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Napirendi javaslat  
 

1. Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló törvényjavaslat (T/4995. 

szám)  

(Lázár János, Gulyás Gergely, Kontur Pál, Balla Mihály, Kozma Péter, Gyopáros 

Alpár és Balla György (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)   

 

2. Egyes törvények alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 

(T/5001. szám)  

(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)   

 

3. Az igazságszolgáltatást érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 

(T/4276. szám)  

(Dr. Vas Imre és dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  

(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)   

 

4. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a 

gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a 

bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá az 

ezekkel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4922. 

szám)  

(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

5. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló törvényjavaslat (T/4863. szám)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  
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6. Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami 

kitüntetéseiről szóló törvényjavaslat (T/4988. szám)  

(Dr. Semjén Zsolt, dr. Rubovszky György, dr. Latorcai János és Pálffy István 

(KDNP) képviselők önálló indítványa)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

7. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és 

hatályát vesztő jogszabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5003. szám)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

8. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről:  

a) A közösségi tulajdon hatékonyabb védelméhez szükséges 

törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/4923. szám)  

(Dr. Schiffer András (LMP) képviselő önálló indítványa)  

b) A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 

46/1994. (IX.30.) OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat (H/4936. 

szám)  

(Szilágyi György és Novák Előd (Jobbik) képviselők önálló indítványa)  

c) A szocialista diktatúra idején politikai okból bebörtönzöttek részére járó 

juttatások emeléséről szóló határozati javaslat (H/4966. szám)  

(Korondi Miklós (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Salamon László (KDNP), a bizottság elnöke, valamint  
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Budai Gyula (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)  
Kozma Péter (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)  
Dr. Varga István (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Dr. Varga László (MSZP)  
Dr. Steiner Pál (MSZP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Pősze Lajos (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) megérkezéséig dr. Staudt Gábornak (Jobbik)  
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) dr. Salamon Lászlónak (KDNP), illetve 
dr. Varga Istvánnak (Fidesz)  
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) dr. Gruber Attilának (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz) Kozma Péternek (Fidesz)  
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Dr. Szakács Imre (Fidesz) Pősze Lajosnak (független)  
Dr. Varga István (Fidesz) megérkezéséig dr. Budai Gyulának (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz) dr. Rubovszky Györgynek (KDNP)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP) dr. Varga Lászlónak (MSZP)  
Dr. Lamperth Mónika (MSZP) dr. Steiner Pálnak (MSZP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) megérkezéséig dr. Staudt Gábornak (Jobbik) 
Dr. Staudt Gábor (Jobbik) távozása után dr. Gyüre Csabának (Jobbik)  
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Hazafi Zoltán főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Turcsán Katalin főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Farkasné dr. Gasparics Emese helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
Korondi Miklós országgyűlési képviselő (Jobbik)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 40 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Kérem képviselőtársaimat, foglalják el helyüket. Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, az 
ülésen részt vevő további meghívottakat. 

Ülésünket megnyitom. „Egyebeket” nem vettünk föl, ezért napirend előtt jelzem, 
képviselőtársaim számára most került kiosztásra két közjegyzői vezetőtől érkezett anyag. Az 
egyik Tóth Ádámtól, a Közjegyzői Kamara elnökétől, a másik Kapási Olgától, a Közjegyzői 
Kamara elnökhelyettesétől, a közjegyzőkre vonatkozó kérdéskörben. Erre tehát külön 
felhívom képviselőtársaim figyelmét. Továbbá képviselőtársaim számára még az ülés 
folyamán rendelkezésre fogjuk bocsátani Merczel Mónikának, a bizottság szakértőjének a 
választójogi törvénnyel kapcsolatosan készített szakvéleményét. Ezt azért mondtam el 
napirend előtt, mert „egyebek” címszavunk nincs. 

A napirendi javaslatomat az írásbelivel egyezően tartom fenn. A napirendi javaslathoz 
módosító javaslat nem érkezett.  

Határozathozatal előtt rögzítjük a helyettesítés rendjét: Molnár Attilát Kozma Péter, 
Papcsák Ferencet Vas Imre, Mátrai Mártát Gruber Attila, Cser-Palkovics Andrást Varga 
István, Bohács Zsoltot Turi-Kovács Béla, Vitányi Istvánt Rubovszky György, Szakács Imrét 
pedig Pősze Lajos helyettesíti.  

Határozathozatal következik. Ki ért egyet a napirendi javaslat elfogadásával? Az 
igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 15 igen szavazat érkezett, tehát a bizottság 
elfogadta, mégpedig egyhangúlag a napirendet. 

Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló törvényjavaslat (T/4995. szám); 
kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Az 1. napirendi pont az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 
törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megtárgyalása. Az 
előterjesztők képviseletében Kozma Péter fog nyilatkozni. A kormány képviseletében 
köszöntöm Répássy Róbert államtitkár urat. A kiegészítő ajánlás 10 pontból áll, pontonként 
haladunk. 

Az 1. pontban Rubovszky György képviselő úr módosító javaslata következik. 
Kérdezem az előterjesztőt. 

 
KOZMA PÉTER (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Általában 

mondanám, valamennyi módosító javaslattal kapcsolatban, hogy az előterjesztők még nem 
alakították ki álláspontjukat, ezt később írásban közöljük a bizottsággal.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Akkor kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, a kormány nem foglalt állást a módosító javaslatokról. Hagyományosan az 
országgyűlési képviselők jogállása, javadalmazása tekintetében a kormány nem nyilvánít 
véleményt. 

A tárcánk jelezné, ha alkotmányossági aggályok merülnének föl, de ilyen nincs a 
módosító javaslatok tekintetében.  

 
ELNÖK: Rubovszky György képviselő úr! 
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DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelt Bizottság! Én azért terjesztettem elő 
ezt a kapcsolódó módosító indítványt, mert a bizottság terjesztette elő azt a módosítást, hogy 
az alapilletményen felül további juttatásokban részesüljenek a képviselők bizottsági pótlék és 
egyéb címen, és úgy gondoltam, hogy ne az legyen, hogy emeljük a képviselői fizetést, hanem 
a belső igazságosság érdekében az alapösszeget csökkenteném 80 százalékkal, és 
gyakorlatilag a végeredmény közel az eredeti előterjesztésben foglaltakhoz alakul ki. 
Természetesen azzal, hogy aki több munkát vagy nagyobb munkaterhet visel, mint a többiek, 
az több juttatásban részesülne. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Vas Imre képviselő úr! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Tekintettel arra, hogy még az előterjesztők sem foglaltak 

állást, illetve a kormány sem alakította ki az álláspontját, én azt javaslom, hogy az 1., 2., 4., 
5., 7., 8., 9. javaslatoknál a bizottság adjon a módosító javaslatoknak egyharmadot, és majd az 
Országgyűlés bölcsességére bízzuk a végleges döntést ezekben a kérdésekben. 

 
ELNÖK: Annyit visszakérdeznék, képviselő úr, hogy ezek legalábbis egy koncepcióba 

illeszkednek, abba, amit Rubovszky képviselő úr mondott, nem? 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Rubovszky képviselő úrnak, illetve Tasó 

képviselőtársunknak van javaslata, abból az egyiket úgy ítélem meg, a 3-ast, hogy az nem 
támogatható személy szerint. Az összes többi, tehát Rubovszky képviselő úrétól eltérően Tasó 
képviselőtársunknak egy másik koncepciója van, azok egyébként részben összefüggenek. 

 
ELNÖK: Jó. Tehát akkor tárgyalás szempontjából nem komplikálom a dolgot, 

megyünk pontonként, és szavazunk. Mert így tudom értelmezni. Képviselő úrnak van egy 
javaslata az egyes pontokra vonatkozóan, aminek akkor van jelentősége, amikor odaérünk. 

Tehát ha nincs további hozzászólás, az 1. pontban Rubovszky képviselő úr javaslatát 
teszem fel szavazásra. Ki ért ezzel egyet? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 7 
igen. A bizottság nem támogatta, de mivel 15-en vagyunk jelen, egyharmad támogatást 
kapott. 

A 2. pont Tasó László képviselő úr javaslata. Az előterjesztők és a kormány 
nyilatkozatát már mindegyikre vonatkozóan hallottuk, ezt többször nem fogom megkérdezni. 
Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 7 
igen. A bizottság nem támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 

A 3. pont Tasó László képviselő úr javaslata. Hozzászólás? Gruber Attila kér szót. 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Kérdésem van az előterjesztőhöz. Nyilván két 

eleme van ennek, az egyik egy nyilvánvalóan felvállalhatatlan autóreklám, ami nem is 
kérdéses. A többi szövegrész, leszámítva az általam felolvasni nem kívánt, cseh gyártmányú 
gépcsodát – a többi sem támogatható? Vagy nincs erről vélemény? 

 
ELNÖK: Vas Imre! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Az az igazság, hogy támogatható lenne, de így nincs 

mérlegelési lehetőségünk. Csak a szövegről szavazhatnánk, így.  
 
ELNÖK: Ha további hozzászólás nincs, határozathozatal következik. Ki támogatja? 

(Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
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A 4. pont Tasó László képviselő úr módosító javaslata. Hozzászólás? (Nincs.) 
Határozathozatal következik. Ki támogatja? (Szavazás.) 7 igen. A bizottság nem támogatta, de 
egyharmad támogatást kapott. 

Az 5. pont Tasó László képviselő úr módosító javaslata. Hozzászólás? (Nincs.) 
Határozathozatal következik. Ki támogatja? (Szavazás.) 7 igen. A bizottság nem támogatta, de 
egyharmad támogatást kapott. 

A 6. pont Bödecs Barna módosító javaslata. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 
következik. Ki támogatja? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 7. pont Tasó László módosító javaslata. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 
következik. Ki támogatja? (Szavazás.) 7 igen. A bizottság nem támogatta, de egyharmad 
támogatást kapott. 

Jelzem közben, hogy Zsiga Marcell képviselő urat Horváth Zsolt képviselő úr 
helyettesíti. 

A 8. pont Tasó László képviselő úr módosító javaslata. Hozzászólás? (Nincs.) 
Határozathozatal következik. Ki támogatja? (Szavazás.) 7 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – 
Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 10 tartózkodás. A bizottság nem támogatta, de 
egyharmad támogatást kapott. 

A 9. pont Tasó László módosító javaslata. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 
következik. Ki támogatja? (Szavazás.) 7 igen. A bizottság nem támogatta, de egyharmad 
támogatást kapott. 

A 10. pont Szilágyi Péter képviselő úr módosító javaslata. Hozzászólás? (Nincs.) 
Határozathozatal következik. Ki támogatja? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot 
sem kapott. 

Ezzel a napirendi ponttal végeztünk. 

Egyes törvények alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5001. 
szám); döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról, első helyen kijelölt 
bizottságként 

Áttérünk a 2. napirendi pontra: egyes törvények alaptörvénnyel összefüggő 
módosításáról szóló T/5001. számú törvényjavaslat. Bizottsági módosító javaslat 
benyújtásáról kell döntenünk. Az előterjesztő a kormány, és a kormány jelzésére 
munkatársaink öt bizottsági módosító javaslatot készítettek elő. Mindenkinek kiosztásra 
kerültek ezek a módosító javaslatok. A módosító javaslatok különböző pontokat tartalmaznak, 
és mivel az előterjesztő javaslatára készültek ezek, nem nyilatkoztatom az előterjesztőt, 
nyilván egyetért vele… (Dr. Répássy Róbert jelentkezik.) – nem feltétlenül.  

Az elsőként említett módosító javaslat 81 pontból áll. Kérem tehát az előterjesztőt, 
nyilatkozzon erről az első csomagról. 

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

Elnök úr, csak segíteni szeretnék.  
 
ELNÖK: Nagy örömmel fogom venni. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Valóban kérjük a módosító javaslatok előterjesztését, illetve egyetértünk azok 
előterjesztésével.  

Szeretném önöket emlékeztetni arra, hogy a bizottság fogadott el egy olyan módosító 
indítványt az alaptörvény átmeneti rendelkezéseihez, amely 2014. január 1-jei 
hatálybalépéssel a bírákhoz hasonlóan az igazságszolgáltatás más állami szereplőire 
vonatkoztatva ugyanazokat az öregségi nyugdíjkorhatárra vonatkozó szabályokat rendeli el. 
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Most nem emlékszem fejből erre a módosító indítványra, de megkeresheti a tisztelt bizottság. 
És úgy gondoljuk, hogy az alaptörvény átmeneti rendelkezéseivel, amennyiben az 
Országgyűlés elfogadja ezeket a módosító javaslatokat, akkor összhangba kell hozni ezeket a 
szaktörvényeket is, tehát a közjegyzőkre és a bírósági végrehajtókra vonatkozó 
rendelkezéseket. Tehát mindaz, ami itt le van írva, nagyon fontos tudniuk, hogy 2013. 
december 31-én következik be, tehát több mint két év múlva, és kétéves átmeneti időt biztosít 
a törvény, amennyiben ezt a módosító javaslatot elfogadja a tisztelt Ház. 

 
ELNÖK: Bocsánat, államtitkár úr, ez a nyilatkozat a 81 pontos javaslatra vonatkozik? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem, elnézést, mert több módosító javaslat van. Az a baj, hogy nincsenek beszámozva; erről 
már beszéltünk korábban is. Ez a módosító javaslat úgy kezdődik, hogy a 20. alcíme a 
következő 26. §-sal egészül ki.  

 
ELNÖK: Államtitkár úr, azt szeretném kérni, hogy abban a sorrendben menjünk, 

ahogy vezetem az ülést. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Értettem, elnök úr.  
 
ELNÖK: Legfeljebb koordinálnunk kell, ezt tudomásul veszem. Nem az államtitkár úr 

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

Elnök úr, amint számomra is világossá válik, hogy milyen sorrendben haladunk (Derültség.), 
arra fogok nyilatkozni. 

 
ELNÖK: Jó; akkor megkérem munkatársaimat, konzultálják meg, hogy miről van szó. 

Addig technikai szünet. (Rövid szünet.) Rögzítjük, hogy Gaudi-Nagy Tamást Staudt Gábor 
képviselő úr helyettesíti. 

Államtitkár úr, tehát a 81 pontosként aposztrofált 1. számú csomagról – de ez az 1-es a 
saját, „házi bejáratású” számozásunk – nyilvánítson véleményt. 

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

Elnök úr, tehát a módosító javaslat előterjesztésével egyetértünk. 
 
ELNÖK: Van-e akadálya annak, hogy egyben tárgyaljuk a 81 pontot? Kér-e valaki 

külön tárgyalást? Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Csak annyi lenne 

majd a tiszteletteljes kérésem, hogy államtitkár úr néhány gondolatban majd felvezetné, hogy 
mik azok a kardinális módosulások. Egyébként tárgyalhatjuk egyben, csak ha erről 
kaphatnánk tájékoztatást. 

 
ELNÖK: Akkor megkérem államtitkár urat, hogy a kardinális módosulásokat 

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

Tisztelt Bizottság! A legfontosabb oka annak, hogy ilyen nagy terjedelmű módosító javaslatot 
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kell benyújtani még a határozathozatal előtt, az az a körülmény, hogy mióta a 
törvényjavaslatot benyújtotta a kormány, azóta az Országgyűlés fogadott el olyan sarkalatos 
törvényeket és más törvényeket is, amelyekkel a koherenciát meg kell teremteni. Itt jelen 
pillanatban most már azt is figyelembe vettük, nemcsak azt, amit a törvényjavaslat 
benyújtásakor szükséges volt átvezetni a jogrendszeren, hanem azokat a módosításokat is, 
amelyek az időközben elfogadott törvényekkel függnek össze, és mindezt természetesen az új 
alaptörvény hatálybalépésével összefüggő és annak a hatálybalépésével egyidejűleg szükséges 
módosításokat tartalmazzák. 

Nagyon sok jogszabályban nem történik más, mint ami egyébként a törvényjavaslat 
eredeti célja volt: a Magyar Köztársaság elnevezése Magyarországra változik; az alkotmány 
elnevezés alaptörvényre változik, s a többi, s a többi. De természetesen ezen túlmenően is 
vannak benne olyan pontok, amelyek a koherenciát teremtik meg az időközben elfogadott 
módosításokkal.  

Ha Staudt képviselő úr kéri és megjelöli azt a részt, amelyet részletesebben szükséges 
megmagyaráznunk, akkor nagyon szívesen kísérletet teszünk erre. 

 
ELNÖK: Staudt képviselő úr kért és kap szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Akkor úgy kérdezem, van-e olyan rész, amelyik 

nem koherenciazavar kiküszöbölésére vagy korábban elfogadott törvényeknek a beépítésére 
irányul, hanem nóvum az anyagban.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, csak jelzem, hogy azt kérdez természetesen, amit akar, de jelen 

pillanatban arról van szó, hogy bizottsági módosító javaslatot nyújtsunk be, nem zárószavazás 
előkészítéséről van szó. (Dr. Staudt Gábor: Jó, de hát nincsenek illúzióim.) Semmi probléma 
nincs. 

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

Meg tudom erősíteni, amit elnök úr mond. Tehát most még nem arról van szó; a módosító 
indítvánnyal szemben nem az az elvárás, hogy csak  a koherenciazavart orvosolja. (Dr. Staudt 
Gábor: Köszönöm.) Ennél tágabb értelemben vett összhang megteremtéséről is szó van. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Varga István képviselő úr! 
 
DR. VARGA ISTVÁN (Fidesz): Úgy tudom összefoglalva jellemezni, hogy ebben 

semmi turpisság nincs, hidd el! (Derültség. – Dr. Staudt Gábor: És ha átolvasom, akkor sem 
találok benne… Jó, meglátjuk, felírom.) 

 
ELNÖK: A lényegre törő felszólalás mintapéldája volt a képviselő úr felszólalása.  
Ha nincs további hozzászólás, az egyben tárgyalást nem kifogásolta senki; gondolom, 

az együtt történő határozathozatalt sem kifogásolja senki. (Nincs ilyen jelzés.) Akkor 
határozathozatal következik.  

Kérdezem, ki ért egyet azzal, hogy ezt a 81 pontos módosítócsomagot az 
alkotmányügyi bizottság előterjessze. Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 17 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság 
a módosító javaslatot előterjesztette. 

A következő egy 79 pontból álló csomag. Kérdezem az előterjesztőt. Mindegyik 
javaslatra egyébként vonatkozik, hogy a kormány jelzésére készítették munkatársaink, de 
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változások lehetségesek, tehát azért meg fogom kérdezni az előterjesztőt, hogy a felvetésük 
alapján készült javaslattal ebben a formában, ahogy itt van, egyetért-e. Államtitkár úr? 

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

Elnök úr, ennek a módosító javaslatnak az előterjesztését is támogatjuk, sőt kérjük. Ennek a 
csomagnak kifejezetten az az oka, hogy a jogrendszeren át kell vezetni a bíróságok 
elnevezésének változását. Tehát ahol a törvény eddig Legfelsőbb Bíróságot említett, ott a 
Kúriát kell majd a jövőben érteni, megyei bíróság esetén törvényszéket, és a többi, és a többi. 
Tehát ez az új bírósági szervezeti törvénnyel összefüggő módosításokat tartalmazza.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Látom, hogy a csomagban tárgyalást itt sem kifogásolják 

képviselőtársaim. 
Hozzászólás? Turi-Kovács Béla képviselő úré a szó. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): (A képviselő nem kapcsolja be a mikrofont, 

ezért a jegyzőkönyvvezetés számára csak töredékesen hallható.) A közjegyzőknél szeretném, 
ha szólnának… …nem tudom követni. (Derültség.) 

 
ELNÖK: Hétfőn, képviselő úr, akkor lesz napirenden, ha elfogadja a bizottság majd a 

hétfőre javasolt napirendünket. Mert az zárószavazás előkészítése. (Dr. Turi-Kovács Béla: 
Köszönöm.)  

Ha nincs további hozzászólás, határozathozatal következik. Kifogásolja-e valaki az 
együttes határozathozatalt a 79 pont felett? (Nincs ilyen jelzés.) Nem. 

Kérdezem, ki támogatja ennek a 79. pontból álló csomagnak az előterjesztését. Az 
igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 17 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság ezt a javaslatcsomagot is előterjesztette. 

Következik egy egyetlen pontból álló javaslat, amely a törvényjavaslat 15. alcímének 
a módosítására irányul, továbbá meg fog jelenni egy új 19. § is, és módosul a 20., 21., illetve 
bocsánat, a számozások is változnak, és ennek megfelelően van egy új 20. §, és a módosított 
szám szerint a 19-es 21., a 20-as pedig 22. § lesz. Azért írtam körül, mert nincs számozva ez a 
javaslat, tehát az azonosíthatóság érdekében tettem. 

