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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 37 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Képviselőtársaim és meghívott 
Vendégeink, Államtitkár Úr! A mai ülést megnyitom.  

Tisztelt Bizottság! A helyettesítési rendet mindjárt tisztázzuk. Mindenekelőtt én 
helyettesítem Gulyás Gergely elnök urat. Egy kis türelmet kérek a helyettesítési rend 
szempontjából. Tehát Gulyás Gergely elnök urat én helyettesítem, Jakab István elnök 
urat Szűcs Lajos, Selmeczi Gabriella képviselő asszonyt Hadházy Sándor képviselő úr, 
L. Simon László képviselő urat Vas Imre, Salacz László képviselő urat Galambos Dénes, 
Rubovszky György elnök urat Vejkey Imre elnök úr, Balla György alelnök urat Vécsey 
László, B. Nagy László képviselőtársunkat Dunai Mónika, Tóth Bertalan 
képviselőtársunkat Bárándy Gergely alelnök úr helyettesíti. Ezek voltak a 
helyettesítések.  

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, a helyettesítésekre is figyelemmel.  
Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Bizottság! Először a bizottsági ülésünk 

napirendjének az elfogadására kerül sor. Kérem önöket, hogy aki a kiküldött napirendi 
javaslatnak megfelelően a napirendet elfogadja, az igennel szavazzon! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 28 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 
napirendjét.  

Az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló T/14232. 
számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Rátérünk a napirend szerinti 1. pontra, az egyes büntetőjogi tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat tárgyalására.  

Tisztelettel köszöntöm Völner Pál államtitkár urat az előterjesztő képviseletében 
és munkatársait.  

Szeretném jelezni, hogy az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát 
lezáró bizottsági módosító javaslatról szóló tájékoztatót itt a bizottsági ülésen szóban 
fogja előterjeszteni.  

Még arról kívánom önöket tájékoztatni, hogy a Törvényalkotási bizottság saját 
módosító javaslatát 1. hivatkozási számon találják meg, melyet a kormánypárti 
képviselők terjesztettek elő, az Igazságügyi bizottság pedig 14232/3. számon terjesztett 
elő a háttéranyagban módosító javaslatokat.  

Először kérem Völner Pál államtitkár urat, hogy nyilatkozzon az előterjesztéssel 
kapcsolatban.  

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Tisztelettel 

köszöntöm a bizottság tagjait. Köszönöm a szót, elnök úr. Gyakorlatilag a bizottság 
előtt lévő háttéranyagokkal kapcsolatban nyilatkoznék, hogy a 4. pontot nem 
támogatnánk, mert ezt a törvényalkotási bizottsági módosító javaslat 3. pontja 
tartalmazza. Miután itt több szövegponton ugyanazon téma miatt van változás, ezért 
egyben kértük ennek a módosítását a hatálybalépéssel kapcsolatos dolog miatt. Ha van 
egyéb kérdés, akkor szívesen állok rendelkezésre.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a képviselőtársaimat, 

hogy kíván-e valaki hozzászólni a módosító javaslatokhoz. (Jelzésre:) Bárándy alelnök 
úrnak megadom a szót.  
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Hozzászólás és határozathozatalok 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 
szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Indokolni szeretném azt, hogy miért nem fogjuk 
támogatni a háttéranyagban szereplő módosításokat.  

Az Igazságügyi bizottság ülésén egy saját módosító javaslatot szerettünk volna 
előterjeszteni, ezt a bizottság nem támogatta. Amennyiben itt a kormány ezen 
változtatni kíván, akkor természetesen ezt módosító javaslatként - ami a vitában 
felmerült - elő tudjuk még terjeszteni, ez esetben tudjuk támogatni egyébként a 
háttéranyag többi pontját is, ennek hiányában viszont nem. Ennek megfontolását 
kérem még egyszer a tárcától. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm a hozzászólást. Kíván-e még valaki hozzászólni, mielőtt az 

államtitkár úrnak megadom a szót? (Nincs jelentkező.) Ha nem, akkor az államtitkár 
úr, ha kíván, válaszolhat.  

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm. 

Kérdésként hangzott el, ezért mondanám, hogy az Igazságügyi bizottság ülése óta nem 
változott a tárca álláspontja. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Ezzel a vitát lezárom, és rátérünk a határozathozatalokra.  
Először a háttéranyag 4. pontjáról fogunk szavazni, amelyet a Törvényalkotási 

bizottság módosító indítványa kizár, és amelyet a kormány nem támogat. Tehát először 
a 4. pontról, a kormány által nem támogatott módosítóról kérem a szavazatukat! 
(Szavazás.) Köszönöm. 

A módosító indítványt 31 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett elutasította a 
bizottság.  

Ezek után kérem, hogy a háttéranyag további pontjairól egyben szavazzanak! 
Ezt az államtitkár úr támogatta. (Szavazás.)  

A bizottság 26 igen szavazattal és 6 nem ellenében támogatja a háttéranyag többi 
pontját, a 4. pont kivételével.  

