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Napirendi javaslat  
 

1. A településfejlesztéssel, településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes 

törvények módosításáról szóló, az Országgyűlés 2012. szeptember 24-ei 

ülésnapján elfogadott, de a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött 

törvény  

(A köztársasági elnök átirata és a visszaküldött törvény T/7675/65. számon került 

iktatásra)  

(Zárószavazás előkészítése a HHSZ 110. § (2) bekezdése szerinti eljárásban)   

 

2. Az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges 

törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/7953. szám)  

(Zárószavazás előkészítése)  

 

3. Egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető 

elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7757. 

szám)  

(Dr. Stágel Bence (KDNP), Csöbör Katalin (Fidesz), Németh Zoltán (Fidesz), 

Michl József (KDNP), Sági István (Fidesz), Kőszegi Zoltán (Fidesz), Patay 

Vilmos (Fidesz), Vantara Gyula (Fidesz), Wittner Mária (Fidesz) képviselők 

önálló indítványa)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

4. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8286. szám)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  
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5. Döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről:  

a) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7990. szám)  

(Baracskai József, Ficsor Ádám, Gyurcsány Ferenc, dr. Kolber István, dr. Molnár 

Csaba, dr. Oláh Lajos, Szűcs Erika, dr. Vadai Ágnes, Varju László, Vitányi Iván 

(független) képviselők önálló indítványa)  

b) A természetes személyek csődhelyzetének rendezési eljárásáról szóló 

törvényjavaslat (T/8132. szám)  

(Dr. Szili Katalin (független) képviselő önálló indítványa)  

c) A közérdekű üzemek és azok elemei – különösen a kábelvezetékek, vasúti 

sínek, illetve más közműelemek – védelme érdekében szükséges egyes büntető 

tárgyú törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/8161. szám)  

(Dr. Staudt Gábor, Szilágyi György (Jobbik) képviselők önálló indítványa)  

 

6. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Salamon László (KDNP), a bizottság elnöke, valamint  
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Gulyás Gergely (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)  
Kozma Péter (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz)  
Dr. Puskás Imre (Fidesz)  
Dr. Szakács Imre (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. Lamperth Mónika (MSZP)  
Dr. Steiner Pál (MSZP)  
Dr. Ipkovich György (MSZP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)  
Pősze Lajos (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) megérkezéséig dr. Mátrai Mártának (Fidesz) 
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz) megérkezéséig dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)  
Gulyás Gergely (Fidesz) megérkezéséig Pősze Lajosnak (független)  
Kozma Péter (Fidesz) megérkezéséig dr. Molnár Attilának (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) távozása után Kozma Péternek (Fidesz)  
Dr. Varga István (Fidesz) távozása után dr. Puskás Imrének (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz) megérkezéséig dr. Szakács Imrének (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) megérkezéséig dr. Rubovszky Györgynek 
(KDNP)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP) Lamperth Mónikának (MSZP)  
Dr. Varga László (MSZP) távozása után dr. Steiner Pálnak (MSZP)  
Dr. Ipkovich György (MSZP) megérkezéséig dr. Steiner Pálnak (MSZP) 
Dr. Staudt Gábor (Jobbik) dr. Gyüre Csabának (Jobbik)  
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Szaló Péter helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
Dr. Villányi Imre főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Gulácsi Imola főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Stágel Bence (KDNP) országgyűlési képviselő  
 

Megjelentek  
Dr. Laki Gábor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Sölch Gellért (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)  
Dr. Tóth Ágnes szakmai tanácsadó (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Berczik Ábel főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10.00 óra)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, a napirendi pontokhoz meghívottakat, ülésünk 
további résztvevőit.  

Bizottságunk ülését megnyitom. Napirendi javaslatomat az írásbelivel egyezően 
tartom fenn, amit képviselőtársaim már megkaptak írásban, e-mailben. A napirendi 
javaslathoz Vas Imre képviselő úr módosító javaslatot terjesztett elő, más módosító javaslat 
nem érkezett.  

Először a napirend megállapításáról határozunk. A hátrányos helyzet előtt rögzítjük, 
hogy Kozma Pétert Molnár Attila, Gruber Attilát Horváth Zsolt, Papcsák Ferencet Mátrai 
Márta, Staudt Gábort Gyüre Csaba, Bohács Zsoltot Vas Imre, Bárándy Gergelyt Lamperth 
Mónika helyettesíti. 

Először a napirendet módosító javaslatot teszem fel szavazásra. Ki ért egyet Vas Imre 
javaslatával, jelesül, hogy az Állami Számvevőszék 2011. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló tudomásulvételéről szóló H/7494. számú országgyűlési határozati javaslatot 
zárószavazás előkészítése okán vegyük napirendre? Az igenlő szavazatokat számolom. 
(Szavazás.) 15 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) Nincs. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 
tartózkodás. A bizottság elfogadta a napirend kiegészítését. 

Az előbb elfogadott módosítással kiegészített napirendi javaslatot teszem fel 
szavazásra, azzal, hogy a zárószavazás a 2. pont alatt szerepel, tehát a 2. pontnak a) pontja 
lesz az egészségügyi többletforrás, és b) pontja lesz a most fölvett Vas Imre-féle javaslat. Így 
tehát ki ért egyet a napirenddel? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 16 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás.) Nincs. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság a 
napirendet elfogadta. 

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló, az Országgyűlés 2012. szeptember 24-ei ülésnapján 
elfogadott, de a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött törvény (T/7675/65. 
szám); zárószavazás előkészítése a HHSZ 110. § (2) bekezdése szerinti eljárásban 

Első napirendi pontunk: a településfejlesztéssel, településrendezéssel és az 
építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló, az Országgyűlés 2012. 
szeptember 24-ei ülésnapján elfogadott, de a köztársasági elnök által megfontolásra 
visszaküldött törvény megtárgyalásának előkészítése. Képviselőtársaim a köztársasági elnök 
úr átiratát megkapták írásban, nem is a bizottságtól, hanem általánosságban, az Országgyűlés 
elnökétől. Emlékeztetőül jelzem, hogy a törvényjavaslat és az elnöki átirat a T/7675/65. 
számú irományszámot viseli. A zárószavazás előkészítése a határozati Házszabály 110. § (2) 
bekezdése szerinti eljárásban történik.  

Köszöntöm a kormány képviseletében Szaló Péter helyettes államtitkár urat. A 
törvényjavaslathoz az előterjesztő nyújtott be módosító javaslatot, melyről állást kell 
foglalnunk. Kérdezem, kíván-e az előterjesztő bármilyen kiegészítést, indoklást fűzni a 
javaslatához. 

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Szeretném jelezni, hogy az országos településrendezési 
és építési követelményekről szóló kormányrendelet gyakorlatilag ’97 óta meghatározza a 
telken belüli parkolás feltételeit. Nagyon sok esetben, főleg intenzív városbeépítés esetén, 
ezeket a parkolási feltételeket nem lehetett biztosítani, ezért az önkormányzatok gyakran éltek 
a megváltás lehetőségével, hogy a meg nem valósított parkoló, illetve garázs helyett 
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hozzájárulást írtak elő az önkormányzat számára, amelyből parkolót vagy parkolóházat 
valósítottak meg. Erre vonatkozóan volt egy javaslat a törvényben egy önálló parkolási 
rendszer kialakítására, amelyet aztán időközben az egyeztetések során töröltünk, de a 
felhatalmazás benne maradt.  

Egyetértünk köztársasági elnök úrnak a javaslatával, hogy sérti az alaptörvényt, hogy a 
miniszter szabályozza az önkormányzatok bevételeinek felhasználását, ezért javasoljuk ennek 
a pontnak a törlését. Szeretném hangsúlyozni, hogy a helyi önkormányzatokról szóló törvény 
pontosan meghatározza az önkormányzatok, fővárosi kerületi önkormányzatok feladatát és 
hatáskörét e vonatkozásban, tehát a törlés nem befolyásolja a rendszer érdemi működését.  

Ezért kérem a törvényjavaslat támogatását. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Ki kíván felszólalni? 

(Nincs jelentkező.) Senki nem jelentkezett. Határozathozatal következik.  
Kérdezem, ki támogatja az előterjesztő módosító javaslatát. Az igenlő szavazatokat 

számolom. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta.  
Ezzel ennek a napirendi pontnak a végére értünk. 
Mielőtt áttérünk a 2. napirendi pontra, rögzítjük, hogy Gulyás Gergelyt Pősze Lajos, 

Vitányi Istvánt Szakács Imre, Zsiga Marcellt Rubovszky György képviselő úr helyettesíti. 

Zárószavazások előkészítése 

a) Az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges 
törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/7953. szám) 

Második napirendi pontunk: zárószavazások – most már többes számban – 
előkészítése, elsőként az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges 
törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló T/7953. számú 
törvényjavaslat. 

A zárószavazás előkészítéséhez az előterjesztő nyújtott be 7 módosító javaslatot, az 
ajánlástervezet ezeket tartalmazza. Az előterjesztő képviseletében kit köszönthetünk? 

 
DR. LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Dr. Laki Gábor 

főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium. 
 
ELNÖK: Köszönjük. Külön nyilatkozatot nem kérek, hiszen nyilván a saját 

javaslatukkal egyetértenek.  
Az 1. pont alcímmel egészíti ki az egységes javaslat 1. §-át megelőző részt. 

Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 
igen szavazattal a bizottság támogatta. 

A 2. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság támogatta. 

A 3. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság támogatta. 

A 4. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság támogatta. 

Az 5. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság támogatta. 

A 6. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság támogatta. 
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A 7. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság támogatta. 

Ezzel a 2/a napirendi pontunk végére értünk. 

b) Az Állami Számvevőszék 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
tudomásulvételéről, valamint az Állami Számvevőszék tevékenységét érintő egyes 
országgyűlési határozatok deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről és 
visszavonásáról szóló országgyűlési határozati javaslat (H/7494. szám) 

Következik a 2/b alatti napirendi pont: az Állami Számvevőszék 2011. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló tudomásulvételéről, valamint az Állami Számvevőszék 
tevékenységét érintő egyes országgyűlési határozatok deregulációs célú hatályon kívül 
helyezéséről és visszavonásáról szóló, H/7494. számú országgyűlési határozati javaslat 
záróvitára történő előkészítése. 

Megadom a szót Vas Imre képviselő úrnak. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Javaslom, hogy a bizottság módosító 

indítványt nyújtson be, miszerint 6. ponttal egészítése ki a határozati javaslatot, ami arról szól, 
hogy a hatályon kívüli helyezések nem érintik a korábban keletkezett vagy megszűnt 
jogviszonyokat.  

