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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 02 perc)
Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend
elfogadása
DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Meghívottak! Köszöntöm a bizottság valamennyi
megjelent tagját és a meghívottakat. A bizottság ülését ezennel megnyitom.
Tisztelettel köszöntök mindenkit az őszi ciklusunk első bizottsági ülésén.
Ismertetem a helyettesítések rendjét: Kovács Zoltán alelnök úr helyettesíti
Vitányi István alelnök urat; Vejkey Imre, jómagam helyettesítem Bajkai Istvánt;
Czunyiné Bertalan Judit alelnök asszony helyettesíti Vigh László képviselőtársunkat;
Becsó Károly helyettesíti Demeter Zoltán képviselőtársunkat. Megállapítom, hogy a
bizottság határozatképes.
Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy házelnök úr a járványügyi helyzetre
figyelemmel előzetesen hozzájárult ahhoz, hogy a bizottságok üléseit a plenáris ülés
időtartama alatt tarthassuk.
Soron következik a mai ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendi
javaslat módosítására irányuló kezdeményezés nem érkezett. Kérdezem tehát most
képviselőtársaimat, ki támogatja a kiküldött napirendi javaslat elfogadását.
Kézfelemeléssel szavazzunk! Aki egyetért ezzel? (Szavazás.) Aki nem? (Nincs ilyen.)
És aki tartózkodott? (Nincs ilyen.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság
egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a kiküldött
napirendi javaslatot elfogadta.
A hozzátartozók sérelmére elkövetett súlyos személy elleni
erőszakos bűncselekmények áldozatainak fokozottabb védelme
érdekében egyes törvények módosításáról szóló T/10953. számú
törvényjavaslat
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
Soron következik 1. napirendi pontunk: a hozzátartozók sérelmére elkövetett
súlyos személy elleni erőszakos bűncselekmények áldozatainak fokozottabb védelme
érdekében egyes törvények módosításáról szóló T/10953. számú törvényjavaslat
részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. Az előterjesztő
kormányt Völner Pál államtitkár úr és Jancsó Gábor helyettes államtitkár úr képviseli
az Igazságügyi Minisztérium részéről. Tisztelettel köszöntjük államtitkár urat és
helyettes államtitkár urat.
Megnyitom a részletes vita első szakaszát, vagyis a törvényjavaslatnak a
határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok
szerinti vizsgálatát. Kérdezem elsőként a kormányt, álláspontja szerint a javaslat
megfelel-e a házszabályi rendelkezéseknek.
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Megfelel, elnök úr.
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. E vonatkozásban megnyitom a
vitát. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok.
E vonatkozásban a vitát lezárom, szavazás következik. Kérdezem a bizottságot,
véleményük szerint megfelel-e a törvényjavaslat a házszabály rendelkezéseinek; a
kormány szerint megfelel. Aki egyetért ezzel? (Szavazás.) Aki nem? (Nincs ilyen.) És
aki tartózkodott? (Nincs ilyen.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság
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egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött,
hogy az előterjesztés megfelel a házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban
foglaltaknak.
Bár az előterjesztéshez képviselői módosító javaslatok nem érkeztek, a
bizottság kormánypárti tagjai a megjelölt határidőben ötpontos módosítójavaslattervezetet juttattak el a bizottság titkárságára, melyet a pénteki napon megküldtünk
önöknek.
Elsőként kérdezem az előterjesztő kormány álláspontját a megküldött
módosítójavaslat-tervezetről.
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk a
javaslatot.
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Megnyitom a javaslat vitáját.
Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Jelzésre:) Alelnök asszonyé a
szó. Tessék parancsolni!
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm
a szót, elnök úr. Arra kérem a tisztelt bizottságot, hogy az előttünk levő módosító
javaslatot támogassa. Valóban, csak kevés számú pontosító javaslatot és
észrevételeket tartalmaz, ami, ahogy az előbb elhangzott a kormány képviseletében
jelen lévő Völner Pál államtitkár úrtól, a részükről támogatható. Kérem a bizottságot,
hogy a javaslat érdekében támogassuk ezt az előterjesztést.
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök asszony. Kérdezem, kíván-e még valaki
hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom, most
szavazás következik.
Kérdezem tehát a bizottságot, támogatja-e a megküldött módosítójavaslattervezetet, amely a bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslata is egyben; a
kormány támogatja. Aki támogatja? (Szavazás.) Aki nem? (Nincs ilyen.) És aki
tartózkodott? (Nincs ilyen.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag,
10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a részletes vitát lezáró
módosító javaslatot elfogadta.
Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem a bizottságot,
lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, mely a részletes vitáról szóló bizottsági
jelentés benyújtásáról való döntés is egyben. Aki egyetért ezzel? (Szavazás.) Aki nem?
(Nincs ilyen.) És aki tartózkodott? (Nincs ilyen.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a
bizottság egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
részletes vitát lezárta, a részletes vitáról szóló bizottsági jelentés benyújtásáról
döntött.
Kérdezem képviselőtársaimat, kívánnak-e a plenáris ülésen többségi vagy
kisebbségi előadót állítani. (Nincs ilyen jelzés.) Nem, köszönöm. Ezzel a napirendi
pont tárgyalását lezárom. Köszönjük szépen államtitkár úr és helyettes államtitkár úr
részvételét bizottsági ülésünkön. További szép napot kívánunk! (Dr. Völner Pál és dr.
Jancsó Gábor távozik az ülésről.)
Egyebek
Rátérünk utolsó napirendi pontunk, az egyebek megtárgyalására.
Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság soron következő ülését
előreláthatóan október 12-én, két hét múlva, hétfőn, 10 órakor fogja tartani.
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Az ülés berekesztése
Kérdezem a bizottság tagjait, van-e az egyebek között bármilyen javaslatuk,
észrevételük. (Nincs ilyen jelzés.) Amennyiben nincs, úgy a bizottság ülését
berekesztem. További szép napot kívánok, és köszönöm megjelenésüket.
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 09 perc)

Dr. Vejkey Imre
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea

