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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának 
2012. június 11-én, hétfőn, 12 óra 25 perckor  

az Országház földszint 93. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 
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Napirendi javaslat  
 
1. A büntető törvénykönyvről szóló törvényjavaslat (T/6958. szám)  

(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)  

Meghívottak: 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium képviselői  
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Az ülés résztvevői   
 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Kocsis Máté (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Básthy Tamás (KDNP), a bizottság alelnöke  
Bíró Márk (Fidesz)  
Farkas Zoltán (Fidesz)  
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz)  
Tóth Gábor (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Korondi Miklós (Jobbik)  
Jámbor Nándor (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Ágh Péter (Fidesz) Básthy Tamásnak (KDNP)   
Borbély Lénárd (Fidesz) Tamás Barnabásnak (Fidesz)  
Vargha Tamás (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)  
  
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Laban János, a bizottság főtanácsadója  
Ácsné Kovács Katalin, a bizottság munkatársa  
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Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
 
Dr. Gáva Krisztián, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes 
államtitkára 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 25 perc)  

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi javaslat 
elfogadása  

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a képviselőtársaimat a Honvédelmi és rendészeti bizottság ülésén. 
Elnézést kérek a késésért mindannyiuktól.  

Tizenkét fő személyesen van jelen, hárman pedig helyettesítési megbízást adtak, így a 
bizottságunk tizenöt fővel határozatképes.  

A napirendi javaslat egy pontból áll: ez a büntető törvénykönyvről szóló T/6958. 
számú törvényjavaslat. Kérdezem, hogy ki az, aki ezzel egyetért. (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta, így rá is térünk 
ennek tárgyalására. 

A büntető törvénykönyvről szóló T/6958. számú törvényjavaslat   
(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)  

A büntető törvénykönyvről szóló törvényjavaslat tárgyalásához, amihez bizottsági 
módosító javaslat benyújtását kezdeményezem, tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Gáva 
Krisztián helyettes államtitkár urat a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumból és a 
kedves munkatársát is. 

A bizottsági módosító javaslat tervezete kiosztásra került. Elsőként a tárca 
állásfoglalását fogom kérni, hogy egyetért-e ezzel, és ezt követően kérdezem majd a bizottság 
tagjainak véleményét, illetve kérdéseit.  

Helyettes államtitkár úr, parancsoljon! 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Ezt a szabályozási szándékot megfelelőnek tartjuk, tehát támogathatónak 
tartom. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek 

kérdése, javaslata, hozzászólása. (Jámbor Nándor jelentkezik.) Jámbor Nándor képviselő úr, 
parancsoljon! 

 
JÁMBOR NÁNDOR (Jobbik): Köszönöm a szót. Egy kiegészítő javaslatom lenne, 

mégpedig az, hogy ahogy az indoklásban nagyon helyesen szerepel az, hogy a jogszerű 
intézkedés idejére vonatkozik ez a javaslat, úgy gondolom, helyes volna, ha ez a törvény 
szövegében is megjelenne, mégpedig a 228. §-ban úgy módosuljon a szöveg, hogy 
„meghatározott bűncselekményt rendvédelmi szerv tagjának sérelmére jogszerű intézkedés 
közben vagy azzal kapcsolatban követik el”. 

 
ELNÖK: Ehhez annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy legjobb emlékezetem szerint a 

közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntető törvénykönyvi tényállásánál van egy 
hasonló megfogalmazás, de ott úgy fogalmaznak, hogy vagy aközben, vagy amiatt követik el 
a sérelmére.  

Én ebben a módosító indítványban, bár a szellemével megegyezne, most nem tudom 
bizottsági módosító indítványban javasolni, hogy ezt bevegyük-e, de átgondolásra ajánlott.  

Kérem a helyettes államtitkár úr állásfoglalását. (Csampa Zsolt megérkezik.) 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Igen, ez mindenképpen indokolt lehet, hogy ezt a bűncselekményt csak a 
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hivatalos személyi minőségében, hivatalos eljárása alatt vagy arra tekintettel, tehát egy ilyen 
pontosítás esetleg indokolt lehet. Nem a jogszerű, tehát hivatalos eljárása alatt, illetve 
emiatt… Valami ilyesmi. Egészítsük ki most a szöveget?  

 
ELNÖK: Most éppen ezen gondolkodtunk, hogy megér-e két perc szünetet ennek a 

pontosítása. Akkor két perc szünetet rendelek el.  
 

(Szünet: 12.29 - 12.33) 
 
ELNÖK: Helyettes államtitkár úr, parancsoljon! 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Megvizsgáltuk, és arra jutottunk, hogy visszautalva a 228. §-ra, a 
becsületsértésre, ahol az szerepel, hogy aki a sértett munkakörének ellátásával, 
közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben, vagyis ha 
a rendvédelmi szerv tagját szintén a munkakörének ellátásával, közmegbízatásának 
teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben sértik meg, ebbe 
nyilvánvalóan beleesik az, amiről az előbb beszéltünk, hogy a hivatalos eljárása alatt emiatt 
vagy ezzel összefüggésben, tehát ez lefedi azt a kört, úgyhogy arra jutottunk, hogy nincs 
szükség a kiegészítésre, mert a 227. § (1) bekezdés a) pontja ezt megfelelően kezeli, de 
köszönjük szépen az észrevételt.  

 

Határozathozatal 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, 

hozzászólás. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, megkérdezem, hogy támogatják-e az 
eredeti, változatlan tartalmú bizottsági módosító javaslatot. Aki igen, kérem, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a bizottsági 
módosító javaslatot.  

A tárca képviselőjének köszönöm szépen a megjelenést, és a bizottság tagjaitól még 
egyszer elnézést a késésért.  

Elnöki zárszó 

Egy napirend utáni tájékoztató: kérdezem, hogy a Külügyi Hivatal által küldött 
megkeresésre, a brüsszeli NATO-képviseletünk által szervezett programra ki jelentkezik. Erre 
július 2-án és 3-án, egy hétfői és keddi napon kerül sor. Amennyiben most nem tudnak 
válaszolni, akkor kérem, hogy a héten a bizottság titkárságán jelezni szíveskedjenek. 

A mai napi munkájukat megköszönöm. A bizottsági ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 35 perc)  
  

Dr. Kocsis Máté 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Morvai Elvira 


