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Napirendi javaslat

1. Zárószavazások előkészítése:

a) A Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1445. szám)

(Lázár János, dr. Balsai István (Fidesz), dr. Vejkey Imre (KDNP) képviselők önálló

indítványa)

b) Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/1446. szám)

c) Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve

módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/1447. szám)

d) A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei

kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő

törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/1248. szám)

e) Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai

törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek

teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/1377. szám)

f) A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvényjavaslat (T/1377. szám)

2. Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/1507. szám)

(Dr. Vitányi István (Fidesz) és dr. Rubovszky György (KDNP) képviselők önálló

indítványa)

(Döntés bizottsági módosító javaslatok benyújtásáról)
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Dr. Balsai István (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz)
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz)
Dr. Budai Gyula (Fidesz)
Dr. Dorkota Lajos (Fidesz)
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)
Dr. Kerényi János (Fidesz)
Kozma Péter (Fidesz)
Dr. Molnár Attila (Fidesz)
Dr. Szakács Imre (Fidesz)
Dr. Vas Imre (Fidesz)
Dr. Vitányi István (Fidesz)
Dr. Rubovszky György (KDNP)
Dr. Salamon László (KDNP)
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
Dr. Lamperth Mónika (MSZP)
Dr. Ipkovich György (MSZP)
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)
Dr. Schiffer András (LMP)

Helyettesítési megbízást adott
Dr. Kovács Ferenc (Fidesz) Kozma Péternek (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) dr. Balsai Istvánnak (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)
Dr. Varga István (Fidesz) dr. Budai Gyulának (Fidesz)
Dr. Vitányi István (Fidesz) dr. Szakács Imrének (Fidesz)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) dr. Ipkovich Györgynek (MSZP)
Dr. Steiner Pál (MSZP) dr. Lamperth Mónikának (MSZP)
Dr. Staudt Gábor (Jobbik) dr. Gaudi-Nagy Tamásnak (Jobbik)

Meghívottak részéről

Hozzászóló
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
Dr. Bokor Csaba helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Dr. Balogh Ádám helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 30 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
reggelt kívánok! Azért vagyunk a szokásosnál is pontosabbak, mert rövid időnk van,
mindenki tudja.

A helyettesítéseket ismertetem: Lamperth Mónika Steiner Pált, Szakács Imre Vitányi
Istvánt, Balsai István Mátrai Mártát, Vas Imre Papcsák Ferencet, Kozma Péter Kovács
Ferencet, Bohács Zsolt Molnár Attilát, Budai Gyula Varga Istvánt helyettesíti.

A napirendet előzetesen megküldtük, tegnap is beszéltünk erről. Kérdezem, hogy ki
az, aki elfogadja. (Szavazás.) 19 igen. Ki az, aki ellenzi? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik?
(Szavazás.) Néhányan nem szavaztak. Elfogadtuk, köszönöm szépen.

Zárószavazások előkészítése

Első napirendi pontunk elég sok mindenből áll, a zárószavazások előkészítése címet
viseli. Az a) pont alatt az alkotmánnyal kapcsolatos 1949. évi XX. törvény módosítása
szerepel T/1445. számon.

a) A Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/1445. szám) (Lázár János, dr. Balsai István (Fidesz), dr. Vejkey
Imre (KDNP) képviselők önálló indítványa)

Remélem, mindenki megkapta a záró vitával kapcsolatos ajánlást, ami 9 pontból áll,
ezen gyorsan végigszáguldunk.

Az 1. pontban Schiffer András képviselő úr módosítást javasol. Az előterjesztőt én
képviselem, és az előterjesztő nem ért vele egyet. Kormány?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A
kormány nem ért egyet.

ELNÖK: Lamperth Mónika szót kért.

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Szeretném azt megkérdezni,
eleve is kérdés volt, hogy a tulajdonhoz való jog esetében miért nem ad alkotmánybírósági
jogorvoslati lehetőséget az előterjesztő, de a parlamenti vitában az világosan kiderült, hogy
ezekben a kérdésekben, mint költségvetés, költségvetés végrehajtása, adók, sokkal kisebb
valószínűsége van annak, hogy élethez, emberi méltósághoz való jogot sért az Országgyűlés,
minthogy tulajdonhoz való jogot. Az elmúlt hetek is erre adtak szép példát, úgyhogy
szeretném, ha az előterjesztő és a kormány is megindokolná, hogy e tekintetben ezt a
legfontosabb jogosítványt miért nem kívánja védeni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, és átadom az elnöklést.

