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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 31 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat. Megkezdjük a 
munkánkat. Vas Imre képviselő úr Zsiga Marcell képviselő urat helyettesíti, Kozma Péter 
képviselő úr Molnár Attila képviselő urat, Papcsák Ferenc alelnök úr Gulyás Gergely 
képviselő urat, Szakács Imre képviselő úr Vitányi képviselő urat. 

Napirend-kiegészítésként javaslom a zárószavazások előkészítése közül a b) pontot, a 
Magyar Művészeti Akadémia működéséről szóló T/9634. számú törvényjavaslatot levenni, 
tekintettel arra, hogy nem érkezett ilyen indítvány. Felvenni javaslom viszont a Normafa Park 
történelmi sportterületéről szóló T/12083. számú törvényjavaslatot.  

Egyéb napirend-kiegészítésre javaslat, indítvány nem érkezett. Kérdezem, hogy az 
általam említett kiegészítésekkel együtt a napirendet elfogadja-e a bizottság. (Szavazás.) 15 
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a bizottság a napirendet. 

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/12002. szám); a bizottság feladatkörébe 
tartozó módosító javaslatok megvitatása 

Az 1. napirendi pont a Magyarország 2012. évi központi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló T/12002. számú törvényjavaslat, amelyhez a mi álláspontunk szerint 
olyan módosító indítvány, amely a bizottság feladatkörébe tartozna, nem érkezett. Kérdezem 
képviselőtársaimat, van-e bárkinek ilyenről tudomása. (Nincs ilyen jelzés.) Ha nincs, akkor 
kérem, határozattal állapítsuk meg, hogy nincs olyan módosító indítvány, amiről a 
bizottságnak állást kellene foglalnia. 

Kérdezem, ki az, aki ezzel a javaslattal egyetért. (Szavazás.) 15-en értenek egyet. Kik 
tartózkodtak? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Kik szavaztak nemmel? (Szavazás. – Nincs ilyen.) 15 
igennel, egyhangúlag a bizottság elfogadta ezt az indítványt. 

Ezzel ezt a napirendi pontot le is zártuk. 

Zárószavazások előkészítése 

a) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek az alaptörvény negyedik módosításával 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10749. szám) 

A zárószavazások előkészítése következik: a szabálysértési törvénnyel kezdjük, a 
T/10749. szám alatt. Államtitkár asszonyt köszöntöm a napirend tárgyalásánál. 

Hárompontos az ajánlás, mind a hármat az előterjesztő nyújtotta be, ebből az 1. és a 3. 
össze is függ. Gondolom, ezeket államtitkár asszony értelemszerűen támogatja.  

Hozzászólási szándékot jelez Steiner Pál képviselő úr. Képviselő úré a szó. 
 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár 

Asszony! Tisztelt Bizottság! Újra egy olyan szabályozási tárgynál vagyunk, amely rendkívül 
megosztja a magyar társadalmat, és ebből következően azt vélem, hogy ez nem egy egyszerű 
módosítási javaslat, hanem egy olyan módosítási javaslat, amely újra fel fogja kavarni az 
indulatokat.  

Az elmúlt héten részt vettem egy találkozón, ahol találkoztam hajlék nélkül élőkkel; 
találkoztam olyan társadalmi szervezetekkel, amelyek képviselik az ő érdekeiket; és 
találkoztam olyan szakemberekkel is, akik próbálják ezt a kérdéskört humánusan megoldani.  



- 9 - 

Az, ami a köztünk lévő ellentétet jelenti, az nem egyszerűen filozófiai kérdés. Önök 
egész egyszerűen nem akarják megérteni, hogy a hajléktalanságot rendvédelmi eszközökkel 
nem lehet kezelni. A hajléktalanprobléma megoldásának számos ága, számos útja lehet; lehet 
szociológiai, lehet társadalompolitikai, lehet szociális, lehet sok minden más. Egy biztosan 
nem: hogy az állam büntetőpolitikájában szerepeljen, merthogy maga a hajléktalanság 
semmiféle ilyen tárgyat nem sért. Ez egy nagyon jelentős, és még egyszer hangsúlyozom, 
nem filozófiai különbség, hanem jól mutatja a lényeget, hogy hogyan gondolkodunk mi a 
világ kérdéseiről, és hogyan gondolkodnak önök a világ kérdéseiről. 

Már az is egy skandalum, függetlenül attól, hogy az Alkotmánybíróság már többször 
megállapította ezt a problémát, hogy az úgynevezett hajléktalanság és ennek a jogszabályban 
meglévő úgynevezett életvitelszerű kifejezése szabálysértési alakzatban szerepel. Nincs 
semmi helye a szabálysértések között. A szabálysértés kisebb tárgyi súlyú cselekmény, amit a 
törvény bűncselekménynek minősít, márpedig az, hogy ha valaki elszegényedik és az utcán 
kénytelen élni, az nem olyan cselekmény, amelyet szabálysértésnek kellene minősíteni és azt 
szankcionálni. Arról nem is beszélve, hogy semmilyen módon nem tudják a definíciót sem 
megadni, nem tudják megmondani, mit jelent az, hogy életvitelszerűen él valaki az utcán, mik 
ennek a jegyei, és egyáltalán miért fontos ez egy szabálysértési alakzatban.  