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

Elnök úr, egyetértünk a módosító javaslat előterjesztésével, sőt kérjük is. Szintén az 
alaptörvény végrehajtása érdekében az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényen 
vezetjük át a január 1-jétől megváltozott alkotmányos rendelkezéseket. Tehát az új 
alaptörvényben szereplő, mégpedig a képviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó 
rendelkezéseket. Emlékeznek rá talán, hogy például új megszűnési ok, ha az országgyűlési 
képviselő egy éven keresztül nem vesz részt az Országgyűlés munkájában; ez kerül most a 
képviselői jogállási törvénybe, ez is és más összefüggő kérdések. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslat előterjesztését? (Szavazás.) 20 igennel, egyhangúlag megszavazta a 
bizottság a javaslat előterjesztését. 

Egy 4 pontból álló módosítójavaslat-csomag következik. Mindenki előtt ott van, nem 
ismertetem; azonosítható, mert ez 4 pontból áll. Kérdezem az előterjesztőt. 

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

Elnök úr, egyetértünk a módosító javaslat előterjesztésével, sőt javasoljuk. 
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Ahogy az előbb már említettem egy más pontnál, ez a közjegyzői és a végrehajtói 
nyugdíjkorhatárral összefüggő módosítás. Amennyiben az alaptörvény átmeneti 
rendelkezéseit az Országgyűlés elfogadja, amely 2014. január 1-jétől a bírákra vonatkozó 
öregségi nyugdíjkorhatári szabályokat, pontosabban a szolgálati jogviszony megszűnésének 
szabályait kiterjeszti az igazságszolgáltatás egyéb állami szereplőire is, úgy a közjegyzőkre és 
a bírósági végrehajtókra is ki kell terjeszteni. Ezeknek a részletszabályait tartalmazza a 
közjegyzői törvényben és a bírósági végrehajtási törvényben. 

 
ELNÖK: Megadom Turi-Kovács Bélának a szót, mert korrigálni is kell, amit az előbb 

közbevetettem, bár kérdésem is van. Államtitkár úr, a közjegyzőkkel kapcsolatosan az 5005. 
javaslat is tartalmaz ezek szerint rendelkezést, és a mostani is, mert ez az 5001-es, amelyet 
tárgyalunk. Tehát hogyan néznek ki ezek a rendelkezések egymáshoz képest?  

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

Elnök úr, az 5005-ös maga az alaptörvény átmeneti rendelkezéseiről szóló törvény, amely 
alkotmányerejű törvény, tehát az alaptörvény része, az alaptörvénnyel azonos megítélés alá 
esik. Tehát az alaptörvény átmeneti rendelkezése mondja ki azt az átmeneti, vagy inkább 
értelmező rendelkezést, hogy az igazságszolgáltatásban a bírákhoz hasonlóan a többi állami 
kinevezettre is vonatkoznak ezek a szabályok. És ennek a végrehajtása történik meg ebben a 
most benyújtandó módosító javaslatban, amely nem az alaptörvény átmeneti rendelkezéseit, 
hanem az átmeneti rendelkezésekkel összefüggő közönséges törvénymódosításokat 
tartalmazza.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Körülbelül értem. Turi-Kovács Béla képviselő úré a szó. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Most már, hogy kiderült, hogy ma tárgyaljuk, 

így megnyugodva látom, hogy ez a mai napirenden van, támogatom a javaslatot. Nem azért 
kértem szót, mert nem akartam; talán a 2014-et tartom egy kicsit hosszúnak. 

Az pedig, ami itt az indokolásban van, amely a munkateherre és egyebekre 
vonatkozik, okot ad arra, amit már számtalanszor elmondtam, hogy ezen igen könnyen lehet 
segíteni: kicsit bővíteni kell a közjegyzői létszámot. Azt a hosszú évek óta zárt számot helyes 
lenne, ha fölülértelmeznénk (Többek: Így van!), és ennél lényegesen könnyebben lehetne 
megoldani a munkaterhet.  

Egyébként az alapelv nyilvánvalóan nem lehet más, hiszen ez a két terület kifejezetten 
állami jellegű feladatokat lát el, olyan állami jellegű feladatokat, ami nagyjából-egészében a 
bírósági tevékenységek kiegészítését jelenti. Osztozni kell tehát ugyanabban a sorsban, mint 
ami a bíróságokat érinti. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt Gábor képviselő úr! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor ha jól értem, ha 

esetleg fölfelé módosul az öregségi nyugdíjkorhatár a jövőben, az kihat erre is? Tehát ha ez 
esetleg módosításra kerül, akkor ez lehet 65 év vagy 70 vagy 100, vagy ha húsz év múlva 
fölemelik 150 évre, nem tudom. Ez tehát az első kérdés. 

A másik meg inkább egy vélemény, hogy valóban, én is úgy gondolom, hogy ezt a 
területet felül kellene vizsgálni. Már csak azért is, mert egyrészt az ügyek gyorsabb vitele 
érdekében, akár a közjegyzőkhöz az elmúlt időszakban került fizetési meghagyásos eljárásra 
gondolok, de több vita volt a bírósági végrehajtók különleges szerepének megvizsgálása 
kapcsán is; úgyhogy azt támogatni tudjuk, hogy ez a jövőben felülvizsgálatra kerüljön. 

Köszönöm. 



- 15 - 

 
ELNÖK: Az előterjesztő válaszol, utána Varga István következik. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, egyrészt teljesen paralel a szabályozás a bírákra vonatkozó szabállyal, tehát úgy 
változik az öregségi nyugdíjkorhatár, ahogyan a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 
változik. Ugyebár emlékszünk rá, hogy ez sávosan, félévenként emelkedik, és ha jól 
emlékszem, egyes számítások szerint 2018-ra éri el mindenkinél a 65. életévet. Tehát 2018-
ban már nem lesz olyan érintett bíró vagy közjegyző vagy végrehajtó, akinél a 65 év alatti 
életkor lenne a nyugdíjba-vonulási idő. Csak hogy értsék: van egy nyugdíjszabály, amely 
kimondja, hogy minden évjáratban kire milyen nyugdíjba-vonulási életkor vonatkozik, ezt 
tekinti a törvény általános öregségi nyugdíjkorhatárnak, és ez az általános öregségi 
nyugdíjkorhatár néhány év múlva minden munkavállalónak 65 éves életkorra beáll. Nem 
tudom, ez a magyarázat elfogadható-e. (Dr. Staudt Gábor: Jó.)  

Annyit még azért hozzátennék, hogy a bírósági végrehajtóknál jelenleg is 65 év, tehát 
nem az általános öregségi nyugdíjkorhatár, hanem pontosan, egzaktul 65 év jelenleg ez a felső 
korhatár. Tehát ha 2014-ben lép majd hatályba ez a rendelkezés, akkor azt gondolom, néhány 
olyan végrehajtót érinthet, aki még a 65 évnél egy vagy két évvel fiatalabb, és mégis érinti a 
nyugdíjba vonulás. Egyébként mindenki más számíthatott a végrehajtóknál arra, hogy 65. 
életévig tart a végrehajtói szolgálat. 

A közjegyzőknél nem így van. A közjegyzőknél úgy van jelen pillanatban, mint a 
bíráknál, tehát ott a 70. életév volt a felső korhatár. 

 
ELNÖK: Varga István képviselő úré a szó. 
 
DR. VARGA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót. A közjegyzőkkel kapcsolatos 

numerus clausus már régóta anakronizmus, úgyhogy én azt gondolom, mivel ilyen sehol 
nincs, ezt valóban meg kellene szüntetni.  

Ami pedig a fizetési meghagyásokat illeti, ez az én számomra mint gyakorló ügyvéd 
számára teljesen világossá vált, hogy a közjegyző kartársak ezzel az újabb hatalmas feladattal 
nem tudnak megbirkózni, mert van, akinek egy év szükségeltetik ahhoz, hogy kiadjon egy 
fizetési meghagyást. Ebből következik, hogy ezt a nagy munkaterhet le kellene venni a 
vállukról, vagy legalábbis részben át kellene gondolni, államtitkár úr, hogy ez nem sikerült. 
És ott vannak a bírósági titkárok, a bíróságok – miért nem a bírósági titkárok csinálják ezt a 
dolgot? Ez egy klasszikus feladat, ez nem közjegyzői feladat! Úgyhogy én azt gondolom, ezt 
át kellene gondolni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Államtitkár úré a szó. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Mondjuk, részben ez most nem tárgya ennek az előterjesztésnek, de azt azért szeretném 
megjegyezni, hogy az a kifejezés, hogy numerus clausus, azért nem értelmezhető ebben az 
összefüggésben, mert most gondoljanak csak bele: ha a közjegyzői pályát úgymond 
felszabadítanánk, akkor milyen rendben intéznék a közjegyzők a hagyatéki eljárást? 
Mindegyik közjegyző intézhetne hagyatéki eljárást? Esetleg egymás kezéből kapkodnák ki a 
hagyatéki eljárásokat? Vagy mi lenne ennek a rendje? Ugyanígy ez a helyzet a fizetési 
meghagyással, annak is illetékességi szabályai vannak, hogy melyik közjegyzőhöz tartozik.  
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Tehát a közjegyző mégsem ügyvéd, hogy szabadon választható a közjegyző, hanem 
van egy illetékességi fő szabály, hogy a közjegyzőhöz milyen ügy tartozik, az ügyfeleknek a 
lakóhelye szerinti, vagy más meghatározás szerinti. 

 
ELNÖK: Ha nincs további hozzászólás, úgy értelmezhetem a dolgot, hogy a 4 pontot 

együtt tárgyaltuk? (Nincs ellenvetés.) Igen. Akkor hozható a 4 pontban a határozat is 
együttesen. Előtte azonban rögzítjük, hogy Lamperth Mónikát Steiner Pál helyettesíti. 

Kérdezem, előterjeszti-e a bizottság ezt a 4 pontból álló határozatot. Az igenlő 
szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen. A bizottság úgy döntött, hogy előterjeszti ezt a 
csomagot.  

Egy 9 pontos csomagunk van még ehhez a törvényjavaslathoz. Kérdezem az 
előterjesztőt. 

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

Egyetértünk a módosító indítvány előterjesztésével. 
 
ELNÖK: Egyetért a javaslat előterjesztésével. Úgy látom, az együttes tárgyalást nem 

kifogásolja senki, akkor együttesen vitatjuk meg. A hozzászólások lehetőségét nyitom meg. 
(Nincs jelentkező.) Hozzászólásra senki nem jelentkezett; gondolom, az együttes döntést sem 
kifogásolja senki. 

Határozathozatal következik. Ki támogatja ennek a 9 pontos javaslatnak az 
előterjesztését? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság tehát úgy döntött, hogy ezt a 9 pontos 
javaslatot előterjesztjük. 

Az Országgyűlés előtt van egy T/5001/30. irományszámú kiegészítő ajánlás, amelyben 
a mi véleményünk is természetesen feltüntetésre került, hiszen első helyen kijelölt bizottsága 
vagyunk ennek a törvényjavaslatnak. Azonban a kiegészítő ajánlás 4., 5. és 6. pontja 
tekintetében a módosító javaslat már a bizottsági ülésünk után érkezett. Erről tehát nem 
alakítottunk ki eredetileg állásfoglalást, és ezt mint első helyen kijelölt bizottságnak most 
pótolnunk kell, és aztán ez az állásfoglalás majd utólag bekerül a második kiegészítő 
ajánlásba.  

Először tehát a 4. pontra térünk rá: a kulturális bizottság módosító javaslata, amely a 
törvényjavaslatot új 147. §-sal javasolja kiegészíteni. Kérdezem az előterjesztő álláspontját. 

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

Nem értünk egyet a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem ért egyet vele, a kulturális bizottság ülésén pedig még 

nem foglalt állást.  
Közben jelzem, hogy Bárándy Gergely képviselő urat Varga László képviselő úr 

helyettesíti. 
Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. 

A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Állásfoglalást kell kialakítanunk még e javaslat kapcsán arról, hogy igényli-e a 

minősített többségű döntést a módosító javaslat. Munkatársaink azt jelzik, hogy az 
alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése értelmében erre igenlő válasz adása felel meg a szakmai 
helyességnek.  

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

Elnök úr, az NMHH szervezetére vonatkozó szabályok valóban sarkalatosnak minősülnek. 
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Most őszintén szólva nem tudtam így szétválogatni a hosszú módosító javaslatból, hogy 
melyek azok a részei, amelyek kétharmadosak. De ha módosító indítványként egyben szavaz 
róla az Országgyűlés, akkor biztos, hogy kétharmados szavazást igényel. 

 
ELNÖK: Igen, mi nem választhatjuk szét. Köszönöm államtitkár úr jelzését, ez fontos 

volt. Mi nem tudjuk széttagolni a módosító javaslatot, csak az előterjesztő tudja ezt megtenni; 
vagy ha azonosulnánk vele, akkor éppen mi is megtehetnénk, hogy egy kapcsolódó módosító 
javaslattal szétvágjuk. De mivel mi nem támogattuk a javaslatot, döntenünk kell a 
kétharmadról így, ahogy van.  

Ki ért azzal egyet, hogy ez kétharmados többségű döntést igényel? (Szavazás.) 18 
igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás; 
többen nem vettek részt a határozathozatalban. Tehát a bizottság úgy foglalt állást egyértelmű 
többséggel, hogy a javaslat kétharmados döntést igényel.  

Az 5. pont következik, a kulturális bizottság módosító javaslata. Szintén kiegészítésre 
irányul a módosító javaslat, és majd ugyancsak állást kell foglalnunk az elfogadásához 
szükséges döntés mértékéről, hogy minősített-e vagy sem. Először azonban érdemben 
kérdezem az előterjesztő álláspontját. 

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

Elnök úr, szeretném összefüggésbe hozni az előző módosító javaslattal az álláspontunkat. Az 
előző módosító javaslatot azért nem támogattuk, mert ott a tárcánk megítélése szerint 
alkotmányossági aggályok merülnek fel. Itt érdemben nem kívánok állást foglalni, de jelzem, 
hogy ezzel a módosító javaslattal szemben nem merülnek fel alkotmányossági aggályok. Az 
előző módosító javaslatnál kifejezetten felmerültek ilyenek, ennél a második módosító 
javaslatnál nem. 

Nem tudok tehát még csak tárcaálláspontot sem közölni itt. 
 
ELNÖK: Értjük. Mint előterjesztőtől örültünk volna annak, ha van valamilyen 

állásfoglalás – de nekünk döntést kell majd hozni. 
Hozzászólás van-e? (Nincs.) Akkor határozathozatal következik. Ki támogatja a 

módosító javaslatot? (Szavazás.) 15 igen. A bizottság támogatta a módosító javaslatot. 
Abban is kérek állásfoglalást, hogy ez is minősített többségű elfogadást igényel-e vagy 

sem. Ki ért egyet azzal, hogy kétharmados többséget igényel? Az igenlő szavazatokat 
számolom. (Szavazás.) 18 igen. Tehát a bizottság úgy foglalt állást, hogy a jelen lévő 
képviselők kétharmadának szavazata szükséges az elfogadáshoz. 

A 6. pont következik, szintén a kulturális bizottság módosító javaslata. Ugyancsak 
állásfoglalást igényel majd az elfogadásához szükséges szavazatmérték. 

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

Elnök úr, az a probléma, hogy nem tudtunk állást foglalni a javaslatról, olyan későn ismertük 
meg. Nem tudok róla nyilatkozni. Úgy látom, máskor is előfordul, hogy azt tartalmazza az 
ajánlás, hogy az előterjesztő nem foglalt állást – ennél maradunk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tudomásul vettük, államtitkár úr. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 12 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta a javaslatot. 

Kérdezem, egyetért-e a bizottság azzal, hogy a jelen lévő képviselők kétharmadának a 
szavazattöbbségét igényli ez a módosító javaslat. Az igenlő szavazatokat számolom. 
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(Szavazás.) 16 igen. A bizottság tehát úgy foglalt állást, hogy minősített többség 
szükségeltetik. 

(Dr. Gaudi-Nagy Tamás megérkezik az ülésre.)  
A következő a helyzet még ezzel a törvényjavaslattal kapcsolatban. Van egy második 

kiegészítő ajánlás, képviselőtársaim, amely 11 pontból áll. Ebből a 11 pontból a 3. pontot az 
emberi jogi bizottság terjesztette elő; ezzel a javaslattal kapcsolatban munkatársaink nem 
vetnek fel Házszabályt érintő problémát.  

Az 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. számú javaslat a Mezőgazdasági bizottság 
javaslata. A Mezőgazdasági bizottság nem kijelölt bizottság. Az a munkatársaink jelzése, 
hogy a határidőn túl nyújtották be a javaslatot, vagyis nem házszabályszerű a munkatársaink 
jelzése szerint. Azt javaslom, hogy először a házszabályszerűség kérdésében foglaljunk állást, 
mert ha nem házszabályszerű, akkor érdemben nem fogjuk vizsgálni. 

A házszabályszerűség kérdésében van-e akár a kormány képviselőjének, akár másnak 
hozzászólása? Gaudi-Nagy Tamás! 

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A kollégák, ahogy látom, feljegyzést 

készítettek, megjegyzést írnak, és „határidőn túl érkezett” kategóriát jeleznek. De ha jól 
látom, ez a jelzet csak az 1-esre vonatkozik, mert a 2-esnél már nem látok ilyen jelzetet. 
(Többen: Ezek összefüggő javaslatok.) Akkor magyarul mindegyikre vonatkozik? (Igen.) 
Pedig a végrehajtási törvénnyel kapcsolatos rész elég fontos lenne. (Az ajánlás lapozgatása 
közben:) De nem tudok meggyőződni arról, hogy most valóban határidőn túl nyújtották-e 
be… (Közbeszólásra:) Ezt a 2-eset? 

 
ELNÖK: Képviselő úr, mondja el a felszólalását! És utána hozzászólások lesznek. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Jó, rendben. Én tehát tájékoztatást szeretnék 

kérni arról, hogy például a 2. számon szereplő, az ajánlás 2. pontja szerinti javaslat, akkor ha 
jól értettem, az alkotmányügyi bizottság benyújtja vagy benyújtotta… Tehát én azt javaslom, 
hogy foglalkozzunk ezzel érdemben, mert úgy tűnik nekem, hogy ez egy jó javaslat, úgyhogy 
ezt kár lenne elveszejteni, azért, ha elkésett. Ennyi. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Vas Imre képviselő úr hozzászólása következik. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Ha Gaudi képviselőtársam felkészülten 

jött volna a bizottság ülésére, akkor látta volna, hogy ezt már benyújtottuk. 
Az pedig, hogy nem kijelölt bizottság, az is egyértelmű, merthogy jelenleg arról 

vitatkozunk, hogy házszabályszerűen nyújtotta-e be a Mezőgazdasági bizottság a javaslatot. 
Az a bizottság pedig egyértelműen nem kijelölt bizottság, így szerintem a dolognak erről a 
részéről vitatkozzunk. És ha Gaudi képviselőtársam felkészületlenül jön a bizottsági ülésre, 
akkor kérem, hogy a bizottság munkáját ezzel ne tartsa föl. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Turi-Kovács Béláé a szó. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Lehet, hogy abszolút nem 

vagyok felkészülve, de attól sem lesz még ez az egész eljárás jogszerű!) Képviselő úr, ha hozzá 
kíván szólni, szíveskedjék… (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Tisztességtelen és aljas eljárási 
rendszert követtek!) Képviselő úr… (Dr. Gaudi-Nagy Tamás dr. Vas Imréhez: Ezt 
huszonegyedszer is elmondhatod, harmincadszor is, hogy nem vagyok felkészülve…) 
Képviselő úr, rendre utasítom! (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Utasítson rendre, jó!) Rendre 
utasítom! Nem lehet itt közbekiabálni! (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Igen, és ilyet sem lehet 
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csinálni, amit önök csinálnak törvényalkotás címén!) Képviselő úr, tartsa magát a 
Házszabályhoz! (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Önök is!)  

Turi-Kovács Béláé a szó. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Megerősíteni szeretném, amit itt az előbb 

hallottunk, tudniillik álláspontom szerint sem házszabályszerű. Másrészt pedig azért sem 
támogatnám, hogy így kerüljön ide elénk, mert ezek olyan horderejű kérdések, amelyek 
meggyőződésem szerint messze szélesebb körű támogatást és szélesebb körű tárgyalást is 
igényelnének. Következésképpen örüljünk neki, hogy nem házszabályszerű. Tehát én a 
magam részéről ezt támogatom. 