Az elnöklést dr. Cser-Palkovics András, a bizottság alelnöke veszi át.

DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz): Az előterjesztő nevében annyit tudok mondani, hogy
az alapjogi sérelmek természetesen a tulajdonjogra is kiterjednek, a tulajdonjog bármilyen
korlátozása, az ismert felsorolás szerinti alapjog sérelmei nyilvánvalóan az Alkotmánybíróság
felülvizsgálatát magával vonják, beleértve a tulajdonjog elvételét, korlátozását és minden
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ezzel kapcsolatos dolgot. Ebben töretlen az Alkotmánybíróság gyakorlata, ezt nem kívánják
befolyásolni az előterjesztők. Köszönöm szépen.

Az elnöklést dr. Balsai István, a bizottság elnöke veszi át.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb kérdés van-e? (Nincs jelentkező.) Ha nincsen,
erről szavazunk. Ki az, aki támogatja Schiffer képviselő úr javaslatát. (Szavazás.) Öt. Ki az,
aki ellenzi? (Szavazás.) 19-en.

A 2. pontban Jávor Benedek és Schiffer András képviselő urak javaslata, az
előterjesztő nem támogatja. Államtitkár úr?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem ért egyet a kormány.

ELNÖK: Értem. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Öten. Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.)
19. Köszönöm szépen.

A 3. pontban Schiffer András képviselő úr javaslata, az előterjesztő nem ért egyet.
Kormány?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem ért egyet.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja Schiffer úr javaslatát? (Szavazás.) Öten. Ki az, aki
ellenzi? 19-en ellenzik.

A 4. pontban Schiffer képviselő úr javaslata, az előterjesztő nem ért vele egyet. A
kormány?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem ért egyet.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Öten támogatják. Ki az, aki ellenzi?
(Szavazás.) 19-en ellenzik.

Az 5. pontban Schiffer képviselő úr, az előterjesztő nem ért vele egyet. Kormány?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem ért egyet.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Öten támogatják. Ki az, aki ellenzi?
(Szavazás.) 19-en ellenzik.

A 6. pontban Schiffer képviselő úr javaslata, az előterjesztő nem ért vele egyet.
Kormány?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem ért egyet.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Öten. Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) 19-en.
A 7. pontban Schiffer András képviselő úr, az előterjesztő nem ért vele egyet.

Kormány?
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem ért egyet.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Öten támogatják. Ki az, aki ellenzi?
(Szavazás.) 19-en.

A 8. pontban Schiffer András képviselő úr, az előterjesztő nem ért vele egyet.
Kormány?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem ért egyet.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Öten támogatják. Kik ellenzik? (Szavazás.)
19-en.

A 9. pont, egyben az utolsó Schiffer és Scheiring képviselő urak javaslata, az
előterjesztő nem ért vele egyet. A kormány?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem ért egyet.

ELNÖK: Lamperth Mónika szót kér, parancsoljon!

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Szeretném megkérdezni,
hogy miért nem támogatják ezt a módosító javaslatot.

ELNÖK: Azért, mert a sztrájkjoggal kapcsolatos jogosítvány amúgy is ismert
törvényen alapul. Én úgy gondolom, hogy a sztrájkjog nem tartozik azokba az alapvető

emberi jogokba, amelyeket egyébként véd a javaslat. Államtitkár úr!

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Én legszívesebben visszakérdeznék a módosító indítvány előterjesztőjére, hogy az adótörvény
hogyan sértheti a sztrájkjogot. Ez egy elég érdekes kollízió lenne. Valószínűleg, Schiffer
képviselő úr is inkább csak szimbolikus jelleggel nyújtotta be ezt a módosító indítványt.

ELNÖK: Parancsoljon!

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Tisztelt Államtitkár Úr! Én ugyan nem tudom,
Schiffer képviselő úr mire gondolt, amikor ezt a módosító javaslatot benyújtotta, de az önök
eddigi jogalkotását látva én azt gondolom, hogy a kéket-zöldet egybecsomagolni, ez igazán
nem példa nélküli, úgyhogy én azt hiszem, hogy talán ez is lehetne motiváció. Köszönöm.

ELNÖK: Államtitkár úr!