Két formában lett képviselőtársaimnak kiosztva, az indokolásban a 3. sorban: 
„egyértelművé kell tenni”, ennyi eltérés van a kettő között, hogy amit először osztottunk ki, a 
„kell” szó nem szerepel az indoklásban, de az kell oda. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Az előterjesztő a költségvetési bizottság, képviselője nincs jelen, 

távolléte a tárgyalást nem akadályozza. 
Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Ki kér szót? Lamperth Mónika képviselő 

asszony! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Ebben a szakaszban, már 

így a zárószavazás előtt most már csak olyan módosítót lehet a mi házszabály-értelmezésünk 
szerint benyújtani, ami koherenciazavart küszöböl ki. Én azért is szavaztam meg, hogy ezt 
vegyük napirendre, mert nekem így első ránézésre annak tűnik, de nálam ehhez sokkal jobban 
ért Vas Imre képviselő úr, hiszen ő fedezte fel ezt a fogyatékosságát a tervezetnek. Úgyhogy 
ha abban nekem adna segítséget, hogy hol jelent ez koherenciazavart, mi az, amivel ütközik, 
ha ezt nem küszöböljük ki, az segítene nekem megítélni ennek a módosító indítványnak a 
házszabályszerűségét. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úr! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm. Több olyan határozatot helyez hatályon kívül a 

határozat, amely már teljesült jogviszonyokat jelent, és itt, mint egyébként korábban a 
72/2011-es országgyűlési határozatban is, kizárólag arról szól, hogy nem érinti a hatályon 
kívül helyezés a már korábban keletkezett, illetve megszűnt jogviszonyokat. (Dr. Lamperth 
Mónika: Anélkül érintené? Ha ezt nem rakjuk bele?) Jogértelmezési problémákat vethet akkor 
fel, ha nincs benne. (Dr. Lamperth Mónika: Köszönöm.)  

 
ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs.) A házszabályszerűséggel kapcsolatos 

ügyrendi javaslat? Nincs… Illetőleg elnézést, ezt azért nem volt indokolt föltennem, mert a 
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Házszabállyal való, házszabályszerűséggel való esetleges kifogás a módosító javaslat 
benyújtásával kapcsolatos szavazásban juttatható kifejezésre. Lamperth Mónika észrevételére 
elhangzott egy válasz. További hozzászólási igény akár e körben, akár érdemben? (Nincs 
jelentkező.) Nincs. 

Akkor határozathozatal következik. A szavazás előtt rögzítjük, hogy Ipkovich 
Györgyöt Steiner Pál képviselő úr helyettesíti. 

Kérdezem, egyetért-e a bizottság azzal, hogy ezt a módosító javaslatot az 
országgyűlési határozati javaslathoz a bizottság benyújtsa. Az igenlő szavazatokat számolom. 
(Szavazás.) 22 igen szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy ezt a módosító javaslatot 
benyújtja. 

Ezzel ennek a napirendi pontnak is a végére értünk. 

Egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések 
tilalmával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7757. szám); módosító 
javaslatok megvitatása, első helyen kijelölt bizottságként 

A 3. napirendi pontunk következik: egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi 
rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló T/7757. számú 
törvényjavaslat. Előterjesztője Stágel Bence, Kereszténydemokrata Néppárt, és még több 
Fidesz-béli és KDNP-s képviselők együttesen, nem sorolom fel őket. Ki képviseli az 
előterjesztőket? (Nincs jelentkező.) Senki. Az előterjesztőknek nincs képviselete. 

A kormány képviseletében kit köszönthetünk? 
 
GULÁCSI IMOLA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Jó napot kívánok! 

Gulácsi Imola főosztályvezető, KIM, parlamenti államtitkári kabinet; kollégám pedig dr. 
Sölch Gellért. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Az ajánlástervezet, amelyben a módosító javaslatok 

megtalálhatók, 10 pontból áll. 
Az 1. pont Molnár Csaba módosító javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
GULÁCSI IMOLA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Mindegyik tárcaálláspont lesz? 
 
GULÁCSI IMOLA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Igen, 

tárcaálláspontot tudok mondani. 
 
ELNÖK: Mindegyik tárcaálláspont, tehát nem kormányálláspont.  
A tárca nem ért egyet az 1. pontban lévő módosító javaslattal. Hozzászólás? Gaudi-

Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez a módosító javaslat egy teljesen torz 

szemléletet tükröz, jelesül azt a párhuzamosságot véli felfedezni, illetve sulykolja Molnár 
Csaba javaslata, hogy a népirtás és Magyarország világháborúba lépése között egy egyenes és 
elválaszthatatlan összefüggés áll fenn. Ez a történelemnek az abszolút történelmi materialista, 
torz értelmezése, hiszen a Magyarország világháborúba lépéséhez vezető utak 1920-szal, a 
trianoni békediktátummal kezdődtek, és a mindenkori magyar kormányok a két háború között 
kényszerpályán mozogtak. Ezt sugallni, hogy a törvénynek ki kell terjeszteni a hatályát azokra 
a személyekre, azokra az időszakokra, amelyek Magyarország második világháborús 
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szerepvállalásához kötődnek, teljes egészében szakít azzal a történelmi szemlélettel, ami 
egyébként többségi álláspontként kialakult az elmúlt évtizedekben, és amely abból indul ki, 
hogy Magyarországot a történelem szemétdombjára akarták vágni a trianoni 
békediktátummal, ez nem sikerült. Magyarország kereste a külpolitika útjait. Mindenki, aki 
ilyen és ehhez hasonló elveket vall, tehát a népirtás és Magyarország világháborúba belépése 
között párhuzamot von, az a nemzeti értékekkel szembehelyezkedik. Ezért nem tudjuk 
támogatni Molnár Csaba egyetlenegy javaslatát sem.  

 
ELNÖK: Gyüre Csaba alelnök úr! 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Én csak a nyelvtani hibára szeretném felhívni a figyelmet, hogy szerintem ez nyelvtanilag 
sem jó, mivel „a Magyarország világháborúba lépéséhez köthető”, tehát itt vagy meg kellene 
jelölni, hogy melyik világháborúra gondol, vagy pedig többes számot kell alkalmazni, hiszen 
a XX. századra is visszautal, két világháború volt. Tehát nem precíz, illetve nyelvtanilag sem 
jó ez a megfogalmazás, és ez még tovább bonyolítja azokat a problémákat, amelyeket már itt 
fölvetettek a törvénnyel kapcsolatosan. Úgyhogy álláspontunk szerint nyelvtanilag sem jó a 
megfogalmazás. 

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

javaslatot? (Szavazás.) 4 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 2. pont Molnár Csaba módosító javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
GULÁCSI IMOLA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja a 

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

javaslatot? (Szavazás.) 4 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 3. pont Novák Előd és jobbikos képviselőtársai módosító javaslata. Kérdezem a 

tárca álláspontját. 
 
GULÁCSI IMOLA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja a 

tárca. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Egyrészt rövid indoklást szeretnék kérni a 

tárca képviselőitől. Igazából ez a módosító javaslat nem a koncepciót próbálja megtörni, mint 
a Molnár Csaba-féle módosító javaslat, hanem arra hívja fel a figyelmet, hogy nem szerencsés 
és nem szolgálja a jogalkotói célt az a megfogalmazás, amelyet a b) pont tartalmaz: az 
önkényuralmi rendszerrel közvetlenül összefüggésbe hozható szervezet. Itt már többször 
utaltunk erre a vitában, hogy a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége például nyilván 
összefüggésbe hozható a XX. század önkényuralmi rendszereivel, vagy bármely ’56-os 
szervezet, hiszen annak az önkényuralmi kornak az ellencsapásaként vagy szenvedő feleiként 
kerültek a történelembe. De nem szerencsés ez a megfogalmazás. Ez így egy kiterjesztő 
értelmezésre ad alapot, amely kiszoríthatja, illetve helyesebben, igen, kitágíthatja a törvény 
értelmezését, olyan szervezetekre, amelyek éppen hogy elszenvedői voltak az önkényuralmi 
típusú rendszereknek. Tehát itt azt a megfogalmazást javasoljuk ehelyett, tehát „a rendszerrel 
közvetlenül összefüggésbe hozható” helyett, hogy „a rendszert pozitív vagy elfogadható 
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színben tünteti fel, vagy a rendszer, illetve annak valamely részének további működtetésének 
látszatát kelti vagy szükségességére utal”. Lehet ezt még adott esetben cizellálni is, de azt 
kérjük ebben látni, hogy itt a törvény irányának vagy céljának a kiteljesítését, pontosítását 
szolgáló javaslatról van szó.  

Ezért próbálom a tárcát is meggyőzni meg képviselőtársaimat is, hogy támogassák ezt 
a javaslatot. A vitában emlékezetem szerint nem is zárkózott el ez elől az előterjesztő 
képviselője sem. Úgyhogy reménykedem benne, hogy önök ezt megértik, és támogatni fogják. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Mivel szeretnék hozzászólni, átadom az ülés vezetését Papcsák Ferenc 

alelnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Papcsák Ferenc, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlök mindenkit. 
Átadom a szót elnök úrnak. 
 
DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Tisztelt Bizottság! Egy törvénynek az 

értelmezéséhez négyféle módszer létezik: a grammatikai, nyelvtani; a históriai, történeti, 
amely a jogalkotói akarattal kapcsolatos; a logikai; és a szisztematikai. Ha csak egy létezne, a 
grammatikai, akkor szerintem lehetne igaza is akár az előbb elhangzott érvelésnek, azonban 
vannak egyéb törvényértelmezési lehetőségek is. Itt nyilvánvalóan a históriai értelmezés, az, 
hogy milyen környezetben, milyen politikai környezetben és milyen jogalkotói akarat mellett 
születik a törvény, szerintem kétségtelenné teszi, hogy az értelmezésnél melyek lesznek majd 
azok a szervezetek vagy azok a kifejezések, amelyek, hogy így mondjam, a törvény tilalmi 
listájára kerülnek. Ezért én azt gondolom, hogy a módosító javaslat elfogadása nélkül is 
egyértelmű lesz a törvény. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az ülés vezetését visszaadom elnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Salamon László, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Más hozzászólás? (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: A tárca indokolását kértem, 

elnök úr.) Tehát az előbbi kérdésre – megadjuk rá a lehetőséget.  
Más hozzászólás nincs; s mivel megszólíttatott a tárca, megadom a szót, amennyiben 

valamit hozzá kívánnak tenni az álláspontjukhoz, itt a lehetőség. 
 
