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Napirendi javaslat  

 

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes 
költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/244. szám)  
(A Költségvetési bizottság önálló indítványa)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

2. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi egységes 
költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/1577. szám)  
(A Költségvetési bizottság önálló indítványa)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

3. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a gyermekek és 
kiszolgáltatottak fokozottabb védelme érdekében szükséges módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/1328. szám)   
(Dr. Selmeczi Gabriella és Bánki Erik (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

4. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/1427. szám)   
(Csöbör Katalin és Balla György (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Balla György (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Horváth László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Ágh Péter (Fidesz)  
B. Nagy László (Fidesz)  
Bóna Zoltán (Fidesz)  
Csizi Péter (Fidesz)  
Dunai Mónika (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz)  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz)  
Nyitrai Zsolt (Fidesz)  
Dr. Pesti Imre (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz)  
Salacz László (Fidesz)  
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Hiszékeny Dezső (MSZP)  
Dr. Tóth Bertalan (MSZP)  
Szilágyi György (Jobbik)  
Dr. Schiffer András (LMP)  
Fodor Gábor (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 

 
Tuzson Bence (Fidesz) Nyitrai Zsoltnak (Fidesz)  
Ágh Péter (Fidesz) megérkezéséig dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz) Salacz Lászlónak (Fidesz)  
Lasztovicza Jenő (Fidesz) dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz)   
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) Vécsey Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz) Bóna Zoltánnak (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP) dr. Vejkey Imrének (KDNP)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) Hiszékeny Dezsőnek (MSZP)  
Lukács Zoltán (MSZP) dr. Tóth Bertalannak (MSZP)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Ágostházy Szabolcs 
Dr. Magyar Zsóka 
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Meghívott 

 
Hozzászóló 

 
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Igazságügyi Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 11 perc) 

Az ülés megnyitása 

GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Köszöntöm a Törvényalkotási bizottság tagjait. A mai ülést 
megnyitom. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, méghozzá a helyettesítési 
rendre tekintettel. Eszerint Rubovszky György képviselőtársunk Vejkey Imrének, Vas 
Imre képviselőtársunk Bóna Zoltánnak, Kucsák László Salacz Lászlónak, Lasztovicza 
Jenő Mengyi Rolandnak, Ágh Péter Szűcs Lajosnak, Mátrai Márta Vécsey Lászlónak, 
Lukács Zoltán dr. Tóth Bertalannak, Harangozó Tamás Hiszékeny Dezsőnek adott 
helyettesítési megbízást. Ezekre tekintettel a bizottság határozatképes. 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a köztársasági elnök úr 2014. október 16-án 
Kara Ákost a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkárává nevezte ki. Erre 
tekintettel államtitkár úr benyújtotta a bizottsági tagságról való lemondását, a 
bizottság létszáma így jelenleg 38 fő, ezért a határozatképességhez 20 fő szükséges. 

A napirend elfogadása 

A napirendi javaslatot képviselőtársaim kézhez kaphatták. Kérdezem a 
bizottságot, hogy ki az, aki az előterjesztett napirendi javaslat elfogadását támogatja. 
(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 

Ennek megfelelően a napirend szerint megkezdjük a tárgyalást. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes 
költségvetésének végrehajtásáról szóló T/244. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Az 1. napirendi pont a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi 
egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló T/244. számú törvényjavaslat. 

Az előterjesztő a Költségvetési bizottság és a Költségvetési bizottság 
képviseletében Szűcs Lajos képviselőtársunk, akit külön is köszöntök; egyszerre van 
lehetősége a Költségvetési bizottságot és bizonyos értelemben az NMHH-t is 
képviselni. 

A háttéranyag szerint haladunk azzal, hogy jelzem, hogy a Törvényalkotási 
bizottság majd saját módosítót nyújt be, és erre figyelemmel a TAB módosítója a 
háttéranyag 1., 7., 13. és 14. pontját érinti. Ezek gyakorlatilag mind jogtechnikai 
javaslatok. Miután ezeknél a pontoknál a Törvényalkotási bizottság által benyújtani 
tervezett módosító javaslat jobb megfogalmazást használ - kizárólag nyelvhelyességi, 
jogtechnikai észrevételekről van szó -, ezért kérem, hogy ezeket majd ne támogassuk. 
De erre figyelemmel kérdezem az előterjesztőt is, hogy egyébként mely módosító 
indítványokat támogatja. 

 
DR. SZŰCS LAJOS előterjesztő (Fidesz): A TAB módosító javaslatait 

támogatom. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e 
bármelyik ponthoz hozzászólási szándék a háttéranyagban található módosító 
javaslatok közül. (Nincs jelzés.) Ha ilyen nincsen, akkor kérem, hogy szavazzunk a 
módosító javaslatokról. Erre tekintettel kérdezem képviselőtársaimat, hogy a 
háttéranyagban szereplő módosító indítványok közül az 1., 7., 13. és 14. pont 
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kivételével ki az, aki az előterjesztett módosító indítványokat támogatja. (Szavazás.) 
Huszonöt igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Négy nem 
szavazattal… (Fodor Gábor jelentkezik.) És bocsánat, egy tartózkodással a bizottság a 
módosító javaslatokat elfogadta.  

Bejelentem továbbá, hogy Tuzson Bence képviselőtársunk Nyitrai Zsolt 
képviselő úrnak adott helyettesítési megbízást.  

Kérem, hogy a TAB saját módosító javaslatáról, amely szintén jogtechnikai 
pontosítás, szavazzunk. Képviselőtársaim ezt szintén kézhez kapták, ez a T/244. 
számú törvényjavaslathoz megfogalmazott módosítási szándék. Ha ezzel 
kapcsolatosan bármilyen kérdés, észrevétel van, akkor erre most van lehetőség. 
(Jelzésre:) Fodor Gábor képviselő úr, parancsoljon! 