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A
sztrájkjogról egy külön törvény szól. Amennyiben egy adótörvényben, mondjuk a záró
rendelkezések között egy sztrájkjogról szóló rendelkezés lenne elbújtatva, amire utalt
Lamperth Mónika, akkor természetesen a törvénynek erre a részére az alkotmánybírósági
felülvizsgálat fennáll, hiszen nem az adókról szól ez a rendelkezés.

ELNÖK: Köszönöm. Ki ért egyet a javaslattal? (Szavazás.) Öt. Ki ellenzi? (Szavazás.)
19-en. Köszönöm.
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A zárószavazás előtti módosító javaslatok közül az előterjesztő, tehát Lázár János
képviselő úr által előterjesztett, tulajdonképpen értelmező, mindenki számára világossá tenni
szándékozó javaslatról van szó, amelyben az alkotmányellenességre vonatkozó indítványnak
a pontos formáját, illetőleg az erre való utalást is megjelöli. Ez az 1445/18. számú. Mai napi
érkezés van rajta, ugyanis ma reggel 8 óráig volt lehetőség erre, tehát határidőben érkezett. Az
előterjesztő nevében én természetesen támogatást kérek. Kormány?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Támogatom, elnök úr, de megjegyzem, hogy sajnos ez a módosító indítvány megismétli azt a
rendszerváltás óta feleslegesen az alkotmányban maradt rendelkezést – ha megnézik a
(6) bekezdést –, hogy „Az Alkotmánybíróság tagjai nem lehetnek tagjai a pártnak.”
Nyilvánvalóan az „a” teljesen felesleges, nem tudom, korrigálható-e, de ha korrigálható,
akkor javaslom, hogy korrigáljuk. Már az Alkotmánybíróság is kimondta, hogy itt nyilván
általában a pártokról van szó.

ELNÖK: Pontosítani fogjuk, államtitkár úr, teljesen igaza van. A törvény születésekor
még csak egy párt volt, most valamivel több van. (Közbeszólás az MSZP oldalán: Benne
maradhat!)

Bárándy képviselő úr!

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Ahogy a hozzászólásokon kívül hallottam egy-két megjegyzést, valóban lassan, tényleg azt az
„a” szócskát nyugodtan benne hagyhatjuk, de ami az érdemi hozzászólásom, egy kérdésem
lenne államtitkár úrhoz. Meg tudná nekem azt mondani, hogy mi annak az indokoltsága, hogy
a kormány úgy támogatja ezt a javaslatot, hogy a felülvizsgálati okok között nincs benne a
tulajdonhoz való alapjog? Ugyanis vélhetően a költségvetésről vagy az adókról, illetékekről,
járulékokról, vámokról stb. szóló jogszabályok alapvetően a tulajdonhoz való jogot sérthetik,
nem pedig az élethez és emberi méltósághoz való jogot. Nagyon meg kéne erőszakolnunk
magunkat, hogy találjunk olyan rendelkezéseket, amelyek mondjuk, a lelkiismereti vagy a
vallásszabadságot sértik, mondjuk a központi adónemekről vagy illetékekről szóló
törvényben. Magyarán éppen azt az alapjogot veszi ki, vagy fogalmazzak úgy, nem teszi be az
előterjesztő ebbe a javaslatba, aminek alapján leginkább indokolt lehet a felülvizsgálata
ezeknek a törvényjavaslatoknak. Szeretném megkérdezni az előterjesztőtől is és a kormány
képviselőjétől is, mi az oka annak, hogy a tulajdonhoz való jog nem szerepel a felsorolásban.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Tisztáztuk már, azt hiszem, nem volt jelen még a képviselő úr, egy erre
irányuló kérdést elmagyaráztunk, és szavaztunk is ezzel kapcsolatban, de ha államtitkár úr
kíván szólni, parancsoljon!

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Igen, én is csak erre akartam utalni, hogy az előbb egy módosító indítvány kapcsán az
előterjesztő adott egy magyarázatot. Egyébként nekem az az álláspontom, hogy minden adó
sérti a tulajdonjogot, hiszen elvesz, befizetési kötelezettséget ír elő, csak itt az alkotmány két
rendelkezése az, amely két szempontot határoz meg a tulajdonhoz való jog mellett, az arányos
közteherviselésben való részvétel kötelezettségét is előírja az alkotmány, tehát ezt a kettőt
együtt kell vizsgálni.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Kérdezem, hogy ezt a javaslatot, az
előterjesztő zárószavazás előtti módosító javaslatát kik támogatják? (Szavazás.) 19, igen,
köszönöm. Kik ellenzik? (Szavazás.) Öten ellenzik. Köszönöm szépen, elfogadtuk.