GULÁCSI IMOLA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönjük, nem 

kívánunk hozzátenni semmit. 
 
ELNÖK: Ha további hozzászólás nincs… Gaudi-Nagy Tamás ismételt hozzászólásra 

szót kért, megadom a szót. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Azt gondolom, a tárcától elvárható lett volna, 

hogy érdemben mérlegeljék ezeket a javaslatokat, és legalább egy érdemi ellenérvet 
mondjanak.  

Elnök úr ellenérvei nem győztek meg, hiszen nincs vita köztünk a törvény szellemét 
tekintve. Azonban a kodifikáció során szerintem nem elég abban reménykedni, hogy majd a 
jogalkalmazók megpróbálják kiolvasni a jogszabály szelleméből azt, hogy adott esetben mely 
szervezet eshet a tilalmi listára vagy nem. Tehát szerintem itt az egyértelmű és pontos 
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megfogalmazások elvárhatóak, és kifejezetten, mondom, annak kizárása érdekében, hogy 
egyébként is egy nagyon érzékeny témához nyúlt itt az előterjesztői csoport, amit, mondom, 
támogatunk, de ebben semmiképpen nem hullhat a forgács, tehát semmiképpen nem kerülhet 
sor arra, hogy nem pontos megfogalmazással, vagy egy ilyen, úgynevezett gumiklauzulás 
megfogalmazással olyan szervezetek essenek bele a törvény hatályába, és olyan szervezetek 
mögött álló személyek méltósága sérüljön, pontosan akik áldozatai voltak a rendszernek. Ha 
ezt a megfogalmazást így hagyjuk, akkor ez erre sajnos lehetőséget ad. És elnök úr nagyon 
jóhiszemű a jogalkalmazás tekintetében, hogy majd kiolvassák a törvény egészéből, hogy 
mely szervezetek tartoznak ide vagy nem, de hát az a feladatunk, hogy pontos szövegezéssel 
végrehajtható és a törvényalkotás szándékát szolgáló javaslatot fogadjunk el a végső 
formájában, és ez a mi javaslatunkkal lehet csak teljes a megítélésem szerint.  

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

javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 4. pont Molnár Csaba módosító javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
GULÁCSI IMOLA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. 

Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

Az 5. pont Novák Előd és jobbikos képviselőtársai módosító javaslata. Kérdezem a 
tárca álláspontját. 

 
GULÁCSI IMOLA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja a 

tárca. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nem adom fel a reményt, hátha meg tudom 

győzni képviselőtársaimat. Itt a sajtótermékek elnevezésével kapcsolatban ugyanaz a dilemma 
merül föl, tehát a rendszerrel közvetlenül összefüggésbe hozható szervezetek neve alatt nem 
hozható forgalomba sajtótermék. Tehát például a Magyar Politikai Foglyok Szövetségének a 
közleménye vagy hírlapja ebben a formában nem lesz jogszerűen megjelentethető. És fel kell 
hívni a figyelmet arra a jogalkalmazásnál, hogy ha éppen változnak az idők, és más színezetű, 
éppenséggel – ne adja az ég, hogy így legyen – olyan erők kerülnek Magyarországon 
többségbe, akik a történelmet nem ebből a szemléletből értelmezik, és kifejezetten 
szeretnék…, mondjuk, ugye, Molnár Csaba szemlélete erre utal, amely Magyarország 
világháborúba lépését azonosítja a népirtáshoz vezető úttal. Tehát ha ilyen személyek kezébe 
kerül a végrehajtás, akkor egy önkényes döntéssel, mondom, így, egy rossz megfogalmazás 
bennhagyásával számukra lehetőséget adunk arra, hogy ezeket az áldozati, elszenvedő oldalon 
működő szervezeteket egyszerűen a törvény hatálya alá tartozónak értelmezzék. Amit 
egyszerűen nem tudunk elfogadni. Kérjük önöket, hogy ezt értsék meg, és támogassák ezt a 
javaslatot. 

 
ELNÖK: Időközben megérkezett az előterjesztők képviseletében dr. Stágel Bence, akit 

köszöntünk. Kérem, nyilatkozzék az 5. pont alatti módosító javaslatot illetően, az 
előterjesztők támogatják-e vagy sem. 
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DR. STÁGEL BENCE (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak megerősíteni tudom 
elnök úrnak az előbbi módosítással kapcsolatos értelmezését. A jelenlegi normatervezet, 
amelyet megszövegeztünk, eléri az eredeti célját így is, ebben a megszövegezésben, tehát nem 
kell tartani attól, hogy a POFOSZ vagy egyéb szervezetek névváltoztatásra kényszerülnének.  

A jogalkotónak értelemszerűen az a célja, hogy az önkényuralmi rendszerekkel 
közvetlenül összefüggésbe hozható szervezeteket névváltoztatásra kötelezzük. Nem áll fenn 
az a veszély, amire képviselőtársam hivatkozik. Tehát arra kérem a bizottságot, hogy ne 
támogassa ezt a módosító javaslatot. 

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

támogatja az 5. pont alatti javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 

A 6. pont Molnár Csaba módosító javaslata. Kérdezem az előterjesztők képviselőjét, 
Stágel Bencét. 

 
DR. STÁGEL BENCE (KDNP): Az előterjesztők nem támogatják. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
GULÁCSI IMOLA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja a 

tárca. 
 
ELNÖK: Nem támogatják. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 4 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

A 7. pont Novák Előd és jobbikos képviselőtársainak módosító javaslata. Úgy látom, 
tartalmilag ez is szó szerint ezt az álláspontot javasolja, most a civil szervezetek bírósági 
nyilvántartásáról szóló törvényben átvezetni. Mindenesetre kérdezem az előterjesztők 
álláspontját. 

 
DR. STÁGEL BENCE (KDNP): Az előterjesztők nem támogatják.  
 
ELNÖK: Tárcaálláspont? 
 
GULÁCSI IMOLA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca sem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatják. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

A 8. pont Molnár Csaba módosító javaslata. Kérdezem az előterjesztő álláspontját. 
 
DR. STÁGEL BENCE (KDNP): Az előterjesztők nem támogatják. 
 
ELNÖK: A tárcaálláspontot kérdezem. 
 
GULÁCSI IMOLA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja a 

tárca. 
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ELNÖK: Nem támogatják. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

A 9. pont Novák Előd és jobbikos képviselőtársainak módosító javaslata. Kérdezem az 
előterjesztők álláspontját. 

 
DR. STÁGEL BENCE (KDNP): Az előterjesztők nem támogatják. 
 
ELNÖK: A tárca? 
 
GULÁCSI IMOLA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca sem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatják. Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úré a szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. Az általános vitában 

elhangzottak már arról szóló érveink, hogy a köztéri szobrok, műalkotások tekintetében is 
indokolt volna ezt a törvényjavaslatot kiterjeszteni. Akkor még úgy nyilatkozott Stágel 
képviselőtársam, hogy elvi szinten nem ellenzi ezt a kiterjesztését a törvény hatályának. 
Nyilván a megfogalmazáson, a cizelláláson lehet beszélgetni, vitatkozni, de ez egy történelmi 
alkalom arra, hogy ha már egy ilyen szintű rendszerváltás következik be legalább ezen a 
téren, ilyen szimbolikus lépések terén, akkor azoknak a szimbólumoknak az eltávolítása is 
mindenféleképpen napirendre kellene most már kerüljön, amelyek most már fogyatkozóban 
vannak, de még mindig nagy számban. Károlyi Mihály már nincs itt a Kossuth téren, de a 
Szabadság téren ott van a szovjet obeliszk, ott van Pásztón, Cecén és rengeteg más helyen, 
méltatlan módon meggyalázva az áldozatok emlékét. Úgy gondolom, ez történelmi 
kötelességünk. Tehát a törvényjavaslat céljába, rendszerébe beilleszthető és beillesztendő ez a 
javaslat is. Hátha meg tudom győzni képviselőtársamat; reménykedem benne. Várom 
válaszát. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e még hozzászólás? (Nincs.) Ha nincs, az előterjesztő 

válaszolni kíván az elhangzottakra. 
 
DR. STÁGEL BENCE (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Igen, valóban, az 

általános vitában elhangzott a Jobbik-frakció részéről ez a javaslat, és mondtam, hogy valóban 
megfontolandó a tárgyi hatálynak a kiterjesztése. Viszont az a módosító javaslat, amelyet 
benyújtottak, ezt a célt nem szolgálja, mert onnantól kezdve, hogy egy közterületi szobrot 
jelenleg Leninnek neveznek, és önök itt azt mondják, hogy nem viselheti azt a nevet, hát, ha 
Lenint ábrázolja, valószínűleg nem tudjuk átnevezni másra. A célt tehát nem érjük el ezzel, 
vagyis rossz a módosító javaslat. 

Továbbra is fenntartom, hogy nyitottak az előterjesztők azzal kapcsolatosan, hogy ha 
köztéri szobrokkal kapcsolatban olyan módosító javaslat érkezik, ami az általános célt 
szolgálja, akkor azt támogatni fogjuk. Ebben a formában ez nem jó, tehát nem érjük el a célt 
vele. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: További hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Stágel képviselőtársam hozzászólásához 

kapcsolódóan én ezt akkor úgy veszem, hogy amennyiben a szövegezést a célnak megfelelő 
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módon tudnánk elvégezni – tehát nyilván valóban nem a név a meghatározó, hanem az, hogy 
mit ábrázol –, akkor én bírom az ígéretét arra, hogy ha kapcsolódó módosító javaslat 
formájában ezt benyújtjuk, akkor az már támogatást nyer. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólás a továbbiakban nincs, határozathozatal 

következik. Ki támogatja a 9. pont alatti javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem 
támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 10. pont Balla György képviselő úr módosító javaslata. Kérdezem az előterjesztő 
álláspontját. 

 
DR. STÁGEL BENCE (KDNP): Az előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: Tárcaálláspont? 
 