 
ELNÖK: További hozzászólás a házszabályszerűséghez? (Nincs.) Van-e kifogás, hogy 

együttesen döntsünk az érintett pontok házszabályszerűségéről? (Nincs.) Akkor 
határozathozatal következik. 

Ki ért azzal egyet, hogy az ezekben az ajánlási pontokban foglalt, mezőgazdasági 
bizottsági javaslatok nem felelnek meg a Házszabálynak? Az igenlő szavazatokat számolom. 
(Szavazás.) 15 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 
tartózkodás. A bizottság kimondta, hogy ezek a javaslatok nem házszabályszerűek. 

Áttérünk a 3. pont alatt az emberi jogi bizottság módosító javaslatára. Kérdezem az 
előterjesztőt. 

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

Tisztelt Bizottság! Amennyiben az Alkotmánybíróság az egyházi törvénnyel kapcsolatos 
beadványokat elutasította, akkor van értelme ennek a módosító indítványnak. Amennyiben 
nem, úgy semmi értelme nincs. Eme talányos megállapításomat jegyzőkönyvön kívül esetleg 
szívesen ki tudom egészíteni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) A bizottság nem támogatta. Nincs jelentősége az egyharmadnak, mert 
bizottsági módosító indítvány, tehát így is, úgy is szavazunk róla. 

Megállapítom, hogy ennek a napirendi pontnak a végére értünk, ezt lezárom. 

Az igazságszolgáltatást érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/4276. szám); döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról 

Áttérünk az igazságszolgáltatást érintő egyes törvények módosításáról szóló T/4276. 
számú törvényjavaslattal kapcsolatosan bizottsági módosító javaslat benyújtásának 
megvitatására. Az előterjesztők Vas Imre és Papcsák Ferenc. Vas Imre fogja ellátni az 
előterjesztő képviseletét.  

A kormány felvetésére készítették elő munkatársaink ezt a bizottsági módosító 
javaslatot. A javaslat három pontból áll. Először az előterjesztőt kérdezem, aztán a kormányt. 
Vas Imréé a szó. 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Az előterjesztők támogatják a módosító javaslat 

benyújtását. 
 
ELNÖK: Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

tárcánk egyetért a módosító javaslat benyújtásával. 
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ELNÖK: Van-e kifogás a három pont együtt tárgyalásával szemben? (Nincs.) 

Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úré a szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Ez a javaslat 

ismerős rendelkezés, hiszen korábban mi már ezt vitattuk és támadtuk, és most, ha jól 
érzékeljük – kérem államtitkár urat, erősítsen meg vagy cáfoljon –, próbálva itt követni az 
eseményeket, ezek szerint mégsem kerül bele a választottbírósági törvénybe az, hogy nincs 
helye választottbírósági eljárásnak például az állam vagy állami szervek részvételével 
működő ügyek esetén.  

Másrészt pedig az indokolást én eléggé szűknek érzem. Nyilván itt egy jogalkotói, 
jogpolitikai irányváltásról van szó, gondolom én, vagy erre következtetek. Akkor mégis mi 
volt ennek az oka? Mert ezt a javaslatot – már emlékszem is egyébként – az úgynevezett 
kiemelt ügyekkel kapcsolatos gyorsító csomagban szavazta meg a Ház, én legalábbis így 
emlékszem, és tudom, hogy mi ezt vitattuk. Biztos vagyok benne, hogy felszólalásokban én 
ezt elleneztem is, hogy ez a rendelkezés bekerüljön. Most viszont kérdezem akkor tisztelettel, 
mi az oka annak, hogy ez akkor most mégiscsak elmarad. Ennek valami racionális oka kell 
hogy legyen.  

És mielőtt még Vas Imre képviselőtársam elmondja, hogy miért nem készültem föl a 
mai ülésre, huszonhatodszorra is, annyit azért hadd jelezzek, hogy az elnök úr által 
hivatkozott vaskos csomag, tehát a T/5001-eshez benyújtott bizottsági módosító javaslatok 
füzére, ha jól látom, keltezését tekintve ezek 15-ei javaslatok, illetve itt egyes kollégák úgy 
tájékoztattak, hogy ezt most kapták meg kézhez. Tehát mondjuk, itt az előzetes felkészülés 
hatékonysága, hogy mondjam, viszonylag visszafogott ezekben az ügyekben, hiszen mi nem 
vagyunk abban a helyzetben, hogy áttekintsük az iratokat. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Csak annyit mondanék – aztán ha még valaki hozzá kíván szólni –, ebben 

elnökként intézkedtem, hogy számos jogtudós egy közös állásfoglalással kereste meg a 
bizottságot, amelyet képviselőtársaim megkaptak. Tíz személyre emlékszem, akik ezt aláírták, 
mondjuk, a jogtudománynak és ennek a témakörnek a jeles ismerői. Én csak feltételezem, 
hogy az ő véleményük megfontolása eredményeként vetődött fel ennek a módosító 
javaslatnak az elkészítése. 

Vas Imre képviselő úr kért szót. Tessék! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Gaudi képviselőtársam figyelmét arra hívom föl, hogy ez 

még nem egy elfogadott törvény. Ha idefigyelne, ha kérdezett, akkor nagyon szépen 
megköszönném… Ez még nem egy elfogadott törvény, ennek a törvénynek lement az 
általános és a részletes vitája, de a módosító javaslatokról még nem szavaztunk. Így van mód 
bizottsági módosító indítvány benyújtására, ami valóban arra vonatkozik, hogy az 1. §-t, 
amely arra vonatkozott, hogy a magyar állam, helyi önkormányzat, költségvetési, központi 
államigazgatási szerv és ezek többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok nem 
fordulhattak volna, nem köthettek volna ki kiemelt ügyekben választottbírósági eljárást, ezt az 
1. §-t elhagyni javasoljuk a törvényből. Az indokokat már az elnök úr elmondta. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Örülünk neki, hogy ez 

kivételre kerül. Ezt már rögtön elmondtuk, amikor itt a bizottság elé került. És hogy ezek a 
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nagyon komoly jogtudósok, akik, azt hiszem, Magyarország legnagyobb jogtudósai, és 
aláírták azt a beadványt, amelyet a bizottsághoz eljuttattak, pont erre vonatkozólag, hogy ez a 
jogrendszerben gondokat okozhat, ha ebben a formában elfogadásra kerül, örülünk neki, hogy 
győzött a józan belátás, és ez kivételre kerül. Ez egy szép példája lehet annak, hogy a 
jogtudósoknak vagy akár az ellenzéknek vagy bárkinek a véleménye számíthat, és azt 
figyelembe veszik. Reméljük, hogy sok ilyen lesz még a jövőben. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Én ehhez csak azt teszem hozzá, hogy szerintem erre sokszor sor kerül, csak 

nem mindig ünnepeljük meg így. (Derültség.)  
Vas Imre képviselő úr mint előterjesztő még szót kap, aztán azt javaslom, hogy 

döntsünk, mert ha jól látom, ritka egyetértés uralkodik ebben. Megelőlegezem, hogy 
egyhangúlag fogjuk elfogadni ezt a javaslatot. Vas Imre képviselő úré a szó. 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. A megalapozott és kellően alátámasztott 

érveket mindig figyelembe vettük. (Derültség az ellenzéki képviselők részéről. – Közbeszólás 
ugyanonnan: Ja, igen!)  

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor ha nincs további hozzászólás, határozathozatal 

következik. Ki támogatja, hogy ezt benyújtsa a bizottság? (Szavazás.) 18 igen. Hát, egyhangú 
nem volt, de nagy többséget kapott a javaslat. Tehát a bizottság ezt a módosító javaslatot 
előterjeszti. 

Ezzel a 3. napirendi pontunk megtárgyalását befejeztük. 

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról 
és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4922. szám); döntés bizottsági 
módosító javaslat benyújtásáról, első helyen kijelölt bizottságként 

Áttérünk a 4. napirendi pontra: a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. 
évi XLIX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a 
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, 
továbbá az ezekkel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/4922. számú 
törvényjavaslattal kapcsolatos bizottsági módosító javaslat benyújtására kerül sor. A 
törvényjavaslat előterjesztője a kormány, és a kormány kérése alapján készítették elő 
munkatársaink a 39 pontból álló módosítójavaslat-csomagot. 

Először megkérdezem a kormány képviselőjét, hogy így, ebben a formában támogatja-
e, hogy a bizottság a csomagot előterjessze. 

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

Elnök úr, igen, kérjük a módosító javaslat előterjesztését, egyetértünk vele. 
Annyit magyarázatul szeretnék elmondani, hogy a vita során az ellenzéki 

képviselőktől olyan észrevételek érkeztek, illetve nemcsak az ellenzéki képviselőktől, hanem 
a jogalkalmazásban részt vevő szakemberektől is, amelyek miatt néhány részletében 
pontosítani volt szükséges a módosító javaslatot. Illetve más, időközben az Országgyűlés által 
lefogadott vagy éppen zárószavazásra váró törvényekkel való összhang megteremtése 
érdekében kerülne sor a benyújtásra. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az együttes tárgyalást nem kifogásolja senki, ugye? (Dr. 

Steiner Pál: De!) De? Melyik pontot kívánja képviselő úr külön tárgyalni? 
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DR. STEINER PÁL (MSZP): El tudnám mondani, elnök úr, ha lett volna időm 

elolvasni.  
 
ELNÖK: Tehát menjünk egyenként, azt kéri. 
 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Egy pillanat türelmet… 
 
ELNÖK: Akkor nem jól értettem. Mit kér a képviselő úr? 
 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Azt lehetne, elnök úr, hogy én elmondanám a 

hozzászólásomat, és utána tetszene kommentálni?  
 
ELNÖK: Én nem értek minden szót. Tehát tessék elmondani, de közelebb a 

mikrofonhoz. 
 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Be van kapcsolva, de jó… Tehát én azt javasolnám, 

elnök úr, hogy én hozzászólok, elmondom, azt tetszik értelmezni, és utána kommentálni, tehát 
nem közben, míg én el sem mondom. Lehetne ezt a módszert? 

 
ELNÖK: Képviselő úr, eddig sem kommentáltam, csak nem értettem a szavakat, 

mert… 
 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Azért nem tetszett érteni, mert nem is beszéltem! 
 
ELNÖK: Nem, képviselő úr! Nem hajolt a mikrofonhoz közel. A jegyzőkönyvvezető 

sem hallotta megfelelően. Most akkor tessék elmondani a felszólalását! Az volt a kérdésem, 
hogy az együtt tárgyalást kifogásolják-e – erre szeretnék választ kapni. 

 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Én a kormány képviselőjének szeretnék föltenni egy 

kérdést, és utána természetesen azt szeretném javasolni, hogy egyenként tárgyaljuk a 
módosító indítványokat, lévén, hogy ebben a pillanatban tetszettek kiosztani ezt az anyagot.  

 
ELNÖK: Akkor az 1. pont felett megnyitom a vitát. Tessék, ki kér szót az 1. ponthoz? 

Steiner Pál képviselő úré a szó. 
 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Azt szeretném megkérdezni az államtitkár úrtól: az a 

mondata, miszerint szakmai észrevételeket figyelembe vettek, ez azt jelenti, hogy beemelték a 
Felszámolók Országos Egyesületének a javaslatait? 

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

Más szakmai észrevételek is érkeztek, nemcsak a felszámolóktól, hanem felszámolással 
foglalkozó bíráktól például, amelyek egyébként nem feltétlenül esnek egybe a felszámolók 
észrevételeivel. Gondolom, érti, miért: mert néha nem ugyanazt az érdeket képviselik. Mi 
elsősorban egyébként az állami szervektől érkező észrevételeket vettük figyelembe, és nem 
tudnám most felsorolni önnek, hogy milyen szervezetektől jövő észrevételeket.  

Nyilván az teljesen normális szerintem, hogy a vitát és az írásban is megküldött 
észrevételeket összegezve egy több pontból álló módosító javaslatot kérünk benyújtani a 
tisztelt bizottság által. Ha szükséges, elnök úr, szerintem azt az elnök úr jól tette – bocsánat, 
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hogy ilyet mondok –, hogy egyesével rendelte el a tárgyalást, mert akkor minden módosító 
javaslatnál kiderül, hogy milyen észrevétel miatt kerül benyújtásra. 

 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Mélyen megrendít 

Steiner Pál képviselőtársunk felkészületlensége (Derültség.), hogy picit ilyen idézőjelesen 
mondjam, hiszen elkövette azt az óriási hibát, hogy nem tudta átolvasni, mondjuk, öt perc 
alatt ezt a, ha jól számolom, 37 oldalas javaslatcsomagot. Én sem tudtam, bevallom őszintén, 
úgyhogy újból tessék strigulázni, megint nem voltam felkészült. 

Arra kérem elnök urat, hogy komolyra fordítsam a szót, hogy tényleg biztosítson 
valamennyi szünetet, amennyi belefér, már nem is merek kérni, de minimálisan egy ötperces, 
de lehetőség szerint akár tízperces olvasási szünetet, hogy érdemi jogalkotói munkát tudjunk 
végezni, hogy átolvashassuk, és utána tudjuk a vitát érdemben lefolytatni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Akkor, kérem szépen, tartunk 10 perc olvasási szünetet. (Szünet: 10.47–

11.57) Folytatjuk ülésünket.  
Rögzítem a helyettesítés időközben módosult rendjét: Cser-Palkovics Andrást 

Salamon László, Varga Istvánt Budai Gyula helyettesíti. 
Az 1. pont kapcsán kérdezem, van-e hozzászólás. Igen, Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Próbáltuk most átnézni, csak jelzem, hogy 

egyébként a 17. pontig jutottunk, bár igyekeztünk gőzerővel olvasni. Valaki ebben már 
gyorsabb volt, itt megosztottuk. 

Az 1. ponthoz annyit, hogy ez egy jó javaslat, nem is kell ezt hosszan indokolni. A 
lényeg az, hogy a levont, de még be nem fizetett közterhet valóban ne vigye már el a hitelező. 
Tehát ezt mi támogatjuk. 

 
ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja az 

1. pont bizottsági előterjesztését? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) A bizottság 
egyhangúlag támogatta. 

A 2. ponthoz hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 
javaslatot? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 

A 3. pont következik. Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A minisztérium tisztelt képviselőjét 

üdvözölve, kérem kicsit a segítségét, mert úgy látjuk, hogy itt a felfüggesztés, tehát a büntetett 
előélethez vagy tevékenységtől eltiltás jogkövetkezmény alkalmazásának szabályait 
pontosítják. Így az indokolás viszonylag szűkszavú ehhez, hiszen csak annyit mond, hogy 
pontosítást tartalmaz, de azért egy pár mondatos indokolást kaphatnánk élőszóban, hátha 
akkor jobban megértjük? 

 
ELNÖK: Államtitkár úré a szó. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, kérem, a részletes válaszadásra hadd adjam meg a munkatársamnak a szót. 
 
ELNÖK: Igen, tessék parancsolni! A nevét is szíveskedjék bediktálni! 
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TURCSÁN KATALIN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Jó napot 
kívánok! Turcsán Katalin vagyok, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Gazdasági 
Kodifikációs Főosztályának helyettes vezetője. 

A 3. pontra kérdezett rá a képviselő úr. Ennek a bizonyos csődtörvény 6/A. §-ának a 
jelenleg hatályos szövege abszolút rossz. Kétszer javítottuk, két bizottsági módosító 
javaslattal, ami miatt most pontosítanunk kellett, az a következő. Fel van függesztve a 
felszámolási eljárás, majd aztán valószínűleg az ügyész meg a bíróság engedélyezi ezt, azért, 
hogy mihamarabb folytassák. A felszámoló kötelezettségei tekintetében van pontosítás ebben 
a bizonyos 6/A. § (2) bekezdésben. Az idáig is benne volt, hogy bár fel van függesztve az 
eljárás, de ha vannak folyamatban levő perek az adós ellen, azok továbbfolynak, meg ha 
vannak fedezetelvonó ügyletek, a felszámoló ezeket természetesen megtámadhatja, nehogy 
lefusson az egyéves jogvesztő határidő. Ami ebbe pluszként bekerült, hogy a felszámoló 
természetesen gyakorolja azokat a jogköreit, amelyek mint cégvezető ki vannak rendelve, 
tehát nem szűnik meg a cégvezetőnek a törvényes képviselői jogköre. És természetesen ilyen 
minőségében neki lehetnek kifogásolható intézkedései is, és a bíróság ezeket természetesen 
elbírálhatja, annak ellenére, hogy maga a felszámolási eljárás szünetel, amíg el nem döntik, 
hogy mi lesz a büntetőeljárással.  

Ennyi a kiegészítés a korábbihoz képest. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Most már értjük a dilemma lényegét. Viszont 

ez egy nagyon-nagyon kardinális kérdés, amiről itt most szó van, hiszen ha belegondolunk, 
sajnos a Magyarországon folyó felszámolási eljárásoknak – nem tudom a pontos statisztikát, 
inkább csak érzés szerint mondom – egy nagyon meghatározó részében nyilvánvalóan 
bűncselekményeket követnek el a cégvezetők vagy a tulajdonosok. És ha jól értjük, akkor 
most ez a bizonyos kötelező felfüggesztési eset elég keményen belép azokban az 
eljárásokban, azokban az ügyekben, ahol már megindult, csődbűntett miatt elindult 
büntetőeljárásban jogkövetkezmény alkalmazásának van helye. Most mindez a hitelezői 
oldalról elég aggályos, mert nem látom azt a garanciarendszert… Látom azt, hogy a 
felszámolási eljárás folytatását engedélyezheti az ügyész a vádirat benyújtásáig, illetve ezt 
követően a bíróság. De én nem nagyon látok olyan garanciális elemet, ami nem egy ilyen 
diszkrecionális körbe rakja ezt a témát. Mert ha ez így van, akkor sajnos azt kell mondanom, 
abszolút tapasztalati tényeken alapul, hogy a felszámolási bírók hatalmas leterheltségük miatt 
egyszerűen abban érdekeltek sajnos – most csúnyán mondva –, hogy minél kevesebb ügyük 
folyjon. Tehát magyarul, ők örülnek, ha felfüggeszthetik az eljárást, és a folytatás 
engedélyezése is nagyjából hasonló szempontok szerint alakul. Úgyhogy én nagyon-nagyon 
veszélyesnek tartom ezt a talajt tehát a hitelezői érdekvédelem szempontjából. 

Aztán a másik, amire nem látok igazából hatékony megoldást, ahogy ezt itt most meg 
tudtuk nézni, az az, hogy milyen jogorvoslati lehetőségei vannak a hitelezőnek arra, hogy az 
ilyen tényállás mellett felfüggesztett felszámolási eljárás folytatásának engedélyezése körében 
ne szenvedjen érdeksérelmet. Mert ez így azért hihetetlenül méltánytalan helyzet, hogy a 
hitelező egyszerűen akkor most csak várjon több évig! Magyarországon, tudjuk, az ilyen 
típusú büntetőeljárások, tehát komplexebb gazdasági büntetőügyek éveken át tartanak, két-
három-négy-öt évig! Akkor mi fog történni, mondja meg nekem valaki, mondjuk, azzal a kis 
magyar építőipari vállalkozással, amely valamelyik nagy, több milliárdos adósságot 
felhalmozó cégnek a beszállítója volt, alvállalkozója volt, mi fog történni az ő követelésükkel 
egy ilyen felfüggesztés esetén, és milyen garanciák vannak arra, hogy ténylegesen folytatni 
fogják. Hiszen csak abban az esetben nem fogják folytatni a felszámolási eljárást, amikor 
valóban a büntetőügy miatt indokolt. De én nem is nagyon tudok ilyet elképzelni egyébként, 
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nem is értem ezt! Hogy maga a felszámolási eljárás lefolytatása szerintem nem kell hogy 
elakadjon a büntetőügy lefolyására tekintetében, polgári jogi és büntetőjogi felelősségről van 
szó. 

Látom, hogy egyre többen egyre idegesebbek amiatt, hogy alapvető kérdéseket 
próbálok feltenni, hangosan gondolkodni választópolgárok tömegeinek életét befolyásoló 
ügyekben. Tudom, hogy ezzel borzasztó bűncselekményt követek el. Tessék egy ilyen 
tényállást megalkotni legközelebb a Házszabályban vagy a Btk.-ban, és akkor biztos, hogy 
nem fogok többet felszólalni! 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úr ügyrendben kért szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Javaslom, annak érdekében, hogy a vita megfelelő 

mederben folyjon, hogy frakciónként egy képviselő három percben szólhasson hozzá egy 
kérdéshez. És akkor Gaudi képviselőtársam is el fogja tudni mondani három percben a 
kérdését. Mert egyébként el lehetett volna ebben az esetben is. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Az ügyrendi javaslathoz van-e hozzászólás? Frakciónként két 

perc az ügyrendi vita időkerete, a plenáris ülés szabályait kell alkalmazni, annak megfelelően. 
Tessék, képviselő úr! 