Itt most egy újabb skandalum van ebben az alakzatban, ami most előttünk van ebben a 
módosító indítványban, ugyanis önöknek most már nemcsak a hajléktalanok az ellenségei, 
hanem szemmel láthatóan a helyi rendeletalkotás joga is ellenség, mert nyilvánvalóan ilyen 
javaslatot nem lehet elfogadni, hogy „A kerületi önkormányzat tulajdonában álló közterület 
tekintetében a fővárosi önkormányzat rendeletében a kerületi önkormányzat a) javaslatára 
kijelöli,” – tehát utasító módban – „valamint b) véleményének kikérésével kijelölheti.” A 
Fővárosi Önkormányzat önálló önkormányzat, a kerületi önkormányzat önálló önkormányzat, 
önálló rendeletalkotási joguk van, ennek megvan a jogszolgáltatási vonala, hogy hogyan lehet 
ezeket a rendeleteket, akár tárgyában, akár bármilyen más probléma esetén vitatni. De azt 
korlátozni, arra utasítást adni, hogy egy kerületi önkormányzat megmondja előre a 
fővárosnak, hogy hol, melyik területen nem élhet életvitelszerűen a hajléktalan, ez legalább 
akkora skandalum, mint maga az egész szabályozás. Ebből következően ezt a módosító 
indítványt vagy ezt a szabályozási formát nem is lehet komolyan tárgyalni. Én arra kérem 
önöket, hogy próbálják ezt átgondolni. Értsék már meg! Értsék már meg egyszer végre, hogy 
a hajléktalanság kérdését nem lehet rendőrségi eszközökkel kezelni, nem lehet azzal kezelni, 
hogy hipót nyomunk a telefonfülkébe, nem lehet azzal kezelni, hogy betömjük az aluljárókat, 
és nem lehet azzal kezelni, hogy a város gyönyörű részeiről kitiltjuk a szegény embereket, 
hanem megfelelő gondoskodást, biztonságot és ellátást kell biztosítani a számukra. Mert egy 
szolidaritást vállaló társadalomban, függetlenül annak az ideológiai metszetétől, ez a helyes és 
ez az európai.  

Tehát ez ellen a formátum miatt mi tiltakozunk, és semmilyen módon nem támogatjuk, 
és arra kérjük önöket, hogy vonják ezt vissza. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Turi-Kovács Béla képviselő úré a szó. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Az a kivételes 

helyzet van, hogy bizonyos kérdésben egyetértek Steiner Pállal, nevezetesen, hogy a világot, a 
társadalmat, a szegények ügyét mi valóban teljesen másként látjuk és másként gondoljuk, 
mint ahogyan ezt önök gondolják, gondolták immár közel fél évszázad alatt. Jogokat adni 
anélkül, hogy a jogok mellé olyan lehetőségeket biztosítani, hogy az élet olyan legyen, ami 
méltó az emberhez; jogokat adni arra, hogy emberhez nem méltó körülmények között éljenek 
emberek, illetve hogy télen megfagyjanak… Tessék szíves lenni egyszer megnézni azt a 
statisztikát, amely ellen én, mióta itt vagyok a Házban, minden télen fölszólalok, és minden 
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télen egészen egyszerűen visszhang nélkül maradt, hogy hányan halnak meg emberek az 
utcán, hányan halnak meg emberek úgy, hogy megfagynak. 

A mi célunk az, hogy egy olyan rendezett helyzet következzék be, és ezt leginkább 
azok tudják, akik egy bizonyos területen laknak, tehát például a kerületek, hogy ott egy olyan 
helyzet alakuljon ki, amely a jogok mellé a kötelezettségeket is mellé fogja tenni. Nem fogjuk 
tétlenül nézni nyilvánvalóan azt, hogyha az embereknek nincs fedél a fejük fölött, azaz télen 
nincs hova elmenniük, melegedni, biztonságba helyezkedni. Következésképpen minden 
olyan, azt kell mondanom, felszólalás, ami nem tartalmaz semmi mást, mint azt, hogy 
biztosítsuk azt a jogot, hogy az emberek a híd alatt lakjanak, az egész egyszerűen részünkről 
valóban elutasítandó.  

 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úr, utána pedig Papcsák Ferenc alelnök úr.  
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Az egységes javaslat is itt van a 

kezemben. Szeretném a záróvitánál kifejezni azt, amit a múlt hétfőn a bizottság ülésén, mivel 
nem tudtam jelen lenni hivatalos elfoglaltságom miatt, nem tudtam megtenni; itt a tulajdonosi 
hozzájárulás nélküli építésre gondolok. Nagyon sajnálom, hogy a minisztérium nem 
támogatta a kapcsolódó módosító javaslatot, amelyet itt a bizottságban két hete elmondtak, 
hogy nem tartják rossznak és befogadhatónak tartják. Arról volt szó, hogy vegyük bele, hogy 
az építmény fogalom az építési törvényre utal, vagy vegyünk bele magába a szabálysértési 
törvénybe egy építmény fogalmat, mert fogalommeghatározás nélkül ez nem kellően 
körülhatárolt. Itt akkor a kormányzat jelen lévő képviselője azt mondta, hogy ez belevehető.  

Én megtettem azt is, hogy elküldtem önöknek a kapcsolódó módosítót, hogy ha 
dogmatikailag vagy kodifikációs jelleggel más lenne az elképzelésünk, akkor ezt lehessen 
egyeztetni. Úgy látom az egységes javaslat alapján, hogy ez nem sikerült, és kérdezem, hogy 
miért nem. S kiterjesztően azt is kérdezném, hogy miért mindig a Belügyminisztérium az, 
amellyel nem lehet megfelelő szakmai egyeztetéseket folytatni, annak ellenére, hogy itt a 
bizottságban esetleg mást mondanak. Ez más minisztériumoknál működni szokott – úgy 
látszik, a Belügyminisztérium ez sajnos nem, és ezt én nagyon sajnálom. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Papcsák alelnök úrnak adom meg a szót. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak és kizárólag annyiban 

értek egyet egyébként Steiner képviselő úrral, hogy nem csupán rendészeti, hanem szociális 
és egészségügyi kérdés is. De kérdezem tisztelettel, hogy akkor milyen jogszabályi alapon, 
miután az Alkotmánybíróság felszámolta annak a jogi lehetőségét, hogy mondjuk, a Róna–
Thököly sarkán sétálgató, egyébként nyilvánvalóan tbc-ben szenvedő embert nem tudjuk 
onnan elszállíttatni, illetőleg elvinni, és fertőzi az embereket, akkor hogyan és milyen 
jogalappal tudnánk fellépni. 