Még egy helyettesítés van, bár eddig is így szavaztunk, de Ipkovich képviselő úr
Harangozó Tamás képviselő urat helyettesíti. 

b) Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1446. szám)

Következik az Alkotmánybírósággal kapcsolatos Lázár János-féle javaslatnak az általa
előterjesztett, zárószavazás előtti módosító javaslata. Itt az Alkotmánybírósággal kapcsolatos
javaslat pontosítása történik meg. A kormány nyilván ismeri az előterjesztő javaslatát,
kérdezem, mi az álláspontja.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A
kormány egyetért az előterjesztéssel.

ELNÖK: Egyetért vele, köszönöm szépen. Kik támogatják az előterjesztő javaslatát?
(Szavazás.) 19-en változatlanul. Kik ellenzik? Három. Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő.

c) Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve
módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1447.
szám)

Következik az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazást előkészítő módosító javaslatának
megtárgyalása. Ugyancsak az előterjesztő pontosító javaslata ez, mely értelmezi az elhunyt
személyekkel kapcsolatos különadónak az örökösre háruló, illetve nem háruló kötelezettségét.
Kérdezem a kormány nevében most helyet foglaló képviselőt.

DR. BALOGH ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Balogh
Ádám helyettes államtitkár vagyok a Nemzetgazdasági Minisztériumból.

ELNÖK: E javaslatot illetően mi az álláspontja a kormánynak? Ez tehát Lázár úrnak
az a javaslata, hogy az örökösökre nem terjed ki a különadó, az örökhagyók számára előírt
különadó.

DR. BALOGH ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Elnézést, ez hányas számú?

ELNÖK: 22-es számú.

DR. BALOGH ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Megvan, köszönöm szépen.

ELNÖK: Mi a kormány álláspontja?

DR. BALOGH ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány támogatja a javaslatot.

ELNÖK: Igen. Lamperth Mónika kért szót, parancsoljon!
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DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Csak szeretném megkérdezni az államtitkár
úrtól, hogyha ezt a módosítót nem rakjuk bele, akkor egyébként jogilag mi lenne a helyzet?

DR. BALOGH ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Megvizsgáltuk jogilag a helyzetet, és nem volt egyértelmű a helyzet, ezért fogadtuk el a
képviselő úrnak ezt a javaslatát, ami gyakorlatilag egyértelműsíti a helyzetet.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, kik támogatják ezt a
kapcsolódó módosító indítványt? (Szavazás.) 19-en. Kik ellenzik? (Nincs jelentkező.) Kik
tartózkodnak? (Szavazás.) Hatan tartózkodtak újabban. Köszönöm szépen.

Még egy van, a 23-as, szintén az előterjesztő terjesztette elő. Ez egy elég terjedelmes
javaslat, de már mindenki megismerhette. Miután ma reggel 8 óráig lehetett benyújtani, több
mint fél óra állt rendelkezésre az áttekintésre. (Kubovicsné dr. Borbély Anett: Háromnegyed
nyolckor nyújtották be.) Sőt, háromnegyed nyolckor nyújtották be, úgyhogy 45 perc volt rá.
Szép teljesítmény!

Tisztelt Bizottság! A kormány álláspontját kérdezem először.

DR. BALOGH ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjait kérdezem, hogy kik támogatják a zárószavazás előtti
módosító indítványt. (Szavazás.) Úgy látom, hogy 19-en, változatlanul. Kik ellenzik?
(Szavazás.) Négy. Kik tartózkodnak? (Szavazás.) Kettő. Köszönöm szépen.

d) A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/1248. szám)

Most a kormányhivatalokról és a fővárosi, megyei kormányhivatalok kialakításával
kapcsolatos törvénymódosításokról szóló törvényjavaslathoz benyújtott egy darab javaslat
következik, amelyet mi adnánk be. Kifejezetten nyelvtani pontosítások szerepelnek benne. Ha
megengedik, miután kifejezetten nyelvtani, nyelvhelyességi és szakkifejezések pontosítása
van benne, a kormány képviselőjétől együttesen kérdezem meg, hogy mi az álláspontja.

DR. BOKOR CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány támogatja a javaslatot.

ELNÖK: Támogatja. Ha nem kívánja a bizottság részletesen megszavazni, együttesen
is szavazhatunk erről. Kérdezem, egyetértünk-e ezzel. (Szavazás.) Úgy látom, hogy igen,
köszönöm.

