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(Az ülés kezdetének időpontja:11 óra 13 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SNEIDER TAMÁS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Képviselőtársaim! Most vendégek nincsenek, de azért mindenkit köszöntök. Köszöntöm a 
minisztérium szakembereit, képviselőit, megkezdjük bizottsági ülésünket.  

Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Felolvasom a helyettesítéseket. 
Bábiné Szottfried Gabriella képviselő asszonyt Rónaszékiné képviselő asszony helyettesíti, 
Székyné dr. Sztrémi Melinda képviselő asszonyt Tapolczai Gergely képviselő úr helyettesíti, 
Tamás Barnabás képviselő urat Iván László professzor úr helyettesíti, Sáringer-Kenyeres 
Tamás képviselő urat Lanczendorfer Erzsébet képviselő asszony helyettesíti. Köszönöm. 

Elsőként kérdezem, hogy a kiküldött napirendhez van-e valakinek hozzászólása. 
(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor, aki elfogadja a napirendi pontokat, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk a napirendi 
javaslatot. 

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

Soron következik a büntető törvénykönyvről szóló T/6958. számú törvényjavaslathoz 
benyújtott a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok tárgyalása.  

Az előterjesztő képviseletében köszöntöm Miskolczi Barna főosztályvezető urat, a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részéről. 

Az ajánlás 6-os pontjában Szabó Timea és Dorosz Dávid indítványáról kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Tárcaálláspontot mondanék. 
Az előterjesztő nem támogatja a módosító indítványt.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás 

következik. Amennyiben nem, szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. 
Tartózkodás? (Szavazás.) Nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 7-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. Szavazás következik. Aki a módosító 

javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 9 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) Ilyen nem volt. A bizottság a 
módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlás 8-as pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 13 igen. 
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Aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító 
javaslatot támogatta. 

Az ajánlás 9-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a módosító javaslatot nem támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 13 
nem. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Aki tartózkodott? (Szavazás.) Olyan nem volt. 
A módosító javaslatot a bizottság nem támogatta, nem kapta meg a szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlás 36-os pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás 

következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Közben növekedett a létszám. 
Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 37-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás 

következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Tartózkodás nem volt. A 
bizottság a módosító javaslatot nem támogatta.  

Az ajánlás 62-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. 
Aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító 
javaslatot nem támogatta.  

Az ajánlás 72-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Én 

hozzászólnék, mielőtt szavaznánk. Ez a gyermekprostitúcióról szól. Itt egy olyan büntetési 
tétel emelése van, illetve nem is tétel emelése, hanem egy új lehetőség, vagyonelkobzás, ha a 
gyermekprostitúcióból származik a jövedelem. Nyilván ez egy jobbikos indítvány, de úgy 
gondolom, hogy ez teljes mértékben egy akceptálható kérés a Jobbik részéről, és főleg egy 
szociális és ifjúsági bizottságnak illik támogatni egy ilyen indítványt. Én ezért meg is 
kérdezném a tárcát, hogy egy kis indoklást, ha hozzátenne.  
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DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Természetesen vagyonelkobzást az ilyen vagyonokra is vezetni kell, azonban az új büntető 
törvénykönyvnek a 74. § (1) bekezdés a) pontja így szól, hogy a bűncselekmény 
elkövetéséből eredő vagyonra is vagyonelkobzást kell elrendelni, tehát függetlenül attól, hogy 
milyen bűncselekményről van szó, természetesen beletartozik ez a pár, egyébként rendkívül 
súlyos bűncselekmény is, és külön megjeleníteni ezért nem szükséges. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a tájékoztatót. És akkor most szavazás következik, ha 

nincs további kérdés. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 3 igen. Aki nem? (Szavazás.) 12 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodással a 
bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 73-as pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. Szavazás következik. Aki a módosító 

javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodással a módosító 
javaslatot nem támogatta a bizottság. 

Az ajánlás 78-as pontjáról kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. 
Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodással a 
módosító javaslatot nem támogatta a bizottság. 

Az ajánlás 91-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. 
Aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító 
javaslatot nem támogatta.  

Az ajánlás 99-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. 
Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodással a 
módosító javaslatot nem támogatta a bizottság. 

Az ajánlás 100-as pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
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DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 
támogatjuk. 

 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. 
Aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító 
javaslatot nem támogatta.  

Az ajánlás 101-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ilyen 
nincs. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodással a 
bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 102-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Elnök úr, 

ebben a formában nem támogatjuk. Értjük a problémát, észleltük a problémát, tehát 
nyilvánvaló, hogy orvosolni is fogjuk ezt a problémát, csak az indítványnak a szövegezésével 
nem értünk egyet, tehát ebben a formában nem támogatjuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezni is akartam, itt igazából nyelvi pontosításról van szó, 

tehát ez egy ilyen módosítás. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki kíván esetleg még 
hozzászólni. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs hozzászólás, akkor szavazás következik. Aki a 
módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodással a bizottság a 
módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 103-as pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. 
Aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító 
javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlás 104-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. 
Aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító 
javaslatot nem támogatta.  

Az ajánlás 105-ös pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
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DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 
támogatjuk. 

 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. 
Aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító 
javaslatot nem támogatta.  

Az ajánlás 106-os pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. 
Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta.  

Az ajánlás 121-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Akkor én 

csak egy támogató mondatot tennék hozzá. Örülünk ennek a módosító javaslatnak, ami a 
Fidesz részéről érkezett. Kérdezem, ki kíván esetleg még hozzászólni. (Nincs jelzés.) 
amennyiben nincs hozzászólás, akkor szavazás következik. Aki a módosító javaslatot 
támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag a bizottság a módosító 
javaslatot támogatta. 

Az ajánlás 125-ös pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. 
Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodással a 
bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 129-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 
tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 130-as pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
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ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 
Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. 
Aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító 
javaslatot nem támogatta.  

Az ajánlás 131-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. 
Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodással a 
bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 132-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. 
Aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító 
javaslatot nem támogatta.  

Az ajánlás133-as pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Nincs 

jelzés.) Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Ilyen nincs. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 3 tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 134-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ilyen 
nincs. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 15. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodással a 
bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 135-ös pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 
tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot nem támogatja. 

Az ajánlás 143-as pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
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DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 
tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 144-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk 

ezt a pontot. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Egyhangúlag támogatta a bizottságunk.  

Az ajánlás 145-ös pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ilyen 
nincs. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodással a 
bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 147-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. 
Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodással a 
bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás148-as pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 
tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 149-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. 
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Aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító 
javaslatot nem támogatta.  

Az ajánlás 150-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. 
Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodással a 
bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás151-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk, elnök úr. De tájékoztatásul úgy érzem, el kell mondanom, hogy tegnap az 
Alkotmányügyi bizottság támogatta ezt a pontot. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A Jobbik, legalábbis itt a mi kis frakciónk a bizottságon belül, 

támogatni tudja ezt a javaslatot. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. 
(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs hozzászólás, akkor szavazás következik. Aki a módosító 
javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 6 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. Tartózkodás? (Szavazás.) 12 tartózkodással a bizottság a 
módosító javaslatot nem támogatta, de viszont megkapta a szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlás 152-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Ilyen nincs. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 
tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 153-as pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 6 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Tartózkodás nincs. A bizottság a 
módosító javaslatot nem támogatta, de megkapta a szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlás 154-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 
tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 
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Az ajánlás 155-ös pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Ezt 

támogatjuk, elnök úr. De ez összefügg azzal, amit az előbb is mondtam, hogy az 
Alkotmányügyi bizottság támogatta, de ha ez a lelki bántalmazás kikerülne a büntető 
törvénykönyvből, akkor kitiltásnak nincs helye, de a tárca támogatja ebben a formában.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 14 igen. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodással a 
bizottság a módosító javaslatot támogatta.  

Az ajánlás 169-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Ilyen nincs. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 
tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 262-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ilyen nincs. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 270-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ilyen 
nincs. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodással a 
bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 271-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem. Tartózkodás nem volt. A 
bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 282-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
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DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 
támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem. 
Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta.  

Ezzel a kijelölt ajánlási pontoknak a végére értünk. Kérdezem képviselőtársaimat, 
hogy van-e valakinek javaslata még más módosító javaslatról, amit meg kellene, hogy 
tárgyaljunk. (Nincs jelzés.) Amennyiben ilyen igény nincs, akkor köszönöm szépen a 
részvételt a kormány képviselőjének, illetve a tárca képviselőinek, ezzel ezt a napirendi pontot 
bezárom. 

Egyebek 

Utolsó napirendi pontként az egyekben kérdezem, hogy kíván-e valaki valamit 
felvetni, megbeszélni. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor nagyon szépen köszönöm a 
részvételt és további jó munkát kívánok! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 38 perc) 
  

Sneider Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 