 
FODOR GÁBOR (független): Köszönöm, elnök úr. Elnök úr és a tisztelt 

bizottság engedje meg, hogy csak néhány szóban olyan értelemben hadd indokoljam a 
szavazatomat - tartózkodni fogok ennél is és az elkövetkezendő, a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság költségvetéséről szóló törvénynél is -, ugyanis azt gondolom, 
valóban úgy van, ahogy az elnök úr említette, hogy lényegében itt jogtechnikai jellegű 
módosításokról van szó. Viszont az egész médiahelyzet, amely a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság tevékenységétől nem független, azt gondolom - számomra mint 
ellenzéki képviselő számára - nem teszi lehetővé, hogy lényegileg támogassak ilyen 
indítványt, még akkor is, ha jogtechnikai módosításokról van szó. Hiszen tudjuk, 
hogy Magyarország folyamatosan nemzetközi fórumok elé citálódott az elmúlt 
időszakban - joggal - a médiaszabadságot sértő, illetve a médiaszabadságot felrúgó, 
különböző javaslatokkal, törvényi elképzelésekkel.  

Tudjuk, hogy folyamatos probléma van a tekintetben - állandóan beszélünk 
erről, legutóbb itt a bizottság előtt többek között a reklámadóval kapcsolatban az 
ügyben -, hogy büntetőintézkedések születnek különböző sajtóorgánumokkal 
kapcsolatban, melyek a kormány számára, illetve a kormányzó párt számára nem 
szimpatikusak vagy valamilyen politikai konfliktus alakul ki velük. Tehát egy ilyen 
helyzetben, azt gondolom, álszent dolog lenne nem kimondani azt, hogy súlyos 
problémák vannak a médiaszabadsággal és a médiahelyzettel Magyarországon. Mivel, 
hangsúlyoznám, ez nem érdemi kérdés, ezért nyilván ennek nem akarok belemenni a 
mélységeibe, de ez az oka annak, amiért én végig tartózkodni fogok a jogtechnikai 
jellegű javaslatoknál is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólási szándék? (Nincs 

jelzés.) Amennyiben nincsen, akkor szavazzunk a TAB saját módosító javaslatáról. 
Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki az előterjesztett módosító indítványt 
támogatja. (Szavazás.) Huszonhat igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Négy nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás mellett 
a bizottság a Törvényalkotási bizottság módosító indítványát elfogadta. 

Összegző módosító javaslat és összegző jelentés elfogadása a meghozott 
döntéseknek megfelelő tartalommal következik soron. Kérdezem képviselőtársaimat, 
hogy ki az, aki az összegző módosító javaslat és az összegző jelentés elfogadását 
támogatja. Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) Huszonöt igen szavazat. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Négy nem szavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Két 
tartózkodás mellett a bizottság az összegző módosító javaslatot és az összegző 
jelentést elfogadta. 

Bizottsági előadónak javasolom Vejkey Imre képviselőtársunkat. (Jelzésre:) 
Jelzi, hogy vállalja a megtisztelő feladatot. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja az ő 
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bizottsági előadói kijelölését. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangúlag támogattuk 
képviselőtársunkat.  

Kisebbségi előadót az ellenzéki pártok közül nemmel szavazó MSZP vagy akár 
a tartózkodó független képviselő is… (Jelzésre:) Nem kíván. Ha az MSZP kíván… 
(Jelzésre:) Lukács Zoltán képviselő urat az MSZP részéről az MSZP frakciója 
bejelentette. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi egységes 
költségvetéséről szóló T/1577. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Ezt követően áttérhetünk a 2. napirendi pontra, ez a T/1577. számú javaslat, 
amely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi egységes költségvetéséről 
szól. A Költségvetési bizottságot szintén Szűcs képviselőtársunk képviseli.  

A háttéranyagot képviselőtársaim kézhez kaphatták. Szintén technikai jellegű 
módosításokról van szó, és azért, hogy ne cáfoljuk meg azt a hiedelmet, hogy a legjobb 
kodifikációra mégiscsak a mi bizottságunk képes, itt is arra kérem az előterjesztőt, 
hogy a most elfogadandó vagy a háttéranyagban szereplő módosító indítványok 
esetén vegye figyelembe, hogy van egy olyan módosító indítványunk, amely az 1., 4. és 
5. pontot érinti és jobb megfogalmazást használ a technikai módosításoknál, mint 
amilyet a Kulturális bizottság által elfogadott módosító indítványok használnak. Erre 
tekintettel kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e a módosításokat.  

 
DR. SZŰCS LAJOS előterjesztő (Fidesz): Elnök úr, támogatom. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Az 1., 4. és 5. pontban a képviselő úr hajlandó a bizottság korábbi 
javaslatával szemben a TAB javaslatát támogatni? (Dr. Szűcs Lajos: Igen.) Köszönöm 
szépen. Tehát az 1., 4. és 5. pontban majd külön szavazunk a TAB módosítójáról. Ezek 
nélkül kérdezem, van-e valakinek hozzászólási szándéka a Kulturális bizottság által 
megfogalmazott módosító javaslatokhoz. (Senki sem jelentkezik.)  

Amennyiben nincs, kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja az 1., 4. 
és 5. pont kivételével a Kulturális bizottság által előterjesztett, a háttéranyagban 
megtalálható módosító indítványokat. (Szavazás.) Huszonhat igen szavazat. Ki az, aki 
nem támogatja? (Szavazás.) Négy nem szavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
Egy tartózkodás mellett a bizottság a módosító javaslatokat támogatta. 

A képviselőtársaim szintén kézhez kapták T/1577. hivatkozási számmal a 
Törvényalkotási bizottság által javasolt módosítási szándékot. Ez az előbb említett 1., 
4. és 5. pontot érinti. Szintén jogtechnikai módosításokat kezel. Kérdezem, hogy ezzel 
kapcsolatosan van-e észrevétel. (Senki sem jelentkezik.)  

Amennyiben nincs, kérem a bizottságot, hogy szavazzunk a Törvényalkotási 
bizottság módosító indítványának elfogadásáról. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 
Huszonöt igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Négy nem szavazat. Ki 
az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Két tartózkodás mellett a bizottság a módosító 
javaslatot benyújtotta és elfogadta. 

Az összegző módosító javaslat és a jelentés elfogadására kerül most sor, 
amennyiben a bizottság ezt támogatja. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. 
(Szavazás.) Huszonöt igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Két nem 
szavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Két tartózkodás mellett a bizottság az 
összegző módosító javaslatot és a jelentést elfogadta és benyújtja. 

Bizottsági előadónak Hadházy képviselőtársunkat javaslom. (Jelzésre:) A 
képviselő úr jelzi, hogy vállalja a bizottsági előadói jelölést választás esetén. 



9 

Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja Hadházy képviselőtársunk jelölését. (Szavazás.) 
Egyhangú. Köszönöm szépen. 

Kisebbségi előadót a Szocialista Párt, illetve Fodor Gábor képviselő úr kíván-e 
állítani? (Fodor Gábor és dr. Tóth Bertalan nemet intenek.) Nem. A kisebbségben 
maradt frakció képviselői nem állítanak előadót. 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a 
gyermekek és kiszolgáltatottak fokozottabb védelme érdekében 
szükséges módosításáról szóló T/1328. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a harmadik napirendi pont, ami a Büntető Törvénykönyvről 
szóló 2012. évi C. törvénynek a gyermekek és a kiszolgáltatottak fokozottabb védelme 
érdekében szükséges módosításáról szóló T/1328. számú törvényjavaslat. (Dr. 
Répássy Róbert megérkezik az ülésre.) Köszöntöm Répássy Róbert államtitkár urat a 
kormány részéről. Eddig is nagyon hiányzott a kormány, de most végre itt van, ez 
számunkra megnyugtató. A javaslattal kapcsolatosan megadom a szót az államtitkár 
úrnak. Kérdezem, hogy a módosító indítványok közül melyeket támogatja, azzal - 
kérdezem -, hogy ismeri-e azt a módosítási szándékot, amelyet a Törvényalkotási 
bizottság kíván megfogalmazni. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Igen, ismerem a Törvényalkotási bizottság tervezett módosító 
javaslatát, és az előterjesztő nevében támogatjuk a módosító javaslatot.  

 
ELNÖK: Mármint a kormány nevében. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Bocsánat, 

igen. Az előterjesztő a kormány. Ja, bocsánat, elnézést, nagyon köszönöm… 
 
ELNÖK: Az előterjesztő képviselő asszony itt ül, ezért nem merem letagadni… 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnézést 

kérek még egyszer, önnek volt igaza, elnök úr. Tehát a kormány nevében támogatjuk. 
Csak azt nem értettem a kérdésében, hogy a többi módosító javaslatról is 

egyesével véleményt nyilvánítsunk-e. 
 
ELNÖK: Semmiképpen! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Akkor csak a 

Törvényalkotási bizottság tervezett módosítójáról szeretnék nyilatkozni, és azt 
támogatjuk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Azért is kérdeztem - és amennyiben nem volt egyértelmű 

a felvezetésem, ezért elnézést kérek -, mert a Törvényalkotási bizottság által 
előterjesztendő módosító indítvány egy ponton ellentétes az Igazságügyi bizottság 
által elfogadott módosító indítvánnyal. Ezért az Igazságügyi bizottság módosító 
indítványának az elutasítását javasoljuk jogtechnikai célból és a Törvényalkotási 
bizottság által előterjesztendő módosítónak az elfogadását. De mindenekelőtt szintén 
egy másik hibát orvosolva megkérdezem az előterjesztőt, támogatja-e az Igazságügyi 
bizottság módosító indítványát, illetve azt a módosítási szándékot, amelyet a 
Törvényalkotási bizottság kíván megfogalmazni. 
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DR. SELMECZI GABRIELLA előterjesztő (Fidesz): Támogatom a TAB által 

megfogalmazott módosítót. Indokoljam vagy nem szükséges? 
 
ELNÖK: Ahogy a képviselő asszony gondolja! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. SELMECZI GABRIELLA előterjesztő (Fidesz): Bánki Erik 
képviselőtársammal benyújtottunk egy önálló indítványt. Annak a célja alapvetően a 
kiskorúak nemi erkölcse elleni bűncselekményekkel szembeni fokozottabb védelem 
volt. Viszont, amit benyújtottunk önálló indítvány formájában, a d) pontban foglalt 
rendelkezés minden sértett esetében elévülhetetlenné teszi ezt a bűncselekményt, ami 
nincs összhangban a törvény eredeti céljával. Ezért támogatjuk a TAB azon szándékát, 
amit most már normaszövegben is megfogalmazott, hogy vegyük ki ezt a részt az 
indítványból. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztő akkor ezt támogatja. A kormány? 