Ki támogatja a zárószavazás előtti módosító indítvány benyújtását? (Szavazás.) 21-en.
Kik tartózkodtak? (Szavazás.) Egy. Ellene? (Szavazás.) Négy. Köszönöm szépen, megtörténik
a benyújtás.

e) Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai
törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését
célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1377.
szám)

A zárószavazások e) pontja következik, itt egy rendkívül hosszú ajánlási sor van, de
kíméletes szavazást fogunk tartani. Munkatársaim elkészítették azt a lebonyolítási módszert,
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amely szerint néhány esetben külön fogunk szavazni, egyébként pedig az előterjesztő által
benyújtott módosítókról egy csomagban szavaznánk. Kérdezem, hogy ezzel egyetért-e a
bizottság. Erről kérek most döntést, hogy ki ért egyet azzal, hogy egy csomagban szavazzunk
az előterjesztő által benyújtott javaslatokról. (Szavazás.) Igen, köszönöm szépen, elfogadtuk.

Parancsoljon, megadom a szót a kormány nevében eljáró képviselőnek.

DR. BOKOR CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Köszönöm szépen. Elnézést, hogy beleszólok, csak itt úgy látom, hogy az ajánlás 54. pontja
ütközik az ajánlás 53. pontjával, az egyiket az előterjesztő tette, a másikat Seszták Miklós
képviselő úr, és ez esetben mi Seszták úr indítványát fogadnánk el, és a sajátunkat,
pontosabban az előterjesztőét pedig nem.

ELNÖK: Kivesszük az 54-est ennek megfelelően, és a többi marad. Ipkovich
képviselő úr!

DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Szeretném, hogyha a
jegyzőkönyv rögzítené a tiltakozásunkat, hogy fél órával az ülés megkezdése előtt ilyen
terjedelmű anyagról kellene véleményt mondanunk. Mi úgy gondoljuk, hogy ez
semmibevétele a jogalkotási folyamat alapvető szabályainak.

ELNÖK: Jegyzőkönyvbe vesszük, képviselő úr, ez nem sérti a Házszabályt, de
természetesen jegyzőkönyvbe vesszük. Ha új házszabályi rendelkezések lesznek, akkor nem
fogunk ilyet csinálni.

Tehát akkor kivettük az 54. számút. Az 54. kivételével tehát az előterjesztő által
támogatott javaslatokról szavazunk. Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért ezzel a csomaggal.
(Szavazás.) 19. Ki az, aki ellenzi? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)
Heten tartózkodtak.

Most jönnek a különszavazások. Az 54-esről külön szavazunk, ezt az előterjesztő nem
támogatta. Ki az, aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Nem kapott támogatást. Köszönöm.

Az 53-asról szavazunk, kérem, lapozzanak oda, ez Seszták úr javaslata. Ez volt az,
amit támogatott az előterjesztő. Kérdezem, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 19. Kik ellenzik?
(Nincs jelentkező.) Kik tartózkodtak? (Szavazás.) Heten.

Most visszalapozunk a 47-eshez. A 47. pontban Csenger Zalán Zsolt képviselő úr
javaslata szerepel. Előterjesztő!

DR. BOKOR CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kik támogatják? (Nincs jelentkező.) Senki. Köszönöm.
Az 52-es Seszták képviselő úr javaslata. Kormány?

DR. BOKOR CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány támogatja.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 19-en. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) Heten.
Az 56. javaslat következik, Seszták képviselő úr javaslata.

DR. BOKOR CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány támogatja.
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ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 21-en. Kik ellenzik? Kik tartózkodtak?
(Szavazás.) Öten.

Az 58. javaslat ugyancsak Seszták képviselő úr javaslata.

DR. BOKOR CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány támogatja.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 21-en. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) Öten.
A 60. szintén Seszták Miklós úr javaslata.

DR. BOKOR CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány támogatja.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 19-en. Kik ellenezték? (Nincs jelentkező.) Kik
tartózkodtak? (Szavazás.) Heten.

A 81-eshez lapozzunk, amelyik Menczer Erzsébet képviselő asszony javaslata.
Kormány?

DR. BOKOR CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány támogatja.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 21-en. Kik ellenzik? (Nincs jelentkező.) Kik
tartózkodtak? (Szavazás.) Öten.

A 84. az utolsó, amiről szavaznunk kell, ez Csenger Zalán úr javaslata.

