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(Az ülés kezdetének időpontja: 18 óra 06 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó estét 
kívánok! Mai bizottsági ülésünket megnyitom. 

Mai ülésünkön Pogácsás Tibort Törő Gábor, Fazekas Sándort Láng Zsolt, Dunai 
Mónikát Mátrai Márta, Herczeg Zsoltot Nagy Csaba, Földesi Gyulát Héjj Dávid, Hiller 
Istvánt Gurmai Zita, Vejkey Imrét Demeter András, Vécsey Lászlót Erdős Norbert 
helyettesíti. Ennek alapján megállapítom, hogy ülésünk határozatképes.  

Most a napirend elfogadása következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 29 egyhangú igen szavazattal a bizottság mai ülésének 

napirendjét elfogadta. 
Tájékoztatnom kell a bizottság tagjait, hogy a múlt heti ülésünkön a bizottság 

előadójaként kijelölt dr. Vejkey Imre képviselőtársunk helyett az Országgyűlés mai 
ülésén új előadó kijelölését javaslom Vécsey László személyében a következő 
törvényjavaslatoknál: T/705., T/1202., T/1260. és T/1261. számú törvényjavaslat 
esetében; idő megtakarítása végett nem olvastam fel részletesen a törvényjavaslatok 
tárgyát. Halaszthatatlan akadályoztatása van Vejkey Imre elnök úrnak, és ezért válik 
szükségessé a helyettesítése. Kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzanak a döntés 
megerősítéséről! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Látható többség. 

T/706/11. számú normakontroll-javaslat a kondicionalitási 
eljárással összefüggésben a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. 
törvény módosításáról szóló törvényhez  
(Normakontroll-javaslat tárgyalása a HHSZ 76. §-a alapján.) 

Soron következik a T/706/11. számú normakontroll-javaslat a kondicionalitási 
eljárással összefüggésben a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosításáról 
szóló törvényhez. A bizottság eljárása a házszabály 76. §-a alapján történik. A 
törvényjavaslat benyújtására T/706. számon az Európai Bizottsággal való megegyezés 
érdekében a büntetőeljárásról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslatként 
került sor. A normakontroll-javaslat vitájára és a határozathozatalra az Országgyűlés 
holnapi ülésnapján kerül sor. 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a határozati házszabályi rendelkezések alapján 
a Törvényalkotási Bizottság véleményezi a normakontroll-javaslatot és megvitatja a 
módosító javaslatokat. A benyújtott T/706/11. számú normakontroll-javaslat a 
határozati házszabály 75. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelel, az 
Alkotmánybíróságnak megfogalmazott határozott kérelmet tartalmaz. A 
normakontroll-javaslat indítványozója az Igazságügyi Minisztérium, képviseli 
dr. Salgó László államtitkár úr. 

Képviselői módosító javaslat benyújtására nem került sor. A TAB saját módosító 
javaslataként kormánypárti képviselők szándékára négy pont terjedelmű jogtechnikai 
és nyelvhelyességi módosítások vannak indítványozva.  

Kérem államtitkár urat, hogy szíveskedjen nyilatkozni az 1. hivatkozási számú 
TAB saját módosító javaslattal kapcsolatos álláspontjáról. 

 
DR. SALGÓ LÁSZLÓ államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! A T/706/11. számú, TAB saját szándékú módosítót támogatjuk, azzal 
a kiegészítéssel, hogy szükségesnek tartom, hogy az eredeti indítvány VII. pontjában 
lévő számozásnál az 5-ös helyett 2-es számot szerepeltessünk. Köszönöm. 
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Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Ki kíván hozzászólni? (Nincs 
jelzés.) Nem látok hozzászólási szándékot, ezért a vitát lezárom.  

Most szavazni fogunk, először az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslatról. (Jelzésre:) Pontosabban a szóbeli pontosításról kell először szavaznunk; 
köszönöm a segítséget. Tehát a javaslat utolsó oldalán a VII. pont 5. alpontja helyett a 
2. alpont a helyes, hiszen előtte az 1. alpont szerepel. Nyilvánvaló elírás javításáról van 
szó. Ki az, aki ezzel a szóbeli pontosítással egyetért? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

Tehát a szóbeli pontosítást 29 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a bizottság elfogadta. 

Most fogunk az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról dönteni a 
szóbeli pontosítással együtt. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot a szóbeli 
pontosítással együtt 27 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja.  

Most a normakontroll kezdeményezését előkészítő jelentésről és a 
normakontroll kezdeményezését előkészítő módosító javaslatról döntünk. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a normakontroll kezdeményezését előkészítő jelentést és módosító 
javaslatot 27 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta.  

Bizottsági előadónak kézfelemeléssel javaslom Illés Boglárka 
képviselőtársunkat kijelölni. (Szavazás.) Látható többség. Miután ellenszavazat 
egyáltalán nem esett, meg sem kellene kérdeznem, de mégis megteszem, hogy 
kívánnak-e kisebbségi előadót állítani az ellenzéki oldalról. (Nincs jelentkező.) Nincs 
ilyen szándék. Köszönöm szépen. A napirendi pontot lezárom.  

Az ülés berekesztése  

Ülésünket berekesztem. Köszönöm együttműködésüket.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 18 óra 13 perc) 

  
Hende Csaba 

a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető:  Földi Erika  