Parancsoljon, államtitkár úr! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök úr, már 

előzetesen nyilatkoztam, hogy ezt támogatjuk. Egyetlenegy dologra szeretném 
felhívni a figyelmet. Ahogyan Selmeczi képviselő asszony ismertette, a törvényjavaslat 
tehát le fog szűkülni csak a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények 
fokozottabb büntetőjogi szankcionálására, de a törvényjavaslat címében még benne 
maradt az, hogy „és kiszolgáltatottak” fokozottabb védelme. Nem tudom, van-e arra 
lehetőség, hogy a törvényjavaslat címét pontosítsuk. Vagy akkor tekintsük úgy, hogy a 
gyermekek is abba a csoportba tartoznak, a kiszolgáltatottak körébe? 

 
ELNÖK: Egyetlenegy másodperc szünetet kérek! (Rövid szünet. - Szilágyi 

György jelentkezik.) Semmi akadálya nincs ennek. Köszönjük szépen az államtitkár 
úr pontosítását. Ennek megfelelően úgy javasoljuk a törvényjavaslat címének a 
módosítását, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a 
gyermekek fokozottabb védelme érdekében szükséges módosításáról.  

Még annyi, a jegyzőkönyv számára fontos észrevételem lenne, hogy a 
Törvényalkotási bizottság által megfogalmazott módosítási szándéknál a 2. oldal 
második sorában, az „amíg a 18. életévét be nem tölti, vagy be nem töltötte volna” 
szövegrészben a „vagy” előtt a vessző nem szükséges. Kérem a bizottságot, hogy ennek 
ismeretében, tehát e nélkül a vessző nélkül szavazzunk a módosító javaslatról. 
Kérdezem képviselőtársaimat, van-e hozzászólási szándék a módosító javaslattal 
kapcsolatosan. Először Szilágyi képviselő úr, parancsoljon! 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Elég 

furcsának tartom azt, hogy itt van egy indoklás, és az előterjesztő megindokolja, hogy 
azért kellene kivenni ezt a pontot, mert ez a kiskorúak védelméről szól. Utána a 
kormány észreveszi, hogy mégsem csak a kiskorúakról szól, hanem ott van, hogy más 
kiszolgáltatottak is. Azért nem értünk egyet azzal, hogy ezt kivegyük, mert valóban az 
egyik legaljasabb bűncselekmény az, amikor kiszolgáltatott gyermekekkel szemben 
bármilyen szexuális indíttatású bűncselekményt elkövetnek, vagy bármilyen más 
bűncselekményt elkövetnek. 

De attól függetlenül, hogy ez az egyik legaljasabb és legsúlyosabb 
bűncselekmény, én ugyanolyan súlyosnak tartom azt is, hogyha mondjuk, 18 éven 
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felüliekkel szemben, akár egy nővel vagy bárki mással szemben követnek el ilyen 
bűncselekményeket. Gondoljunk csak bele: persze, hogy sokkal jobban megrázza az 
embert, mondjuk, egy gyermek ellen elkövetett bűncselekmény, de szerintem a 
magyar társadalmat ugyanúgy megrázta a soroksári gyilkosság, ahol egy 
családanyával szemben követtek el nagyon súlyos bűncselekményt. Tehát nekem az a 
véleményem, hogy ezek a nemi indíttatású bűncselekmények legyenek elévülhetetlen 
bűncselekmények. Tehát a soroksári gyilkosságnál - amire megint azt mondom, egy 
nehéz ügynek látszik, és egy nehéz ügynek tűnik - én tudom és el is fogadom, hogy a 
rendőrség megtesz mindent, mégis most már több mint egy éve nincs meg az 
elkövető. Ne történhessen meg az, hogy ez az elkövető bármikor az életében 
fellélegezhessen egyszer, és azt mondhassa, hogy innentől kezdve engem nem 
büntethetnek meg. Tehát legyen elévülhetetlen, örök életében ott lebegjen a feje fölött 
az, hogy bármikor a rendőrség újabb nyomra bukkanhat, bármikor a rendőrség és az 
igazságszolgáltatás olyan pozícióba kerülhet, hogy őt el tudja ítélni.  

Még egy dologra hívnám fel képviselőtársaim figyelmét, ami miatt fontos lenne 
az ilyen bűncselekményeknél az elévülhetetlenség. Valóban, ahogy az idő múlik, egyre 
nehezebb bizonyítani ezeket a bűncselekményeket, de az elmúlt években 
tapasztalhattuk azt, hogy fejlődik a tudomány, fejlődik a bűnüldözés is, tehát olyan 
gyilkosságokat, amiket, mondjuk 20-30 évvel ezelőtt nem nagyon tudtak bizonyítani, 
azt ma már például DNS-vizsgálatokkal nagyon egyszerűen bizonyítani lehet. Lehet, 
hogy lesz ugyanilyen újabb forradalmi találmány vagy forradalmi újítás, mondjuk, a 
bűnüldöző szerveknél, és elképzelhető, hogy amit most nem lehet bizonyítani, azt, 
mondjuk, tíz vagy tizenöt év múlva ugyanúgy lehet.  

Tehát én azt szeretném kérni önöktől, hogy ne adjunk helyt annak, hogy itt 
elévülhetetlen legyen bármilyen ehhez hasonló bűncselekmény. Természetesen azzal 
egyetértünk, hogy akik kisgyermekek vagy fiatalkorúak sérelmére követik el ezeket a 
bűncselekményeket, azok a legsúlyosabb bűncselekményeket elkövetők. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Annyit szeretnék csak jelezni, hogy a soroksári 

gyilkosság esetében - amit képviselő úr említ - az emberölés minősített esetéről van 
szó, ami ennek megfelelően nem évül el soha. Tehát itt a törvényjavaslatban az a 
pontosítás, amit most a bizottság elfogadni javasol, ezt nem érinti, hanem, mondjuk, 
azokban a speciális esetekben, ami akár még házastársak között is előfordulhat, hogy 
valaki egy video- vagy képfelvételt használ fel a másikkal szemben, ott sem érinti a 
bűncselekmény körét, de nem teszi elévülhetetlenné, mert egy picit nekem 
aránytalannak tűnik így elsőre, hogy az egy elévülhetetlen bűncselekmény legyen. 
Csak és kizárólag erre vonatkozik. (Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő úr, most 
megadom a szót, de Fodor képviselő úr is várakozik. 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Elfogadom, elfogadom az elnök úr érvelését, 

valóban rossz példát hoztam fel ennek kapcsán, de úgy érzem, hogy amiket elnök úr 
elmondott, ezek is legalább olyan súlyos esetek lehetnek, éppen ezért én azt javaslom, 
hogy az elévülhetetlenséget ne töröljük el ebben az esetben. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Fodor képviselő úr! 
 