DR. BOKOR CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem, kik támogatják? (Nincs jelentkező.) Nem kapott támogatást.
Köszönöm szépen. Ezzel is végeztünk.

f) A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvényjavaslat (T/1377. szám)

A Nemzeti Adó- és Vámhivatallal kapcsolatos, f) pont alatt megjelölt, zárószavazást
megelőző módosító javaslatról van szó. Matolcsy György képviselő úr nyújtott be módosító
javaslatot. Ez is olyan eset, hogy egyben tudunk szavazni róla.

Kérdezem, hogy a Matolcsy képviselő úr által támogatott javaslatot a kormány
nevében tetszik-e támogatni.

DR. BOKOR CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány támogatja.

ELNÖK: Kik azok, akik támogatják? (Szavazás.) 19-en. Kik ellenzik? (Szavazás.)
Három. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) Öten. Köszönöm szépen.

A zárószavazásokkal végeztünk.

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1507.
szám)

Az ügyvédekkel kapcsolatos törvényjavaslat következik, tegnap beszéltünk róla, hogy
ezt ma megoldjuk. Elkészült az a módosító javaslat, amit tegnap arra vonatkozóan vitattunk
meg, hogy a jelölti időben végzett tevékenység, tehát az ügyvédi tevékenység, ha korábban
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gyakorolta, számítson bele. Mindenki bizonyára emlékszik erre a javaslatra. Kérdezem, hogy
az előterjesztők, Vitányi és Rubovszky úr egyetértenek-e ezzel.

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Igen.

ELNÖK: Úgy látom, igen. Államtitkár úr!

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Elnök úr, bocsánat, itt három módosító indítvány van.

ELNÖK: Egyelőre az elsőről van szó.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A
joggyakorlatok időtartamát együttesen kell figyelembe venni, ugye, erről van szó.

ELNÖK: Az ügyvéd korábbi ügyvédi tevékenységéről van szó benne.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Az a baj, elnök úr, hogy nincsen száma, és nem tudom megállapítani.

ELNÖK: Az ügyvédi törvény 13. § (3) bekezdés d) pontjának módosításáról van szó.
A munkatársakat kérem, mutassanak rá az államtitkár úrnak. (Egyeztetés.)

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Igen, látom, elnök úr.

ELNÖK: Megvan, köszönöm. Mit szól ehhez, államtitkár úr?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A
tartalmával egyetértek, csak szerintem ez így nem pontos, kicsit tovább kellene még gondolni.
Itt arról van szó, hogy ügyvédi kamarába az vehető fel, aki – mondja a szöveg – legalább egy
évig ügyvédi gyakorlatot folytatott. Ez némileg ellentmond egymásnak.

ELNÖK: Tegnap erről volt szó, hogy arra gondolt az előterjesztő, és ennek kapcsán
dolgoztuk ki – egyébként mindjárt megadom a szót Rubovszky Györgynek –, aki ma már nem
ügyvéd megszakítás miatt, de korábban volt ügyvéd legalább egy évig. De parancsoljon,
képviselő úr.

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelettel, én tegnap is elmondtam, hogy
egy volt kollega megtalálta az e-mail címemet, és elküldte nekem azt az e-mailt, hogy hét évig
volt ügyvéd, előtte nem volt ügyvédjelölt és nem volt alkalmazott ügyvéd sem. Ő azt mondta,
hogy egy sikeresnek tűnő állásajánlatot kapott, amiért lemondott az ügyvédi kamarai
tagságáról, ez most becsődölt, és vissza szeretne jönni. Tekintettel arra, hogy nem volt
ügyvédjelölt, neki most egy vagy két évig alkalmazott ügyvédnek kell lennie, és nem vesszük
figyelembe, hogy hét évig önálló ügyvéd volt? Ez tényleg egy paradox helyzet. Én ezt úgy
éreztem, nem helyes, és azért jeleztem a bizottságnak, hogy ezt a kérdést fel kell oldani.