GULÁCSI IMOLA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca is 

támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatják. Megnyitom a hozzászólás lehetőségét, és megadom a szót 

Rubovszky György képviselő úrnak.  
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelettel, én csak azt szeretném fölvetni, 

hogy a 7. § (1) bekezdés szerint a törvényi végrehajtáshoz kapcsolódó közterületnév-változás 
nem minősül adatváltozásnak. Ezt eddig elfogadom. Csak akkor mit jelent azt, hogy az ezt az 
adatot kezelő szerv hivatalból köteles átvezetni, illetve az adatot tartalmazó okiratot 
legközelebb kell kijavítani? Ez szerintem egy belső ellentmondás. Én egyetértek ennek a 
szellemével, csak felhívom a figyelmet, hogy az (1) bekezdést valahogy kapcsolódó 
módosítóval helyre kell rakni, mert ez igenis adatváltozásnak minősül, csak az adatváltozással 
kapcsolatos kötelezettségeket hárítja át, illetve azt mondja, hogy nem lehet költségvonzata, 
illetve azt mondja, hogy a szerződéseket… – ezt a cégbíróságnál, mindenütt tapasztaltuk, 
hogy volt ilyen, hogy a legközelebbi módosításnál kell átvezetni. 

Nekem az az álláspontom, hogy ezt a bizottság fogadja el, de azért majd kapcsolódó 
módosítóval vagy valahogy ezt egyenesbe kell hozni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Azt talán hozzátenném – külön az elnöklés átadása nélkül –, 

hogy ha egyetértünk Rubovszky képviselő úr érvelésével, akkor egy egyharmados 
támogatással tudjuk kifejezésre juttatni azt, hogy a problémát meg kell oldani, de ezt így nem 
tartjuk helyesnek. Ezt fontolja meg a bizottság. 

További hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? 
(Szavazás.) 14 igen szavazattal a bizottság támogatta. 

Köszönöm szépen, ezzel a napirendi pont végére értünk. 

A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8286. szám); módosító javaslatok megvitatása, 
első helyen kijelölt bizottságként 

Következik a 4. napirendi pont: a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény és 
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/8286. számú törvényjavaslathoz 
benyújtott módosító javaslatok megtárgyalása.  

Köszöntöm a kormány képviselőjét, és megkérem, hogy a jegyzőkönyv számára nevét 
és beosztását szíveskedjék bemondani.  
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DR. VILLÁNYI IMRE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Villányi Imre 

vagyok, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium főosztályvezetője; kolléganőm Tóth 
Ágnes szakmai tanácsadó asszony. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A törvényjavaslathoz 32 módosító 

javaslatot nyújtottak be, melyet ajánlástervezetünk tartalmaz. Az ajánlástervezet sorrendjében 
haladunk. 

Az 1. pont Magyar Zoltán képviselő úr módosító javaslata. Kérdezem a kormány 
képviselőjét. 

 
DR. VILLÁNYI IMRE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm, 

elnök úr. Előzetesen jelzem, hogy kormányálláspontot tudok mondani: nem támogatjuk az 1. 
pontot. 

 
ELNÖK: Tehát nem tárca-, hanem kormányálláspont, és a kormány nem támogatja az 

1. pontot. 
Gaudi-Nagy Tamás képviselő úré a szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Egy rövid indokolást szeretnék kérni a 

kormány képviselőjétől. A kisajátítási kérelem benyújtását megelőző időtartamban megtett, 
egyéves időtartam helyett egy 90 napon belüli ajánlatra vonatkozna ez a bizonyos 
meghiúsulási klauzula a képviselőtársam javaslata szerint. Tehát azt kérdezem, mi az a 
szempont vagy mi az az ok, ami miatt nem támogatható ez önök szerint. 

 
ELNÖK: Más hozzászólás? (Nincs.) Kérem, akkor szíveskedjék válaszolni a kérdésre. 
 
DR. VILLÁNYI IMRE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A magyar 

földtulajdoni viszonyok között nagyon gyakori az, hogy egy földterületnek rengeteg 
tulajdonosa van, és mire a kisajátítást kérő beszerzi az utolsótól is a nyilatkozatát, addigra 
lehet, hogy a határidő eltelik. Tehát rengeteg papírmunkát kell végezni adott esetben, és ennek 
hosszú az időigénye. Ennyi összesen az indokunk. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás ha nincs, határozathozatal következik. A 

szavazás előtt rögzítjük, hogy Varga Lászlót Steiner Pál képviselő úr helyettesíti. 
Ki támogatja tehát az 1. pontban lévő módosító javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A 

bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 2. pont Aradszki András képviselő úr módosító javaslata. Kérdezem a kormány 

képviselőjét. 
 
DR. VILLÁNYI IMRE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. 

Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság támogatta. 
A 3. pont Aradszki András módosító javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. VILLÁNYI IMRE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
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ELNÖK: Nem támogatja a kormány. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 
következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 9 igen. A bizottság nem támogatta, de 
egyharmad támogatást kapott. 

A 4. pont Bödecs Barna és Staudt Gábor módosító javaslata. Kérdezem a kormány 
képviselőjét. 

 
DR. VILLÁNYI IMRE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja a közoktatás. Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ennek a módosító javaslatnak a nem 

támogatása okát szeretném szintén kérdezni. Itt a cél az, hogy a természetvédelem céljából 
történő kisajátítás körét kívánják képviselőtársaim kiterjeszteni, azzal, hogy ha a tulajdonos 
nemcsak hogy ő maga folytat természetvédelemmel össze nem egyeztethető tevékenységet, 
hanem ilyen tevékenység folytatását eltűri, az is szolgáltasson alapot arra, hogy meg lehessen 
védeni a természetvédelem számára azt a területet. Sajnos ilyen jelenségek nem ismeretlenek 
és nem egyediek, hogy a természetvédelmi terület tulajdonosa nem maga folytat, hanem más, 
gazdasági haszonszerzés céljából folytatott tevékenységet tűr el. Tehát nem értem az okát a 
nem támogatásnak, illetve kérem, ezt akkor indokolják meg, hogy miért nem támogatják.  

 
ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs.) Válaszadásra megadom a szót a kormány 

képviselőjének. 
 
DR. VILLÁNYI IMRE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az 1. alpont 

alatti részt tartalmilag támogatnánk egyébként, csak ebben a formájában nem tudjuk 
támogatni. A megfogalmazását nem tartjuk szerencsésnek. Itt nem arról kellene szólni, hogy 
ki károsítja a területet, hanem hogy az károsodik. Tehát ezt egy megfelelő kapcsolódó 
módosító esetén tudnánk támogatni. A 2.-at nem. Ott fölpuhít egy szöveget, „eredményezi a 
károsodást”, ehelyett azt javasolja, hogy „eredményezheti”. Mi azt mondjuk, hogy kell a 
bizonyosság afelől, tekintettel a kisajátítás végső eszköz jellegére, hogy be fog következni ez 
a károsodás.  

 
ELNÖK: További hozzászólás nincs. Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Az 5. pont következik, Szilágyi Péter és Schiffer András képviselő urak módosító 

javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. VILLÁNYI IMRE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 6. pont Schiffer András és Szilágyi László képviselő urak módosító javaslata. 

Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. VILLÁNYI IMRE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
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ELNÖK: Nem támogatja a kormány. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 
következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 8 igen. Az egyharmados támogatottság 
okán ellenpróbát is kérek. Ki szavaz ellene? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 
tartózkodás. A bizottság tehát nem támogatta, és egyharmados támogatást sem kapott. 

A 7. pont Szabó Imre módosító javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. VILLÁNYI IMRE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

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

javaslatot? (Szavazás.) 8 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 8. pont Kulcsár József Ferenc módosító javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. VILLÁNYI IMRE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik, 

előtte rögzítjük, hogy Turi-Kovács Bélát Kozma Péter helyettesíti. Ki támogatja a javaslatot? 
(Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság támogatta a módosító javaslatot. 

A 9. pont Magyar Zoltán módosító javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. VILLÁNYI IMRE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

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

javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 10. pont Szilágyi Péter és Schiffer András módosító javaslata. Kérdezem a kormány 

képviselőjét. 
 
DR. VILLÁNYI IMRE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

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

javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 11. pont Szabó Rebeka, Schiffer András módosító javaslata. Kérdezem a kormány 

képviselőjét. 
 
DR. VILLÁNYI IMRE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

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

javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 12. pont Molnár Attila módosító javaslata. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. VILLÁNYI IMRE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 21 igen szavazattal a bizottság támogatta.  
A 13. pont Szilágyi László és Schiffer András módosító javaslata. Kérdezem a 

kormány képviselőjét. 
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DR. VILLÁNYI IMRE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 
támogatjuk. 

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

javaslatot? (Szavazás.) 8 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 14. pont Szilágyi László és Schiffer András módosító javaslata. Kérdezem a 

kormány képviselőjét. 
 
DR. VILLÁNYI IMRE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

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

javaslatot? (Szavazás.) 8 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 15. pont Aradszki András módosító javaslata. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. VILLÁNYI IMRE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja a kormány. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 9 igen. A bizottság nem támogatta, de 
egyharmad támogatást kapott. 

A 16. pont Magyar Zoltán módosító javaslata. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. VILLÁNYI IMRE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

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

javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 17. pont Aradszki András módosító javaslata. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. VILLÁNYI IMRE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. Jelzem, a problémát jogosnak érezzük, és tartalmilag egyetértünk a felvetéssel, de 
ezt miniszteri rendelet tárgyának tekintjük, és miniszteri rendeletben kívánjuk megoldani. 

 
ELNÖK: Akkor egy kérdést én is föltennék: lesz erre felhatalmazás a törvényben? 

Vagy van már esetleg most is, a jelenlegi formájában is? 
 
DR. VILLÁNYI IMRE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Igen, van. 
 
ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 10 szavazatot kapott. A bizottság nem támogatta, az egyharmados 
támogatást viszont megkapta. 

A 18. pont Aradszki András módosító javaslata.  
 
DR. VILLÁNYI IMRE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

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

javaslatot? (Szavazás.) 12 igen. A bizottság nem támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 
A 19. pont Simon Gábor módosító javaslata. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
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DR. VILLÁNYI IMRE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

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

javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 20. pont Aradszki András módosító javaslata. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. VILLÁNYI IMRE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja a kormány. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 10 igen. A bizottság nem támogatta, de 
egyharmad támogatást kapott. 

A 21. pont Magyar Zoltán módosító javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. VILLÁNYI IMRE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

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

javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 22. pont Simon Gábor módosító javaslata. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. VILLÁNYI IMRE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

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

javaslatot? (Szavazás.) 4 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 23. pont Aradszki András módosító javaslata. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. VILLÁNYI IMRE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

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

javaslatot? (Szavazás.) 10 igen. A bizottság nem támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 
A 24. pont Aradszki András módosító javaslata. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. VILLÁNYI IMRE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

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

javaslatot? (Szavazás.) 9 igen. A bizottság nem támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 
A 25. pont Aradszki András módosító javaslata. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. VILLÁNYI IMRE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja a kormány. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. 

Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 21 igen szavazattal a bizottság támogatta. 
A 26. pont Aradszki András módosító javaslata. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
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DR. VILLÁNYI IMRE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 
támogatjuk. 

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

javaslatot? (Szavazás.) 10 igen. A bizottság nem támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 
A 27. pont Kulcsár Ferenc módosító javaslata következik. Kérdezem a kormány 

képviselőjét. 
 
DR. VILLÁNYI IMRE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. 

Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 23 igen szavazattal a bizottság támogatta. 
A 28. pont Gőgös Zoltán módosító javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. VILLÁNYI IMRE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

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

javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 29. pont Molnár Attila módosító javaslata. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. VILLÁNYI IMRE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. 

Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 23 igen szavazattal a bizottság támogatta. 
A 30. pont Kulcsár József módosító javaslata. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. VILLÁNYI IMRE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. 

Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság támogatta. 
A 31. pont Schmidt Csaba módosító javaslata. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. VILLÁNYI IMRE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

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

javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 32. pont Magyar Zoltán módosító javaslata. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. VILLÁNYI IMRE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

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

javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Ezzel ennek a napirendi pontnak is a végére értünk. 
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Döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről 

b) A természetes személyek csődhelyzetének rendezési eljárásáról szóló törvényjavaslat 
(T/8132. szám) 

Következik a képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről szóló döntés. Az 
előterjesztők közül Szili Katalin képviselő asszonyt látom, úgyhogy vegyük előre az ő 
javaslatát. Köszöntöm a képviselő asszonyt. Ez a természetes személyek csődhelyzetének 
rendezési eljárásáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba-vétele. 

Megadom a szót Szili Katalinnak. 

Dr. Szili Katalin szóbeli kiegészítése 

DR. SZILI KATALIN (független): Tisztelt Elnök Úr! Képviselőtársaim! Tisztelt 
Bizottság! Úgy tűnik, most már minden heti vendég leszek a bizottság előtt. Az elmúlt héten 
egy csomagot tárgyaltunk, és akkor már említettem önöknek, hogy egy szociális csomagot 
nyújtottam be a parlamenthez; erre augusztus 8-án került sor. 

Amit elnök úr említett, ez a természetes személyek csődhelyzetének rendezési 
eljárásáról szóló törvényjavaslat, amely a Szociális Unió szakmai és szakpolitikai közössége 
által készített, tekintettel arra is, hogy az elmúlt időszakban, talán az elmúlt másfél évben 
sokszor felmerült annak az igénye különböző pártok részéről, hogy készüljön családi 
csődvédelem vagy a magáncsőd eljárásáról szóló törvényjavaslat.  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Mi egy ilyen javaslatot tettünk az 
asztalra. Ahogy említettem, ez részben összefügg azzal az alkotmányos javaslattal, amelyet 
egyébként az alkotmánytervezetünkben fogalmaztunk meg az emberek kiszolgáltatottságának 
és kitettségének a csökkentésére, arra, hogy a lakhatás biztonsága és a munkahely biztonsága 
mindenki számára biztosított legyen. S természetesen nagyon fontos az, hogy a létfenntartás 
minden személy számára biztosított legyen ebben a társadalomban.  

Természetesen akkor, amikor mi ezt elkészítettük, figyelembe vettük a kormányzó 
pártoknak azon javaslatait is, illetőleg azon igényeit, hogy senki ne maradjon az út szélén, 
hogy mindenki számára a megélhetés biztosított legyen, hogy az alsó középosztályt 
stabilizálni, tehát számukra a felemelkedést biztosítani kell. S nyilvánvaló, hogy alátámasztja 
ezt az igényt az is, ami épp az elmúlt napokban látott napvilágot: a KSH Statisztikai tükörben 
megjelent azon adatok, amire csak felhívnám képviselőtársaim figyelmét, hogy 50 ezer forint 
váratlan kiadást ma Magyarországon nem vagy csak bajosan tudna fedezni az ország 75 
százaléka; megfelelő mennyiségű húsételt nem képes fogyasztani 2 millió 860 ezer ember; 
ugyanakkor megfelelő fűtés sem biztosított 1 millió 150 ezer embernek.  

Nyilván ez egy folyamatnak az eredménye, tisztelt képviselőtársaim. Én azt 
gondolom, a nemzeti együttműködés rendszerébe belefér az, hogy mi magunk is egy olyan 
javaslatot tegyünk, amiről már sokszor sok helyütt beszéltünk. Ugyanakkor 9 fejezetben, 33 
paragrafusban fogalmaztunk meg egy olyan koherens rendszert, ami a természetes személyek 
csődvédelméről szól. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Az egyik kifogás részben az volt, amit az elmúlt hetek, 
hónapok vitájában hallottam, hogy családi csődvédelem kell. Jogász kollégáim nagyon jól 
tudják, hogy a család mint olyan jogilag nyilvánvalóan nem értelmezhető; ez csak és 
kizárólag abban az összefüggésben értelmezhető, ahol egy természetes személy és a vele egy 
háztartásban élőknek a védelme biztosítható. Mi ezen az alapon fogalmaztuk meg egyébként 
azt a jogszabálytervezetet, törvénytervezetet, amelyet az asztalra tettünk, és amely alapvetően 
azokra a személyekre vonatkozik, akik fizetésképtelenséggel fenyegetett vagy fizetésképtelen 
helyzetbe kerültek, a létbiztonságuk veszélyeztetett ezáltal, és nyilvánvalóan az 
adósságrendezés is emellett egy nagyon fontos cél. 
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Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretnék itt néhány neuralgikus pontjára utalni ennek a 
tervezetnek. Részben az, ami az eljárás megindításának a feltételét jelenti, hiszen itt 
konjunktív feltételként fogalmaztuk azt meg, hogy egyrészt az adós lejárt tartozásának az 
összege az adós és a vele egy háztartásban élők háromhavi nettó jövedelménél több legyen, 
ugyanakkor a lejárt tartozás nagyobb legyen, mint 500 ezer forint. S természetesen 
meghatároztuk azt is, hogy kik azok, akik jogosultak lehetnek, tehát az adós vagy adós 
törvényes képviselője, és kik azok, akik kötelezettek megindítani ezt az eljárást. Ebben a 
keretben részben a végrehajtást elrendelő bíróság vagy záradékot kibocsátó bíróság vagy a 
végrehajtás elrendelését, a végrehajtási záradékot kibocsátó közjegyző, illetőleg a hitelezők 
szerepelhetnek.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Azt is megfogalmaztuk, hogy három éven belül csak 
egyszer van lehetőség ilyen eljárásra, és arra is szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a 
kötelezettségek és a jogok nyilvánvalóan nem szűnnek meg ezáltal, hanem ezzel csak és 
kizárólag a kötelezettségek egy bizonyos és adott időpontban moratóriumot jelentenek, tehát 
egy moratórium illeti meg ezt a kötelmet. A tervezetünkben egy vagyonfelügyelőt emeltünk 
be, amely vagyonfelügyelőt sokan úgy hívják, hogy csődbiztos; szerintem nem az elnevezés a 
lényeg, hanem az a funkció, amelyet elláthat: számba vegye mindazokat a követeléseket, 
amelyek egy-egy adóssal szemben fennállnak, és ezeket a kötelmeket számba véve, nyilván 
számba véve azt is, amivel egyébként az adós rendelkezik, de figyelembe véve a mindenkori 
létfenntartás biztosításának a szükségességét és kötelezettségét, részben ebben a kötelemben 
segíti annak a megoldását, ami, azt gondolom, mindannyiunk számára a legfontosabb, hogy 
abból a spirálból kerüljenek ki azok a családok, akik számára éppen ez a fizetésképtelenség 
fennáll.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Még egy elemet kiemelnék a vagyonfelügyelő belépésén 
túl, mégpedig ami a csődvédelmi program elkészítését jelenti, hiszen én azt gondolom, hogy a 
csődvédelmi program nélkül ennek a feladata nem végezhető el. A csődvédelmi program 
elkészítésénél mi egy taxációt alkalmaztunk arra, hogy a csődvédelmi programnak mit kell 
tartalmaznia. Nyilvánvalóan ebben benne szerepel nemcsak a követelés, illetve a vitatott 
összegek, hanem a család egzisztenciális, munkaügyi helyzete, életkörülményei, az adós 
vagyonának bemutatása, a csődvédelmi programra előterjesztett egyéb javaslatok, hitelezők 
kielégíthetőségének mértéke és a létfenntartáshoz szükséges körülmények, és nyilvánvalóan 
az az adósságrendezési program, amely a vagyonfelügyelő közbelépésével segíti azt, hogy 
azok az emberek, akik kapcsán mi nagyon jól tudjuk, tisztelt képviselőtársaim, hiszen akkor, 
amikor a parlament plenáris ülésén is számtalanszor vitatkoztunk arról, ami a devizahitelesek 
helyzetének a megoldását jelentette, azoknak az elemeknek a számbavétele, amivel ebben 
segítséget nyújthatunk, ez nyilvánvalóan pontosan azt segítené, ami Európában nem egy 
idegen dolog, hanem igenis egy szokványos gyakorlat, hogy ugyanúgy, ahogy a kis- és 
középvállalkozásokra lehetőség van egy csődvédelmi programnak és helyzetnek a 
megoldására, ugyanígy legyen lehetőség erre magánszemélyeknél is.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Azt kell hogy mondjam, amit egyébként a múltkor a 
végrehajtási törvény esetében említettem, szerintem a huszonnegyedik órában vagyunk. 
Számomra elfogadhatatlan, főleg a nemzeti együttműködés rendszerében, hogy a válasz 
mindig az, hogy egyébként az illetékes tárcák készítik ezeket a javaslatokat, és akkor vagy 
elkészülnek, vagy nem. Egyébként pedig ezeknek az embereknek a kiszolgáltatottsága nőttön-
nő, hiszen csak felhívnám a figyelmüket arra az adatra, hogy 1,4 millióan élnek ma 
Magyarországon kevesebb mint 62 ezer forintból. És arról már nem is szólok, hogy hány 
gyermek él mélyszegénységben.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Én a múltkor úgy fogalmaztam, hogy tudom, hogy annyi 
esélyem van itt a bizottság előtt, mint a hintalónak az Epsomi Derbyn. De azért hadd 
próbáljak most mégiscsak a lelkiismeretükre hatni, hiszen önök is, akár kormányzó, akár 
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ellenzéki pártok, sokszor szóltak ennek a jogintézménynek a szükségességéről. Kérem, hogy 
most az egyszer ne azt tekintsék, hogy ki tette ezt az asztalra, hanem egyszerűen azt, hogy 
erről beszélnünk kell. Tőlünk a társadalom ezt várja, hogy erről beszéljünk, hogy igenis, 
tegyünk értük. Éppen ezért én arra kérem önöket, hogy legalább azt támogassák, hogy a 
tárgysorozatba-vétele történjen meg, és elkezdjünk beszélni róla. Hiszen ez is segítheti 
esetlegesen azt a jogalkotási tevékenységet, amelyet a kormányzat ebben elláthat, ugyanúgy, 
ahogy ez történt, mondjuk, a végrehajtásnál, a végrehajtási törvényi előterjesztésemnél. Arra 
csak felhívnám a figyelmüket, hogy ez egy koherens egységet jelent, hiszen a végrehajtási 
törvényben is pontosan azt fogalmaztuk meg, hogy 500 ezer forintnál kevesebb lejárt tartozás 
esetén ne lehessen ingatlant végrehajtani. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem, most az egyszer ne a frakciófegyelem, hanem a 
lelkiismeretük diktálja a szavazatukat, amikor legalább azt megengedik, hogy a plenáris 
ülésen általános vita keretében foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. Nagyon sokan várják, sokan 
fordulnak hozzánk, írásban, e-mailben, személyesen is. És nem óhajtom ecsetelni, mert önök 
is nagyon jól ismerik azokat az élethelyzeteket, amelyekben emberek ma vannak. Számukra 
ez is óriási segítséget jelenthet, hogy van egy olyan jogintézmény, ami legalább láttatja azt, 
hogy számukra valamilyen megoldás vagy megoldásnak a lehetősége megnyílik.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Elnök Úr! Külön köszönöm a megtisztelő figyelmüket, s 
kérem, hogy támogassák a javaslatomat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány nem képviselteti magát a napirendi pontnál. 
Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Lamperth Mónikáé a szó. 

Hozzászólások 

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Képviselőtársaim! A természetes személyek csődhelyzetének rendezésével kapcsolatos 
kérdésben a Magyar Szocialista Párt következetes. Következetesen képviseljük azt az 
álláspontot, hogy ilyen törvényre szükség van, és Szekeres Imre képviselőtársunk a Magyar 
Szocialista Párt nevében be is nyújtott egy ilyen törvénykezdeményezést. Nagyon sajnálom, 
hogy akkor nem vette tárgysorozatba, illetve napirendre a kormányoldal, miközben a 
probléma óriási.  

A tartalmi megközelítéssel, amit Szili Katalin képviselő asszony itt megfogalmazott, 
egyet lehet érteni. Sőt, azt mondom, hogy egyet kell érteni, mert a legkiszolgáltatottabb 
embereknek nyújtana a természetes személyek csődeljárása lehetőséget arra, hogy 
megmeneküljenek a legrosszabbtól, hogy fizetésképtelenné váljanak. Hogy megmeneküljenek 
attól, hogy a fizetőképtelenséggel fenyegetett állapotból kikerüljenek, és hogy olyan 
kapaszkodót kapjanak, ami lehetőséget nyújt arra, hogy a legnehezebb időszakot túléljék, és 
hogy valamilyen módon utána elindulhassanak egy rendezett, korrekt viszonyrendszerben.  

Ezért a Magyar Szocialista Párt képviselői támogatni fogják a tárgysorozatba-vételt, 
akkor is, ha a kisebb dolgokban esetleg módosító indítvány várható. De azt kérem a 
kormányoldaltól, hogy ne tegyenek úgy, mintha minden rendben lenne, és a természetes 
személyek csődhelyzetének rendezési eljárásáról szóló törvénnyel adjanak olyan segítséget a 
tárgysorozatba-vétellel, adjanak olyan lehetőséget és segítséget azoknak az embereknek, akik 
a legkiszolgáltatottabbak, és a leginkább szükségük van a segítségre.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Papcsák Ferenc alelnök úr! 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Nem kérdés az, hogy mi is 

egyetértünk ezzel a csődvédelmi intézkedéssel, annál is inkább, hiszen mondhatom, 
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egyhangúlag fogadtuk el a devizaeladósodás okait feltáró albizottságunk ülésén azt az elemet, 
amely a kormánynak országgyűlési határozat formájában kötelezettségül rója, hogy vizsgálja 
meg ezt a kérdést, illetőleg terjesszen a parlament elé egy javaslatot ezzel összefüggésben a 
magáncsőd jogintézmények a bevezetésére. Én azt gondolom, nagyon fontos, hogy képviselő 
asszony ezt a kérdést fölveti, éppen ezért én úgy látom, adott esetben foglalkoznunk kell ezzel 
a kérdéssel. De én a magam részéről megvárnám a kormány javaslatát ezzel összefüggésben. 

 
ELNÖK: További hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A magunk részéről támogatjuk a javaslatot, 

mert meggyőződésem, hogy ez jelenleg a magyar háztartások jelentős részénél a 
legéletbevágóbb kérdés, tehát a mindennapi túlélés. Nemrég tették közzé azt a deprimációs 
indexet, amely az Európai Unió összefüggésrendszerében vizsgálja Magyarország helyzetét, a 
magyar háztartások helyzetét. Több összetevőt vizsgáltak, elsősorban az eladósodottság és a 
köztartozások rendszerét, és ebben, ha jól emlékszem, igazából egyedül Románia áll jobban 
nálunk. Tehát szégyenletes és elfogadhatatlan ez a helyzet. És nagyon helyesen utalt erre 
Papcsák képviselőtársunk, hogy ha a Magyar Országgyűlés elkezdett foglalkozni, bár 
szerintünk még mindig nem elég hatékonyan és még mindig nem teljes, áttörő 
eredményességgel a devizaadósokkal, akkor nem hagyhatja magára azokat az embereket, akik 
az elmúlt huszonkét év elszabotált vagy elfuserált rendszerváltozása folytán most már közel 
3 millióan olyan helyzetben vannak, hogy a napi szintű megélhetésük fenyegetett. És ha a 
gazdasági társaságok szférájában egy kiszámítható fizetésképtelenségi eljárás működik, 
amelynek része a csődeljárás is, amely átmeneti védelmet ad megszoruló gazdasági 
vállalkozások részére, akkor miért lenne kevésbé értékes az egyébként a társadalmat, az 
államot és egyáltalán a közösségünket működtető emberek helyzete, ez miért lenne kivétel ez 
alól. Tehát mi mindenképpen azt mondjuk, hogy ez jelenleg az egyik legfontosabb kérdés, 
amivel az Országgyűlésnek foglalkoznia kell.  

Éppen a mai napirendet is ha megnézzük, volt itt sok kérdésről szó, 
településfejlesztésről, kisajátításról, de ez a téma az, ami embermilliókat érint, és amelyben ha 
nincs érdemi változás, akkor egyszerűen kártyavárként omolhatnak össze a társadalom 
különböző rétegei. Ami aztán olyan hullámokat kavar és olyan következményekkel jár, amit 
utána már a legkiszámíthatóbbnak tűnő politikával sem lehet kezelni.  

Ezt a csődintézményt tehát a magánszemélyekre mindenképpen be kell vezetni. Hogy 
ennek a részletmegoldásai mennyiben szolgálják teljes körű szakmaisággal a célt, azon 
nyilván lehet majd vitatkozni. De azt kérem önöktől én is, hogy támogassák a tárgysorozatba-
vételt, mert igenis, ez a javaslat arra érdemes, és mi is szeretnénk, ha az igazi, lényeges 
kérdésekről beszélnénk végre.  

 
ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs.) Megadom viszonválaszra a szót Szili Katalin 

képviselő asszonynak. 

Dr. Szili Katalin válasza 

DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Képviselőtársaim! 
Köszönöm azoknak a képviselőtársaimnak, akik támogatták ezt a javaslatot. 

Véleményem szerint a legtöbb jó szándék is akkor ér valamit, ha azt valamilyen 
cselekvés követi. Mindenesetre, amennyiben ma képviselőtársaim nem támogatják ennek a 
tárgysorozatba-vételét, én ebből egyetlen dologra fogok tudni következtetni, és ezt sajnálattal 
kell mondanom, hogy körülbelül így működik a nemzeti együttműködés rendszere is. Egy 
versenyfutás zajlik, hogy ki nyújtja be a javaslatot, mert azt gondolják, hogy egyébként az 
fogja meghatározni, nem baj, ha később, de az fogja meghatározni azt, hogy a társadalom 
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ebből milyen következtetéseket von le. Én úgy gondolom, még egyszer, hogy ebből legalább 
azt kellene támogatni, hogy beszéljünk róla. Nyilvánvaló, hogy ebben a kormányzat is és 
valamennyi képviselőtársam elmondhatja a plenáris ülésen is a véleményét. Legalább azt 
engedjék meg, hogy elkezdjük ennek a vitáját. Talán ezzel ösztönözni fogjuk tudni azt is, 
hogy a kormányzat ebben a kérdésben tegye le az asztalra azt, ami a javaslatát jelenti.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Én mindenesetre meg fogom azt a javaslatomat is tenni, 
hogy legalább a lehetőségeim szerint a plenáris ülés újra döntsön erről. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Erre, ha olyan döntés születik itt egyáltalán, természetesen megvan a 

házszabályi lehetőség.  
Meghallgattuk az előterjesztői zárszót, határozathozatal következik. A hozzászólások 

tartalmára tekintettel nem csak az igen, hanem a nem és a tartózkodás szavazatokat is számba 
fogom venni. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Ki támogatja a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét? Az igenlő szavazatokat 
számolom. (Szavazás.) 8 igen. Ki ellenzi? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság ellenszavazat nélkül, 8 igen szavazat mellett, 18 
tartózkodással szemben a törvényjavaslatot nem vette tárgysorozatba. 

Köszönöm a részvételt. 

a) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7990. szám) 

Áttérünk a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 
módosításáról szóló T/7990. számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételére. A 
törvényjavaslatot Baracskai József független képviselő a Demokratikus Koalíció részéről és 
további kilenc képviselőtársa jegyzi. Előterjesztő nincs jelen, távollétük a tárgyalást és a 
döntést nem akadályozza. 

Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Ki kért szót? Lamperth Mónikáé a szó. 

Hozzászólások 

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Képviselőtársaim! Én ugyan jobban örültem volna, ha a tíz képviselőből legalább egy eljön és 
elmondja az érveit, mert az azért kicsit nagyobb súlyt adott volna, és a beterjesztés 
komolyságát, azt gondolom, jobban aláhúzta volna, hiszen az, amit a képviselőtársaim 
beterjesztettek a bírák alaptörvény-ellenesen megszüntetett szolgálati viszonyának 
helyreállításáról, azt gondolom, egy jó irány. És javasolnám a kormánynak is, hogy ezt az 
irányt vegye figyelembe, amikor benyújtja majd a szabályozást. 