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy hasonló 

javaslat, mint amit Rubovszky képviselőtársam javasolt múltkor az ominózus választójogi 
törvénnyel kapcsolatos vitában. Ott picikét talán indulatosabban fogadtam ezt, hiszen akkor 
még elnök úr sem adott lehetőséget arra, hogy egyáltalán a kezemet időben felemelve 
elmondjam az ügyrendi észrevételeimet. Most megköszönöm, hogy ezt lehetővé teszi.  

Másrészt meg csak annyit tudok mondani, hogy több mint elképesztőnek tartom ezt a 
javaslatot. Hiszen megértem, hogy drága a képviselők ideje, csak könyörgök, mi másra 
spórolunk az időnkből? Nekünk az a feladatunk megválasztott országgyűlési képviselőként, 
hogy itt üljünk, és ha kell, estig tárgyaljuk át, beszéljük át, vitassuk meg, találjuk meg a 
legjobb megoldást. 

Egyébként hogy miért van értelme ezeknek a beszélgetéseknek, a legjobb példa az, 
hogy nagyon korrekt, nagyon tisztességes együttműködést mutat a minisztérium szakmai 
apparátusa ebben a témában, ellenzéki javaslatokat is komolyan mérlegelnek, beemeltek. 
Tehát pontosan ez a példa arra, hogy van értelme alaposabban körüljárni a témákat. Ezért 
ellenzem ezt a javaslatot. Tudom, hogy úgyis meg fogják szavazni, akkor nyilván 
megpróbáljuk ebben a háromperces keretben lebonyolítani, csak mondom, ez 
megerőszakolása, ezzel tulajdonképpen sérül a választópolgárok érdeke. Sérül, mert nem 
tudjuk olyan mértékben, sem felelősséggel kitárgyalni az ügyeket, ahogy azt elvileg az ügy 
megkívánná. Márpedig a lánctartozások és a csődbűntettek országában, azt gondolom, igen 
komoly időt kellene fordítani erre a kérdésre. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: A Fidesz részéről Budai Gyula szól hozzá az ügyrendhez. 
 
DR. BUDAI GYULA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Én úgy gondolom, Gaudi Tamás van olyan képességű képviselő, hogy 
három perc alatt el tudja mondani azt, amit egy órában szokott (Derültség.), és egyedül, 
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önmagában, úgy, hogy nem kell neki segíteni. Ráadásul most kapott tíz percet, hogy 
tanulmányozza az anyagokat. Tehát támogatom teljes mértékben az ügyrendi javaslatot. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: További hozzászólás az ügyrendi javaslathoz? Rubovszky György! 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Rubovszky képviselő úr bejelentette a KDNP részéről, hogy támogatjuk a 

javaslatot. Steiner Pál képviselő úr? 
 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Azt szeretném mondani a tisztelt kétharmados 

többségnek, hogy persze lehet itt ezen poénkodni, de azért, ha a tisztelt képviselők és az elnök 
úr is a lelkiismeretét elővenné egy pillanatra, akkor láthatná, hogy ez finoman szólva is 
modortalanság, amit önök csinálnak. Hát idehoznak egy negyvenoldalas anyagot, az elnök 
által aláírva mint bizottsági módosítót, egy olyan szakterületre vonatkozó jogszabálynál, ami 
egyébként az egyik legnehezebben alkalmazható nemperes eljárás! Tele olyan szabályokkal, 
aminek maga az értelmezése is nagyon komoly feladat, mert azt mondják itt cinikusan, hogy 
mi nagyon gyorsak vagyunk, és föl tudjuk tenni a kérdéseinket tíz perc olvasás után – azt 
azért szeretném látni, hogy fordítva ez hogyan működne, bár el tudom képzelni, hogy 
mindenki zseni. Ettől függetlenül legalább azért azt a tisztességet tegyék meg nekünk, hogy 
ha már le fognak bennünket szavazni, és ilyen méltánytalanul viselkednek, akkor legalább ne 
poénkodjanak rajtunk! 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Határozathozatal következik, minden frakció véleményt 

nyilvánított.  
Ki támogatja az ügyrendi javaslatot? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 

igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás? (Szavazás. – Nincs ilyen.) A bizottság 
tehát az ügyrendi javaslatot elfogadta. 

Kérdezem, hogy a 3. ponthoz van-e még hozzászólás. Frakciónként tehát maximum 
három perc az időkeret. Megkérem Borbély Anettet, hogy kontrollálja az időt. 

Turi-Kovács Béláé a szó. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Én azt gondolom, fajsúlyos kérdés volt, amit 

Gaudi képviselő úr fölvetett, és a (3) bekezdés ad rá kielégítő választ az én meggyőződésem 
szerint, amely gyakorlatilag biztosítja azokat a lehetőségeket, amelyeket a képviselő úr 
hiányolt. Maga a gyakorlat fogja azt egyébként nyilvánvalóan eldönteni, hogy ez mennyiben 
tud érvényesülni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm. Akkor ezek szerint egy ilyen 

plusz három percet még kapok, és ezt köszönöm… 
 
ELNÖK: Nem plusz, most hoztuk a döntést, és úgy értelmezem, hogy most lépett 

hatályba. Tehát ezért kaphatott másodszor szót. És nem éltünk az 50. § (2) bekezdésének 
lehetőségével sem. 
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Jó, igen. Köszönöm szépen. Turi-Kovács 
képviselőtársamnak köszönöm az érdemi reakciót. Igazából a (3) bekezdést, ahogy mondja, az 
élet dönti el, de az élet idézőjelesen már eldöntötte, mert ismerjük a jogalkalmazást; ismerjük 
a leterhelt ügyészeket, ismerjük a leterhelt bírókat. Nem fog ez működni! Most adom le 
ünnepélyesen a vészjelzést, vagy inkább gyászosan – nem fog működni. El fognak akadni a 
felszámolási eljárások, tömegesen fognak hitelezők elképesztő helyzetekbe kerülni, mert nem 
fogják folytatni a felszámolási eljárást. Nem látok garanciát. Én olyat szeretnék látni ebben, 
hogy mondjuk, csak akkor tagadhatja meg az eljárás folytatását, ha valami egészen valami 
nagyon speciális gond indokolja ezt. Egyébként legyen a fő szabály az, hogy folyjon, tehát ne 
legyen ez a „kell”, ne legyen ez a kötelező felfüggesztés. Mert én az (1) bekezdésben ezt 
életveszélyesnek látom, és ezért kérem, hogy ezt valahogy gondolják át, és akár egy 
módosítottabb formában fogadjuk el ennek megfelelően. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egy mondattal hadd világítsam már meg a szóban forgó vita lényegét! Hosszú évekre 
visszamenőleg ilyen ügy nem is volt, tehát semmi nem fog ettől elakadni. (Dr. Gaudi-Nagy 
Tamás: Jó, de ez nem garancia semmire!)  

 
ELNÖK: Köszönöm. Tessék parancsolni! 
 
TURCSÁN KATALIN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Véleményünk 

szerint abból adódhat a félreértés, hogy ez az egész 6/A. § csak arra vonatkozik, amikor van a 
jogi személyek elleni büntető intézkedésekről szóló 2001-es törvény, itt bizonyos nagyon 
fajsúlyos bűncselekmények, terrorizmus, pénzmosás, tehát bizonyos tipikus bűncselekmények 
esetén indítanak a vállalkozás vezetője ellen büntetőeljárást. Tehát itt az a félreértés Gaudi-
Nagy Tamás úr részéről, hogy itt nem a csődbűntett miatt indul a vezető ellene eljárás, hiszen 
utal ez a törvény arra, hogy amikor van egy külön törvény a büntetőügyben a jogi személyek 
elleni intézkedésekről, ez az egész 6/A. § csak arra vonatkozik. Ezért mondtuk azt, hogy ilyen 
ügy az utóbbi időben nem volt. 

A most hatályos szöveghez képest pedig éppen a hitelezők érdekében javítottunk, mert 
a most hatályos szöveg úgy szól, hogy nem is indítható meg felszámolási eljárás; ha pedig 
megindult a büntetőeljárás, akkor fel kell függeszteni. A mostani szöveg olyannyira rossz, 
hogy még azt sem rendezi el, hogy a felszámoló ott maradhat-e a cégnél, és ha öt évig tart a 
büntetőeljárás, öt évig fel van függesztve. Tehát ezért mondjuk, hogy javítottunk a helyzeten. 
És mondom, nincs ilyen eset mostanában, csak ha egészen véletlenül lenne, arra 
szabályoztunk. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Határozathozatal következik, további hozzászólás nem lévén. Ki 

támogatja ennek a javaslatnak az előterjesztését? Az igenlő szavazatokat számolom. 
(Szavazás.) 18 igen. A bizottság úgy döntött, hogy előterjeszti a javaslatot. (Dr. Gaudi-Nagy 
Tamás: Ellenpróbát nem kér elnök úr?) Képviselő úr, nem tartunk ellenpróbát. (Dr. Gaudi-
Nagy Tamás: Mert?) Mert megvan a többség. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás, nevetve: Eddig még 
mindig volt!) Nem volt. Közmegegyezéssel soha nem kértek ilyen esetben ellenpróbát, de ha a 
képviselő úr kéri, akkor megkérdezem, ki ellenzi a javaslatot. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Hát 
mindig volt!) Nem volt mindig, képviselő úr, ez megegyezésen így alapult. Csak képviselő úr 
nem emlékszik a bizottság szokásos működésére; leköti a mondanivalóinak a 
megfogalmazása, és nem tudja megfigyelni, hogyan működik a bizottság.  
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Tehát akkor számolom: ki ellenzi? (Szavazás.) 3 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 
tartózkodás.  

Akkor képviselő úr kéri, hogy mindig tartsunk ellenpróbát is, akkor is, ha megvan a 
többség? (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Ügyrendben szabad egy mondatot?) Nem kell ehhez 
ügyrend, hanem ha kéri, akkor így csinálom. Képviselő úr döntse el: kéri? (Dr. Gaudi-Nagy 
Tamás: Ügyrendi hozzászólásom lenne.) Ügyrendi hozzászólás, tessék! 

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nem tudom, elnök úr, tényleg elnézést kérek, 

hogy úgy tűnik, akadékoskodom, de most viszonylag sokat járok alkotmányügyi bizottsági 
ülésre, ez ezen a héten, azt hiszem, az ötödik, vagy nem tudom, a negyedik… 

 
ELNÖK: Mi az ügyrendi javaslata, képviselő úr? Az ügyrendi javaslatnál egy perc a 

javaslat, két perc az indoklás. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Azt szeretném sérelmezni… 
 
ELNÖK: Sérelmezni ne sérelmezzen – javaslatot tegyen! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): …akkor azt javaslom, hogy folytassuk azt a 

töretlen gyakorlatot, ami eddig mindig így volt – mert ha nem volt így, akkor most tessék 
kinyitni az ablakot és kész vagyok leugrani, és akkor ezzel megkönnyebbedik a bizottság 
munkája (Derültség.) –, mert eddig minden alkalommal, minden javaslatnál elnök úr nagyon 
szépen föltette, ki szavaz igennel, ki szavaz nemmel, ki tartózkodik. Ez minden alkalommal 
eddig így volt az elmúlt másfél évben, Balsai István elnök úr ideje alatt is. Nem tudom, miért 
van okunk ezen változtatni. 

 
ELNÖK: Javaslom a jegyzőkönyvek olvasgatását, és akkor meglátja, hogy nem így 

volt. Ezzel együtt a képviselő úr kívánsága parancs a bizottság számára. Tehát így fogjuk 
tenni ezt mindegyik pontnál. 

Az 5. pont következik. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, én egységesen nyilatkoztam a javaslatokról. 
 
ELNÖK: Egységes volt a nyilatkozat, köszönöm szépen. Hozzászólás? (Nincs.) Ki 

támogatja az 5. pont előterjesztését? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 21 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodás. A bizottság 
előterjeszti az 5. pontot is. 

A 6. pont következik. Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, csak röviden. Három elemet 

tartalmaz ez a 6. pont. Az első, tehát a 26. § (3) bekezdése a fizetési haladék kezdő időpontját 
módosítja. Mi volt itt az a joggyakorlat által indokolt indok, ami ezt most kiveszi? Tehát 
magyarul, a fizetési haladék most, ezen szabályozás szerint mikor kezdődik? Ez 
életfontosságú kérdés! A csődeljárásban egyetlenegy kérdés van: ez. Ha ezt innen kivesszük, 
berakjuk, és nem gondoljuk át, akkor ebből baj lehet. Azt szeretném tehát megkérdezni, kerek 
perec választ kérve, hogy mikor kezdődik a fizetési haladék a csődeljárásban az önök 
elképzelése szerint vagy ennek a módosító javaslatnak a fényében. 

Köszönöm. 
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ELNÖK: Kérdezem az előterjesztőt. 
 
TURCSÁN KATALIN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Ezzel a 

mondattal kapcsolatban a napokban folytattunk egyeztetést bírákkal, és azt mondták, hogy 
azért érdemes ezt a mondatot kihagyni, mert adott esetben nehezen értelmezhető, hogy mi a 
meghozatalának a napja: amikor a bíró kiadmányozza, amikor leküldik az irattárba, amikor 
elkezdik postázni? Több bíróság letette erre nézve a véleményét, hogy elhagyható ez a 
mondat. 

Egyébként a jelenlegi 30 napot 45 napra emeltük, tehát a gyakorlatban, azt gondolom, 
ez nem keletkeztet méltánytalan helyzetet. (Dr. Gyüre Csaba: De akkor mikor kezdődik?)  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kér valaki szót? (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Én kérnék, csak nincs 

már lehetőség rá.) De van, mert három perce van, csak eltelt egy kis idő belőle. (Dr. Gaudi-
Nagy Tamás: Ja, hogy többször is lehet!) Összeadódik; nem merítették ki, képviselő úr. (Dr. 
Gaudi-Nagy Tamás: Azt hittem, hogy csak egyben lehet.) Nem. Tessék, még van két perce, 
képviselő úr! 

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez nagyon fontos kérdés, még egyszer. Én ezt 

egy rossz megoldásnak tartom. Bocsánatot kérek, de szerintem ön nem érvelt jól, mert az, 
hogy mikor hoznak meg egy határozatot, az a határozat keltezésének a napja. Ez nem lehet 
vita, hogy mikor adják postára, mikor nem – én nem is értem, hogy bírók hogyan mondhattak 
ilyet önöknek! És önök ezt miért hitték el? Egyszerűen a fizetési haladéknak szerintem a 
határozathozatal napján kell kezdődnie. Mert ha nem így történik, akkor itt nagyon komoly 
fejreállások lehetnek; inkasszóval leszednek összegeket, utolsó napon kifizet, végrehajtanak 
rajta… Tehát igenis, azért van a csődszabályrendszer, hogy megvédjük azt a szerencsétlen 
adóst, egy ideig, moratóriumot kap – szerintem életveszélyes kivenni ezt a rendelkezést! Nem 
is értem! 

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja, hogy a 6. pontot előterjesszük? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 16 
igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 6 tartózkodás. A bizottság a 
javaslatot előterjesztette.  

A 7. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki ért egyet 
vele? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 16 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 3 
nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodás. A bizottság a javaslatot előterjesztette. 

A 8. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki ért egyet 
az előterjesztésével? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 19 igen. Ellenszavazat? 
(Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodás. A bizottság ezt a pontot is 
előterjeszti. 

A 9. pont következik. Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Itt értem az indokolást, 

hogy miért szeretnék elhagyni ezt a bizonyos iratanyagőrzésre vonatkozó összeg elkülönített 
tartását, de ezzel nem értek egyet. Szerintem abszolút méltánytalan, hogy a gazdálkodó 
szervezet iratanyagának selejtezéséhez, őrzéséhez szükséges keretösszeg ha nincs meg, akkor 
azt elő kell teremtetni vagy az ügyvezetővel, aki nyilván jórészt nyakig sáros ebben a 
történetben általában, vagy a tulajdonosi körrel. Nekem tehát az a határozott javaslatom – bár 
ezt itt most egy másodperc alatt nyilván elég nehéz szövegszerűen megfogalmazni, de 
legalábbis az irányát tekintve én ezt javaslom –, hogy valahogy azt írjuk ide be, hogy a 
tulajdonos, illetve olyan esetben, amikor nem áll rendelkezésre ez a bizonyos fedezeti 
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elkülönített összeg, akkor igenis legyen köteles az adós cég ügyvezető és/vagy tulajdonosi 
köre ezt a fedezetet rendelkezésre bocsátani. Persze ehhez lehet hozzáfűzni még törvényi 
feltételeket, hogy ha és amennyiben már előre látszik, hogy a csődbűntett, mit tudom én, 
megalapozott gyanúja fennáll, lehet, hogy ezt meg lehet szorítani ennyiben, de szerintem ne 
legyünk ilyen nagyvonalúak.  

 
ELNÖK: További hozzászólás nincs, határozathozatal következik. Az igenlő 

szavazatokat számolom. (Szavazás.) 16 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 4 tartózkodás. A bizottság a javaslatot előterjesztette. 

A 10. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslat előterjesztését? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 19 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodás. A bizottság 
előterjeszti ezt a javaslatot is.  

A 11. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki ért 
egyet a javaslat előterjesztésével? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 19 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodás. A bizottság 
ezt a javaslatot is előterjeszti. 

A 12. pont következik. Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, rövid leszek. A felszámoló mikor 

nem minősítheti vitathatónak a hitelezői igényt? Milyen okirati formán alapuló feltétele van 
ennek? Erről szól ez a rendelkezés. Ez is életfontosságú rendelkezés a gyakorlat 
szempontjából. Azt próbálom itt értelmezni, hogy itt most tulajdonképpen bővül annak a köre, 
hogy mikor nem minősítheti vitathatónak a felszámoló a hitelezői igényt, vagy szűkül. Erre 
kérek egy egyértelmű választ a minisztérium képviselőjétől. 

 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 
TURCSÁN KATALIN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Tulajdonképpen 

csak szövegpontosításról van szó. A szövegkörnyezetből ugyanis idáig nem derült ki, hogy 
aki a 46. §-ban minősíti a hitelezői követeléseket, az a felszámoló. Egyébként a tartalma 
ugyanaz, mint amit elhagyni látszik. Tehát azokat nem lehet vitathatónak minősíteni a 
felszámolónak, ami köziratba van foglalva, kivéve, hogyha kiderül, hogy ezt a tartozását a 
hitelező már kifizette. Tehát csak a szövegezés módosult amiatt, nehogy valaki azt higgye, 
hogy ezt abszolút a bíróság sem minősítheti annak. Természetesen ezt a felszámolói 
intézkedést meg lehet kifogásolni. Tehát kizárólag ilyen szempontból, hogy ne legyen 
félreérthető a szöveg, azért változna most. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Akkor jó.)  

 
ELNÖK: Köszönöm. Nincs további hozzászólás. Határozathozatal következik. Ki ért 

egyet a 12. pont előterjesztésével? (Szavazás.) 19 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodás. A bizottság előterjeszti ezt is. 

A 13. pont következik. Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Itt egy jelentős változás történik a 

mérlegeléses felszámolóidíj-megállapítás bírói lehetőségére, ha jól látom. Tehát 2 milliárd 
forint helyett a felére, tehát 1 milliárd forintra csökken az a keretösszeg vagy az a küszöb, 
amely fölötti felosztható vagyon esetén csökkentheti a bíróság a felszámolói díjazást. Nekünk 
ez szimpatikus rendelkezés, csak legfeljebb azt kérdeznénk meg, hogy miért épp most került 
ez így elő. Gondolom, nyilván sok érdek került itt megvizsgálásra.  

Köszönöm. 
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ELNÖK: Kérem a választ, hogyha van. 
 
TURCSÁN KATALIN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Tulajdonképpen 

azt kellett ennél a paragrafusnál mérlegelni, és most hoztuk meg ezt a döntést, hogy ahhoz 
igen nagy érdek fűződik, hogy lehetséges esetben inkább egyezségkötéssel záruljon le a 
felszámolás, tehát akkor megmeneküljön az adós. Ez a kiegészítés ezt a szövegrészt érinti. 
Ilyenkor, miután nincs értékesítési bevétel, a felosztható vagyon mértékének bizonyos 
százaléka a felszámolónak a díja, és bírói kezdeményezésre mondtuk azt, hogy mégiscsak 
méltánytalan lenne, ha rövid idő alatt tető alá hoz egy egyezséget, és mégis elég sok 
felszámolói díj illetné meg. Ezért ez egy arányos felszámolói díjat jelent véleményünk szerint. 
Amúgy egy nagy cégnél valószínűleg sok munka van, tehát azért ezt a mértéket mi 
indokoltnak tartjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás nincs. Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a 13. pont előterjesztését? (Szavazás.) 19 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodás. A bizottság ezt is előterjeszti. 