S filozofikusan szeretném csak megközelíteni: Steiner Pál V. kerületi polgármester 
volt, nagyon sokan haltak meg a polgármestersége idején az utcán – ez így van, ön emlékszik 
még MSZP-s fővárosi frakcióvezetőként is citálta az előző négy évben a Fővárosi 
Önkormányzatban, hogy igen, emberek haltak meg, halnak meg az utcán. Én meg arra vagyok 
büszke, képviselőtársam, hogy a zuglói önkormányzat, eltérően a Weinek–Demszky–Steiner-
időszaktól, hiszen az előző húsz évben ön mindig hol regnáló polgármester, hol másmilyen 
pozíciókban volt, a mi időszakunkban Zuglóban az elmúlt három évben nem engedtem, hogy 
emberek utcán télen éjszaka kint legyenek. És olyan érdekes volt, hogy az ön által egyébként 
itt már megszólaltatott A Város Mindenkié csoport vezetője, amikor Budapesten 40 centis hó 
esett és mínusz 15 fokra hűlt le a levegő, akkor egy védelmi bizottsági ülést hívtunk össze 



- 11 - 

Zuglóban, és érdekes módon az a kisasszony, aki a vezetője, felhívtuk telefonon, hogy jöjjön, 
segítsen a karitatív munkában, összegyűjteni, mert ők tudják, hogy hol voltak, vannak az 
emberek Zuglóban és a város más területein, azt mondta, hogy Budáról nagyon nehéz lejutni. 
Tisztelettel, csak ezt szeretném önnek mondani. De mi mindenkit összegyűjtöttünk, és senkit 
nem hagytunk megfagyni Zuglóban, senki nem halt meg, és ez a cél.  

Most megteremtjük annak a jogi lehetőségét, hogy tisztán, rendezetten, kulturált 
körülmények közé elhelyezve ezeket az embereket, tudjuk segíteni, támogatni. Másrészről 
pedig megteremtettünk Zuglóban saját közmunkaprogramot is, hogy tudjanak dolgozni, 
valamilyen bevételi forráshoz is tudjanak jutni. Egyébként a kormánynak is nagyon, mondjuk 
úgy, hogy példaértékű közmunkaprogramja van. Azt gondolom, példaértékű az a munka, 
amelyet a kormány elvégzett ezen a területen, és a zuglói önkormányzat közbiztonsági 
rendszere pedig nem engedi megfagyni és meghalni az embereket. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Lamperth Mónika képviselő asszonyé a szó. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Azt szeretném kérni 

kormánypárti képviselőtársaimtól, hogy ne próbáljanak meg olyan állítást Steiner 
képviselőtársamnak tulajdonítani, amit nem mondott.  

Nincs az ellen semmilyen kifogásunk, sőt kívánatosnak tartjuk, hogy legyen karitatív 
funkciója az önkormányzatnak, hogy segítsen azoknak a szerencsétlen embereknek, akik a 
mínusz 10 fokban veszélyben vannak. Soha nem állítottuk azt, hogy erre nincs szükség. Csak 
amit önök mondanak, annak semmi köze ehhez a szabályhoz, ami itt van. Mert itt nem mást 
csinálnak, mint hogy szabálysértési alakzatot kreálnak az életvitelszerűen megvalósuló 
közterületi tartózkodásból, amit mi embertelennek tartunk. Erről van egyszerűen szó. S azt 
mondjuk, hogy rendészeti eszközökkel nem lehet ezeknek az embereknek a sorsát megoldani. 

Amikor ez a téma szóba került a plenáris ülésen, nem olyan régen, akkor az önök 
egyik képviselője hosszan értekezett arról – kereszténydemokrata képviselő, férfi; nem mintha 
ennek jelentősége lenne (Derültség.) –, szóval, hosszan értekezett arról, de majd mindjárt 
kiderül, hogy miért mondtam ezt, hogy tíz férfi közül kilenc azért lett hajléktalan, mert elvált, 
és ha mélyebb vagy erősebb erkölcsi fundamentumon folytatná az életét a magyar társadalom, 
akkor nem lennének ilyen problémák. Egészen messzire ment ebben az okfejtésben. 

Én azt gondolom, az országgyűlési képviselőknek nem az a dolguk, hogy morális 
ítéletet mondjanak a hajléktalanokról. Nem az a dolguk, hogy rendészeti eszközökkel 
megpróbálják őket megrendszabályozni. Hanem az a dolguk az országgyűlési képviselőknek, 
hogy olyan rendszereket támogassanak, jogi szabályozással, financiális, pénzügyi 
döntésekkel, ami ezeknek a szerencsétlen embereknek segítséget nyújt. Akár olyan módon, 
ahogyan Papcsák polgármester beszélt erről, akár más módon. Ez, amit most önök 
szabályozni készülnek, embertelen! És mi nem fogjuk megszavazni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Steiner képviselő úrnak adom meg ismételt felszólalásra a lehetőséget. 
 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Azt szeretném mondani, hogy próbálok nem menni 

olyan mélyre, mint ami itt most elhangzott, bár rendkívül nehéz, mert amiket Papcsák úr is 
megfogalmazott, ezek már keszoni mélységek, tehát lifttel lehet lefelé menni.  

Először megpróbálom értelmesen elmondani, mert sértegetni persze engem lehet; Turi 
kollégám és Papcsák kollégám is sértegethet – ezt végül is a közszereplőknek el kell tűrni; 
kicsit nehezebben tűri az ember egy másik közszereplőtől. Két dolgot szeretnék nagyon 
tisztán elmondani önöknek.  
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Drága Képviselő Urak! Az, hogy valaki hajléktalan, nem szabálysértés. Az a 
szabálysértés, hogy beülök a kocsimba, és nem csatolom be a biztonsági övet. Az 
szabálysértés. Vagy átmegyek a piroson gyalogosan. Az is szabálysértés. De a hajléktalan 
semmiféle szabályt nem sértett meg! Ezt a marha egyszerű dolgot, én nem tudom, hogy mi a 
fenéért nem tudják megérteni! Diplomával! Polgármesterként! Ez ilyen egyszerű! 