A következő határozathozatalunk az 1. hivatkozási számú törvényalkotási 
bizottsági saját módosító javaslatról történik, amelyet a kormánypártok terjesztettek 
elő. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság 26 igen szavazattal és 7 nem ellenében támogatja, elfogadta a 
módosító javaslatokat.  

Még egy határozathozatalunk van ennél a napirendi pontnál, az összegző 
jelentésről és az összegző módosító javaslatról, amelyet támogat a kormány. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság 26 igen szavazattal és 7 nem ellenében elfogadta az összegző jelentést 
és az összegző módosító javaslatot.  

Bizottsági előadónak Vas Imre képviselőtársunkat javaslom. Kérdezem, hogy ki 
ért ezzel egyet. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Kisebbségi előadót (Jelzésre:) nem kívánnak állítani az ellenzéki 
képviselőtársaim. Köszönöm.  

Ezzel lezárom a bizottsági ülésünk 1. napirendi pontját.  

A nemzetközi magánjogról szóló T/14237. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Rátérünk a 2. napirendi pontra, a nemzetközi magánjogról szóló T/14237. 
számú törvényjavaslatra. Ismét Völner Pál államtitkár urat és a helyettes államtitkár 
urat köszöntöm a bizottságunk ülésén.  
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A kormány, az előterjesztő erről is úgy nyilatkozott, hogy a bizottság ülésén 
szóban fogja előterjeszteni a tájékoztatóját, ezért kérem először az államtitkár urat, 
hogy nyilatkozzon.  

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a szót, 

elnök úr. Tehát összefoglalóan: a háttéranyagban a 4. és a 9. pontokat arra való 
tekintettel nem támogatnánk, hogy a TAB saját módosítójának a 2. és a 3. pontja ezeket 
tartalmazza, illetve a módosítások miatt egyben kerülne módosításra, és ezért azok a 
szövegrészek kikerülnének, illetve az abban szereplő módosítások.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni a 

nemzetközi magánjogról szóló törvényjavaslathoz és a módosító indítványokhoz? 
(Jelzésre:) Staudt Gábor képviselő úrnak megadom a szót.  

Hozzászólás és határozathozatalok 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egy rövid 
hozzáfűznivaló: bár ez az általános vitában nem hangzott el, de jogos a módosító 
javaslat, hogy a családjogi részből az élettársakra vonatkozó szabályozás kerüljön át egy 
külön részbe, lévén, hogy az Alaptörvénnyel is így van összhangban. Tehát azok a 
vélemények, amelyek erre vonatkozóan beérkeztek - jómagam is megkaptam ezeket -, 
jogosak voltak. 

Ez nekem sem tűnt fel egyébként, amikor olvastam, mert az apró szakmai 
részletekkel foglalkozik az ember, de ez egy fontos dolog, és örömmel támogatjuk. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Más hozzászólót nem látok. Államtitkár úr, ha kíván, 

válaszolhat. (Jelzésre:) Nem kíván nyilatkozni az államtitkár úr. Köszönöm.  
Akkor lezárhatom a vitát, nincs hozzászóló? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor 

lezárom a vitát, és rátérünk a határozathozatalokra.  
Tisztelt Bizottság! Tehát az előterjesztő nem támogatja a háttéranyag 4. és 9. 

pontját, amit a Törvényalkotási bizottság módosító javaslata kizár, ezért először a 4. és 
9. pontról fogunk szavazni. Ezeket tehát nem támogatja az előterjesztő. Kérdezem, 
hogy hogyan szavaznak. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság 3 igen szavazattal, 22 nem ellenében és 9 tartózkodás mellett 
elvetette ezeket a módosító indítványokat.  

A háttéranyag további pontjairól szavazunk, a 4. és 9. elvetett módosító 
kivételével. Ezeket az előterjesztő támogatja. Kérdezem, hogy hogyan határoznak. 
(Szavazás.)  

A bizottság 27 igen szavazattal és 7 tartózkodás mellett a háttéranyag további 
pontjait elfogadta. 

Most pedig az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról szavazunk. Ezt az államtitkár úr támogatta. Kérdezem, hogy hogyan 
szavaznak. (Szavazás.)  

A bizottság 27 igen szavazattal, 7 nem ellenében elfogadta a Törvényalkotási 
bizottság saját módosító javaslatait.  

Végezetül az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 
szavaznunk, amelyeket az előterjesztő támogat. Kérdezem, hogy hogyan döntenek. 
(Szavazás.)  

A bizottság 27 igen szavazattal és 7 nem ellenében az összegző jelentést és az 
összegző módosító javaslatot elfogadta. 
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Ismét Vas Imrét javaslom a bizottság előadójának. (Szavazás.) Köszönöm 
szépen.  

Van-e kisebbségi előadó? (Jelzésre:) Nincs kisebbségi előadó. Köszönöm 
szépen.  

Az ülés berekesztése 

Amennyiben egyebekben senkinek nincs hozzászólása, akkor köszönöm szépen 
az együttműködésüket, és további szép napot kívánok! Az ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 50 perc) 

 

 

Dr. Répássy Róbert 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető:  Morvai Elvira 