A 14. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a 14-es előterjesztését? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 21 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Akkor 
egyhangú volt a döntés, ezt is előterjesztettük. 

A 15. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja az előterjesztését? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 19 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodás. A bizottság 
a javaslatot előterjeszti. 

A 16. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki ért 
egyet az előterjesztésével? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 16 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 7 tartózkodás. A bizottság 
ezt is előterjeszti. 

A 17. pont következik. Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ha jól látom, itt egy eléggé új típusú 

intézmény bevezetésére kerül sor. Egyszerűen úgy lehet fogalmazni, ha jól érzékelem, hogy 
kiemelt felszámolási ügyek kategóriája jön létre törvényi szinten, kicsit hasonlóan ahhoz, mint 
a polgári és a büntetőügyekben ez már megtörtént. Alapelv szintjén, azt gondolom, egyet 
lehet ezzel érteni; nyilván a részletszabályokban rejlik az ördög, mint tudjuk. És sajnos, 
akármennyire is sok volt ez a tíz perc nekünk, képességeink sajnos ennyire hitelesítenek 
minket, hogy érdemben már nem tudtunk eljutni ennek a javaslatnak az érdemi átolvasásáig, 
ezért rendkívüli módon elnézést kérünk. Igyekszünk majd még jobban felkészültek lenni a 
jövőben. De azért egy rövid összefoglalást esetleg kaphatnánk-e arról, hogy tulajdonképpen 
miért most, miért így vezetődik be ez a rendszer, és mik lesznek azok a garanciák, amelyek 
kizárják azt, hogy a közvagyonnak a csorbítására sor kerülhessen. Tehát magyarul, ha ez azt 
szolgálja, hogy kiemelt, nagy felszámolási ügyekben, ha jól látom, állami érdekeltségű cégek 
ügyeiben lehessen ilyet tenni, állami felszámoló… Nekem most mindjárt van egy kérdésem, 
hogy ki lehet majd állami felszámoló. Ugyanis én el tudnék mondani – gondolom, 
ügyvédkollégáimmal együtt – legalább egy ötvenes, de tízes-húszas listát biztosan, hogy ki ne 
legyen, hogy a közelébe ne menjenek ezek az életben felszámolásnak, tehát még a mostani 
rendszerből is kerüljenek ki. Csak ha nincsenek kemény garanciák arra, hogy ki lehet állami 
felszámoló, akkor csak annyi történik, hogy átfestjük a cégért, de egyébként ugyanaz a kör 
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fogja a hitelezők érdekeit sok esetben csorbítani, és sok esetben az adósokat bűnpártolni. Ezt 
tehát mindenképpen el kell kerülni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Tessék, kérem a választ! 
 
TURCSÁN KATALIN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

csődtörvénynek ez a 4. fejezete a kiemelt felszámolási ügyekről egy nyári 
törvénymódosítással került be. A mostani törvénymódosítás és ez a mostani módosító javaslat 
csak látszólag annyira hosszú, de érdemben csak két-három kérdéskört érint. Tájékoztatásul 
elmondanám, hogy nyáron megszületett a kiemelt csődügyekről a csődtörvény 4. fejezete, 
kiadta a kormány ezek alapján a végrehajtási rendeletet. Aki most ki van jelölve állami 
felszámolónak, az a bizonyos Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft., ez a PSZÁF-nek az 
érdekeltségi körébe tartozik, és idáig a pénzügyi szektor felszámolásait folytatta. Tehát neki 
lesz ez egy új üzletága. Jelenleg még nem volt ilyen ügy a bíróságok előtt. 

Ami miatt nekünk most pontosítani kellett, az három dolog. Az egyik: a nemzeti 
vagyonról szóló törvény ezt a fogalmat, hogy nemzetgazdaságilag kiemelt vállalkozást, a 
tartósan állami körbe tartozó vállalkozásokra tartotta fenn, azaz ebben a kontextusban nekünk 
az egész 4. fejezetet végig kellett módosítani, hogy ez stratégiailag kiemelt vállalkozás lesz. 
Ezt vezettük végig a szövegen. Annál is inkább, mert lehet, hogy településileg stratégiailag 
fontos, de nem az egész ország szempontjából, viszont ő is ideeshet. 

Ami miatt még változott, ennek az egész eljárásnak az a lényege, hogy a felszámolás 
előtt azonnal kikerül ez az állami felszámoló a céghez, és ez egy úgynevezett – új 
jogintézmény – rendkívüli moratórium. Ennek a rendkívüli moratórium terminológiának a 
bevezetésével összefüggésben változott, és amiatt, hogy az üzemszerű működést a 
felszámolás alatt neki fenn kell tartani, mert ezek olyan cégek, amelyek általában nagyon 
fontos vagy közszolgáltatást látnak el.  

Tehát érdemi változás a csődtörvény 4. fejezetében nem történt. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás, ha nincs… (Jelzésre:) Gaudi-Nagy 

Tamásnak van még 55 másodperce. Tessék! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, megpróbálom. Jó, értjük, hogy itt 

tulajdonképpen egy ilyen pontosításról van szó, csak megint azzal a joggyakorlattal vagy 
jogalkotási gyakorlattal találkozunk, hogy az egész rendelkezéscsomagot lecserélik, és 
beraknak egy újat. Én csak az iránt tudnék egy szolid kérést továbbítani önök felé, hogy 
valahogy a jövőben, nem tudom, valamit találjunk ki, vagy próbáljunk egy új típusú jelzést 
arra vonatkozóan, hogy melyek azok a rendelkezések, amelyek érdemben érintődnek a 
változással. Mondjuk, például szürke háttérrel legyen, vagy nem tudom, most csak egy tippet 
mondok, vagy bármi, de ez így gyakorlatilag feldolgozhatatlanná teszi, nagyon nehezen 
értelmezhetővé teszi ezeket a javaslatokat. 

Másik oldalról pedig a kormány rendeleti lehetősége, felhatalmazása egyértelműen a 
rendeleti kormányzás irányába viszi az országot. Egyébként is már tulajdonképpen egy picit 
de facto, valljuk be őszintén, rendeleti kormányzás van Magyarországon… (Az elnök jelzi az 
idő leteltét.) Igen. 

 
ELNÖK: Köszönjük a képviselő úr hozzászólását. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Ez az 

utolsó gondolat volt a lényeg.) Ha nincs további hozzászólás, határozathozatal következik. 
Más nem jelentkezett. 
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Ki ért egyet a javaslat előterjesztésével? Az igenlő szavazatokat számolom. 
(Szavazás.) 16 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 4 
tartózkodás. A bizottság ezt a javaslatot előterjesztette. 

A 18. pont következik. Kérdezem, van-e hozzászólás. (Nincs.) Határozathozatal 
következik. Ki támogatja az előterjesztését? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 16 
igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? 7 tartózkodás. A bizottság 
előterjeszti a javaslatot. 

A 19. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja az előterjesztését? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 16 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 7 tartózkodás. A bizottság 
ezt a pontot is előterjesztette. 

A 20. pont következik. Szót kért Staudt Gábor képviselő úr. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Átvéve a Jobbik háromperces stafétáját, nekem úgy 

tűnik, hogy illetékemelésre kerül sor, lévén, hogy tudomásom szerint eddig 15 ezer forint volt 
például a korlátolt felelősségű társaság esetén az illeték, amihez 3 ezer forint közzétételi díj 
társul. Ha ez 50 ezer forintra emelkedne, ez több mint háromszoros emelkedés. Ezzel 
kapcsolatban kérdezem egyrészt a minisztérium jelen lévő hölgyet, hogy ezzel kapcsolatban 
mi a vélemény, illetve hogy akkor jól értelmezem-e, hogy ez egy komoly emelést jelent. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor kérjük a választ. 
 
TURCSÁN KATALIN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az eredeti 

törvényjavaslat tartalmazott volna illetékemelést, mert az eredeti törvényjavaslatban csak a 
személyegyesítő társaságoknál lett volna mód szerződésmintával és egyszerűsített 
cégeljárással céget alapítani. Ezek a kormány által támogatott módosító javaslatok lehetővé 
teszik, hogy kft.-t és zrt.-t is lehessen, tehát ugyanúgy, mint ahogy a most hatályos 
szabályozásnál.  

A benyújtott törvényjavaslathoz képest tehát annyiban van illetékcsökkentés, hogy a 
benyújtott törvényjavaslat még a 100 ezer forintot tartalmazta, azaz nem tartalmazott 
kedvezményt. Ez a módosítás kedvezményt tartalmaz, csak éppen nem 15 ezer forintra, hiszen 
általában emelkedtek a bírósági illetékek, és az 50 ezer forint csak a jogi személyiségű 
társaságoknál, tehát kft.-knél, zrt.-knél lenne.  

Egyébként ez a módosító javaslat már be lett nyújtva. Ami miatt most még egyszer be 
lett nyújtva, az az egyetlen kiegészítés, ami a záró sorban van, hogy amennyiben kiderül, 
hogy nem jogosult az egyszerűsített eljárásra a kérelmező, akkor természetesen neki az 
általános eljárási illetéket kell fizetnie. Tehát ebben a módosítóban csak a záró szövegrész az 
új.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van még ideje, tessék, Staudt Gábor! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm. Most hirtelen nem tudom, hogy az 

alapjavaslatot ki nyújtotta be, de akkor az a probléma, hogy ez ebből kimaradt. Tehát a 
végeredmény így is, úgy is illetékemelés lesz, bár értem, hogy a minisztériumi javaslat ezen 
tompít, de a végeredménye mégiscsak egy emelkedés. És a jogi személyiség nélküli gazdasági 
társaságoknál is ez felmegy 25 ezer forintra, bár ez itt most nem módosul, de az alapjavaslat 
alapján. Ez nem feltétlenül jó, bár a választ ebben a körben nyilván értettem. 

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönjük. Van-e még hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. 
Ki ért egyet a 20. módosító javaslat előterjesztésével? Az igenlő szavazatokat számolom. 
(Szavazás.) 16 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 4 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 
tartózkodás. A bizottság előterjesztette a 20-ast is. 

A 21. pont következik. Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás – illetve Staudt Gábor! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): A javaslat arra vonatkozik, hogy szankcionáljuk 

azokat a cégvezetőket vagy meghatározó befolyással bíró cégtulajdonosokat, akik csődbe 
visznek egy céget. Ez az irány jó szerintem, támogatható, és ezt ki kellene bővíteni még több 
garanciarendszerrel. 

De ha van még időnk, akkor Gaudi képviselőtársam is szólni szeretne. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor ez tehát nem kérdés volt, hanem hozzászólás. További 

hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Igen, az ígéret szerint akkor én következnék. 

Köszönöm. 
Egyetértünk valóban ezzel az iránnyal. Mi sokkal keményebbre vonnánk még ezeket a 

típusú csalárd embereknek a szankcionálását, és egyáltalán a csalárd tevékenységeket sokkal 
drasztikusabban kellene visszaszorítani a gazdálkodó szervezetek, gazdasági társaságok 
körében. Ennek örülünk. De akár még azon is el lehetne gondolkodni, hogy miért csak öt 
évig; szeretjük ezt az öt évet, kerek szám, polgári jogban ez az általános elévülés, de 
büntetőjogban nem. Tehát mindenképpen egy hosszabb idő kellene, szerintem sokan 
egyetértenének ezzel. Emeljük ezt föl tíz évre, és akkor menjen már el a kedve egy életre 
annak, aki visszaélt a korlátolt felelősséggel adott esetben, vagy bármilyen módon csalárd 
módon járt el. Én tehát javaslom, hogy ezt a bizottsági módosítót úgy terjesszük elő, hogy öt 
év helyett tíz év legyen az időtartam. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs.) Először Gaudi-Nagy Tamás javaslatát teszem 

föl szavazásra: öt év helyett tíz év legyen. Ki ért ezzel egyet? (Szavazás.) 3 igen. Ki nem ért 
egyet? (Szavazás.) 12 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodás.  

Most tehát az eredeti javaslatot teszem fel szavazásra. Előterjeszti-e a bizottság a 21. 
szám alatti javaslatot? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 17 igen. Ellenszavazat? 
(Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság megszavazta a 
21. javaslatot is, tehát ezt is előterjesztjük. 

A 22. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja az előterjesztését? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 14 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodás. A bizottság 
előterjeszti a javaslatot. 

A 23. pont következik. Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás kért szó. Tessék! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ha jól látom, a tagi felelősségre vonatkozó 

szabályok elhagyása indokolt – írja az indokolás –, merthogy az új társasági jogi szabályozás 
részeként kell felülvizsgálni, a most hatályos Gt., Cst. tartalmaz erre vonatkozó szabályokat. 
Nem nyugtat minket meg ez. Mi szeretjük ezeket a szabályokat, ezt a bizonyos konszernjogi 
szabályt, és fontosnak tartjuk, mert egyébként is Magyarországon, ezt mindig elmondjuk, 
részvénytársaságok, korlátolt felelősségű társaságok esetében a korlátlan felelőtlenség 
tobzódása zajlik a társaságok keretei között, és hihetetlen károkat okoznak a tisztességes 
vállalkozásoknak ezek az emberek, akik ezzel így visszaélnek. Tehát nem értem, miért kell 
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ezt az egyébként szerintem jó rendelkezést innen kiemelni. Hozzáteszem, hogy én például 
kifejezetten megszüntetném a korlátolt felelősségű társaságoknak ezt a fajta korlátlan 
felelőtlenségét. Tehát valamilyenfajta háttérfelelősséget mindenképpen adnék akkor is a 
tagnak, illetve kikötnék akkor is, ha nem járt el csalárd módon. Mert egyszerűen 
megengedhetetlen, ami ebben az országban zajlik, meg sajnos Európa több részén is, de 
nálunk ez még jobban kimutatható. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Éppen azért javasoljuk azt, hogy ez maradjon el, mert amit Gaudi képviselő úr felvetett, az 
természetesen jogos, és a társasági törvények, társasági jog felülvizsgálata során ezeket a 
szempontokat érdemes lesz megfontolni. De azt kérem, fogadja el, hogy most ebben a 
csomagban nem kellene egy részletkérdést kiemelni. Ha belegondol abba, a részvénytársasági 
formánál nehezen értelmezhető lenne a tulajdonos, részvényes valamilyen felelőssége például 
a menedzsment csalárd eljárásáért. Ezt tehát tágabb összefüggésben kellene megvizsgálni, 
ezért szeretnénk, ha ez most elmaradna. 

 
ELNÖK: Staudt Gábor! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Ebben most államtitkár úrral nem értek egyet, mert 

akkor nem indokolt módosítani most ebben a formában. Bár a részvénytársaságnál ez igaz 
lehet, de a törvény szabályozza azt, hogy mely esetekben felelősségre vonható akár egy 
részvényes is, hogyha ő úgy tesz, mintha mondjuk, ő lenne a vezérigazgató; tudom, hogy nem 
egy gyakori eset, de akár lehetséges. Tehát ez nem egy olyan eset, amikor egy 
átlagrészvényest megbüntetnének. Ha tehát egyébként is módosításra kerül, akkor viszont 
nem értjük, hogy most miért kell kiemelni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Tessék parancsolni! 
 
TURCSÁN KATALIN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A jegyzőkönyv 

kedvért annyit elmondanék, hogy tulajdonképpen ugyanilyen szabály most benne van a Gt.-
ben, benne is marad. Ami a mostani módosításban lett volna egy kiegészítés, az az üzletrész, 
részvény rosszhiszemű átruházására vonatkozó utalás. Tehát ez az egy, ami nóvum lett volna 
a most hatályos szabályozáshoz képest. 

Ami miatt az a döntés született, hogy maradjon a most hatályos szabályozás, az az, 
hogy megtévesztő ez a szöveg, mert az üzletrész rosszhiszemű átruházására vonatkozóan a 
csődtörvény 63/A. §-a tartalmaz szabályt, megmondja, hogy mely esetekben lehet a 
tulajdonosokat a felszámolás után beperelni. De ugyanez a felelősségi alakzat megvan. Tehát 
azért került ki, mert megtévesztő lehet, mint ha ez egy önálló felelősséget állapítana meg, 
holott csak utalni akart volna a csődtörvényre.  

Valóban a jegyzőkönyv kedvéért tehát csak annyit szeretnék elmondani, hogy van 
ilyen szabály a Gt.-ben, és marad is ilyen szabály a Gt.-ben. Ami pedig a Gt.-ből hiányzik, 
benne van a csődtörvényben. Tehát ezen a területen visszalépés nincs. 

 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A cél egyértelműen közös; gondolom, 

kiviláglik, hogy itt nem kötözködésről van szó. Nagyon jó ez a szabály egyébként, hogy 
rosszhiszemű üzletrészátadás esetén, aki visszaélt ezzel, tehát magyarul, aki egy 
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hajléktalannak adta el az üzletrészét – fogalmazzunk egyszerűen –, ez egy népi hagyomány 
nálunk, tehát semmiképpen ne ejtsük ki ezt a szabályt, amely szankcionálja ezt a típusú 
üzletrész-átruházást. Azaz ne hivatkozhasson az ilyen csalárd átruházó fél a korlátolt 
felelősségére, azaz legyen korlátlan és egyetemleges felelőssége a megszűnt társaság ki nem 
elégített kötelezettsége.  

Én tehát most azt nem értem, hogy a jelenleg hatályos Gt. 50. § (1)-(2) bekezdésében 
ez nem volt benne, ha jól értem most akkor a főosztályvezető asszony álláspontját – de akkor 
miért ne kerüljön most bele? Győzzön meg erről, mert nem tudott meggyőzni! Ez egy jó 
rendelkezés volt eredetileg, amit önök most szerettek volna betenni, kidolgozták, 
előterjesztették – ki az, aki most ideszólt, hogy ne? Vagy nem szólt, nem tudom…  

 
ELNÖK: Köszönjük, képviselő úr. Tessék parancsolni! 
 
TURCSÁN KATALIN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Csupán annak a 

félreértésnek az elkerülését szolgálta, hogy az, hogy valaki rosszhiszeműen ruházta át az 
üzletrészét, az egy külön bírósági eljárásnak az eredménye lehet, nemcsak valaki úgy a hasára 
csap, hogy rosszhiszemű volt, és ez a bírósági eljárás a csődtörvényben van. A Gt.-nek ez a 
paragrafusa csak egy általános szabályt mond a korlátolt felelősség áttörésére, viszont magát 
ezt az eljárási szabályt ennek az üzletrész-átruházásnak a vonatkozásában a csődtörvény 
rendezi. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

ért egyet ennek a 23-as javaslatnak az előterjesztésével? Az igenlő szavazatokat számolom. 
(Szavazás.) 14 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 
tartózkodás. A bizottság előterjeszti a 23-as javaslatot is. 

A 24. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja az előterjesztését? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 16 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság 
előterjeszti a 24-est is. 

A 25. pont következik. Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Itt az a rendelkezés maradna ki a javaslatból, 

hogy az üzletrész-átruházásra irányuló szerződés a … cégbejegyzésével jön létre. Tehát 
magyarul egy felfüggesztő feltételnek a törvényben történő kodifikálása lenne, ez azonban így 
most kiesik, kimarad. Az üzletrész-átruházások, adásvételek esetében a szerződés létrejötte…, 
tehát jogdogmatikailag… Nem tudom, gondolom, lehet, Vékás professzor úr is valószínűleg 
fölkapná a fejét ebben az ügyben. Tehát a szerződés akkor jön létre, amikor megkötik. 
Legfeljebb nem tud hatályosulni, tehát a hozzáfűzött jogkövetkezmények nem érvényesülnek, 
ezt lehet szabályozni. De maga a szerződés a megkötéssel létrejön. Tehát ilyet nem 
mondhatunk szerintem jogdogmatikailag értelmesen, hogy nem jön létre. Hát létrejött az a 
szerencsétlen szerződés, csak nem fűződnek hozzá joghatályok, jogkövetkezmények.  

Kérem, Steiner Pál képviselőtársam erősítsen meg, ő szokott olyan jó klasszikus 
egyetemi élményekre hivatkozni. Lehet, hogy én tévedek, de úgy érzem, hogy ebben most 
mintha nem lenne igaza az előterjesztőnek. Pontosítani kell ezt az egész kérdést, körbe kell 
járni. 

 
ELNÖK: Igen, államtitkár úr? 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 
javaslat pont arra irányul, hogy ez maradjon el. Tehát amit kifogásol Gaudi képviselő úr, arra 
irányul ez a módosítás, hogy ez maradjon el. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Akkor jó.)  

