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Napirendi javaslat  

A börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetése 
érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről szóló törvényjavaslat (T/9241. 
szám) 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Sürgős eljárás keretében)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat és a HHSZ 46. § (1) bekezdése szerinti előterjesztői 
tájékoztató benyújtására vagy a bizottság eljárásának a HHSZ 46. § (3) bekezdése 
szerinti kezdeményezésére kerül sor.)  
(Megjegyzés: Az elfogadott sürgősségi javaslat száma: T/9241/1.)   
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Hende Csaba (Fidesz), a bizottság elnöke   
 
Dr. Bajkai István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Salacz László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Vécsey László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), a bizottság alelnöke  
Demeter Márta (LMP), a bizottság alelnöke  
B. Nagy László (Fidesz)  
Bartos Mónika (Fidesz)  
Bóna Zoltán (Fidesz)  
Böröcz László (Fidesz)  
Dr. Budai Gyula (Fidesz)  
Dunai Mónika (Fidesz)  
Farkas Flórián (Fidesz)  
Héjj Dávid Ádám (Fidesz)  
Dr. Kerényi János (Fidesz)  
Ovádi Péter (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz)  
Dr. Aradszki András (KDNP)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Balczó Zoltán (Jobbik)  
Csányi Tamás (Jobbik)  
Dudás Róbert (Jobbik)  
Stummer János (Jobbik)  
Szilágyi György (Jobbik)  
Hiszékeny Dezső (MSZP)  
Dr. Szakács László (MSZP)  
Dr. Varga László (MSZP)  
Arató Gergely (DK)  
Hajdu László (DK) 
Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Horváth László (Fidesz) B. Nagy Lászlónak (Fidesz)  
Balla György (Fidesz) Ovádi Péternek (Fidesz)  
Herczeg Tamás (Fidesz) dr. Salacz Lászlónak (Fidesz)  
Nyitrai Zsolt (Fidesz) dr. Aradszki Andrásnak (KDNP)  
Mátrai Márta (Fidesz) Vécsey Lászlónak (Fidesz)  
Nagy Csaba (Fidesz) dr. Kerényi Jánosnak (Fidesz)  
Dr. Fazekas Sándor (Fidesz) Bartos Mónikának (Fidesz)  
Burány Sándor (Párbeszéd) Hiszékeny Dezsőnek (MSZP)  
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A bizottság titkársága részéről  

Dr. Pór-Zselinszky Eszter 
Csatáriné dr. Házi Andrea  
Horváth-Babos Tímea  
Lévai Vanda  
 

 
Meghívottak 

Hozzászóló 

Dr. Völner Pál államtitkár (Igazságügyi Minisztérium)  
 
 

Megjelent 

Dr. Salgó László Péter helyettes államtitkár (Igazságügyi Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Hölgyeim és Uraim! Az ülésünket megnyitom, és meg is kérem a kamerákat 
kezelő sajtóképviselőket, hogy tekintettel az ülésünk televíziós közvetítésére - amely 
televíziós jel mindenki számára elérhető -, szíveskedjenek elhagyni a termet. Ez a rend, 
ez a szabály, felesleges két felvételt készíteni. Köszönöm szépen. (A sajtó képviselői 
elhagyják az üléstermet.) 

Ismertetem a helyettesítési rendet: a mai ülésünkön Balla Györgyöt Ovádi Péter, 
dr. Fazekas Sándort Bartos Mónika, Herczeg Tamást dr. Salacz László, Mátrai Mártát 
Vécsey László, Nyitrai Zsoltot dr. Aradszki András, Horváth Lászlót B. Nagy László, 
Nagy Csabát dr. Kerényi János és Burány Sándort Hiszékeny Dezső képviselőtársunk 
helyettesíti. Ennek alapján megállapítom, hogy ülésünk határozatképes. 

Most az írásban megküldött napirend elfogadásáról kell döntenünk, gépi 
szavazással, a szokásoknak megfelelően. Ki az, aki elfogadja a napirendet? Kérem, most 
szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a napirendet 30 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 
4 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. 

A börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések 
megszüntetése érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről 
szóló T/9241. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a T/9241. számon előterjesztett javaslat „A börtönzsúfoltsági 
kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetése érdekében szükséges 
haladéktalan intézkedésekről” címmel. Előterjesztője az Igazságügyi Minisztérium, 
képviseletében köszöntöm dr. Völner Pál államtitkár és dr. Salgó László Péter helyettes 
államtitkár urakat.  

A módosító javaslat a háttéranyagban 7. sorszám alatt az Igazságügyi bizottság 
részéről egy pont terjedelemben fekszik előttünk. Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy 
szóban ismerteti álláspontját, ezért arra kérem államtitkár urat, hogy a részletes vitát 
lezáró bizottsági módosító javaslattal kapcsolatos álláspontjáról tájékoztatni 
szíveskedjék.  

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! A 

Budai Gyula képviselőtársunk által benyújtott módosítási javaslatot támogatjuk, a 
másik három javaslatot nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Ki kíván hozzászólni? (Nincs 

jelzés.) Hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom.  

Határozathozatalok 

Most a szavazás következik. Először a háttéranyagról szavazunk, amelyet a 
kormány - mint hallottuk - támogat. Kérem a döntésüket. (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyagot 30 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 2 
tartózkodás mellett támogatta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 
Kérem a szavazatukat. (Szavazás.)  
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A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 30 igen 
szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 7 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak javasolom dr. Budai Gyula képviselő urat kijelölni. Aki 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Látható többség. 

Kisebbségi vélemény nem hangzott el, ennek ellenére megkérdezem, hogy 
kisebbségi előadót kívánnak-e állítani. (Nincs jelzés.) Ilyen igényt nem látok.  

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! Mai munkánk végére értünk. Sajnos a határozati házszabály 
szabta keretek és eljárásrend nem tette nélkülözhetővé a mai ülésünket, ezért be is 
zárom a mai ülést, és egyben a bezárást követően tájékoztatom önöket arról, hogy a 
tegnapi napon határozati házszabályi rendelkezésektől eltérésre irányuló 
kezdeményezés került benyújtásra H/9282/2. számon. Amennyiben az Országgyűlés 
hétfői ülésnapján - tehát amennyiben a hétfői ülésnapon - a kezdeményezés 
elrendelésére kerül sor, úgy a bizottság február 24-én, hétfőn várhatóan a délutáni 
órákban ülést fog tartani. A pontos időpontról és a napirendi javaslatról a javaslat 
megküldésével írásban fogok tájékoztatást nyújtani. Köszönöm együttműködésüket. 
További szép napot kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 08 perc) 

 

 

Hende Csaba 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Nánásiné Czapári Judit  