Szeretném emlékeztetni képviselőtársaimat arra, hogy azok az érvek, amelyeket a 
Magyar Szocialista Párt képviselői elmondtak a vitában, egészen bizonyos, hogy azt nem 
mondom, hogy az érvek súlyától összeroppant a kormány, mert azt pici túlzásnak tartanám 
(Derültség.), de hogy mindenesetre figyelembe kellett vennie azokat az érveket is, amikor 
visszavonta az alaptörvény-módosítást, illetve az ehhez kapcsolódó törvénymódosítást 
átdolgozásra a kormány, nyilvánvalóvá vált, hogy az a trükkös megoldás, amelyet a kormány 
megpróbált az Országgyűlésen keresztülvinni, nem állná ki az alkotmányosság próbáját. 
Hiszen nehéz helyzetben is volt egyébként a kormány, hiszen a miniszterelnök, amikor 
megszületett az Alkotmánybíróság megsemmisítő döntése, akkor azt mondta, hogy a rendszer 
nem változik. Ezek után, ha a miniszterelnök ilyen kijelentést tesz, akkor nehéz már a 
szaktárcáknak a helyzete, hiszen olyan megoldást kell találni, ami egyszerre felel meg a 
miniszterelnök politikai elvárásának és az Alkotmánybíróság döntésének. 
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Nos tehát, amiért az önök figyelmébe ajánlom, tisztelt kormánypárti képviselőtársaim, 
ezt a kezdeményezést, amelyet független képviselőtársaim nyújtottak be, az pont az, hogy a 
helyreállítást tűzi ki célul, amikor azt mondja, hogy az alaptörvény-ellenes állapot 
megszüntetésére az Országos Bírósági Hivatal elnöke kezdeményezi a köztársasági elnöknél a 
bíró szolgálati viszonyának haladéktalan helyreállítását, azzal, hogy ez a létesítésétől számítva 
folyamatosnak minősül. Ez az irány. Én nem azt mondom, hogy jogilag nem kell ezen még 
csiszolni, de ha úgy gondolják, hogy jogállamban szokásos módon meg akarnak felelni az 
Alkotmánybíróság elvárásának, akkor ezen az úton kell járni, ezt az irányt kell figyelembe 
venni, amit itt a képviselőtársaim beterjesztettek. 

Szerintem ez egy lehetséges megoldás. Vegyük ezt tárgysorozatba, és megkíméljük 
attól a kormány, hogy neki kelljen egy ilyen beterjesztéssel foglalkozni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Az, hogy egy 

ilyen törvényjavaslatot jegyezhet Gyurcsány Ferenc társaival együtt, úgy gondolom, több 
szempontból is a mostani kormánytöbbségnek a felelőssége, és azt gondolom, szégyene is. 
Mert gyakorlatilag Gyurcsány Ferenc az, aki – éppen ma fogom megkérdezni megint legfőbb 
ügyész urat, vajon hogyan lehet még szabadlábon, és hogyhogy nem emeltek még vádat vele 
szemben a 2006-os terrorcselekmények miatt –, ő kell hangot emeljen bírák szolgálati 
viszonyának helyreállítása érdekében, vagy emel hangot, egyáltalán megteheti ezt, ez már 
önmagában abszurditás.  

A másik pedig az, hogy az a helyzet, amely itt a bírákkal kapcsolatban az elmúlt 
időszak kormánytöbbségének törvényalkotói lépései előidéztek, rengeteg fölösleges támadást 
gerjesztett Magyarországgal szemben. Ezt az Európa tanácsi munkámban is észlelem, 
tapasztalom; rengeteg monitorozást, rengeteg bírálatot, rengeteg fölösleges megalázó eljárást 
generáltak ezzel.  

Ez a megoldás egyébként önmagában nem elegendő. Tehát ez tulajdonképpen nyilván 
egy PR-akció Gyurcsányék részéről, hiszen az ő viszonyukat a bíróságokkal szemben vagy a 
bírósági függetlenséggel kapcsolatban elég jól megismerhettük a kormányzásuk időszaka 
alatt, amikor az ő érdekükben és az ő irányításukkal bizony nem egy politikailag motivált 
döntés született. Ezek a bírák a mai napig a helyükön vannak, tehát még ez is hozzájön ehhez 
az úgymond negatív listához, amit az elején említettem. Tehát ez a megoldás egy abszolút 
leegyszerűsítése a dolognak. 

Egy biztos, hogy a jogellenesen felmentett bírák helyzetét rendezni kell, de 
egységesen, azzal a szemlélettel, hogy már időközben számos új vezető is kinevezésre került. 
Tehát nem lehet a bírósági rendszert gyakorlatilag pakli kártyaként rakosgatni, különböző 
figurákat mint egy sakktábláról levenni, föltenni. Ide egy nagyon felelős, nagyon kényes 
megoldás kell, ezért reménykedünk abban, hogy azért a rövidesen újra benyújtásra kerülő 
javaslatok most már végre úgy rendezik ezt az ügyet, hogy ne kelljen az Alkotmánybíróság 
döntésével sem szembemenni, illetve a magyar bíróságok végre tisztességesen, jól 
végezhessék munkájukat, mert azt hiszem, mindenkinek ez lenne a feladata, hogy ezt 
előmozdítsa. 

Úgyhogy mi ezért nem tudjuk a javaslat tárgysorozatba-vételét támogatni. 
 
ELNÖK: Papcsák Ferenc alelnök úrnak átadom a vezetést, és szót kérek. 
 

(Az ülés vezetését dr. Papcsák Ferenc, a bizottság alelnöke veszi át.) 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Az ülés vezetését átveszem. Megadom a szót elnök 
úrnak. 

 
DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): A törvényjavaslattal kapcsolatos két hozzászólás 

utalt arra, hogy minden kérdésre ez a javaslat nem válaszol. Még Lamperth Mónika is utalt 
erre, mondván, hogy nem biztos, hogy ez ebben a formában tökéletes. Gaudi-Nagy Tamás 
még markánsabban is megfogalmazta ezt. 

Én egy kérdést teszek fel, annak a hangsúlyozásával, hogy természetesen egyetértek 
azokkal a véleményekkel, hogy egy olyan helyzet van, amelyet rendezni kell. Megjegyzem 
egyébként, a kormányoldal erre megteszi a megfelelő lépéseket, vagy törekszik erre; ezt 
jelezte a téma tárgyalása, és jelezte az is, hogy az ellenzéki vélemények is nyilván szerepet 
játszanak abban, meg magának a kérdésnek a rendkívül bonyolult volta, hogy a kormányoldal 
nem siet áterőltetni egy olyan megoldást, amivel kapcsolatosan viták és kérdések merültek fel. 
Tehát a kérdés szerfölött bonyolult. 

Ha itt lenne az előterjesztő, akkor azt kérdezném tőle, hogy mi a törvényjavaslatának a 
válasza azzal kapcsolatban, hogy mi lesz azokkal a bírákkal, akiket a megüresedett helyekre 
kineveztek. Erre ez a törvényjavaslat nekem nem ad választ. Az elmozdíthatatlanság minden 
bíróra vonatkozik, nyilván azokra is, akiket újonnan neveztek ki. 

Tehát annak hangsúlyozása mellett, hogy szerintem az nem is képezheti vita tárgyát, 
hogy ezt a kérdést rendezni kell, énbennem is ott vannak a kételyek, hogy ez a törvényjavaslat 
ezt a kérdést megfelelően rendezi-e. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Lamperth Mónikának, és az ülés 

vezetését visszaadom elnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Salamon László, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Elnök úr jól érzékelte, 

amikor arra utaltam a hozzászólásomban, hogy itt azért van néhány olyan kérdés, amelyet a 
beterjesztéshez képest módosító indítvánnyal vagy valamilyen módon kezelni kell. Valóban 
erre gondoltam. Meg arra, hogy az eredeti állapot helyreállítása több kérdést is felvet még, 
hiszen itt vannak olyan személyek, akiknek megszűnt a jogviszonya, és nem is kívánják azt 
helyreállítani. Tehát itt sok olyan kérdés van még, amit tisztázni kell. 

Én mégis azt szeretném erősíteni, hogy az irány, az eredeti állapot helyreállításának a 
célkitűzése szerintem jó. Úgyhogy én azt tudom a figyelmébe ajánlani a kormánynak, hogy 
ezt a saját beterjesztésüknél is fontolják meg.  

Én azt javaslom, hogy ezt vegyük tárgysorozatba, és lehet akkor erről vitázni. Bár a 
hozzászólásokból inkább azt valószínűsítem, hogy a kormány beterjesztésére vár a 
kormányoldal. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Mivel az előterjesztők nincsenek itt, viszonválaszra sincs 

lehetőségük. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Határozathozatal következik. Az igen, nem és tartózkodás szavazatokat külön számba 
fogom venni. Ki támogatja a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét? (Szavazás.) 5 igen 
szavazatot kapott. Ki ellenzi? (Szavazás.) 15 ellenzés. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 
tartózkodás. A bizottság tehát úgy döntött, hogy a törvényjavaslatot nem veszi tárgysorozatba. 
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c) A közérdekű üzemek és azok elemei – különösen a kábelvezetékek, vasúti sínek, illetve 
más közműelemek – védelme érdekében szükséges egyes büntető tárgyú 
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/8161. szám) 

Végezetül a közérdekű üzemek és azok elemei – különösen a kábelvezetékek, vasúti 
sínek, illetve más közműelemek – védelme érdekében szükséges egyes büntető tárgyú 
törvénymódosításokról szóló T/8161. számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének 
megvitatása következik. Az előterjesztők itt sincsenek jelen. 

Megnyitom a hozzászólás lehetőségét. Gyüre Csaba alelnök úrnak adok szót. 

Hozzászólások 

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Az előterjesztők engem kértek meg, mert más elfoglaltságuk miatt nem tudnak jelen lenni a 
mai ülésen, hogy néhány szóval ecseteljem, miért is jött létre ez a törvénymódosító javaslat, 
amely kiterjed az új büntető törvénykönyvre, amely még nem lépett hatályba, illetve a javaslat 
a régi büntető törvénykönyvre is kiterjed, tehát mind a kettőt módosítaná maga a javaslat.  