FODOR GÁBOR (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Először is azzal 

szeretném kezdeni, hogy én egyébként ezt a módosító indítványt, amit most a 
Törvényalkotási bizottság készül benyújtani, támogatni tudom, de összességében a 
törvényjavaslatot nem tartom jónak, és nem tartom helyesnek. Én egyébként 
Selmeczi Gabriella képviselő asszony szándékát nemhogy nem vonom kétségbe, el 
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tudom fogadni, és sejtem, hogy őt - hogy mondjam - egy jó szándék vezérelte akkor, 
amikor benyújtotta ezt a törvényjavaslatot, de általánosan szeretném a tisztelt 
bizottság figyelmébe ajánlani, hogy soha nem szokott jól elsülni az, ha kampánycéllal 
próbálunk jelentős törvénymódosításokat, akár jelentős alrendszerekben 
törvénymódosításokat eszközölni. A büntetőjog például egy ilyen alrendszer. A 
büntetőjognak megvan a maga logikája, megvan a maga természete, évszázadokon 
keresztül kialakult struktúrája. Egyik lényeges eleme az elévülés intézménye.  

Az elévülés intézménye nem véletlenül jött létre, és természetesen szeretném 
leszögezni az elején - hogy nehogy ebből félreértés legyen -, hogy a magam részéről is 
a leghatározottabban elítélem az ilyen típusú bűncselekményeket, amelyekre a 
képviselő asszony célzott. Tudom, hogy az úgynevezett Sipos-ügy áll az egész ügy 
előterjesztése vagy a javaslat előterjesztése mögött, amely joggal rázta meg a 
közvéleményt. Mindannyiunk, így az én számomra is egy nagyon megrázó történet 
volt ez, de azt gondolom, miközben mindannyian meg vagyunk rajta döbbenve, és 
nyilván mindannyian azon törjük a fejünket, hogy hogyan tudnánk tenni annak 
érdekében, hogy ilyenek ne forduljanak elő - illetve, ha már előfordult, akkor a 
bűnösök a méltó büntetésüket megkapják -, mégis azt gondolom, hogy ez nem jó 
módszer.  

Nem jó módszer azért, mert nem szabad elfelejteni azt sem, hogy az 
elévülésnek számtalan indoka és oka van, amiért kialakult évszázadokon keresztül a 
büntetőjogban. Az egyik legfontosabb ok egyébként az, hogy van egy bizonyos 
időmúlás, ami után egyre inkább csökken annak az esélye, hogy bizonyos 
bűncselekmények esetében bizonyítani lehet minden kétséget kizáróan, hogy valóban 
elkövették, és az követte el a bűncselekményt, aki. És tudjuk azt is, hogy a 
büntetőjognak egy fontos alapelve az, hogy inkább hagyjunk menekülni száz bűnöst, 
mint egyetlenegy ártatlant is megbüntessünk. 

Nos, azt gondolom, hogy ezt is figyelembe véve nem helyes, ha politikai 
kampánycélok vagy kampánylelkesedés kapcsán vagy egy hirtelen felindulás kapcsán 
módosítunk például ilyen alrendszereket, mert egyébként, megjegyzem, számtalan 
bűncselekménnyel kapcsolatban - ahogy itt az előző vitából is kiderült - a büntetőjog 
rendelkezik ma is olyan eszközökkel, amelyekkel tud bűncselekményeket üldözni. 
Ahol nem tudja megtenni ezt az üldözést, ott nem véletlenül nem tudja megtenni. 
Mert ne adj’ isten, olyan helyzetek jönnének létre esetleg egy jó szándékú 
lelkesedésből fakadó törvényjavaslat kapcsán vagy módosítás kapcsán, amely aztán 
később ártatlan embereket is lehetetlen helyzetbe tud hozni.  

Ez nemcsak erre a javaslatra áll, hangsúlyoznám, számtalan más esetre is. 
Évekkel ezelőtt - hogy egy más példát hozzak -, emlékszünk rá, hogy a parlamentben 
mennyit vitatkoztunk például a családon belüli erőszak problémájáról, ami ugyanez a 
témakör; megjegyzem, amit mindannyian elítélünk, nyilván, felháborító dolognak 
tartunk, de tudjuk, hogy milyen érzékeny terület; hogyan lehet visszaélni bizonyos 
dolgokkal e téren; hogyan lehet lehetetlen helyzeteket teremteni; hogyan lehet 
revolverezni másokat. Ezért mondom, hogy egyébként a Törvényalkotási bizottság 
által most benyújtott javaslat jobbá teszi az eredeti javaslatot, mint amilyen az volt, 
mondom, minden jó szándékot elismerve és elfogadva, jobbá teszi, de még így is 
szerintem súlyos gondok vannak a javaslattal, ezért én így ezt nem is tudom ebben a 
formában támogatni.  