Nem árulok el titkot, beszéltem Bánáti elnök úrral is, ő is azt mondta, hogy ezt minden
további nélkül akceptálni kell. Az államtitkár úrral is beszélgettünk erről tegnap, és az
államtitkár úr azt a megjegyzést tette ezzel a módosító indítvánnyal kapcsolatban, hogy úgy
kellene fogalmazni, hogy aki korábban nem volt ügyvéd. Magyarul ezzel a szófordulattal
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kivennénk a korábbi ügyvédeket. De nekem ezzel az a problémám, hogy ebben az esetben a
kollega úr hét évig volt ügyvéd, de ha valaki 7 hónapos ügyvédi gyakorlat után mondott le az
ügyvédségről, akkor azért annak ne nyissunk tárt kaput, hanem ha azt mondjuk, hogy x
határidő kell, akkor ez az ügyvédi gyakorlat is csak egy része legyen a kötelezően
megszerzendő ügyvédi gyakorlatnak. Erre irányul egyébként a második módosító, amit
kértünk a bizottságtól, tisztelettel.

ELNÖK: Köszönöm. Lamperth Mónika!

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Képzeljék el, ha Rubovszky képviselőtársamnak nem ír e-mailt egy régi kollégája, akkor ez a
probléma nem oldódik meg. (Dr. Rubovszky György: Így van.) Na, akkor én azt gondolom,
hogy ezt a kontár barkácsolást itt abba kellene hagyni. Az államtitkár úrnak igaza van, kellene
egy egyértelmű szöveg. Én ugyan annak a tartalmával nem értek egyet, amit az előterjesztő
céloz, ennek érveit elmondtam a parlamenti vitában, itt most nem kívánom erre pazarolni a
tisztelt bizottság drága idejét, de én azt gondolom, ha tisztességes jogalkotást akarunk
folytatni, akkor egy hozzáértő kodifikátornak a jogalkotó szándékát pontosan megfogalmazva
lenne értelme újra visszahozni ezt a javaslatot. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Gaudi-Nagy Tamás! Kérem szépen, vegyék figyelembe, hogy
kettő perc múlva kezdődik egy másik bizottsági ülés.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tisztelt Elnök Úr! Érdemben egyetértek
Rubovszky képviselőtársammal, valóban méltánytalan lenne, hogy a korábban ügyvédi
kamarai tagsággal bíró személyeket újra kispadra ültessük, és jelölti vagy alkalmazotti
ügyvédi státuszra szorítsuk, azonban én is úgy érzem, hogy most kezd egyre inkább olyan
irányba kanyarodni az ügyvédi törvény módosítása, ami egy ötletfüzérré alakul, főleg utalok
arra a bizottsági módosító javaslatra, amit majd tárgyalni fogunk. Elmondhatom összevontan
a véleményemet ez ügyben is, hogy akkor már egyszerűsítsük le.

ELNÖK: Természetesen.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A tegnapi ülésen már volt arról szó, hogy a
96/A szakasz (3) bekezdésnél a kormány képviselője, Répássy államtitkár úr kvázi feltételül
támasztotta, hogy akkor tudja támogatni a kormány ezt a javaslatot, ha az egy ügyvédre jutó
maximálisan három ügyvédjelölt foglalkoztatásának lehetőségére tiltó vagy maximáló szabály
megszűnik. Ez, most már látom, előterjesztésre került, és szerintem ez drámaian rossz irányba
vinné el az életet. Pont erre utaltam, kamarai tisztségviselőkkel beszéltem, és határozott
félelmük az, hogy tulajdonképpen megélhetési ügyvédjelölt-foglalkoztató irodák jönnek létre.
Tehát a háromfős korlát, ez igenis, azt gondolom, hogy fenntartható, fenntartandó, hiszen –
 tegnap számot is mondtunk – durván 36 ezer jelöltet jelentene, ha minden ügyvéd a
maximális hármat kimerítené. Ennél több gyakorlatilag teljesen elszakítaná, formálissá tenné
az ügyvédjelölti foglalkoztatás intézményét, ezért nagyon veszélyes ez a javaslat.

Tehát támogatni tudom az egyéves ügyvédi korlátra vonatkozó javaslatot, sőt ezt a
másik javaslatot is, ami a joggyakorlatok időtartamának együttes számításáról szól, de ezt a
harmadik javaslatot semmilyen formában nem tudjuk támogatni. Köszönöm.

ELNÖK: Értettem, köszönöm. Bárándy képviselő úr!
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DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Együtt tárgyaljuk a két módosítót?

ELNÖK: Most már igen.

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Jó, köszönöm, akkor ehhez az utóbbihoz
szeretnék én is hozzászólni. Nem megismételni kívánom, hanem egyrészt rögzíteni, amit
elmondtam az eggyel ezelőtti bizottsági ülésen, nevezetesen, hogy én kifejezetten a színvonal
romlását várom attól a javaslattól, amely feloldja azt a korlátozást, hogy egy ügyvéd mellett
maximum egyidejűleg három ügyvédjelölt dolgozhat. Államtitkár úr akkor mondott egy
mondatot, amire abban a vitában nem tudtam reagálni, de talán jobban is passzol most ide,
hiszen a konkrét javaslat most fekszik előttünk.

