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(AIÜB-72/2010-2014.) 

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának 
2011. június 7-én, kedden, 9 óra 3 perckor  

az Országház főemelet 58. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 

                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 
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Napirendi javaslat  
 

1. A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a társasházakról 

szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3005. 

szám)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)   

 

2. A határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról szóló 

törvényjavaslat (T/3197. szám)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)   

 

3. Egyes jogállási törvényeknek az Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/3296. szám)  

(Lázár János és dr. Varga István (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)   

 

4. A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 

46/1994. (IX.30.) OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat (H/… 

szám)  

(Módosító javaslatok megvitatása előterjesztőként)  
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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. Bohács Zsolt (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)  
Dr. Varga István (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Dr. Lamperth Mónika (MSZP)  
Dr. Ipkovich György (MSZP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) dr. Balsai Istvánnak (Fidesz)  
Dr. Budai Gyula (Fidesz) dr. Varga Istvánnak (Fidesz)  
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)   
Dr. Szakács Imre (Fidesz) dr. Bohács Zsoltnak (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)  
Dr. Salamon László (KDNP) dr. Rubovszky Györgynek (KDNP)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) dr. Ipkovich Györgynek (MSZP)  
Dr. Steiner Pál (MSZP) dr. Lamperth Mónikának (MSZP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) dr. Gyüre Csabának (Jobbik)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Kardkovács Kolos helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 3 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok! Tisztelt Bizottság! Ismertetem a helyettesítéseket: Varga István Budai 
Gyulát, Mátrai Márta Gruber Attilát, Bohács Zsolt Szakács Imrét, Vas Imre Papcsák Ferencet, 
Horváth Zsolt Zsiga Marcellt, Rubovszky György Salamon Lászlót, Balsai István Cser-
Palkovics Andrást helyettesíti; egyelőre ezek vannak.  

A napirend annyiban módosul, hogy a házszabály-módosításhoz nem érkezett 
módosító javaslat, úgyhogy ezt levesszük a napirendről, tehát az írásban kiküldött napirendi 
javaslat 4. pontja elmarad. 

Kérdezem, a többi napirendi ponttal ki ért egyet. (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez 
egyhangú. 

A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a társasházakról szóló 
2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3005. szám); 
kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Hozzálátunk az 1. pont megvitatásához: a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. 
törvény, valamint a társasházakról szóló törvény megvitatása. Összesen három darab 
kapcsolódó módosító javaslat van a kiegészítő ajánlásban. 

Az 1. pont Gruber Attila képviselő úr javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Kardkovács Kolos vagyok, az NGM helyettes államtitkára. 
Az előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő tehát támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) Úgy látom, 

mindenki támogatja. Köszönöm. 
A 2. pontban Kupcsok Lajos képviselő úr javaslatával kapcsolatban a megjegyzés 

rovatot kérem, olvassák el. Két megjegyzés is van, az egyik a túlterjeszkedésre hivatkozik, a 
másik pedig az érdemi részre. A szakmai főosztály nem látja koherensnek a javaslatot a 
törvényjavaslattal. Ezzel kapcsolatban van-e észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Kérdezem, a tisztelt bizottság egyetért-e azzal az észrevétellel, amely szerint a javaslat 
nem házszabályszerű. (Szavazás.) Igen, ez egyhangú. Köszönöm szépen, akkor erről nem kell 
tovább szavazni. 

A 3. pont Gruber Attila javaslata.  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Az előterjesztő képviselője támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Ki támogatja Gruber Attila javaslatát? (Szavazás.) A bizottság 

egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen. 

A határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról szóló 
törvényjavaslat (T/3197. szám); kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

A 2. ponthoz bizottsági módosító javaslatot szeretnénk benyújtani, ha egyetért a 
bizottság vele. Ez nyelvhelyességi módosítás, vessző marad el, ha jól látom, és egybeírás-
különírás, egyebek vannak; nyelvtani hibák voltak benne. Mindenki áttanulmányozhatta. 
Államtitkár urat kérdezem. 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Az előterjesztő képviselője támogatja, elnök úr. 

 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja a benyújtandó bizottsági indítványt. Kérdezem, ki 

ért egyet azzal, hogy nyújtsuk be. (Szavazás.) Mindenki, köszönöm. 

Egyes jogállási törvényeknek az Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/3296. szám); kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

A jogállási törvényhez kapcsolódóan tegnap lezárták a részletes vitát. Képviselői 
beadvány nem volt, de a bizottságra hárul egy bizottsági módosító indítvány beadása. 
Államtitkár urat kérdezem, mi az álláspontja. 

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

Tisztelt Bizottság! A törvényjavaslat maga képviselői önálló indítvány, de a kormány nevében 
a tárca támogatja. 

 
ELNÖK: A tárca tehát támogatja. Az előterjesztők nevében kérdezem Varga képviselő 

urat. 
 
DR. VARGA ISTVÁN (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki az, aki 

egyetért azzal, hogy benyújtsuk ezt az indítványt ilyen formában. (Szavazás.) 16 igen. Ki az, 
aki ellenzi? (Szavazás.) 2 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás. Köszönöm, akkor 
benyújtjuk. (Dr. Gruber Attila megérkezik az ülésre.)  

Tisztelt Bizottság! Gruber Attila kedvéért mondom: éppen most fejeztük be a 
bizottsági ülést. (Derültség.)  

Tekintettel arra, hogy a jövő hétfőn ünnep van, keddre tervezünk ülést. Túl sok 
anyagunk nincs még, de ez nem jelent semmit. Úgy gondolom, kedden fél 11, 11 óra körül 
tartunk majd ülést. 

Addig is mindenkinek jó pihenést és szép pünkösdi ünnepeket is kívánok. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 10 perc)  
  

Dr. Balsai István 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