Én nem helyeslem azt - ahogy mondtam -, hogy hirtelen felindulásból 
módosítsunk. Szerintem ez több megfontolást igényel. Maga a probléma pedig egy 
olyan súlyos társadalmi probléma, amelyre nyilván vannak más eszközök is, amivel 
tudunk tenni ellene, hiszen önmagában az, hogy változott közben a társadalom, a 
média bevonása, a felvilágosítás, az iskolák bevonása, szülők, pedagógusok bevonása 
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ennek a problémának a kezelésébe - hiszen a kiváltó ügyet pontosan egy iskolai 
pedofília, illetve a tanári helyzettel való visszaélés indította el -, ez egy olyan széles 
körű probléma, amelyre a büntetőjog jelen formában nem tud megoldást adni, illetve, 
ha most elkezdünk ezen az úton járni, annak rendkívül káros és veszélyes 
következményei lehetnek egyébként ártatlan emberekre nézve is.  

Tehát én ezért azt javasolnám, hogy általában az ilyen típusú 
törvénymódosításokkal legyünk óvatosak és tartózkodjunk tőlük, konkrétan pedig 
erre vonatkozóan, a generális alapjavaslatra az én álláspontom a nem, egyébként a 
módosító javaslatot pedig olyannak tartom, ami ezt a nem jó irányt vagy elhibázott 
irányt egyébként jobbá teszi, és enyhíti a problémákat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Balla képviselő úr! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Nagyon röviden szeretnék reagálni. Először is a leghatározottabban utasítom vissza 
azt, amit képviselő úr mondott, hogy ez egy kampánytermészetű módosító javaslat. A 
feltételezése is sértő, képviselő úr.  

Az egy más kérdés, hogy egy ügy irányította rá a figyelmet. Abban lehet 
közöttünk vita, és van is, hogy mi az ország vezetőinek a felelőssége. Lehet azt az utat 
is követni, amit ön követ: van egy ügy, nem csinálunk semmit, elmélkedünk sokáig - a 
tett halála az okoskodás -, és húsz éven keresztül nem történik semmi. Meg lehet azt a 
felfogást is vallani, hogy bennünket azért választottak meg, mert ha van valami - 
teljesen mindegy, hogy mi -, ami a társadalom nagyon nagy többségét egyébként arra 
ösztönzi, hogy véleményt mondjon benne, egyértelműen elítélje, egyértelműen 
támogassa, akkor ennek megfelelően hozunk törvényeket. 

Ha erre gondolt képviselő úr, akkor ebben önnek igaza van. Egy ügy 
ráirányította a figyelmet egy problémára, aminek egy megoldását javasoljuk. Ez a 
megoldás lehet, hogy nem a végső megoldás, egy bizonyos elemet tud kezelni benne. 
Azt szeretném még elmondani, hogy az a veszély, amiről ön beszélt, nem létezik. És 
azért nem létezik, mert most valójában az elévülésről van szó. Képviselő úr mondta, 
hogy minél több idő telik el, annál nehezebb bizonyítani minden kétséget kizáróan a 
bűnösséget. Én ezzel nem szeretnék vitatkozni. Csak én hiszek annyira a magyar 
bíróságokban, hogy csak akkor fognak elítélni bárkit is, ha annak a bűnösségét 
kétséget kizáróan tudják bizonyítani.  

Tehát az, hogy minél több idő telik el, annál nehezebb bizonyítani, nem arra 
érv, hogy az elévülés ne nőjön, hanem pontosan az ellenkezőjére, mert innentől 
kezdve a bíróságok mérlegelési joga. Tehát nem a bíróságoktól vettük el a döntést; 
megadjuk nekik a lehetőséget, hogy mindenféle korlát nélkül később is dönthessenek, 
ha akkor sikerül felderíteni súlyos bűncselekményeket.  

Még egyszer mondom, én hiszek annyira a magyar bíróságban, hogy ennek 
megfelelően tud dönteni. Úgyhogy szerintem abszolút támogatható a javaslat.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Szilágyi képviselő úr, parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök 

Balla képviselő úr szavainak, hiszen ő pont amellett érvelt, hogy hiszünk a 
bíróságokban, hiszünk abban, hogy valamikor kiderülhet az igazság, éppen ezért ne 
korlátozzuk az elévülés lehetőségét, mondjuk, ezekre az esetekre. Maximálisan 
egyetértek önnel; kérem is, hogy akkor támogassa ezt, hiszen én is ezt mondtam.  

És bocsánat a rossz példáért, amelyet hoztam, de hogy érthető legyen. Teljesen 
mindegy egyébként, mert ugye itt le van írva pontosan az, hogy kikre vonatkozhat, 
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amikor valaki kiszolgáltatott, amikor valaki vissza tud élni a hatalmi erejével vagy a 
hatalmával egy kiszolgáltatottal szemben.  

Hogy megfelelő is legyen a példa. Elég furcsa azt mondani, hogy teljesen 
mindegy, de mondják meg nekem, hogy miben különbözik, hogy valaki, mondjuk, egy 
hat-nyolcéves gyermek sérelmére követ el egy bűncselekményt, vagy egy olyan 
gyermek sérelmére követ el egy bűncselekményt, aki, mondjuk, húszéves, és egy hat- 
vagy hétéves gyermek szintjén áll az értelmi képessége. Tehát nem hiszem, hogy 
különböző lenne a két bűncselekmény. Én csak azt szeretném elérni, hogy ha bárki 
ilyen bűncselekményt elkövet, az ne kapjon kiskaput, ne érezhesse soha azt, hogy ezt 
az elkövetett bűncselekményt ő megúszhatja.  

Abban Balla képviselő úrnak igaza van, bízunk az igazságszolgáltatásban, 
bízunk abban, hogy ahogy múlik az idő, akkor is csak úgy… Egyébként a tévedés 
lehetősége fennáll pár hónapon belül vagy fél éven belül is ugyanúgy, tehát ez 
bármikor fennállhat, hogy mondjuk, adott esetben téved a bíróság, amit itt Fodor 
képviselő úr elmondott. Szerintem ez nem kizáró ok arra, hogy az elévülhetetlenség 
megszűnjön. Én azt mondom, hogy ez egy olyan szimbolikus dolog lenne, amivel az 
elkövetők nem nyugodhatnának meg soha életükben, és meg is érdemlik, hogy ne 
nyugodjanak meg soha életükben.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: További hozzászólási szándék van-e képviselőtársaim részéről? (Senki 

sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor a vitát lezárom.  
Először a kormánynak, utána az előterjesztőnek megadom a szót.  
Parancsoljon, államtitkár úr! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a 

szót. Tisztelt Bizottság! Eredetileg is azért támogattuk a törvényjavaslatot, a kormány 
azért támogatja a törvényjavaslatot, abból a büntetőpolitikai megfontolásból, hogy a 
gyermekkorú sértett sérelmére elkövetett, egyébként a Btk. XIX. fejezetében 
meghatározott szexuális bűncselekményekről van szó. Ezeknél a 18. életévét be nem 
töltött sértett sérelmére elkövetett bűncselekményeknél felmerülhet az a helyzet, hogy 
amíg a gyermekkorú sértett még nem tölti be a 18. életévét, addig nem tudja 
érvényesíteni a jogait. Tehát egyszerűen abban a bántalmazó közegben marad vagy 
olyan helyzetben marad gyermekkorában, hogy csak amikor felnőtté válik, akkor 
tudja érvényesíteni a jogait. 

Tehát itt nem elsősorban a bűncselekmény súlya indokolja azt, hogy ez el nem 
évülő bűncselekmény legyen, hanem a sértett kvalifikációja. Tehát a büntetőjogban 
egy olyan speciális sértett a gyermekkorú sértett, hogy indokolja azt, hogy el nem 
évülő legyen a bűncselekmény a szexuális bűncselekmények esetén.  

Egyébként, ami az emberölést illeti, ott a 14 éven aluli sértett sérelmére 
elkövetett emberölés, ha jól emlékszem, eleve minősített eset. Tehát ott azért nem 
évül el a bűncselekmény, mert életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető.  

Tehát szerintem így most a TAB módosító indítványával együtt jól körülírható 
az a büntetőpolitikai szándék, hogy mind a szexuális bűncselekmények esetén a 
gyermekkorú sértettek, mind pedig a súlyos élet elleni bűncselekmények esetén a 
gyermekkorú sértettek sérelmére elkövetett bűncselekmények soha nem évülnek el. 
Ez az üzenete ennek a törvényjavaslatnak. Megítélésem szerint, ha úgy tetszik, ez 
büntetőpolitikai kérdés vagy jogpolitikai kérdés, és nem pedig pártpolitikai vagy még 
csak társadalompolitikai kérdés is, hanem egy olyan büntetőpolitikai cél, ami a 
prevenciót szolgálja, azt szolgálja, hogy ilyen sértettek sérelmére ne is akarjanak 
elkövetni ilyen bűncselekményeket.  
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Tehát ezért tartom én is helyesnek a TAB-módosító által kialakított új 
törvényszöveget.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. A képviselő asszonynak adom meg a szót, 

ha kíván élni a lehetőséggel. (Jelzésre:) Köszönöm, akkor az államtitkári válasz 
meggyőző volt az előterjesztő számára. 

Kérdezem akkor a bizottságot, hogy annak megfelelően kérem, hogy 
szavazzunk a módosító javaslatról, hogy eszerint a cím az a Büntető Törvénykönyvről 
szóló 2012. évi C. törvénynek a gyermekek fokozottabb védelme érdekében szükséges 
módosításáról szóló T/1328. számú törvényjavaslathoz megfogalmazott módosítási 
szándék.  

Szintén felhívom a figyelmet a jegyzőkönyv miatt arra a vesszőproblémára, 
hogy az indokolást megelőző utolsó előtti sorban a „vagy” előtt a vessző nem 
szükséges.  

Erre tekintettel kérdezem a Törvényalkotási bizottságot, hogy ki az, aki 
támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) 30 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 1 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Nincs 
tartózkodás.  

Tehát 30 igen szavazattal, 1 nem ellenében a bizottság a Törvényalkotási 
bizottság módosító javaslatát támogatta.  

Ennek megfelelően teszek javaslatot az összegző módosító javaslat és az 
összegző jelentés elfogadására. Kérdezem, ki az, aki támogatja ezek elfogadását. 
(Szavazás.) 30 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki 
az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett az összegző módosító javaslatot 
és összegző jelentést a bizottság elfogadta. 

Bizottsági előadónak Salacz képviselőtársunkat javaslom. (Jelzésre:) Jelzi, 
hogy vállalja. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja az ő bizottsági előadói kinevezését. 
(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.  

Kisebbségi előadó. Kérdezem Szilágyi képviselő urat - vagy a Jobbikból bárki 
mást -, hogy vállalja-e. (Szilágyi György jelzésére:) Tehát akkor be fogják jelenteni 
később. Akkor Szilágyi képviselő úr tett ígéretet arra, hogy bejelenti, hogy ki lesz a 
kisebbségi előadó a Jobbik részéről.  

Ennek megfelelően a napirendi pontot lezárhatjuk. 

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 
módosításáról szóló T/1427. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

A negyedik napirendi pont a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. 
törvény módosításáról szóló T/1427. számú törvényjavaslat, Csöbör Katalin 
képviselőtársunk önálló indítványa következik soron.  

Bejelentem, hogy ismereteim szerint Balla György alelnök úr csatlakozott az 
előterjesztőhöz, ezért az előterjesztőt Balla György képviselő úr képviseli, a kormányt 
pedig továbbra is Répássy államtitkár úr.  

A háttéranyagban egy darab módosító indítvány található, amelyet az 
Igazságügyi bizottság nyújtott be. Ezzel kapcsolatosan kérdezem az előterjesztő 
véleményét...  

Hozzászólások és határozathozatalok 

BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Támogatom. 
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ELNÖK: …aki támogatja a módosító javaslatot. Kérdezem a kormány 
véleményét.  

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök Úr! 

Támogatjuk a módosító javaslatot.  
Annyit hadd jegyezzek meg, hogy szerencsétlen helyzet, hogy a módosító 

javaslatban szerepel egy egyébként helyes nyelvtani pontosítás, ami az eredeti 
benyújtott képviselői önálló indítványban pontosít egy nyelvhelyességi problémát. Ez 
a devizakölcsön-szerződések írásmódjára vonatkozik. Az az igazság, hogy ez így 
helyes, de az eredeti törvényben, amelyet sajnos nem nyitott meg a módosító 
indítvány, másként van írva ez a szóösszetétel.  

Tehát nem tudom, ezt hogy kell kezelni. Nyilván lehet, hogy nem most tudjuk 
ezt kezelni, de szeretném jelezni azért ezt a problémát előre.  

 
ELNÖK: Ha jól értem, a helyzet az, hogy eddig helytelenül ugyan, de az 

egységes törvényi szóhasználat az volt, hogy a „devizakölcsön szerződések”-et 
különírtuk. Most a nyelvhelyesség szempontjából helyesen, de a jogegység 
szempontjából helytelenül próbáljuk pontosítani. Azt javaslom, hogy a jogegység 
biztosítása érdekében felejtsük el a nyelvhelyességet, és közben szégyelljük magunkat, 
hogy egyébként már helyesírási hibákkal fogadunk el jogszabályokat. De jobb 
nincsen, mert az tényleg nem szerencsés, ha két külön törvényben a szóhasználat 
eltér, a másik törvényhez meg nem tudunk most hozzányúlni. Tehát sajnos, ezt az 
áldozatot azért tudjuk meghozni, mert a kettő közül nem tudunk választani, tehát a 
nyelvhelyességet nem tudjuk a másik törvényben helyreállítani. Vagy egy 
diszkrepanciát előidézünk, ami felesleges, vagy pedig eltekintünk attól, hogy ilyet 
előidézzünk, és akkor viszont két külön szóban marad a „devizakölcsön szerződés”.  

Miután remélem, hogy a bizottságnak több jogász, mint irodalmár vagy 
nyelvész tagja van, ezért talán ez a kompromisszum, bár nem teljesen elvszerű, de 
elfogadható. Én ennek megfelelően fogom a támogatását kérni a bizottságnak, ezzel a 
fenntartással kérem az Igazságügyi bizottság 1. pontban foglalt módosító javaslatának 
Törvényalkotási bizottság általi támogatását, hogy a „devizakölcsön szerződés” két 
szava közötti kötőjel a mi fenntartásunk szerint nem létezik, noha tudjuk, hogy igen. 

Van-e hozzászólási szándék a módosító javaslathoz? (Nincs jelzés.)  
Ha nincs, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja az Igazságügyi bizottság 

módosítását ezzel a fenntartással. (Szavazás.) Huszonkilenc igen. Ki nem támogatja? 
(Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Egy. A Törvényalkotási bizottság 
29 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett ezzel a fenntartással az Igazságügyi 
bizottság módosító indítványát támogatta. (Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő úr! 

 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. A 

jegyzőkönyv számára szeretném leszögezni, hogy nem bölcsészként, hanem 
mérnökként sem tudom elfogadni egyébként, hogy a jogegység fontosabb lenne a 
nyelvhelyességnél. 

 
ELNÖK: Én elfogadom alelnök úr korrekcióját azzal, hogy annyiban rosszul 

fogalmaztam meg a szavazás tétjét, hogy a nyelvhelyesség részleges és kismértékbeni 
helyreállítása veszélyeztette volna a jogegységet, és így gondoltam, hogy már 
méltányolható ez a szempont. Köszönjük szépen. Jegyzőkönyveztük, hogy ebbe a 
kompromisszumba nem mindenki ment bele. 

Van-e további észrevétel, hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, 
akkor az összegző módosító javaslat és összegző jelentés elfogadására kerül sor. 



17 

Kérdezem, hogy ki az, aki ezek elfogadását támogatja. (Szavazás.) Harminc igen 
szavazat. Ki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Egy 
tartózkodás mellett a bizottság ezeket elfogadta. 

Előadónak javaslom B. Nagy László képviselő urat, aki vállalja ezt. Kérdezem a 
bizottságot, hogy támogatja-e B. Nagy László előadói kijelölését. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy egyhangúlag támogattuk. 

Kisebbségi előadó bejelentésére akkor van lehetőség, ha Fodor Gábor képviselő 
úr ezzel a lehetőséggel élni kíván, mert más nem kíván élni. (Fodor Gábor nemet int.) 
Kisebbségi előadó nem lesz. Köszönöm szépen.  

Az ülés berekesztése 

Miután több napirendi pont nincsen, ezért az ülést bezárom. A mai munkát 
köszönöm. Minden jót!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 54 perc) 

   

Gulyás Gergely 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Nánásiné Czapári Judit, dr. Lestár Éva, Horváth Éva 
Szilvia, Lajtai Szilvia és Vicai Erika 

 


