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Napirendi javaslat  
 
1. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/6389. szám) 

(Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  

(Módosító javaslatok megvitatása) 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Salamon László (KDNP), a bizottság elnöke  
 
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)  
Kozma Péter (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz)  
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)  
Dr. Varga István (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Dr. Varga László (MSZP)  
Dr. Ipkovich György (MSZP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Pősze Lajos (független)  
  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Gruber Attila (Fidesz) dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz)  
Dr. Puskás Imre (Fidesz) dr. Bohács Zsoltnak (Fidesz)  
Dr. Szakács Imre (Fidesz) dr. Vitányi Istvánnak (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz) megérkezéséig dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP) dr. Varga Lászlónak (MSZP)  
 
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
 
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 18 óra 50 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Bizottság! Bizottsági ülésünket megnyitom. Napirendi javaslatomat az írásbelivel 
egyezően tartom fenn. A napirendhez módosító javaslat nem érkezett. (Zaj.) Figyelmet kérek, 
mert nem fogják hallani, amikor berekesztem az ülést, és reggelig itt ülhetnek. Tehát a 
napirendhez módosító javaslat nem érkezett.  

Határozathozatal következik. Ki ért egyet a napirenddel? Az igenlő szavazatokat 
számoljuk. (Szavazás.) 19 igen, tehát a bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet. 

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6389. szám) (Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) képviselő önálló 
indítványa) (Módosító javaslatok megvitatása) 

Módosító javaslat négy érkezett összesen. Ajánlástervezet még nem készült idő 
hiányában, tehát így külön lapokon haladunk.  

A 6389/2. pont alatt Horváth Zsolt képviselő úrnak két módosító javaslata található. 
Kérdezem Papcsák Ferenc urat, a javaslat előterjesztőjét. 

 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Támogatjuk az indítványt. 
 
ELNÖK: Kérdezem Répássy Róbert államtitkár urat a kormányálláspontról, akit 

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

Elnök úr, tárcaálláspontot tudok csak mondani. A tárca támogatja a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, határozathozatal 

következik. Először az 1. szám alatti javaslatot ki támogatja? (Dr. Gyüre Csaba megérkezik az 
ülésre.) Igenlő szavazatok? (Szavazás.) 21 igen. Ellenszavazat? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? 
(Szavazás.) 2. A bizottság támogatta a javaslatot. 

A 2. pont alatti javaslatról kérdezem a képviselő urat, Papcsák urat. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány képviseletében tárcaálláspontot kérek, Répássy államtitkár úr. 

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

Bocsánat, csak szeretném tisztázni, hogy melyik. 
 
ELNÖK: Külön szavazunk a 2. pontról, tehát még egyszer, 6389/2., a Horváth Zsolt 

által jelzett módosító indítvány 2. számú javaslata. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Igen. A 2. számú módosító javaslattal a tárca egyetért. 
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ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs, határozathozatal következik. Ki 
támogatja? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 21 igen. Ellenszavazat? (Nincs 
jelzés.) Nincs. Tartózkodás? (Szavazás.) 2. A bizottság támogatta. 

Következik a 6389/3. javaslat. Rögzítsük: Bárándy Gergelyt Varga László képviselő 
úr, Gruber Attilát Papcsák Ferenc képviselő úr, Szakács Imrét Vitányi István képviselő úr 
helyettesíti. A jelenlét ebben a formában is nyilván lényeges. 

A 3. szám alatti javaslat, a 6389/3. számú, Schiffer képviselő úr által jelzett javaslat. 
Kérdezem Papcsák Ferenc urat. 

 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Tárcaálláspontot kaphatunk-e? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs, határozathozatal következik. Ki 

támogatja? (Szavazás.) 6 igen szavazatot kapott. Ha megengeditek, ellenpróbát nem tartok. A 
bizottság nem támogatta, és egyharmad támogatást sem kapott. 

Schiffer képviselő úr tollából származik a 6389/4. szám alatti javaslat. Az előterjesztőt 
kérdezem. 