 
ELNÖK: Köszönöm. Steiner Pál képviselő úr! 
 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Egyrészt azért, mert Gaudi képviselőtársam megtisztelt 

azzal a féktelen nagy szakmai dicsérettel. Azért nem reklamáltam, mert az látszott ebből, 
hogy megjött az esze a törvényalkotónak. (Derültség.) Ugyanis tényleg az eredeti jogszabály 
volt elképesztő.  

Amit pedig teoretikailag Gaudi képviselő úr felvetett, azt egyébként a harmadikban 
kell mindenkinek tudni, hogy mikor jön létre a szerződés. 

De nem ezért kértem szót, hanem azért, mert ennél a bekezdésnél mondanám el – mert 
egyébként teljesen mindegy, hogy hol mondom el –, hogy a tartózkodásunk egyrészt, 
szeretném mondani, nem a szakmai kérdéseknek szól, hanem tiltakozásul az elnöki 
módszerek ellen. Viszont azt is szeretném mondani, hogy időnként teljes félreértés van az 
indoklásban. Aki a felszámolási eljárást úgy fogja fel, hogy ott mindenki egyébként csalárd, 
hazug, gaz elkövető, az nagyon rosszul ítéli meg ezt az eljárást. Ezeknek az eljárásoknak a 90 
százaléka egyébként rendkívül nehéz élethelyzet után alakul ki, hiszen a gazdasági 
vállalkozások jelentős része azért kerül felszámolásra, mert valamilyen ok miatt ellehetetlenül 
a működése, például az adókörülmények miatt, vagy például árfolyamváltozás miatt; példákat 
tudnék hozni sorban, hogy cégeknél a jelenlegi árfolyamváltozások az árbevételük 20-30 
százalékát viszi el egy pillanat alatt, amikor hiteltörlesztő-részleteket kell teljesíteni, és még 
sorolhatnám. Az ügyek kis részében van az, hogy a felszámolásban részt vevő személyek 
egyébként bűnözők. Most azzal megközelíteni az egész szabályozást, hogy ezek a gazdasági 
vállalkozásban tönkrement vállalkozók, akik a tetejében bírósági kontroll alatt számolnak el a 
vagyonukkal, az egyrészt egy rendkívül súlyos általánosítás, másrészt pedig a felszámoló 
bírók tevékenységének a teljes semmibevétele. Hiszen az én tapasztalataim szerint, én például 
Horváth Andreánál nagyon sokat tárgyaltam, aki Stumpf alkotmánybíró úr felesége – ugye, 
mostanában számítanak ezek a rokoni kapcsolatok –, kiváló bíró, és nagyon jól kontroll alatt 
tartotta ezt a folyamatot. Tehát én csak a szemlélet ellen szeretnék fellépni, és még egyszer 
hangsúlyoznám, hogy a felszámolási eljárás írásos nyilatkozatokhoz kötött, nemperes eljárás. 
Csak azért, hogy tudják. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úré a szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Csak egy mondat, mert ha jól értettem, nekem 

címezte képviselőtársam ezeket a szavakat, hogy miért gondolom azt, hogy minden 
felszámolási eljárás bűncselekmény következtében zajlik. Hát én abszolút nem így gondolom, 
és ha ő ezt így értette, akkor szerintem rosszul értette. (Dr. Steiner Pál: Jó.) De azt mondom, 
hogy típusosan sajnos jelen vannak ilyen jelenségek a felszámolási ügyekben, és nyilván az 
önhibájukon kívül felszámolás alá került cégek ügyeit, ügyrendjét élesen el kell különíteni. 
Ezt egyébként a végrehajtási törvény vitájában is elmondtam, hogy itt is meg ott is meg 
kellene alkotni az önhibáján kívül adós kategóriába kerültet és az önhibából adós kategóriába 
kerültet, és igenis egy külön rezsimet lehetne akár létrehozni. És igenis, ahol viszont önhibás 
adósságról van szó, ott sokkal szigorúbb, sokkal keményebb, sokkal hitelezőbarátabb 
megoldást kellene alkalmazni.  

Köszönöm. 
 



- 38 - 

ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs.) Ha nincs, határozathozatal 
következik, de előtte jelzem, hogy Staudt Gábor képviselő urat Gyüre Csaba képviselő úr 
helyettesíti. 

Ki támogatja a 25-ös javaslatnak az előterjesztését? Az igenlő szavazatokat számolom. 
(Szavazás.) 19 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 2 
tartózkodás. A bizottság előterjeszti a 25-öst is. 

Következik a 26-os javaslat. Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Itt számomra egy elég 

meglepő rendelkezést látok. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy az eddig szerintem nagyon jó 
rendelkezést, vagy ami itt a törvényjavaslatban egy jó ötlet volt, hogy az üzletrész-átruházás 
esetén – kft.-nél vagyunk fogalmilag – igenis egy bizonyos tartozásállomány… Tehát 
biztosítsa a rendszer azt, hogy a csalárd üzletrész-átruházásnak már a gyökere is el legyen 
vágva, biztosítani kell a hitelezők számára, hogy ők biztosítékra tarthassanak igényt. Itt most 
röviden és velősen azt mondja az indokolás, hogy ne befolyásolja a társaság 
tartozásállománya az üzletrésszel való rendelkezés jogát, de nem adja az indokát. És ez 
nagyon nem tetszik nekünk. Mi úgy gondoljuk, hogy a sokszor elmondott indokok alapján 
nagyon érdemes volna a hitelezőket védeni ezzel a rendelkezéssel, amit most éppen el 
akarnak hagyni. 

Kérem a minisztérium képviselőit, hogy ebben valamit mondjanak. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Ismét csak azt a választ tudom mondani Gaudi képviselő úr felvetésére, hogy bár jogosak 
ezek a felvetések, és nem véletlenül az előterjesztésben is benne voltak ezek a javaslatok, de 
úgy döntöttünk, hogy a társasági törvény átfogó felülvizsgálata során, gyakorlatilag 
újraalkotása során kell áttekinteni ezeket a kérdéseket. Ne felejtse el, képviselő úr, biztosan ön 
is értesült róla, hogy a következő ülésszakon az Országgyűlés elé kerülhet az új polgári 
törvénykönyv tervezete, amely egyébként a társasági jogot is magába foglalná. Nem 
szerettünk volna elébe menni ennek a jogalkotásnak.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr, figyeljük, tessék! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Államtitkár úr nagyon elegánsan fogalmazott, 

csak nem meggyőzően. Tehát megalkotott a kodifikációs csapat egy nagyon szabatos, nagyon 
korrekt szabályozást arra, hogy tartozással rendelkező cég, kft. esetében az üzletrész csak a 
hitelezők számára nyújtott biztosítékadás mellett legyen értékesíthető.  

Én megértem azt, hogy kell egy egységes szabályozás a jövőben mindenre, de ha már 
megvan ez a szabály, normatív módon meg van fogalmazva, és egy jó szabály, ez védi a 
hitelezőket, akkor miért ne rakjuk most bele? Mi lesz addig? Akkor fölteszek egy költői 
kérdést: mi lesz addig? Mondjuk, Gyurcsány Ferenc cégcsoportja szabadon adja-veszi a 
cégeinek az üzletrészét a tartozásállománnyal? Vagy bárkit mondhatnék, most csak mondtam 
egy provokatív nevet, hogy fölfigyeljenek egypáran. De ez egy életveszélyes dolog! Amit ma 
megtehetsz, ne halaszd holnapra – ez egy ősi bölcs magyar mondás. Miért teszünk így most? 
Miért ne tegyük meg, hogy ezt most elfogadjuk? Tehát ellenezzük ennek az elhagyását. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további hozzászólás, válaszigény? Államtitkár úr, tessék! 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Én csak azt tudom megismételni, hogy ezek összefüggő kérdések. A társasági törvényből egy-
egy ilyen kiragadott szabályt nem lenne szerencsés külön-külön módosítani, egyben kell 
látnunk az egész társasági törvényt. 

Amit az előző vitában is felvetett Gaudi képviselő úr, gyakorlatilag a társasági jog 
felelősségi szabályainak az alapvető áttörése és alapvető újragondolása történik. Ez olyan 
társasági jogi alapelveket érintő kérdés, amely lépéseket nem ebben a törvénymódosításban 
kellene most megtennünk. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? Turi-Kovács Béla! 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Csak egy mondatban. Én gyakran kifogásolom 

azt, hogy olyan részszabályok jelennek meg nagy, átfogó szabályozást igénylő 
törvényhelyekből egy-egy elénk kerülő jogszabályhelyben, amelyek aztán igen nehezen 
illeszthetők a joggyakorlatban az éppen meglevő szerkezetű törvényhez. Ezért azt gondolom, 
el kellene fogadnunk, egyetértve számos fölvetéssel, de el kellene fogadnunk, hogy a célszerű 
mégiscsak az lenne, ha egy egységes törvény lenne. Tehát a magam részéről azért fogom 
támogatni ezt a javaslatot, nem mintha a legjobb javaslat lenne ilyen értelemben, de azért 
támogatom, mert az szilárd meggyőződésem, hogy egy ilyen nagy, átfogó területet szabályozó 
jogszabály, mint amiről szó van, akkor hatékony, ha azok egységesen jelennek meg.  

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás nincs. Határozathozatal következik. Ki ért 

egyet ennek a 26-os módosító indítványnak az előterjesztésével? Az igenlő szavazatokat 
számolom. (Szavazás.) 16 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 4 
tartózkodás. 

A 27. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki ért 
egyet az előterjesztésével? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 20 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Úgy döntött 
a bizottság, hogy előterjeszti a javaslatot. 

A 28. pont következik. Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Itt a cégjegyzéknek egy olyan elemére 

hivatkozik az új rendelkezés, miszerint cégjegyzékben szereplő külföldi személy vagy 
külföldi szervről beszél, akár tag, akár ügyvezető, gondolom, bármi… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, még nem tartunk ott. A 28-as egy helyesírási hibát akar 

javítani. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Akkor azt támogatom; bocsánat, ezt elnéztem. 
 
ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki ért egyet a 

javaslat előterjesztésével? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 21 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság 
ezt a módosító javaslatot is előterjeszti. 

Most következik a 29. pont. Képviselő úr, tessék! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, akkor az előzőben elmondottak 

erre a pontra vonatkoznak. A lényeg az, hogy cégjegyzékben szereplő külföldi személy vagy 
külföldi szerv esetében… Teoretikusan el tudunk képzelni olyan esetet, hogy ne kelljen a 
magyar állami adóhatósághoz bejelentkezni? Igen, nyilván el. Csak mondjuk, vegyünk egy 
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példát, külföldi személyre. Tehát minden esetben van azonosító száma egy külföldi szervnek? 
Például az Európai Tanács részvételével létrejön egy társaság Magyarországon – az Európai 
Tanácsnak van adószáma? Nem tudom, ez csak egy elvi kérdés. 

 
ELNÖK: Igen, tessék, kérjük a választ! 
 
TURCSÁN KATALIN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Ez a szabály 

tulajdonképpen azért kerülne be a cégtörvénybe, hogy mindenki egyértelműen azonosítható 
legyen. Magánszemély esetében erre azt a választ tudom adni, hogy a magánszemély nem 
biztos, hogy magyar adóügyi illetékesség alá tartozik, mert lehet, hogy az ő állandó lakóhelye 
külföldön van. Ezt tehát arra vonatkozóan szeretnénk, hogy a külföldi adószáma kerüljön be, 
de ez mondjuk, a nemzetközi adózási behajtás, s a többi miatt is egy fontos nyilvános 
céginformáció kell hogy legyen. 

A többi szervezetre vonatkozóan valamilyen nyilvántartásba be vannak véve. 
Természetesen, ha ő egy olyan sajátos jogi személy, amelynek nem lenne a székhelye szerinti 
államban adóazonosító jele, akkor azzal mi nem tudunk mit csinálni. De ha van, akkor legyen 
bejegyezve a cégnyilvántartásba, mert mondom, ez közteher-behajtási szempontok miatt 
szükséges. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, a magyarázat így már érthetőbb. 

Nyilván mi is támogatjuk azt a célt, hogy adóbehajthatóság szempontjából beazonosíthatóak 
legyenek a Magyarországon működő cégek résztvevői. Viszont dogmatikailag van itt egy 
problémám. Azt hiszem, ez megint egy ilyen általános vagy személyi rész volt – mi az, hogy 
külföldi személy? Tehát természetes személy és jogi személy is, ugye, ha így mondjuk, hogy 
személy, akkor abba beleértjük, hogy természetes személy és jogi személy. Mi van a 
külföldön működő nem jogi személyiségű gazdasági társaságokkal? Akkor őt beleértjük a 
külföldi szervbe? De mi az, hogy külföldi szerv? Ilyet a magyar jog nem ismer, hogy szerv. 
Nem tudom, lehet, hogy ilyen régen volt; Steiner Pál lehet, hogy jobban tudja nálam, ő az 
előző rendszerben is jogászkodott. De ilyen, hogy „szerv”, jogdogmatikailag nem kezelhető. 
Jogi személy vagy természetes személy, jogi személy vagy nem jogi személyiségű 
szervezet…? Gondolom, önök jobban kezelik ezt kodifikációs szempontból, de ez nekem 
valahogy így nem stimmel. 

 
ELNÖK: Főosztályvezető-helyettes asszony, tessék! 
 
TURCSÁN KATALIN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Szükség szerint 

zárószavazás előtti módosító javaslattal pontosítjuk, ha egyetért vele, képviselő úr. De most 
kerüljön be, hogy támogatotti sorként megszavazásra kerüljön.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki ért egyet 

az előterjesztésével? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 21 igen. Ellenszavazat? 
(Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság ezt a 29-es 
javaslatot is előterjeszti.  

A 30. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslat előterjesztését? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 21 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság 
előterjeszti a javaslatot. 
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A 31. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslat előterjesztését? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 21 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság 
előterjeszti a javaslatot. 

A 32. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslat előterjesztését? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 21 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság 
előterjeszti a javaslatot. 

A 33. pont következik. Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A 33-asban érdemibb dolgok is szerepelnek, 

mégpedig megint csak egy ilyen garanciális elem: kényszertörlési eljárás, vagyonfelderítés 
szabályai módosulnak. És az a szabályozás, hogy az állami adóhatóság helyett a 
kényszertörlési eljárást lefolytatott cégbíróság gondoskodik a cég vagyonának felderítéséről. 
Ha jól veszem ki, ugye, ez az iránya a javaslatnak? (Turcsán Katalin: Igen.) Szerintem ez egy 
katasztrófa! Bocsánat, a cégbíróság vagyont felderít?! Hát valaki járt már cégbíróságon azok 
közül, akik ezt megfogalmazták? Hát szerencsétlen cégbírók örülnek, ha élnek, és 
bejegyeznek egy céget vagy egy módosítást! Az életben nincs nekik lehetőségük arra, hogy 
vagyont felderítsenek! Szemben a NAV-val, amelynek teljes apparátusa üzemszerűen, 
rendeltetésszerűen működve, folyamatosan tud ilyen munkát végezni; nyomozók vannak, 
fedett nyomozók, minden, ezer eszköze van. Egy szerencsétlen cégbírónak ne adjunk már 
ilyen feladatot, képtelen elvégezni!  

 
ELNÖK: Államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Lehet, hogy Gaudi képviselő úr félreérti. Itt arról van szó nyilván, hogy a rendelkezésre álló 
nyilvántartásokból deríti föl; egyébként ez benne van a szövegben is, nyilvántartásokból: 
Takarnet, s a többi, s a többi. Tehát nem arról van szó, hogy nyomozást kell folytatni a 
cégbírónak, félreérti a helyzetet. 

 
ELNÖK: További hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A cégbíróknak egyszerűen nincsenek ilyen 

feltételeik! Ők nem tudják ezt teljesíteni! A NAV van arra rendelve, hogy minden ilyen 
kutatást, akár nyilvántartások lehívását, akár bármit elvégezzen; egy cégbíró… Égnek fog 
állni az összes cégbíró haja, ha rájuk tesszük ezt a feladatot! Ez egy teljesen életszerűtlen 
dolog. Kérdezzenek már meg egy cégbírót, könyörgök!  

 
ELNÖK: További hozzászólás? Államtitkár úr kért szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Részben Gaudi-Nagy Tamásnak igaza van, de a bíróságnak joga van minden állami szervtől 
információt kérni, akár a NAV-tól is. Ön azt mondja, hogy a NAV-nak van ilyen lehetősége: a 
NAV-tól fognak akkor majd kérni adatszolgáltatást. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: És akkor ezzel 
mentünk előre valamit?)  

 
ELNÖK: Ha nincs további hozzászólás, határozathozatal következik. Ki ért egyet a 

javaslat előterjesztésével? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen. 
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Ellenszavazat? (Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás? (Szavazás. – Nincs ilyen.) A bizottság ezt a 
javaslatot is előterjeszti. 

A 34. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslat előterjesztését? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) A 
bizottság egyhangúlag támogatta. 

A 35. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslat előterjesztését? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 16 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság 
a javaslatot is előterjeszti. 

A 36. pont következik. Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Arra lennék kíváncsi, hogy akkor pontosan 

most melyik ez a rendelkezés, amelyik most a hatályát veszti, tehát miért kell ezt most ide 
beiktatnunk. Értem a szándékot, biztosan jó, hogy lesz ez, csak akkor szeretném tudni, hogy 
mi van emögött.  

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

Bocsánat, elnök úr, hányadik pontnál járunk? 
 
ELNÖK: A 36-osnál, és az (5) bekezdésben van szó az adózás rendjéről szóló törvény 

17. § (3) bekezdés f)-g) pontja, valamint (13) bekezdése hatályon kívül helyezéséről. Ennek 
tartalma felől tudakozódik képviselő úr. Főosztályvezető-helyettes asszony? 

 
TURCSÁN KATALIN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Tulajdonképpen 

ezek a szerződésmintákkal függenek össze. Igen, ez hatályát veszti az adózás rendjéről szóló 
törvényben, ez a székhelyszolgáltatással függ össze, mert ott még a székhelyszolgáltatás az 
Art.-ben benne volt mint bejelentendő adat. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Jó, rendben.)  

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslat előterjesztését? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 19 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság 
előterjeszti ezt a javaslatot is. 

A 37. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslat előterjesztését? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 19 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság 
ezt is előterjesztette. 

A 38. pont következik. Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ha jól érzékelem, itt a civil eljárási törvény 

névváltozása miatt volt erre szükség, amit szerény javaslatomra vezettek át a törvényen; csak 
a jegyzőkönyv kedvéért szerettem volna ezt rögzíteni. (Turcsán Katalin: Igen.) Köszönjük 
szépen a konstruktív fogadtatását az ellenzéki javaslatnak. Köszönöm. (Dr. Steiner Pál: Igen, 
részt vettél a hazai jogalkotásban. – Derültség.)  

 
ELNÖK: Ha további hozzászólás nincs, határozathozatal következik. Ki ért egyet a 

38-as javaslat előterjesztésével? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 19 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság 
előterjeszti a javaslatot. 

Végül a 39-es következik, ez az utolsó javaslatunk. Hozzászólás? (Nincs.) 
Határozathozatal következik. Ki ért egyet a javaslat előterjesztésével? Az igenlő szavazatokat 
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számolom. (Szavazás.) 16 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? 
(Szavazás.) 5 tartózkodás. A bizottság ezt is előterjeszti. 

Ezzel ezt a napirendi pontot is lezártuk. Az ülés vezetését átadom Gyüre Csaba alelnök 
úrnak. 

 
(Az ülés vezetését dr. Gyüre Csaba, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszöntöm én is a bizottságot. (Dr. Salamon László távozik az ülésről.)  

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló törvényjavaslat (T/4863. szám); kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása 

Rátérünk az 5. napirendi pontra: a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló T/4863. számú törvényjavaslatra. Kérem a 
kormány képviselőjét, legyen szíves a jegyzőkönyv számára bediktálni nevét és beosztását. 

 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Farkasné dr. Gasparics Emese vagyok, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hárompontos kiegészítő ajánlásról fogunk dönteni.  
Először a 142/1-esről, Pichler Imre László képviselő úr módosító javaslatáról. 

Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Tárcaálláspontot fogok képviselni: támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm, akkor tárcaálláspontot fogok kérni. Megnyitom a vitát. Kíván-e 

valaki hozzászólni? Gaudi-Nagy Tamásnak megadom a szót. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Rövid indokolást kérünk. Egyébként ez egy jó 

javaslatnak tűnik, csak azért annyit szerényen hadd jegyezzek meg, hogy illetékes megyei 
bíróság nem lesz már január 1-jétől. Gondolom, akkor önök majd tesznek valamit, hogy 
módosuljon. 

 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Természetesen. A koherenciás módosító javaslatokban a megyei bíróság átnevezése most nem 
a szabálysértési törvény részeként, hanem egyébként kerül majd sorra. 

 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Akkor mi indokolja a 3 helyett az 5 napot? 

Miért adunk több időt? Hiszen egy iratfelküldés elindítása nem egy olyan megerőltető feladat! 
Ismerve persze a bíróságok leterheltségét, tudjuk, hogy ez egy hónapig is eltarthat, számos 
ilyen ügyem van, de azért ne könnyítsük a bíróságok életét ezzel, mert úgyis kihasználják. 

 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Pedig pont ez volt a szándék, hogy amennyiben, mondjuk, pénteken kérik, akkor még azért 
legyen egy félnél több munkanapja a bíróságnak, mivel ezek naptári napokat jelentenek. 
Amennyiben az 5 munkanap és a naptári nap egybeesik, akkor érdektelen. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Több hozzászólást nem látok, határozathozatal következik. Ki az, aki 
támogatja ezt a javaslatot? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 

A következő a 156/1-es, amely egyben az utolsó is, mert közben kaptam a 
tájékoztatást, hogy a 180/1-est Farkas Zoltán képviselő úr visszavonta. Kérdezem a tárca 
álláspontját a 156/1-esről. 

 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamásnak megadom a szót. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. Itt kivételt teremt a 

jogalkotó arra vonatkozóan szándéka szerint, hogy a fiatalkorú meghallgatására a törvényes 
képviselő távollétében is sor kerülhessen bizonyos esetekben. Ezen kell közösen 
elgondolkodnunk, hogy ez a javaslat vajon minden szempontot figyelembe véve megfelel-e 
annak az érdeknek, hogy a társadalom védelme működjön, ne legyen kiszolgáltatva; egy 
fiatalkorú, aki elköveti a szabálysértést, eljárás alá kerül, jelenleg még az ártatlanság vélelme 
áll fenn az ő tekintetében, vajon helyes-e és jó-e, ha egyébként… Jó, mondjuk, nézzük meg 
például a b) pontot: „törvényes képviselő a jogainak gyakorlásában akadályozva van”. Nem 
tudom, gondolom, önök ismerik a magyar rendőrség gyakorlatát, és nagyon sok rendőrrel 
beszélgettek már, ugye? Nyugtassanak meg! A rendőrök ezt a b) pontot fogják éjjel-nappal 
alkalmazni mindenkire, aki egy perc alatt nem jelenik meg a rendőrség kérésére, arra rá 
fogják sütni, hogy b) pont, jogainak gyakorlásában akadályozva van. Így működik a magyar 
rendőrség. És számos fiatalkorú esetében, akik – most megint csak ne típusokban 
gondolkodjunk, vannak nyilván a tudatos, mindennapi bűnözésben részt vevő fiatalok, de 
vannak úgymond megtévedt fiatalok is, akiknek esetében igenis a rendezett életvezetésű 
fiatalnál ne hagyjunk már ilyen kiskaput arra a rendőrségnek, hogy azt mondhassa, hogy 
jogainak gyakorlásában akadályozva van, mondjuk, a törvényes képviselő! Mit értünk ez 
alatt? Definiáljuk! Száz kilométerrel odébb lakik? Vagy mi az, hogy jogainak gyakorlásában 
akadályozva van? Ez életveszélyes! Ezt jogállami szempontból nem lehet ilyen szélesre 
nyitni! A magyar rendőrség jelenlegi rutinja, biztos vagyok benne, hogy a b) pontot fogja 
éjjel-nappal alkalmazni mindenkire. 

 
ELNÖK: Államtitkár asszony? 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Tisztelt Képviselő Úr! Nem olvasta végig a kiegészítő rendelkezést, mert ezekben az 
esetekben a gyámhatóság eseti gondnokot rendel ki. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: De hát 
könyörgök, eseti gondnok?!) Tehát akadályoztatás esetén éppúgy biztosítva van a törvényes 
képviselő helyettesítése, és nem lehet mellőzni. 

Egyébként maga az egész módosítási javaslat arra irányult, hogy az eredeti szövegben 
az „általában a törvényes képviselőjének jelenlétében kerül sor a meghallgatására”, ezt az 
„általában” szót vette ki a javaslattevő, és került sor ilyen módon a pontosítására, hogy 
meghatározza, melyek azok az esetek, amikor nem a törvényes képviselő, hanem valamilyen 
más, gyámhatósági kirendelés alapján kell biztosítani a jogvédelmet.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Turi-Kovács Bélának adom meg a szót. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Szeretném egyértelműen visszautasítani azt, 

hogy ilyen általánosítás legyen a magyar rendőrséggel kapcsolatban. (Dr. Gaudi-Nagy 
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Tamás: Ismerem a gyakorlatot!) Ez egészen egyszerűen elfogadhatatlan! Az, hogy valaki 
folyamatosan valamilyen 2006-os forradalomból indul ki, és egyfolytában a magyar 
rendőrséget (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Ügyvédként ismerem a gyakorlatot! Fogalma sincs, 
kolléga!) kell gyalázni, ezt egyszerűen visszautasítom! Én is meghallgattam képviselő urat, 
egyszer valakit hallgasson végig! Szörnyű dolog az, ha valaki képtelen a másikat 
meghallgatni! Tudniillik akkor se tiszteletre nem számíthat, se meghallgatásra! (Dr. Steiner 
Pál: És nem demokrata.)  

Tehát egyértelművé kell tenni, hogy lehetnek visszaélések a rendőrségnél, de azok 
egyedi ügyek, eseti ügyek. Ha ezeket általánosítjuk, és általánosítás folytán indulunk ki 
valamiből, akkor ott nincs jogállam!  

Én tehát azt gondolom, egyszer s mindenkorra képviselő úrnak azon is el kellene már 
gondolkodnia, amikor pártok megszüntetésére meg egyébre tesz indítványt, hogy egy pártban 
van. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Isten ments! Én nem vagyok párttag!) Gondolja már végig azt 
is, hogy időnként mik következnek abból, amiket tetszik mondani. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: 
Az MSZMP jogutódja! Hóhérok jogutódja!)  

Azért tartottam ezt szükségesnek elmondani, mert én nagy türelemmel hallgattam… 
Hallgatom, hallgatom – most már hallom, hogy hóhérokról van szó, meg nem tudom, mikről. 
Ez egy alkotmányügyi bizottság, ahol, én azt gondolom, a jogállam keretein belül kell 
megtalálnunk azokat a lehetőségeket és utakat, amelyek a jogállamot megtartják. És ha ilyen 
jogállam-sértés van, akkor kell határozottan föllépni. 

 
ELNÖK: Vas Imre! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Kérem az elnök urat, hogy az ülésen elhangzottak 

méltóságát legyen kedves megőrizni és az ehhez szükséges intézkedéseket megtenni. 
 
ELNÖK: Igen, figyelek az ülés vezetésére, kedves képviselőtársam, és kézben fogom 

tartani, eddig is azt tettem. 
Gaudi-Nagy Tamás következik. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. Nem tudom, feltűnt-e 

képviselőtársaimnak, hogy az elmúlt egy órában, ahol viszonylag sok hozzászólással bírtam 
ebben a csődtörvénnyel kapcsolatos vitában, igyekeztem maximális konstruktivitással eljárni, 
és nagyon sok esetben a már távozott minisztériumi kolléganő is nagyon korrekten segítette 
ezt a munkát.  

Én egyszerűen ebben a helyzetben azért emeltem föl a hangomat, mert nem ragadtam 
le abban a klisében, amit most Turi-Kovács Béla szerintem nagyon méltatlanul vágott 
hozzám, hogy számomra minden rendőr bűnöző. Bocsánat, szó nincs erről! Én egyszerűen a 
napi ügyvédi gyakorlat tapasztalataira építve mondom, hogy a politikailag legsemlegesebb 
ügyben is van egy jól kitapintható gyakorlata a rendőrségnek, ami tudja, hogy miből fakad, 
képviselő úr? És gondolom, a többiek is talán sejtik: a rendőrség hihetetlen leterheltségéből, 
alulfinanszírozottságából, eszköztelenségéből. Tehát tulajdonképpen a rendőrt sok esetben 
arra kényszerítik a mai viszonyok, hogy a legegyszerűbb utat, a legkevésbé bürokratikus utat 
válassza, mert azzal nincs gond, azt nem kell lepapírozni, iszonyú sok az ügye, keresi az 
egyszerűbb utat. 

Ez a b) pont, én nagyon szeretném, tényleg nagyon nagyra becsülöm Turi-Kovács 
képviselőtársamat, és bízom benne, hogy ő meg is fogja érteni azt az érvemet, amit mondok, 
hogy ha ezt a b) pontot benne hagyjuk, akkor gyakorlatilag ezt a kiskaput lehetővé tesszük 
azoknak a rendőröknek a számára, akik szeretnének korrekten, tisztességesen eljárni, de 
reflexszerűen azt fogja mondani, hogy így egyszerűbb az életem, nem tudom elérni a 
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törvényes képviselőt?, itt van két házzal odébb az X.Y. eseti gondnok, aki majd jöjjön ide. El 
tudja képzelni, képviselőtársam, hogy egy ilyen eseti gondnok milyen hatékonysággal, 
emberséggel, felkészültséggel, odaállással tud egy ilyen ügyben jelen lenni? Hát hogyan 
vethető össze egy törvényes képviselő és egy ügyet nem ismerő, három vagy négy órával, 
vagy lehet, hogy egy-két nappal korábban ügybe került eseti gondnoknak a felkészültsége, 
hozzáállása? Hát ég és föld! 

Végül pedig szeretnék egy rövid pontosítást vagy észrevételt tenni Vas Imre 
képviselőtársam elnöki ülésvezetéssel kapcsolatos bírálatához. Az ülésen elhangzottak 
méltóságának a megőrzését nem lehet elvégezni mint feladat – tehát lehetetlent kért az elnök 
úrtól. Mert így fogalmazott szó szerint, én figyeltem. Tehát az ülés méltóságának a 
megőrzésére lehet legfeljebb felhívni az elnök urat. (Dr. Vas Imre: Helytelenül fogalmaztam. 
Igaz.) Köszönöm, hogy elismeri képviselőtársam, hogy helytelenül fogalmazott. Jogászok 
vagyunk, legyünk pontosak! Én szeretem, ha pontosak vagyunk.  

Ezért is ragaszkodom hozzá, vagy próbálom javasolni azt, hogy ezt a b) pontot, 
könyörögve kérem önöket, vegyük ki ebből a javaslatból, és úgy teljeskörűen támogatható 
részünkről.  

 
ELNÖK: További hozzászólást nem látok, határozathozatal következik. Ki támogatja 

a javaslatot? (Szavazás.) 14 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás. A bizottság tehát támogatta. 

Ezt a napirendi pontot lezárom. 

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről 
szóló törvényjavaslat (T/4988. szám); kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása, első 
helyen kijelölt bizottságként 

Áttérünk a következő napirendi pontunkra: a Magyarország címerének és zászlajának 
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló törvényjavaslat T/4988. számú 
törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megtárgyalására. 

Vas Imre ügyrendben kért szót. Megadom a szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Igen, elnök úr, ügyrendben azt javaslom, hogy két 

részletben tárgyaljuk. Az előterjesztő képviselője el tudja mondani, melyek azok a javaslati 
pontok, amelyeket támogat, és melyeket nem, ezeket tehát két részletben. És javaslom, hogy 
időkeretben tárgyaljunk, frakciónként három perc hozzászólással. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Frakciónként egy hozzászólásra van lehetőség az ügyrendi 

javaslat vonatkozásában. Kíván-e valaki hozzászólni Vas Imre javaslatához? Gaudi-Nagy 
Tamás! 

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A korábban már kifejtett elvi álláspont alapján 

nem támogatom ezt a javaslatot. Mert lehet, hogy egy mondatot mondanánk csak, lehet, hogy 
tíz mondat kell, lehet, hogy négypercnyi érv kell. Nem lehet ilyen szabványokat kialakítani, 
mert ez tarthatatlan. 

 
ELNÖK: Vas Imre indítványának tehát két része volt. Az első része arra vonatkozott, 

hogy két részletben tárgyaljuk, az előterjesztő által támogatott, illetve nem támogatott 
indítványokat. Előbb tehát ezt teszem fel szavazásra. Aki támogatja ezt az indítványt, kérem, 
jelezze! (Szavazás.) 14 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 5 nem. 
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Az ügyrendi javaslat második részét teszem fel szavazásra. Aki tehát azt mondja, hogy 
frakciónként… (Dr. Vas Imre: Szakaszonként három perc frakciónként.) Tehát szakaszonként 
három percről van szó. (Dr. Vas Imre: Tehát kétszer három perc, magyarán.) Aki tehát ezzel 
egyetért, kérem, jelezze! Ki az, aki ezt a javaslatot támogatja? (Szavazás.) 14 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) 5 nem.  

Akkor tehát ebben a menetrendben fogunk továbbmenni.  
Megkérdezem az előterjesztőt, Rubovszky György urat, meg tudja-e jelölni, mely 

javaslatok azok, amelyeket az előterjesztő támogat, és melyeket nem. Kérem, hogy ezt tegye 
meg. 

 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Tulajdonképpen két csoportra osztható az egész anyag. Az egyik, amelyikben 
szövegpontosítások vannak és Vejkey Imre által vannak jegyezve. Ha szükséges, felsorolom a 
jegyzőkönyv számára. 

 
ELNÖK: Igen, legyen szíves! 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Ezek: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 

12., 14., 15., 19., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29. és 30. pontok – ezeket támogatjuk. 
A második csoportba tartozik az az anyag, amelyet jobbikos képviselő urak 

terjesztettek elő, amely a kitüntetések visszavonásával kapcsolatos csoportot öleli föl: ez a 
13., 16., 17., 18. és a 20. pont. Ezt az előterjesztők négyes csapata kollektíven nem támogatja.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor tehát ennek megfelelően a kormányt kérdezem 

meg. Két részre bontottuk tehát a javaslatokat, az első csoport az 1-11., 12., 14., 15., 19. és a 
21-30. javaslatok. Ezek azok, amelyeket az előterjesztő támogat. Kérdezem ezekkel 
kapcsolatosan a kormány álláspontját. 

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

Elnök úr, tárcaálláspontot tudok mondani: az ön által az előbb felsorolt és az előterjesztő által 
támogatott módosító javaslatokat a tárca támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Megadom a szót Steiner Pál 

képviselő úrnak. 
 
DR. STEINER PÁL (MSZP): A kormány képviselőjének szeretnék kérdést feltenni a 

14. javaslattal összefüggően. Az elmúlt órák híre az volt, hogy vélhetően a kétharmados 
többség úgy fog dönteni, hogy megszünteti a Magyar Nemzeti Bankot a jelenlegi formájában. 
A 14-es felhívott indítvány ugyanakkor a c) pontban felsorolja a Magyar Nemzeti Bankot. 
Kérdezem, milyen logikai összefüggésben van ez a két rendelkezés egymással. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Kérdezem a kormány képviselőjét – vagy az előterjesztőhöz szólt a kérdés? 

Akkor Rubovszky úrnak adom meg a szót. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Én nem tudom, kihez szólt a kérdés, de én 

szívesen válaszolok rá. 
 
ELNÖK: Akkor legyen szíves! 
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DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelettel, ha jól emlékszem, akkor tegnap, 
az összes televízióval és sajtóorgánummal szemben, az alkotmányügyi bizottság nem 
terjesztett elő olyan módosító indítványt, hogy szüntessék meg a Nemzeti Bankot. Ez egy 
kacsa, amit a sajtó kihozott. Kizárólag arról szól a történet, hogy az alaptörvényben ennek a 
lehetősége megjelenik. De itt többen előadták, hogy a kormány beterjesztette a Nemzeti 
Bankról szóló törvényjavaslatot, tegnap, és abban erről szó nincsen.  

Gyakorlatilag tehát a mi elképzelésünk szerint a hivatalos, hatályos rend szerint 
készült el ez a szövegpontosítás. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Most még a támogatott javaslatoknál 

vagyunk, ugye, tehát ebben a szakaszban vagyunk? Annyiban próbálok én is hozzászólni 
ehhez a 14. ponthoz, hogy a tegnapi alkotmányügyi bizottsági vitában azért az a javaslat 
képezte a vita tárgyát, amely szövegszerűen arról szólt, hogy egyesíti hatáskörileg a Nemzeti 
Bank és a PSZÁF hatásköreit a javaslat szándéka szerint; én legalábbis valami ilyesmit 
olvasok ki… (Közbeszólások.) Akkor nem tudom, milyen ülésen ültem tegnap, akkor lehet, 
hogy nem ezen. Pedig úgy éreztem, hogy itt voltam, és hozzá is szóltunk, követtük a vitát. Na, 
mindegy… 

Tehát itt ennek a felvetésnek van alapja, úgy érzem. Ezen el kell gondolkodni, hogy a 
Magyar Nemzeti Bank elnöke intézmény, mint önálló szabályozású szerv vezetője, ez valóban 
elmondható-e vagy működni fog-e a jövőben, figyelemmel erre a bizonyos, tegnap az 
alkotmányügyi bizottság kormánypárti többsége által támogatott javaslatra. Ez számomra 
továbbra is kételyt jelent, és nem megnyugtató. 

A többi javaslatot egyébként, amiket a kormány is támogatott, itt Vejkey Imre 
javaslataira gondolok, mi is indokoltnak látjuk. Azt hiszem, mindegyik eleme elfogadhatónak 
tűnik. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. További hozzászólás van-e? Nem látok ilyet, akkor a 

vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e még reagálni. (Jelzésre:) Nem kíván 
reagálni. Kormány? (Jelzésre:) Nem kíván reagálni. 

Fölteszem szavazásra a kérdést. Ki az, aki támogatja az előterjesztő által támogatott, 
korábban felsorolt indítványokat? (Szavazás.) 17 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
2 nem. A bizottság tehát ezeket a javaslatokat támogatta. Köszönöm szépen. 

Rátérünk a második részre: az előterjesztő által nem támogatott módosító javaslatokra. 
Kérdezem a kormány álláspontját. 

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

Az előterjesztő által nem támogatott módosító javaslatokat a tárcánk sem támogatja. 
 
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni? Gaudi-Nagy Tamásnak 

megadom a szót. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez a három javaslat tartalmilag mindegyik 

arról szól, hogy legyen egy rezsimje az állami kitüntetések visszavonásának is, érdemtelenség 
miatt. Ugye, Kertész Ákos esete indukálta ezt a felvetést bennünk. Szerintünk nem jó, ha ez 
egy egyirányú utca, tehát csak kapni lehet a kitüntetést, utána aztán bármit lehet csinálni, és 
nem lehet elveszíteni. Szerintünk az a jó megoldás, ha ezt el lehet veszíteni. 

Én most azért is tartom indokoltnak négy képviselőtársamnak ezt a javaslatát, mert a 
jelenlegi javaslatban nem látunk ilyen visszavonási rezsimet, és szerintem a közvélemény 
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nagyon várja ezt, nagyon-nagyon várja. Mondok egy példát, ettől függetlenül, mondjuk, 
Farkas Péter sportolótól is, úgy tudom, valamilyen úton-módon visszavonták a vele 
kapcsolatos bűneset miatt a kitüntetést. Ha most egy új szabályozást adunk, akkor az új 
rezsimben is, az új szabályozási körülmények között is legyen lehetőség arra, hogy 
visszavonható legyen. Még arra is gondolok, azt is kérem önöktől, hogy gondolják át, nehogy 
esetleg azt gondolják a polgárok, akik ezt a döntést majd figyelik és majd értékelik, hogy azért 
nem támogatják a kitüntetés-visszavonás rendszerének a beemelését a joganyagba, mert attól 
tartanak, hogy adott esetben a jelenlegi kormány időszakában kiosztott kitüntetések úgymond 
visszavételének a lehetőségét szeretnék törvényi úton kizárni. Még a félreértését is el kellene 
kerülni, hogy esetleg erről van szó. Tehát mondom, lehet ezt akár nyugodtan lex Kertésznek is 
nevezni, mi nyugodt szívvel vállaljuk. Volt már itt annyi „lex”, volt már itt annyi testre 
szabott jogszabályalkotás, mi nagyon szeretnénk, ha ebben Rubovszky képviselőtársunk és 
előterjesztőtársai támogatnák ezt a javaslatot. Én valahogy egy kicsit éreztem is a biztatást az 
ő eddigi hozzáállásában, hozzászólásaiban, hogy jó, ha egy ilyen javaslat benyújtásra kerül. 
Szerintem tényleg itt lenne az ideje, hogy akkor biztosítsuk ezt a lehetőséget, hogy vissza 
lehessen vonni a kitüntetéseket. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Turi-Kovács Bélának adom meg a szót. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Egy kérdésem van a kormány képviselőjéhez: 

ez idő szerint van-e olyan szabály, amely egyértelműen szabályozza, hogy bizonyos 
körülmények között vissza lehet vonni kitüntetést? 

 
ELNÖK: Rubovszky úrnak adom meg a szót. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Szeretném mondani, hogy van. A hatályos 

jogszabály azt mondja, hogy az adományozási eljárásnak megfelelően vissza lehet vonni. 
Tehát a mai jogszabályban benne van. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: De ebben?) Ebben nincs 
benne. Az előterjesztők többségi álláspontja az, hogy ne legyen.  

Én meg fogom szavazni ezeket a módosító indítványokat, csak azért, hogy ebben 
dönthessen a Ház, tehát hogy legyen meg az egyharmados támogatása. Mert én ezt nagyon 
fontos kérdésnek tartom, jóllehet el szeretném mondani, hogy tegnap este is hosszasan 
vitatkoztunk erről a Házban, mert tegnap volt a részletes vita, és a magyarországi kitüntetések 
életében egyetlenegyszer, 1951-ben egy kiadott Kossuth-díjat vontak vissza, mégpedig azért 
vonták vissza, mert kiderült, hogy a díjazott azokat az anyagokat, amiért kapta a Kossuth-
díjat, azt lopta. Na, ez az egyetlenegy eset fordult elő, hogy kitüntetést visszavontak. Éppen 
erre föl döntöttek úgy az előterjesztők, mondom, ezzel a négyes többségi döntéssel, hogy 
akkor ezt az intézményt felejtsük el a törvényből.  

Én is úgy érzem, és hozzáteszem, el is ismerem, hogy én biztattam a Jobbikot abban az 
irányban, hogy ezt terjessze elő. Ilyen lehetőség van.  

Hozzáteszem, hogy a Kertész Ákos-probléma a ma hatályos jog szerint megoldható 
lett volna, ha az adományozó, mivel az ő diszkrecionális joga az, hogy ő ezt visszavonja vagy 
nem vonja vissza, ezt kezdeményezte volna. Úgyhogy ma még ilyen lehetőség van. Az új 
jogszabályban nem lesz a mai állás szerint. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Steiner Pál képviselő úrnak adom meg a szót. 
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DR. STEINER PÁL (MSZP): Ügyrendben – zavarban vagyok, hogy hogyan 
fogalmazzam meg – egy korábbi állításra szeretnék visszatérni. Rubovszky képviselő úr 
nagyon határozottan azt állította, hogy nincs ilyen törvényjavaslat. Jelezném, hogy fönt van az 
interneten pdf formában a T/5248. törvényjavaslat a Magyar Nemzeti Bankról, és a Heti 
Világgazdaság, amelyet azért nem lehet ilyen kacsaszintű újságnak minősíteni, pedig egy 
hosszas elemzést ír erről, hogy hogyan szüntetik meg a Nemzeti Bank függetlenségét. Tehát 
csak ennyit az ön által bejelentettekhez. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Csak azt nem értettük, képviselő úr, hogy ez hogyan jött most ehhez a 

napirendi ponthoz.  
 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Hát úgy, hogy az előzőekben Rubovszky képviselő úr 

olyanokat mondott, ami nem felel meg a valóságnak.  
 
ELNÖK: Jó, köszönöm. 
Akkor határozathozatal következik. Kérdezem, ki az, aki az előterjesztő által nem 

támogatott javaslatokat támogatja. (Szavazás.) 7 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. 
Van-e tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság nem támogatta, de egyharmad 
támogatást kapott.  

A közszolgálati tisztviselőkr ől szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és 
hatályát vesztő jogszabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/5003. szám); módosító javaslatok megvitatása, első helyen 
kijelölt bizottságként (I.) 

Rátérünk a következő napirendi pontunkra, amely a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő jogszabályokról, valamint egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/5003. számú törvényjavaslat.  

Úgy látom, az ajánlás egy pontból áll, Vas Imre képviselőtársunk módosító javaslata. 
Kérdezem a kormány képviselőjét, hogy támogatja-e a módosítást, és kérem, legyen szíves 
bemondani a nevét és a beosztását a jegyzőkönyv számára. 

 
DR. HAZAFI ZOLTÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm, 

tisztelt elnök úr. Hazafi Zoltán vagyok, főosztályvezető a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztériumból. 

Tárcaálláspontot tudok mondani az előterjesztett módosító javaslatról: a tárca nem 
támogatja ezt a javaslatot, tartalmi és formai okok miatt. Tartalmi okok miatt azért nem, mert 
megbontaná a jelenlegi egységes szabályozást, és az adóhivatal tekintetében, az ott dolgozó 
kormánytisztviselők vonatkozásában kizárná ezt a jogorvoslati formát, amire vonatkozik ez a 
módosítás. Formai okokból pedig azért nem támogatja a tárca ezt a módosító javaslatot, mert 
kodifikációs okok miatt ez a módosító javaslat valójában a jogvitára vonatkozó szabályokat 
nem rendelné alkalmazni ebben a körben. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vas Imrének adom meg a szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Kérem, elnök úr, hogy három perc szünetet rendeljen el. 

Mindjárt utánanézünk, mert a módosító javaslat éppen az egységes szabályozás fenntartása 
érdekében került benyújtásra. 
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DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Nekem ügyrendi javaslatom lenne, hogy 
folytassuk egy következő ponttal, és erre pedig térjünk majd vissza. 

 
ELNÖK: Szavazásra teszem föl az ügyrendi indítványt. Aki azzal egyetért, hogy akkor 

térjünk rá másik napirendi pontra, és néhány perc múlva térjünk erre vissza, tehát cseréljük föl 
a napirendeket, kérem, jelezze. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag egyetértett. Köszönöm 
szépen. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről 

c) A szocialista diktatúra idején politikai okból bebörtönzöttek részére járó juttatások 
emeléséről szóló határozati javaslat (H/4966. szám) 

Akkor, mivel Korondi Miklós képviselő úr megérkezett, az ő napirendi pontját vennék 
előre, hogy ne tartsuk fel túl sokáig. Ez pedig a 8. napirendi pont c) alpontja: a szocialista 
diktatúra idején politikai okból bebörtönzöttek részére járó juttatások emeléséről szóló 
határozati javaslat H/4966. számon, amely Korondi Miklós képviselő úr önálló indítványa.  

Megadom a szót az előterjesztőnek. 
 
KORONDI MIKLÓS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Ez az 

előterjesztésem, illetve országgyűlési határozati javaslatom egyszer már önök előtt volt, az 
önök asztalán volt. Akkor tárgysorozatba vette a bizottság ezt az országgyűlési határozati 
javaslatot. Időközben a Jobbik-frakció elnöksége arra kért, hogy a címén változtassak, és 
egyértelműbbé tettük, ezért ezt az új címet kapta, hogy a szocialista diktatúra idején politikai 
okból bebörtönzöttek részére járó juttatások emelése. 

Szeretném megjegyezni, hogy időközben a számukat tekintve nagyon csekély számú 
’56-osok közül már nagyon sokan elhaláloztak, és minél később hozzuk meg ezt a határozatot, 
várhatóan egyre többen fognak elhalálozni, hiszen ez az 1945 és 1963 között 
bebörtönzöttekről szól. Segítségképpen kigyűjtöttem az országos nyugdíj-biztosítási 
főigazgatóság által is a jelenlegi adatokat… 

 
ELNÖK: Bocsánatot kérek egy pillanatra! Egy kicsit nagyobb figyelmet kérnék 

szépen a bizottságtól! Köszönöm. 
Tessék folytatni! 
 
KORONDI MIKLÓS (Jobbik): Tehát szeretném felhívni a tisztelt bizottság figyelmét, 

hogy ez az országgyűlési határozati javaslat már tavaly novemberben tárgysorozatba-vételre 
került. Szeretném is megköszönni, ha újból tárgysorozatba venné a tisztelt bizottság. 
Könnyítésképpen a kormány számára, és figyelembe véve a válságos 2012-es esztendőt, 
csupán 2013. január 1-jétől kérném, hogy az e körbe sorolt élő egyének számára a Fidesz-
kormány 2000-ben meghozott javaslata és határozata óta eltelt időszakot vegyék figyelembe, 
hiszen ez az összeg minden kárpótolt számára nagyon nagy segítség lenne. Az elmúlt több 
mint tíz év alatt ez az összeg teljesen elinflálódott, nem követték az elmúlt időszak kormányai 
figyelemmel ezt a lehetőséget.  

Én arra kérném a bizottságot, hogy ennek figyelembevételével döntsön a 
tárgysorozatba-vételről, és emeljük meg ezt a kárpótlási összeget. Ha valaki esetleg kíváncsi 
rá, táblázatba kigyűjtöttem, hogy hol kellene már tartani 2000 óta ennek az elinflálódott 
összegnek. Ezek az ’56-osok nagyon-nagyon várják ezt a segítséget. Gondolom, mindenkinek 
a környezetében találkozunk ilyen élő emberekkel. 

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát ebben a kérdésben. Gaudi-Nagy 
Tamásnak adom meg a szót. 

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Teljes mértékben 

támogathatónak és helyesnek tartom ezt a javaslatot. Vélelmezem, hogy ha Wittner Mária itt 
lenne, biztosan ő is támogatná. Az emberi jogi bizottságban együtt dolgozunk, és nagyon 
tisztelem őt szabadságharcos múltja és tevékenysége miatt. És ugyanez elmondható Murányi 
Leventéről, szintén ’56-os képviselőtársunkról. De azt hiszem, nem is kell ezt itt sokat 
magyarázni. Ha már ott vagyunk – és Steiner Pál képviselőtársam kedves figyelmét felhívom, 
hogy fokozottan veszélyes szövegrész következik –, tehát ha lehetőség van arra 
Magyarországon, hogy a második világháború alatt elhunyt, megölt vagy üldöztetést 
szenvedett zsidó honfitársaink jóvátételt kapjanak, akkor a hátrányos megkülönböztetés 
tilalma, illetve az egyenlő bánásmód kötelezettsége miatt mindenképpen meg kell teremteni a 
lehetőséget arra, hogy egy normális, méltó, tisztességes összegű jóvátételt kapjanak azok az 
’56-os hősök, akikre azért nagyon sokat hivatkoznak manapság. Hivatkozott itt már sok 
mindenki rájuk az elmúlt években, voltak ők már szerencsétlenek ellenforradalmárok, aztán 
’88-89 után népfelkelők, aztán szabadságharcosok – hála istennek, ez a helyes hivatkozás, 
nyilván tudjuk mindannyian –, de most is nagyon sokat hivatkoznak, a mostani rendszer, a 
mostani kormány folyamatosan azt mondja, hogy ’56 forradalmának tulajdonképpen a 
folytatása vagy beteljesítője a jelenlegi időszak. Ezt nyilván lehet vitatni, van, aki egyetért 
ezzel, van, aki nem; mi nyilván nem értünk egyet ezzel. De egy tény: az mindenképpen 
méltánytalan, hogy ezek a túlélő ’56-os szabadságharcosok ilyen elinflálódott juttatást 
kapjanak. 

Még egy mondat. Az alaptörvény átmeneti rendelkezéseiről szóló törvényjavaslatban 
van egy figyelemreméltó, mondhatni, veszélyes rendelkezés, és egy picit összefüggésben áll 
ezzel: az arról szól, hogy új kárpótlási jogcímet nem lehet megállapítani, tehát lezárni kívánja 
a kárpótlást. E helyütt azt azért el kell mondani, hogy a kitelepített felvidéki magyaroknak 
járó, a magyar állam által szerintem egyébként helytelenül, de vállalt kárpótlást a magyar 
állam a mai napig nem teljesítette. Ezek tehát történelmi kötelességek, amiket meg kell tenni, 
a felvidéki magyarok esetében is, az ’56-os szabadságharcosok esetében is. Számokkal itt 
szerintünk ne is jöjjünk elő, mert egyszerűen arcul köpése azoknak az embereknek, akik 
meghaltak, és persze azoknak is, akik túlélték. Az ő arcul köpésük, ha azt mondjuk, hogy 
ebben a nehéz gazdasági helyzetben erre nincs keret. Erre tehát kell keretet biztosítani. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vas Imrének adom meg a szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Az előterjesztés egy országgyűlési 

határozati javaslat, amely nem keletkeztet jogokat és kötelezettséget, tulajdonképpen 
kizárólag a kormányra vonatkozna, tehát külső személyekre nem, de az Országgyűlés alá 
rendelt szervek részére keletkeztetne egyébként kötelezettséget. A kormány enélkül is teszi a 
dolgát, hogy az Országgyűlés erre külön felhívja. Úgyhogy kérem képviselőtársaimat, ne 
vegyék tárgysorozatba, annak ellenére, hogy amit képviselőtársam elmondott, nagy részével 
egyébként egyet lehet érteni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni? Ha nem, akkor az 

előterjesztőt megkérdezem, akar-e reagálni esetleg az elhangzottakra. (Korondi Miklós: 
Köszönöm, nem.) Nem. 
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Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Akkor határozathozatal következik. Most csak a tárgysorozatba-vételről döntünk. 
Kérdezem, ki támogatja a javaslat tárgysorozatba-vételét. (Szavazás.) 3 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) 2 nem. Tartózkodott? (Szavazás.) 14 tartózkodás. Megállapítom, hogy 
a bizottság nem vette tárgysorozatba a javaslatot. 

Köszönjük szépen. 

A közszolgálati tisztviselőkr ől szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és 
hatályát vesztő jogszabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/5003. szám); módosító javaslatok megvitatása, első helyen 
kijelölt bizottságként (II.) 

Visszatérünk a 7. napirendi pontra, amelynek vonatkozásában a kormány képviselője 
már nyilatkozott. Ebben a témakörben megnyitom a vitát. Vas Imrének adom meg a szót. 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák a módosító 

javaslatot. Ez azt teremti meg, hogy a NAV kormánytisztviselői és ügykezelői számára az 
egységes szabályozás fenntartását éri el, tehát hogy a NAV közszolgálati tisztviselői és 
kormánytisztviselői, ügykezelői tekintetében legyen egységes a szabályozás. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi-Nagy Tamásnak adom meg a szót. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. Nagyon fontos és alapos 

és indokolt javaslatnak tartom képviselőtársam javaslatát, és megdöbbenéssel hallom, hogy a 
kormány képviselője nem támogatja. Mintha nem is hallottam volna jó, de ezek szerint jól 
hallottam. Úgyhogy arra buzdítom én is minden képviselőtársamat, hogy ezt a komoly és 
szakszerűen kidolgozott, indokolt javaslatot mindenképpen támogassa. Ezt nemcsak azért 
mondom, mert egyetértek, de azért is, mert Vas Imre képviselőtársam felkészültségével soha 
nincs gond. (Derültség.) 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: További hozzászólás van-e? Nem látok ilyet, akkor szavazás következik. Ki 

az, aki Vas Imre képviselő úr módosító javaslatát támogatja? (Szavazás.) 17 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság 
tehát támogatta. 

Köszönöm szépen, ezt a napirendi pontot lezárom. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről 

a) A közösségi tulajdon hatékonyabb védelméhez szükséges törvénymódosításokról szóló 
törvényjavaslat (T/4923. szám) 

Rátérünk a 8. napirendi pont a) pontjára: a közösségi tulajdon hatékonyabb 
védelméhez szükséges törvénymódosításokról szóló törvényjavaslatra. Schiffer András az 
előterjesztő, aki nincs jelen, de ez nem akadálya a tárgyalásnak. 

Kérdezem, van-e kormányálláspont. (Jelzésre:) Az sincs, de ez sem akadálya a 
megtárgyalásnak. 

Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni? Gaudi-Nagy Tamásnak adom meg a 
szót. 
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nagyon rövid leszek: a javaslat támogatható, 
és ezért mi támogatni fogjuk. 

 
ELNÖK: Vas Imre! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Tekintettel arra, hogy a polgári törvénykönyv kodifikációja 

folyamatban van, nem lenne célszerű most ilyen szabályokat külön beemelni. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy ne vegyék tárgysorozatba. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: További hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Csak egy rövid mondat, csupán azért, mert ezt 

itt már többször megbeszéltük. Tehát azért, mert… És nem tudom, ha jól látom, kedves 
Horváth Zsolt képviselőtársam már nagyon nem bírja és ingatja fejét, de én akkor is 
elmondom, bocsánat! (Dr. Horváth Zsolt: Honnan tudod te, hogy én miért ingatom a 
fejemet?) Nem tudom, de nagyon zavar az, hogy folyamatosan azt kell érezzem, bűntudatot 
kell érezzek azért, mert hozzászólok egy napirendhez, viszonylag szerintem tárgyszerű 
keretben most is.  

Én nem tudom elfogadni ezt az iménti felvetését Vas Imre képviselőtársunknak, hogy 
azért, mert folyik egy egységes szabályozás, majd lesz a jövőben, egy év múlva egy Ptk., 
mondjuk, egy új Ptk., attól még vannak olyan életviszonyok, amelyek miatt biztosítani kell az 
ügyész számára a határozott, kemény fellépést, olyan vagyontárgyak visszaszerzésére, 
amelyekre Schiffer András javaslata is irányul. Az alkotmány módosítása is már eleve rossz 
volt, a 12. § (2) bekezdést módosították úgy, hogy az állam tiszteletben tartja az 
önkormányzati tulajdont, helyett belekerült, hogy ingyen átadható az önkormányzatok 
vagyona, másnak, hát igen…, elkótyavetyélhető az állami vagyon. Ez egy ügyész számára 
lehetőség, ezt biztosítani kell, ez államérdek, kiemelkedő államérdek, hogy vegyük vissza, 
ahol lehet, az ügyész léphessen föl az állami vagyon visszaszerzése érdekében. Mi ebben a 
rossz? Miért nem lehet ezt mostantól alkalmazni már? 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólást nem látok. Határozathozatal 
következik. Ki az, aki Schiffer András képviselő úr önálló indítványának tárgysorozatba-
vételét támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Tartózkodás 
nem volt. A bizottság tehát nem vette tárgysorozatba az indítványt. 

b) A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 
46/1994. (IX.30.) OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat (H/4936. szám) 

Rátérünk az utolsóra, a 8/b pontra: a Magyar Köztársaság Országgyűlésének 
Házszabályáról szóló határozat módosításáról szóló határozati javaslatra. Az előterjesztő 
nincs itt, a kormány képviselője nincs itt. 

Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni ehhez a napirendi ponthoz? Gaudi-
Nagy Tamásnak adom meg a szót. 

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez a házszabály-módosítás tartalmilag 

indokolt: az összes képviselő egyharmadának jelenlétéhez köti a határozatképességet, vagy a 
tanácskozóképességet. Teljesen ésszerű szabály. Nyilván ezer más részét lehetne a 
Házszabálynak módosítani, és kellene is egyébként – látom, ezzel egyetért Horváth Zsolt 
képviselőtársam –, próbáljuk meg! Ahol lehet, próbáljunk meg segíteni, mint a jó úttörő. 
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Köszönöm. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás van-e? Nem látok ilyet. Határozathozatal 
következik. Kérdezem, ki az, aki támogatja a házszabály-módosítás tárgysorozatba-vételét. 
(Szavazás.) 5 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 
tartózkodás. A bizottság tehát nem vette tárgysorozatba az indítványt. 

Rubovszky úrnak adom meg a szót. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelettel, az előbb itt a vita során Steiner 

képviselő úr kétségbe vonta a szavahihetőségemet. Ezt visszautasítom. (Dr. Steiner Pál: 
Fenntartom. – Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Hoppá!) Jó. 

Szeretném a következőt mondani. Ajánlom a szocialista frakciónak, hogy tanuljanak 
meg olvasni. Én azt mondtam, hogy nincs olyan előterjesztett törvény, amelyik a PSZÁF-ot és 
a Nemzeti Bankot összevonná. Ezt az állításomat fenntartom. Steiner úrnak önálló 
jogszabályforrásai vannak. Ilyen nincs, Steiner úr nem mond igazat. 

Köszönöm szépen. (Dr. Steiner Pál: Visszautasítom!) Jó. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólást nem látok, a mai bizottsági ülést 

berekesztem.  
Köszönöm szépen mindenkinek a részvételét, jelenlétét. A viszontlátásra! 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 55 perc)  

Dr. Gyüre Csaba 
a bizottság alelnöke 

 

Dr. Salamon László 
a bizottság elnöke 
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