., 20., 21., 22. és 23. ajánlási 
pontokkal – Kozma Péter a törvényjavaslatot új 57. §-sal – az Ápt. 13. § (1) bekezdés a) 
pontját érintően – javasolja kiegészíteni. 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 17 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 24. pontjában – amely összefügg a 25. és 26. ajánlási pontokkal – Kozma 
Péter a törvényjavaslat 65. § (3) bekezdésében a Szaz tv. 37. § (2) bekezdés b) pontja 
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 17 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 28. pontjában dr. Lamperth Mónika a törvényjavaslat 83. §-a 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? (0) Ki nem 

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

Köszönjük szépen a segítséget. A napirendi pont tárgyalását lezárom.  

A Polgári Törvénykönyvről szóló törvényjavaslat (T/7971. szám)   
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

4. napirendi pontunk a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényjavaslathoz benyújtott 
és a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. A 2012. 
december 4-ei keltezésű kiegészítő ajánlásból dolgozunk. Tisztelettel köszöntöm Czepek 
Gábor főosztályvezető urat a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól. Kérdezem, hogy 
tárca- vagy kormány álláspontot képvisel-e.  

 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Tárcaálláspontot.  
 
 ELNÖK: A kiegészítő ajánlás 1. pontjában Magyar Zoltán a törvényjavaslat 2:11. §-a 

módosítását, valamint új (2) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja. Kérdezem, hogy a 
tárca támogatja-e.  

 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

A tárca nem támogatja, ugyanis ha 14 év alatt cselekvőképtelen egy kiskorú, akkor a javaslat 
azt célozza, hogy amennyiben a bűnösségét megállapítja a bíróság, korlátozottan 
cselekvőképessé válik. Polgári jogilag kevésbé értelmezhető, hogy egy bűncselekmény 
elkövetése okán az eddig cselekvőképtelen emberből korlátozottan cselekvőképes lesz.  

 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (3) Ki nem 

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

A kiegészítő ajánlás 2. pontjában dr. Schiffer András a törvényjavaslat 2:43. §-a 
szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

A tárca nem támogatja, mert minden külön nevesített jog benne foglaltatik a javaslatban az 
emberi méltóság sérelme körében.  

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

támogatja? (12) Ki tartózkodott? (5) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 9. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás és dr. Staudt Gábor a 
törvényjavaslat 3:56. § (1) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  

 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

A tárca nem támogatja, mert a mondatnak több eleme is van, de a javaslat csak az időtényező 
vonatkozásában kívánja a kógenciát előírni. Többféleképpen el lehet ettől térni, de csak az 
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időtényező vonatkozásában akartuk azt mondani, hogy az ennél ritkább ülésezésnek nincs 
helye.  

 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (3) Ki nem 

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

A kiegészítő ajánlás 28. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás és dr. Staudt Gábor a 
törvényjavaslat 3:391. § (1) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  

 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

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

Megállapítom, hogy a bizottság 17 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 37. pontjában dr. Papcsák Ferenc és dr. Vas Imre a 
törvényjavaslat 7:21. §-a módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

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

Megállapítom, hogy a bizottság 17 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

Köszönjük szépen főosztályvezető úr segítségét. A napirendi pont tárgyalását lezárom.  

Egyebek 

Utolsó napirendi pontunk az egyebek. Az egyebek között van-e bárkinek kérdése vagy 
valamilyen közérdekű bejelentenivalója? (Nincs jelentkező.) Nincs.  

Mindenkinek köszönöm a figyelmezett munkát, az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 48  perc)  
 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