 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Tárcaálláspont? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólásra jelentkezett Staudt Gábor képviselő úr. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Nem tisztem megvédeni Schiffer 

András képviselőtársamat, főleg úgy, hogy most épp nincs itt, viszont az a gyakorlat nem túl 
előrevezető, hogy ha már megnyitunk egy helyet, akkor élből olyan javaslatokat is 
lesöpörnek, aminek bizony lehet relevanciája. Gyakorló jogászként Papcsák 
képviselőtársamnak is tudnia kell, illetve biztos tapasztalta azt, hogy az informatika korában 
egy olyan honlapot üzemeltetni a bíróságok meglévő honlapján, oda azokat a hirdetményi 
úton kézbesített iratokat feltenni vagy az emberek számára közzétenni bizony nagyon 
időszerű lenne, és magának a hirdetményi kézbesítésnek a lényegét teremtené meg. Kérem, 
hogy fontolják meg, és ne söpörjenek le mindent zsigerből. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? Igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 9 igen 
szavazatot kapott. A bizottság nem támogatja, de egyharmad támogatást kapott a javaslat. 

5. szám alatt szintén Schiffer képviselő úr módosító javaslata következik. Kérdezem 
az előterjesztőt. 

 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem támogatjuk. 
 



 7 

ELNÖK: A tárca álláspontját kérdezem. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Jelzésre:) Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Csak egy rövid hozzászólás lenne annyiban, 

hogy gondolkozzunk el rajta, hogy mi lenne az igazán helyes megoldás, mert garanciálisan 
mindenképpen fontos az, hogy a bíró a speciális hirdetményi kézbesítés elrendelése előtt 
tényleg győződjön meg arról, hogy van-e belföldi lakhely, de nyilván meg kell hogy 
győződjön róla, mert a normaszöveg eredetileg is tartalmazza azt, hogy a belföldi lakhellyel 
nem rendelkező peres fél részére lehet.  

Amikor megláttam a Schiffer-féle javaslatot, én is megörültem, hogy jaj, de nagy ötlet, 
de végül is magában a normaszöveg-javaslatban már benne van ez, csak - hogy mondjam - 
nem minden bíró jutott el még sajnos a jogalkalmazás olyan szakmai színvonalára, hogy ez 
azt eredményezze számára, hogy neki meg kell keresni a lakcímnyilvántartó hatóságot, 
mielőtt elrendeli. Sajnos ilyen helyzet van.  

Tehát én egy picit ilyen szájba rágósabb rendelkezést meghagynék arra, hogy a 
bírónak igenis meg kell állapítania azt, hogy van-e a magyar lakcímnyilvántartásban lakhelye 
a hirdetményi kézbesítéssel sújtandó félnek vagy sem. Tehát valamilyen kompromisszumos 
vagy módosított formában én ezt tudnám támogatni, de valóban, ebben a formában nem 
feltétlenül olyan. 

 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úr! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Igen, itt arról van szó. Tehát Gaudi képviselőtársam jól 

érezte, hogy azzal az esettel kezdődik ez a bekezdés, amennyiben belföldi lakóhellyel nem 
rendelkezik. Ráadásul itt perbe bocsátkozásról van szó. Na most, akinek a per kezdete előtt 
nem volt belföldi lakóhelye, és mondjuk megszűnik a kézbesítési megbízott megbízatása, 
egyrészt előírás, hogy bejelentse, hogyha lakcímváltozás van - akár külföldi, akár belföldi -, 
tehát ha már perbe bocsátkozott. Utána annak a matematikai valószínűsége kicsi, hogy 
egyébként a per kezdetén nem rendelkezett belföldi lakcímmel, majd megszűnik a kézbesítési 
megbízott megbízatása, valamint be sem jelenti azt, hogy belföldön lakcíme keletkezett, mert 
azért azzal legyünk tisztában, hogy a bíró csak a belföldi lakcímet tudja a 
lakcímnyilvántartásból leellenőrizni. Tehát arra, hogy mondjuk egy ukrajnai címet 
leellenőrizzen, hogy Ukrajnán belül mondjuk nem tudta kézbesíteni, és egyébként Ukrajnán 
belül nem létesített-e máshol lakcímet, nyilvánvalóan nincs lehetősége. Tehát ezért szerintem 
nem támogatható ez a javaslat. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs jelzés.) Ha nincs, határozathozatal 

előtt rögzítjük, hogy Puskás Imrét Bohács Zsolt, Vitányi Istvánt Vas Imre képviselő urak 
helyettesítik. Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? (Nincs jelzés.) Senki, 
nem kapott egy szavazatot sem, egyharmad támogatása értelemszerűen nincs. 

A módosító javaslatok megtárgyalásának végére értünk. Köszönöm a részvételt.  
Ülésünket berekesztem. Holnap természetesen nem lesz ülés. 

 
 (Az ülés befejezésének időpontja: 19 óra)  
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Dr. Salamon László  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 