Én azt gondolom, hogy persze megoszlanak az álláspontok a vonatkozásban, hogy az
ügyvédség jövője az-e, hogy egyéni ügyvédek dolgoznak, vagy nagy nemzetközi ügyvédi
irodák alakulnak majd, ahol kvázi alkalmazotti jogviszonyban fognak ügyvédek és
ügyvédjelöltek dolgozni; ezt nem is érdemes most ebben a vitában felnyitni. De azt tudom
mondani, hogy ha az államtitkár úr ez utóbbiban látja a jövőt, ez még nem indokolja azt, hogy
ez a módosítás indokolt volna, hiszen ezekben a nagy ügyvédi irodákban nemcsak
ügyvédjelöltek, hanem ügyvédek is dolgoznak majd.

Tehát általában az, hogy egy ügyvédre három ügyvédjelölt jut, ez a szabály tartható.
Hogyha megnézzük a külföldi példákat, akkor láthatjuk, hogy az ügyvédi irodák nem úgy
dolgoznak, hogy szakvizsga nélküli ügyvédjelöltek alkotják a céhek több mint
háromnegyedét, hanem ügyvédek alkotják a többségét. Ilyenformán föl sem merül, hogy
problémát okozna az, hogy három ügyvédjelöltnél nem juthat több egy ügyvédre. Tehát ez
nem érv, államtitkár úr.

Viszont én azt gondolom, hogy önmagában a kétéves várakozási idő rosszabb, mint az
egy, tehát az, amit elmondtam a vitában, a plenáris ülésen, az fokozottan érvényes a kétéves
időtartamra az egyhez képes. És hogyha ennek ráadásul az az ára, hogy a színvonalat tovább
csökkentő rendelkezést kell mellé tenni ahhoz, hogy ez a kétéves szabály a kormány
álláspontja szerint érvényesíthető legyen, akkor azt gondolom, még inkább át kell gondolni a
kormánypárti képviselőknek azt, hogy ezt az egyéves szabályt föl kívánják-e kettőre emelni,
az egyéves várakozási időből valóban kettőt szeretnének-e csinálni.

Tehát ahhoz, hogy egy kevésbé rosszból egy rosszabb felé mozduljunk el, annak az az
ára, hogy még egy rossz rendelkezést hozunk, erről azt gondolom, hogy nem jó, és az előttünk
fekvő bizottsági módosító javaslat pedig pont ezt teszi. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Bizottság! Amennyiben nem tudunk továbblépni, le
fogom venni a napirendről a javaslatot. Kérdezem, hogy van-e még hozzászólás? Államtitkár
úrnak még megadom a szót, utána leveszem napirendről.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Elnök úr, mivel az előttünk fekvő módosító indítványokról együttesen tárgyalunk, ezért
szeretném azt kérni a kormánypárti képviselőktől, hogy támogassák azt a módosító indítványt,
amellyel az ügyvédi törvény 96/A § (3) bekezdése hatályát veszti. Azért támogassák, hogy a
kormány támogatni tudja a törvényjavaslatot.

ELNÖK: Igen, akkor most jön a határozathozatal, három darab szavazásról van szó.
Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja – szám nélkül, de – azt a
javaslatot, amelyik az ügyvédi tevékenységet is beszámítani rendeli el az elmondottak alapján.
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Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 22. Ki ellenzi? (Nincs jelentkező.) Ki tartózkodott?
(Szavazás.) Öt. Köszönöm.

Következik az a módosító javaslat, amelyben a joggyakorlatok időtartamát együttesen
kell figyelembe venni a szokásos számításnál. Kérdezem, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 22.
Ki az, aki ellenzi? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Öten.

A harmadik, amely tehát hatályon kívül helyezést javasol az ügyvédjelöltek számát
illetően. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 19 igen. Ki az, aki tartózkodott? (Nincs jelentkező.)
Ki ellenzi? (Szavazás.) Nyolcan. Köszönöm szépen, ez is megvan.

A mai bizottsági ülést befejeztük, legalábbis a reggelit, mert még nem tudjuk, mit hoz
a nap.

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 7 perc)

Dr. Balsai István
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika


