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Napirendi javaslat  

1. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési 
elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan 
más törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12179. szám) 
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

2. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 47 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait. Köszönöm szépen, hogy a mostani 
szokatlan időpontban eljöttek a bizottság tagjai a mai ülésre. 

Szeretném köszöntetni a Népjóléti bizottság új tagját, jobbikos tagját: Ander 
Balázs urat. Jó munkát kívánunk a bizottság munkájában. 

Ma azért jöttünk össze, hogy egy darab törvényhez bejelentsük azt a 
szándékunkat, hogy szeretnénk a részletes vitát lefolytatni. Ezért kérdezem a 
bizottság tagjait, hogy elfogadják-e a mai napirendi javaslatot. (Szavazás.) Ki az, aki 
támogatja? Volt-e, aki nem támogatta? Ilyen nem volt. Volt-e, aki tartózkodott? Nem 
volt. A bizottság egyhangúan elfogadta a napirendi javaslatot. Ehhez kapcsolódóan 
két helyettesítésünk van. A jegyzőkönyv számára diktálom: Révész Máriuszt Kovács 
Sándor képviselőtársunk helyettesíti és dr. Zombor Gábort pedig Bene Ildikó 
képviselőtársunk helyettesíti. Köszönöm szépen. 

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a 
szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 
és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról szóló T/12179. 
számú törvényjavaslat   
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

Akkor az első napirendi pont és egyben egyetlen napirendi pontunk 
megtárgyalása következik. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések 
és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez 
kapcsolódóan más törvények módosításáról szóló törvényjavaslatról van szó. 
Döntenünk kell a részletes vita lefolytatásáról. A T/12179-es számú büntetés-
végrehajtási tárgyú törvényjavaslat egyebek mellett újra szabályozza a fogvatartott 
anyák és gyermekeik büntetés-végrehajtási, illetve javítóintézeti együttes 
elhelyezésének kérdését. A témának fontos gyermekvédelmi vonatkozásai vannak, és 
alapvetően ezért javaslom a bizottságnak a törvényjavaslat megjelölt részei részletes 
vitájának a lefolytatását. 

A részletes vita lefolytatására vonatkozó javaslatom még a múlt héten 
kiküldésre került. Így kérdezem, hogy a döntés előtt kíván-e valaki hozzászólni. 
(Nincs jelzés.) Ha nem, akkor kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a javaslatot. 
(Szavazás.) Volt-e, aki ellene szavazott? Volt-e, aki tartózkodott? Három tartózkodás 
mellett a bizottság tehát támogatja azt, hogy a részletes vitát lefolytassuk a megjelölt 
részek tekintetében. Ezzel a napirendi pont tárgyalását lezárom.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen, a bizottsági ülést ezzel berekesztem, és jó munkát kívánok a 
plenáris üléshez.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 53 perc) 

 

 

Dr. Selmeczi Gabriella 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 