Hogy miért is van erre szükség, megérthetjük, ha megnézzük, mi napjaink egyik 
legnagyobb vagyon elleni problémája, ami szinte a legnagyobb problémát okozza, ez pedig 
az, amikor közérdekű üzemek esetében, mint például erre legjellemzőbb a vasút, a MÁV 
problémája, amikor bizonyos fémtolvajok ellopnak egy darab vasúti sínt, ellopnak egy 
sorompót biztosító, üzemeltető akkumulátort, amikor ellopják a kábeleket, rézkábeleket, és 
amikor néhány ezer forintos értéket lopnak el ténylegesen mint fémet, azonban ez a 
közérdekű üzemnek súlyos problémát jelent, akár adott esetben életveszélyt is okozhat, adott 
esetben a helyreállítás százezres, milliós nagyságrendű lehet. És ezért lenne szükséges, hogy 
ezt kiemeljük ebből a körből, és súlyosabb büntetési tételt rendeljünk ezekhez. 

És ugyanilyen probléma, amit sajnos tapasztalunk, hogy vannak olyan lelkiismeretlen 
emberek Magyarországon, akik a bajból próbálnak tőkét kovácsolni. Ilyen, amikor a 
mentősök kiszállnak a helyszínre, adott esetben életveszélyt hárítanak el, és azzal egyidejűleg, 
amikor a mentősök például egy balesetnél tevékenykednek, üresen marad a mentőautó, hiszen 
nyilván nem tudnak egy vagyonőrt minden egyes autóhoz, hogy arra vigyázzon, időközben a 
mentőautóból az értékesebb tárgyakat ellopják, illetve amire szükségük van, vagy amit 
értékesíteni tudnak. Leginkább a GPS-t és egyéb más ilyen vagyontárgyakat lopnak el a 
mentőautóból. Mi szeretnénk, hogy ezt is szigorúbb büntetési tétellel lássuk el.  

Nyilván sok vitát szokott az kavarni, hogy egyáltalán a büntetési tételnek a 
növekedése, illetve egy bűncselekménynek az átminősítése vagy minősítettként feltüntetése 
segít-e. Álláspontunk szerint jelen esetben igenis ez az, ami segít. Ezért, amennyiben ennyivel 
hozzá tudunk ehhez járulni, ezt tegyük meg. Kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy ezt az 
indítványt támogassák. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: További hozzászólás? Vas Imre képviselő úr! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Szeretném felhívni képviselőtársaim 

figyelmét, hogy abban az esetben, ha ez a kábellopás vagy vasútisín-lopás egyébként a 
közlekedés biztonságát, akár a vasúti, akár a közúti, vagy légi vagy vízi közlekedést 
veszélyezteti, ez egy külön tényállás; akkor nem csak lopást követ el, hanem mondjuk, a 
közlekedés biztonsága elleni bűncselekményt is vagy más közlekedési bűncselekményt is 
elkövet az elkövető. Úgyhogy jóval szigorúbban büntethető, nem az elkövetési érték 
határozza meg elsősorban a büntetési tételt, így szerintem ezt nem célszerű tárgysorozatba 
venni. 

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: További hozzászólás? Gyüre Csaba ismételten szót kér. 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Igen, ebben igaz van Vas Imre képviselőtársamnak. 

Azonban rengeteg olyan dolog van, ami közvetlen életveszélyt nem okoz, azonban magának a 
vasúti társaságnak okoz olyan károkat, amelyek jóval nagyobbak, mint maga a tényleges 
érték, amit elkövetett. S végül is ez már önmagában zavarja ennek az üzemnek a működését, 
ezért álláspontunk szerint erre szükség van. 

Vas Imre képviselőtársam csak az első fordulatra reagált, a másikra egyáltalán nem, 
amikor valaki egy mentőautóból lop. Ezt önmagában lesöpörni azzal, hogy egy másik 
tényállás ezt már részben érinti, és ezért ne támogassuk, én ezt nem tartom jónak, hiszen 
ennek két fordulata van. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úr! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Igen, ha rongálás van, akkor a rongálási kár nem az az 

érték, amiért egyébként adott esetben azt a rézkábelt el tudták adni a kereskedőnek, hanem az 
a kárérték, amiért a vasút, mondjuk, ezt helyre tudja állítani. Tehát ebben az értelemben sem 
osztom Gyüre Csaba álláspontját.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Átadom az ülés vezetését Papcsák Ferencnek, szót kérek. 
 

(Az ülés vezetését dr. Papcsák Ferenc, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, az ülés vezetését átveszem. Megadom a szót elnök úrnak. 
 
DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Képviselőtársaim, én egy más megközelítés okán 

ellenzem a tárgysorozatba-vételt. A jogszabályok abban különböznek az egyedi döntésektől, 
hogy nem változnak meg hetente. Györgyi Kálmánt idézem, ő a büntető törvénykönyv 
kapcsán valamikor azt fejtette ki, hogy a büntető törvénykönyvet akkor szabad csak 
módosítani, amikor az múlhatatlanul szükséges. Ezen a törvényen meg sem száradt még az 
aláírás, az államfői aláírás, ki van hirdetve, de hatályba sem lépett még.  

Amellett azt gondolom, ezt a vitát le is folytattuk, s a magam részéről ez elvi kérdés. 
Természetesen megvizsgáltam a dolgot, és nem látok olyan problémát, ami szükségessé 
tenné, hogy egy hatályba nem lépett, egyébként a szakma által elfogadott és dogmatikailag is 
jónak ítélt büntető törvénykönyvet módosítsunk. Nem látok ilyen problémát. Indokolatlannak 
tartom, hogy a javaslatot tárgysorozatba vegyük. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gyüre Csaba alelnök úr következik, utána Lamperth 

Mónika képviselő asszony; és visszaadom az ülés vezetését. 
 

(Az ülés vezetését dr. Salamon László, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm a szót. Ezzel kapcsolatban csak azt 

szeretném megjegyezni, hogy emlékszünk arra az alaptörvény-javaslatra, ami éppen a 
kormányzati körből érkezett, hogy az alaptörvény annyira fontos, hogy két cikluson belül ne 
módosítsuk az alaptörvényt, illetve akkor kétharmados felhatalmazás kell ahhoz, hogy 
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módosítsuk, hiszen olyan fontos. Ehhez képest a kormányzati többség az idén életbe lépett 
alaptörvénnyel kapcsolatban már három módosítást nyújtott be. Úgyhogy ha ezt nézzük, 
akkor én azt gondolom, a büntető törvénykönyvet is lehet csiszolgatni és javítgatni.  

Úgyhogy önmagában ez nem indok, és nagyon furának tartom, hogy a kormányzati 
többség részéről abban az esetben, ha ellenzéki javaslat van, akkor mindig azzal jönnek, hogy 
ne módosítsuk a jogszabályokat, ne adjuk be, a korábbi nagyon jó, vagy amit meg fogunk 
hozni, az már mindent fog szabályozni, amikor ellenzéki javaslatról van szó; amikor pedig 
kormánypártiról, akkor soha nem merül fel ez a probléma.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Alelnök úr, azt megjegyzem, hogy ezt én mondtam; nem tudom, hogy a 

kormánytöbbség egyetért-e az én érvelésemmel. Én valóban azt gondolom, hogy egy 
jogszabályt nem lehet úgy módosítgatni, olyan sűrűséggel, ahogy ezt sajnos meg szoktuk néha 
tenni.  

Lamperth Mónikáé a szó. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem pont ez az 

állítása ütötte meg a fülemet, ugyanis legalábbis ezt az álláspontot, már bocsánatot kérek, de 
cinikusnak kell minősítenem. Egy olyan helyzetben, amikor az előző időszakban, még az 
alaptörvény előtt az alkotmányt úgy rángatták ide-oda, mint Floki a lábtörlőt, akkor egy ilyen 
érvet használni, én azt gondolom, fölöslegesen hergeli az indulatokat. 

Elnök úr, én az ön munkájában éppen azt tisztelem, hogy vannak olyan elvek, amit ön 
mindig figyelembe vesz. Én azt gondolom, ez nem jó érv. Sokféle érvet lehet hozni, de ez 
nem jó és nem hiteles érv kormánypárti politikusoktól, akik szívbaj nélkül az egyébként 
örökkévalóságnak alkotott alaptörvényt is már nekiláttak többször módosítani, és minden 
jogszabályhoz szívbaj nélkül hozzányúlnak, ha a pillanatnyi politikai érdekük úgy diktálja. 

Én nem a tartalmához akarok ennek a kezdeményezésnek hozzászólni, hanem 
egyszerűen, komolyan mondom, fölösleges hergelni ilyennel az ellenzéki képviselőket. 
Teljesen fölösleges! 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Rubovszky György képviselő úré a szó. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Én azért azt szeretném elmondani, az való 

igaz, hogy az alkotmány módosításra került számtalan esetben, amíg az alaptörvény 
elfogadásra nem került. De azért szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy olyan 
kérdéskörökben módosítottuk, amikor a jövő elképzelése szerinti új jogszabály született meg, 
például az ügyészségről, meg különböző kérdésekről, és azt nem akartuk, hogy a hatályos 
alkotmányba ütközzön az elfogadandó törvény, de nem volt új szabályozás. 

Az, hogy az elfogadott alaptörvényen módosítani kell vagy nem kell, tudomásom 
szerint az alaptörvény módosítására hála istennek még nem került sor, csak az átmeneti 
rendelkezések körül mennek ezek a viták. Én is azt az álláspontot… (Dr. Lamperth Mónika 
közbeszól.) A Btk.-t is, ha visszaemlékszik a képviselő asszony, évente módosítgattuk, de 
most végre elfogadtunk egy egységes törvényt. Úgyhogy én is azon vagyok, hogy nem 
indokolt annyira ez a kérdés, hogy ezért a most frissen elfogadott törvényt módosítani kellene.  

Köszönöm szépen. 
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Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 
törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 3 igen 
szavazatot kapott, a bizottság nem vette tárgysorozatba a törvényjavaslatot. 

 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Elnök úr, legyen szíves a további szavazatokat 

is számba venni! 
 
ELNÖK: Természetesen. A nem szavazatokat számolom. (Szavazás.) 16 nem. 

Tartózkodás? (Szavazás.) 6 tartózkodás. A bizottság tehát 3 igen, 16 nem szavazat és 6 
tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a törvényjavaslatot nem veszi tárgysorozatba.  

„Egyebek” címszó alatt nekem nincs megjegyzésem. Mások részéről? Úgy látom, 
felszólalási szándék nincs. 

Köszönöm szépen a részvételt. Ülésünket berekesztem.  
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 37 perc)  
  

Dr. Salamon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