A másik: nagyon szépen megkérlek, Feri – és azért veszem ilyen személyesre, mert 
sokáig dolgoztunk együtt –, szóval, hülyeségeket ne beszélj! Mondjál nekem egy embert a 
hajléktalanok közül, aki az én polgármesterségem alatt vagy a frakcióvezetésem alatt azért 
halt meg, mert én nem emeltem föl a szavamat vagy nem mondtam el a véleményemet! Ezek 
azért olyan disznóságok, amit elég nehéz eltűrni!  

De hogy komolyra fordítsam a szót, amikor a Belvárosnak polgármestere voltam, 
akkor én valóban nem plakátoztam ki magam, mint az elődöm, hogy majd ő rendet csinál – 
azóta sem tudott rendet csinálni, hiszen az egyik probléma pont ez –, hanem például nagyon 
komoly szerződést kötöttem az Oltalom karitatív egyesülettel, hogy tisztességes, méltó 
elhelyezést kapjanak a hajléktalanok. Például nagyon komoly szerződést kötöttem Iványi 
Gábor egyházával, aki a József Attila közben fenntartott egy hajléktalanotthont, ahol ezek az 
emberek otthon érezték magukat. Például mindent megtettünk azért, hogy ezek a 
hajléktalanotthonok, még akkor is, ha időnként vonaton voltak berendezve, tiszták, 
biztonságosak legyenek, ahol a hajléktalanok nem félnek attól, hogy kirabolják őket, nem 
félnek attól, hogy poloskásak lesznek, nem félnek attól, hogy különböző atrocitások érik őket. 
De soha, egyetlen pillanatra sem jutott eszünkbe az, sem nekem, sem más vezetőtársamnak, 
hogy szabálysértésként kezeljük, és azt mondjuk, hogy a szegénység bűn. (Dr. Lamperth 
Mónika: Bizony!) Ez az igazi probléma. És nagyon sajnálom, hogy egy bizottsági ülés előtt 
zajlik ez a vita, mert szerintem ennek olyan társadalmi metszete van, hogy megérdemelné az 
ország nyilvánosságát. És ezt ellensúlyozni azzal, hogy itt azt mondod, hogy az én 
tevékenységemmel összefüggően meghaltak emberek az utcán, ez olyan mélyre süllyedt 
dolog (Dr. Papcsák Ferenc: A te tevékenységed alatt!), amire, ha nagyon mélyre süllyednék 
én is, azt mondanám persze, hogy az kiabál, akinek a háza ég.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: A vitát lezárom, és így adom vissza államtitkár asszonynak a szót. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy összefoglalva és ne 
egyenként próbáljak válaszolni az elhangzottakra és a feltett kérdésekre. 

Én úgy gondolom, mint ahogy ezt már a törvény vitája során a bizottságokban 
többször is hangsúlyoztuk, itt nem a hajléktalanság kérdésének megoldásáról van szó. Ahogy 
Steiner képviselő úr is mondta, az, hogy valaki hajléktalan, az nem szabálysértés, illetve nem 
bűn. A továbbiakban sem lesz az. Azért, mert valaki az utcára kényszerül és életvitelszerűen 
ott kénytelen tartózkodni, ez nem jelenti azt, hogy ezt mindenhol, mindenfajta módon és 
mindenfajta szabályozás nélkül teheti. Mert vannak bizonyos közegészségügyi, közbiztonsági, 
közrendvédelmi szempontok, amelyeket figyelembe kell venni. Így nem mindegy, hogy az 
aluljáróink milyenek, nem mindegy, hogy iskola, kórház közelében a közterületen milyen 
állapotok alakulnak ki és uralkodnak. Ezt próbálja szabályozni ez a törvény és az ehhez 
kapcsolódó javaslat. A záró módosító, amelyet most önök elé benyújtottunk, az pedig ennek a 
pontosítását hajtja végre, azért, hogy a főváros egysége megmaradjon, a szabályozás 
tekintetében ne alakuljon ki kuszaság. Ez alkotmányos szempontból teljesen megfelelő, hogy 
a fővárost egy egységként kezelve, nem privilegizálva az önkormányzatokat, egységes 
szabályozás alakul ki a főváros tekintetében. Ugyanakkor kiemelten kezeli azt a lehetőséget, 
hogy ha a kerületek a saját területeikre vonatkozóan ezt javasolják, akkor egyfajta 
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kötelezettsége van a fővárosnak, amely a rendeletalkotási joggal rendelkezik, hogy ezt 
rendeletében szabályozza.  

Ezeket a pontosításokat látják most önök a záró módosító javaslatunkban, amelyet 
kérem, hogy támogassanak. Köszönöm. (Dr. Staudt Gábor: Nekem nem válaszolt.) Bocsánat, 
nem válaszoltam, elnézést. 

Az, hogy a bizottságban a szakértő egy-egy javaslattal kapcsolatban előzetesen milyen 
állást foglal, mint ahogy szoktuk hangsúlyozni, hogy tárcaálláspontot vagy 
kormányálláspontot mondunk, ez is nyilvánvaló, hogy én önöket a kormány álláspontjáról 
tájékoztatom, de nem én vagyok a kormány, tehát nem én döntök. 

 
ELNÖK: Határozathozatal következik. Vitányi István képviselő úr Szakács Imre 

képviselő urat helyettesíti, Varga István képviselő úr Pősze Lajos képviselő urat, Horváth 
Zsolt képviselő úr Székyné Sztrémi Melinda képviselő asszonyt, Turi-Kovács Béla képviselő 
úr Gruber Attila képviselő urat, Lamperth Mónika képviselő asszony Botka László képviselő 
urat, valamint Steiner Pál képviselő úr Ipkovich György képviselő urat helyettesíti. 

Kérdezem, ki támogatja az 1. és a 3. módosító indítványt. (Szavazás.) 17-en 
támogatják. Ki nem támogatta? (Szavazás.) 4 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 
A bizottság tehát elfogadta a módosító javaslatokat. 

A 2. pontban szintén az előterjesztő nyújtott be módosító indítványt. Van-e ehhez 
hozzászólási szándék? (Nincs.) Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 
(Szavazás.) 16-an támogatják. Kik nem támogatják? (Szavazás.) 4-en. Kik tartózkodtak? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. 

Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk.  

d) A Normafa Park történelmi sportterületr ől szóló törvényjavaslat (T/12083. szám) 

Soron következik a Normafa Park történelmi sportterületről szóló T/12083. számú 
törvényjavaslat. Államtitkár urat köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál. Kétpontos az 
ajánlás. 

Az 1. pontot Szél Bernadett képviselő asszony nyújtotta be. Kérdezem a tárca vagy a 
kormány álláspontját. 

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Tárcaálláspontot képviselek: nem támogatjuk a javaslatot. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem 
kapta meg. 

A 2. pont Szabó Rebeka képviselő asszony javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A tárca nem 

támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

indítványt? (Szavazás.) 4-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem 
kapta meg. 

Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. Köszönöm szépen, államtitkár úr. 
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c) A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/11776. szám) 

Most következik a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 
T/11776. számú törvényjavaslat. Államtitkár urat köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál. 

Egy bizottsági módosító indítvány benyújtását indítványozzuk 7 pontban. Kérdezem 
államtitkár urat, hogy a tárcának, illetve a kormánynak van-e már ezzel a bizottsági módosító 
javaslattal kapcsolatban álláspontja.  

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

Tisztelt Elnök Úr! A tárca álláspontját tudom ismertetni. A tárcánk egyetért a bizottsági 
módosító javaslat előterjesztésével.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja, hogy 

benyújtsa a bizottság ezt a módosító indítványt? (Szavazás.) 16-an támogatják. Kik nem 
támogatják? (Szavazás.) 2-en. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság 
tehát úgy döntött, hogy benyújtja ezt a módosító indítványt. 

Ezzel ezt a napirendi pontot is lezártuk és ezzel a zárószavazások előkészítése is 
megtörtént.  

A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi 
rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról 
szóló törvényjavaslat (T/11187. szám); módosító javaslatok megvitatása 

Soron következik a termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát 
korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és 
megakadályozásáról szóló T/11187. számú törvényjavaslat, Nagy István képviselő úr 
indítványa. Államtitkár urat köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál. Az ajánlás 13 pontból 
áll. 

Az 1. pontban Magyar Zoltán képviselő úr nyújtott be módosító indítványt. Kérdezem 
államtitkár urat, a kormánynak vagy a tárcának van-e álláspontja.  

 
DR. BUDAI GYULA államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Jó reggelt kívánok, 

elnök úr! Tárcaálláspontot tudok mondani ebben a kérdésben.  
 
ELNÖK: És támogatja a tárca? 
 
DR. BUDAI GYULA államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja Magyar Zoltán képviselő úr javaslatát. Hozzászólásra 

Staudt Gábor képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Indokolást kérhetek-e államtitkár 

úrtól, mert én nem ismerem ennyire mélyen a különböző szabályozási rendszereket, hogy ezt 
mi indokolja? 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Államtitkár úrnak adom meg a szót. 
 
DR. BUDAI GYULA államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Főosztályvezető úr 

fogja megadni az indokolást. 
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DR. SZABÓ BALÁZS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelettel köszöntöm 
önöket. Szabó Balázs főosztályvezető vagyok, a Vidékfejlesztési Minisztériumból. 

A módosítás a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletekkel és azok hasznosításával 
kapcsolatos jogügyletekre terjesztené ki a jogszabály hatályát. A tárca részéről ezt azért nem 
támogatjuk, mert a törvényjavaslattal inkonzisztensnek tartjuk, hogy a Nemzeti Földalap 
állami földtulajdonra vonatkozó hasznosítási jogügyletei ügyészségi vizsgálat alá essenek. 
Mégpedig alapvetően azért, hiszen a hasznosítással kapcsolatos jogügyleteknél a sérelmet 
szenvedő félnek, vagy aki úgy gondolja, hogy sérelmet szenvedett a hasznosítási szerződés 
kapcsán, lehetősége van bírósághoz fordulni, míg ezzel szemben az úgynevezett 
zsebszerződéses jogügyleteknél érdekazonosság van a szerződést kötő felek között, ezért 
kizárólag az ügyészség az a szerv, amelyik ilyen esetben közérdekű keresettel élhet. Tehát ez 
indokolja, hogy az egyik esetben miért az ügyészségi vizsgálat indokolt, illetve a másik 
esetben miért nem. (Dr. Staudt Gábor: Értem. Köszönöm szépen.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik. Kérdezem a bizottságot, ki 

támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 1 támogató szavazatot kapott. A bizottság nem 
támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 

A 2. pontban Budai Gyula képviselő úr nyújtott be módosító indítványt. Itt most mint 
államtitkárt kérdezem, hogy a tárca támogatja-e. 

 
DR. BUDAI GYULA államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Hozzászólásra Staudt Gábor képviselő úrnak adom meg a 

szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Egy kérdésem van, most nem 

mint államtitkárhoz, hanem mint a módosító javaslat előterjesztőjéhez. Akkor jól értem-e, 
hogy ebben az esetben, hogyha megszüntetik a jogellenességét 30 napon belül, akkor ezzel 
tudják legalizálni? Ez nem rejthet-e olyan problémát, ami esetleg valahogy a zsebszerződések 
legalizálásához vezethet?  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Turi-Kovács Béla képviselő úr is szeretne hozzászólni ehhez a módosító 

indítványhoz. Képviselő úré a szó. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen, csak azért, mert akkor 

államtitkár úr így nyilván egyszerre tud válaszolni. 
Jól értem-e én, hogy arról van itt szó sokkal inkább, hogy annak a lehetőségét nyitja 

meg, hogy minél többen azt mondják, hogy ettől a pillanattól kezdve nem érdemes fenntartani 
a szerződést? Én valahogy így értem – nem tudom, hogy így van-e. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úré a szó. 
 
DR. BUDAI GYULA államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Turi-Kovács képviselőtársam már majdnem megadta a teljes választ ebben a kérdéskörben. Itt 
az alapvita az volt az eredeti javaslatban, hogy lényegében a jogszabály visszaható hatályt 
biztosított volna ezekben az ügyekben, a különböző szervekkel, Legfőbb Ügyészség, ügyvédi 
kamarával történt egyeztetés során ezt megszüntettük, és adunk egy 30 napos lehetőséget 
azoknak az ilyen jellegű szerződéseket megkötőknek, hogy önmaguktól szüntessék meg, 
lényegében így föltárják ezt a jogügyletet. A javaslatnak ez a lényege. 
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ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm. Tehát ha jól értem, akkor nem az lenne a 

cél, hogy valahogy megkössék ezt, hanem hogy felbontsák esetlegesen… (Dr. Budai Gyula: 
Így van.) Jó, köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 19-en támogatják. Kik nem támogatják? (Szavazás.) 5-en nem 
támogatták. A bizottság támogatta a javaslatot. 

A 3. pont Magyar Zoltán képviselő úr indítványa.  
 
DR. BUDAI GYULA államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás. – Jelzésre:) Staudt Gábor képviselő úr nem vett részt a 
szavazásban, így jegyzőkönyvezzük. Támogató szavazatot nem kapott a javaslat, így 
értelemszerűen egyharmadot sem. 

A 4. pont Gőgös Zoltán képviselő úr javaslata.  
 
DR. BUDAI GYULA államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Lamperth Mónika képviselő asszonyé a szó. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! 

Ez a módosító indítvány, amelyet Gőgös Zoltán képviselőtársam nyújtott be, arról szól, hogy 
a tervezett normaszöveg azt mondja, hogy „az ügyész bejelentésre vizsgálatot indít, ha a 
bejelentés nyomán alappal feltételezhető, hogy valamely jogügylet a termőföld 
tulajdonjogának a megszerzésére vagy a használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések 
kijátszására irányul”. Ennyit mond az eredeti normaszöveg. Gőgös Zoltán képviselőtársam ezt 
azzal szeretné kiegészíteni, hogy „ideértve az állami földbérletpályázatokkal kapcsolatos 
jogügyleteket is”. 

Nem értem, hogy az államtitkár úr vagy a kormány miért nem tartja azt fontosnak, 
hogy a földbérletpályázatokkal kapcsolatos jogügyleteket is ide kelljen érteni, hogy legyen ez 
egyértelmű és világos, amikor a fél ország fel van azon háborodva, hogy mik történnek az 
állami földbérletpályázatok körül. Nem akarom most ezt a vitát idehozni a bizottság elé, mert 
nem ez a szakmai helyszíne, hanem a mezőgazdasági és agrárügyekért felelős bizottság, és ezt 
a vitát persze a plenáris ülésen is folytatjuk sokszor, de ami idetartozik az alkotmányügyi 
bizottság elé, az mégiscsak az, hogy mondaná már meg államtitkár úr, miért akarja szűkíteni 
ennek a felhatalmazásnak a tárgyát, miért nem tartja fontosnak azt, hogy az állami 
földbérletpályázatokkal kapcsolatos jogügyletek is ilyenfajta kontroll alá kerüljenek. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Államtitkár úré a szó. 
 
DR. BUDAI GYULA államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Tisztelt Képviselő Asszony! Amennyiben ön a múlt héten hétfőn végigülte volna az általános 
vitát, akkor most ezt a kérdést nem tette volna föl, mert Gőgös Zoltánnak is egyértelműen és 
világosan elmondtuk ebben a kérdésben az álláspontunkat, illetve ha az előbb főosztályvezető 
kollégám válaszára odafigyelt volna. Megdöbbentő a hasonlóság az 1. és a 4. módosító 
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indítvány között, önök ugyanazt terjesztették elő, mint a Jobbik, Magyar Zoltán, csak 
másképp fogalmazták meg: ugyanazt szeretnék, hogy ezt a jogszabályt az állami 
földhaszonbérletekre is terjesszük ki. Úgy gondolom, az előbb erre a kérdésre a választ elég 
adekvátan megadtuk. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Lamperth Mónika képviselő asszonyé a szó. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Én ismerem államtitkár úr 

stílusát a plenáris ülésekről. Itt, amióta ön elhagyta ezt a bizottságot, ez nem nagyon volt 
honos; de hát tudomásul veszem – hiszen a stílus maga az ember – a kioktatást. 

Én azt gondolom, ez a módosító indítvány egyértelmű és világos. Az ön válasza meg 
nem az. De tudomásul veszem, hogy önöknek kínos az állami földbérletpályázatokkal 
kapcsolatos jogügyleteket is ez alá a szigorított vizsgálat alá venni. Úgyhogy én nem kérek 
most erre reagálást; persze ha akar, nyilván elmondhatja. Majd a szavazásban ki fogjuk 
fejezni a véleményünket. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Államtitkár úr, parancsoljon! 
 
DR. BUDAI GYULA államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Képviselő asszony, 

én nem akartam önt kioktatni, csak felhívtam a figyelmét arra, hogy volt egy általános vita, 
meg hogy erre a kérdésre önnek már válaszoltunk. 

Szerintem az állami földbérlet vonatkozásában nem az én helyzetem a kínos, hanem az 
önöké, amit önök műveltek az állami földbérletek vonatkozásában az előző időszakban.  

Köszönöm szépen, elnök úr. Én úgy gondolom, ez a vita nem ide tartozik. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Határozathozatal következik. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

módosító indítványt. (Szavazás.) 6-an támogatják. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

Az 5. pontban Magyar Zoltán képviselő úr nyújtott be javaslatot. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
DR. BUDAI GYULA államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 1 támogató szavazatot kapott. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

A 6. pontban Budai Gyula képviselőként nyújtott be módosító indítványt. Kérdezem a 
tárca álláspontját. 

 
DR. BUDAI GYULA államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

indítványt? (Szavazás.) 18-an támogatják. Ki nem támogatta? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. Jómagam Mátrai Márta 
képviselő asszonyt helyettesítem. 

A 7. pontban szintén Budai Gyula képviselő úr nyújtott be indítványt. Államtitkár úr? 
 
DR. BUDAI GYULA államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca támogatja. 
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ELNÖK: A tárca támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 18-an támogatják. Kik nem támogatták? (Szavazás.) 5 nem. 
Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta az indítványt. 

A 8. pont Magyar Zoltán képviselő úr javaslata.  
 
DR. BUDAI GYULA államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 1 támogató szavazatot kapott. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

A 9. pont Magyar Zoltán és Gaudi-Nagy Tamás képviselők indítványa. 
 
DR. BUDAI GYULA államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 1 igen szavazatot kapott. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

A 10. pont Budai Gyula képviselőként benyújtott javaslata.  
 
DR. BUDAI GYULA államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 19-en támogatják. Kik nem támogatták? (Szavazás.) 5-en 
nem támogatták. A bizottság támogatta a módosító indítványt. 

A 11. pont szintén Budai Gyula képviselő úr javaslata. 
 
DR. BUDAI GYULA államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja a tárca. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 18-an támogatták. Kik nem támogatták? (Szavazás.) 5-en 
nem támogatták. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. 

A 12. pont szintén Budai Gyula képviselő úr indítványa. 
 
DR. BUDAI GYULA államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja a tárca. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 18-an támogatták. Kik nem támogatták? (Szavazás.) 5-en 
nem támogatták. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. 

A 13. pont Magyar Zoltán képviselő úr módosító indítványa. 
 
DR. BUDAI GYULA államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk, 

elnök úr. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 1 támogató szavazatot kapott. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

Tisztelt Bizottság! Szeretném a bizottságot tájékoztatni arról, hogy a legfőbb ügyész 
az előterjesztéssel kapcsolatban levélben tájékoztatott bennünket az álláspontjáról. Ezt mind a 
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tárcának, mind pedig az előterjesztőnek továbbítottuk. Kérem, hogy ezt esetlegesen az 
előterjesztés későbbi sorsa tekintetében tekintsék át. 

Köszönöm szépen, államtitkár úr és főosztályvezető úr. Ezzel ezt a napirendi pontot 
lezártuk. 

A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló törvényjavaslat (T/11657. szám); 
kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása, első helyen kijelölt bizottságként 

Soron következik a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló T/11657. számú 
törvényjavaslat kapcsolódó módosító indítványainak megtárgyalása. Négy pontból áll az 
ajánlás. Államtitkár urat és munkatársait köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál. 

Az 1. pontban Spaller Endre képviselő úr nyújtott be módosító indítványt. Kérdezem 
az államtitkár urat. 

 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Szép jó napot kívánok, elnök úr! A kormány támogatja az indítványt. 
 
ELNÖK: Támogatja a kormány. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 18-an. Kik nem támogatják? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Kik 
tartózkodtak? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta a módosító indítványt. 

A 2. pontban Schiffer András képviselő úr nyújtott be módosító javaslatot. A kormány 
álláspontja? 

 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

indítványt? (Szavazás.) Senki nem támogatta, így egyharmadot sem kapott. 
A 3. pontban Spaller Endre képviselő úr nyújtott be módosító indítványt. Kérdezem az 

államtitkár urat a kormány álláspontjáról. 
 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

következő kettővel kapcsolatban mondanám, hogy tartalmilag mind a kettőt támogatja a 
kormány, de úgy tudom, a bizottság fog benyújtani olyan kapcsolódó módosító indítványt, 
amelyik rendezi majd ezeket, mert itt technikai probléma volt benne, nem tartalmi. 
Tartalmilag támogatjuk, és bízunk benne, hogy a bizottság majd formailag is jól be tudja 
nyújtani. Köszönöm szépen. 

A képviselő úr egyébként, én úgy tudom, ezelőtt egy órával visszavonta a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, ennek gyorsan utánanézünk. Staudt Gábor képviselő 

úrnak adom meg addig a szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Beszéljünk 

őszintén és nyíltan: itt olyan kiegészítésekről van szó, amelyet a kormány beterjesztetett a 
saját képviselőjével, és amelyeknek egyébként már az eredeti javaslatban is benne kellett 
volna lenniük, ha önök megfelelően, a saját elképzeléseiknek megfelelően dolgozzák ki ezt a 
törvénytervezetet. Persze az nem baj, ha menet közben a kormány úgy gondolja, hogy valamit 
elrontott, de itt koncepcionális változásokról beszélünk: a munkáltatói visszaélés-bejelentési 
rendszer, ha jól emlékszem, már akkor elérhető volt az Országgyűlés honlapján, amikor a 
plenáris ülés előtt viták folytak erről, azt hiszem, már az általános vita alatt. Tehát jó lett 
volna, ha ezek már benne szerepelnek az eredeti javaslatban. 
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S hozzáteszem, amit az általános vitában mondtunk, hogy itt egy „mindent bele” 
rendszerrel megpróbálják a panaszok és közérdekű bejelentéseknél összezsúfolni, ami 
eszükbe jutott és akit sérelem érhet, de ezt dogmatikailag nem kellően kifinomultan teszik. 
Hiszen emlékeztetnék rá, olvassa el, államtitkár úr, hogyan kezdődik ez a törvényjavaslat a 
panaszokról és közérdekű bejelentésekről: ez alapvetően a közszférára próbálja korlátozni 
ezeket a bejelentéseket. Most ezek után megjelenik a munkáltatói visszaélés-bejelentési 
rendszer, amelyhez egyébként, ha jól emlékszem, önkéntes alapon lehet csatlakozni.  

Mi abszolút egyetértünk azzal, hogy a munkáltatókat is, főleg mondjuk, a 
multicégeknél, vessük kontroll alá, egyfajta, akár kötelező rendszerben is meglegyen az a 
kontrolling, amivel ők kénytelenek legyenek foglalkozni a munkavállalóik panaszaival. 
Viszont ez így, ebben a javaslatban, ami a preambulumában sem felel meg annak, amit most 
bele próbálnak erőltetni, nem felel meg, és jobb lett volna, ha ezt jobban kidolgozzák, és azt 
terjesztik elő. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Igen, valóban, ahogy államtitkár úr jelezte is, képviselő úr időközben 

visszavonta a 3., illetve a 4. módosító indítványt, így értelemszerűen ezekről nem kell vitát 
folytatnunk. A bizottsági módosító javaslat benyújtásáról fogunk. 

De államtitkár úr jelezte, hogy képviselő úrnak kíván válaszolni. Parancsoljon, 
államtitkár úr! 

 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Köszönöm, csak egy mondatban szeretnék válaszolni. Örülök, hogy képviselő úr észrevette, 
hogy itt a parlamenti szakaszban érdemi változáson megy át a törvény, érdemi vita folyik. 
Kérem, emlékezzen erre a mondatára akkor, amikor majd a rendeleti kormányzással vádolja a 
kormányt. (Derültség.) 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: A bizottsági módosító javaslattal kapcsolatban is államtitkár úr elmondta az 

álláspontját, hogy támogatja a kormány, illetve a tárca annak benyújtását.  
 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Így 

van, támogatja. 
 
ELNÖK: Így most ennek a vitáját nyitom meg, és ebben adom meg a szót Staudt 

Gábor képviselő úrnak. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Én arra kérem államtitkár urat, 

hogy kanyarodjunk vissza a szakmai érvek mezsgyéjére, lévén, hogy azért én felsoroltam 
ilyeneket is. És lehet, hogy bizonyos parlamenti vitákban, megértem én, főleg mondjuk, egy 
napirend előttiben hasonló riposztok jól jönnek a tévé előtt, és ezek jók lehetnek, de itt azért 
érdemi, koncepcionális kérdésekről van szó. Például – és ezt jogászként ön is megértheti –, ha 
egy törvénynek a preambuluma másról szól, mint ami benne van, a szabályozási célok néhol 
eltérnek, illetve kicsit katyvaszosra sikeredik, akkor az a végrehajtását nem fogja elősegíteni. 
És mondom ezt úgy, és megismételném, és ez a bizottsági módosító javaslatra is igaz, hogy 
mi akár szigorúbb szabályokat is bevezetnénk a munkavállalók védelmében, és főleg 
mondjuk, ahogy elmondtam, a multicégeknél lenne erre talán a legnagyobb szükség. De ezt 
akkor tegyük hatékonyan, és ne csak úgy, hogy azzal ki lehessen szúrni az embereknek a 
szemét! 

Köszönöm. 
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ELNÖK: Válaszadásra megadom a szót államtitkár úrnak. 
 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen, csak egy mondat, mert nem akarok visszaélni a bizottság idejével. 
Ez a törvényjavaslat számtalan újdonságot vezetett be már a kezdeteknél is a 

bejelentővédelmi ügyvédnél. A bejelentések védettsége többszöröse ahhoz képest, mint 
amilyen korábban volt. Tehát aki bármilyen korrupciós cselekményt jelez, és emiatt a 
munkáltató a számára hátrányos munkáltatói intézkedést vezet be, az semmis, azt nem lehet 
érvényesnek tekinteni. Ezen kívül nyilvánvalóan még két törvényi és egy kormányrendeleti 
szintű védelem illeti meg az ilyesfajta bejelentések tevőit. Tehát úgy gondolom, minőségileg 
több lépcsőt ugrottunk a korrupció elleni bejelentéseket megtevők védelmében és az ő 
ösztönzésükben is. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Határozathozatal következik. Kérdezem, ki támogatja a bizottsági módosító 

javaslat benyújtását. (Szavazás.) 18 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 5-en. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság tehát úgy döntött, hogy benyújtja a 
bizottsági módosító javaslatot. 

Államtitkár úrnak és kollégájának köszönöm szépen az előterjesztés képviseletét. 

a) A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő 
átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló törvényjavaslat (T/12094. szám); 
b) Egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló törvényjavaslat 
(T/12095. szám); c) A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról 
szóló törvényjavaslat (T/12096. szám); d) A szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak 
különös szabályairól szóló törvényjavaslat (T/12097. szám); együttes általános vita, első 
helyen kijelölt bizottságként 

Soron következik a T/12094. számú, a T/12095. számú, a T/12096. számú, valamint a 
T/12097. számú előterjesztések együttes általános vitája.  

Államtitkár urat ismételten köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál. Megadom a szót 
szóbeli kiegészítésre, illetve indoklásra. Parancsoljon! 

Dr. Répássy Róbert szóbeli kiegészítése 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Egy kis türelmüket kérem, itt ugyanis négy 
törvényjavaslatnak az összevont tárgyalásáról van szó, és szeretném röviden ismertetni a 
törvényjavaslatokat.  

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, amely az új Ptk.-ként 2014. 
március 15-én lép hatályba, a magánjogi jogviszonyok lehetőség szerinti legteljesebb körét 
felöleli. Az új Ptk. a korábbiaktól eltérően szabályozni fogja a családjogi jogviszonyokat, és 
beépíti a törvénybe a gazdasági társaságokról szóló normákat.  

Az új Ptk. hatálybalépése miatt felmerülő jogalkotási feladatok egyrészt új 
jogszabályok megalkotását és a meglévő jogszabályok módosítását is szükségessé teszi, 
másrészt a jogalkotónak egyértelműen döntenie kell, hogy a jogalkalmazók 2014. március 15-
én melyik jogszabályt alkalmazzák.  

A következő négy törvényjavaslat szorosan az új Ptk.-hoz kapcsolódik. Először a 
T/12094. számú törvényjavaslatról szeretnék szólni, amely a polgári törvénykönyv 
hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezéseket tartalmazza. 
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Ennek a törvényjavaslatnak a célja olyan átmeneti szabályok megfogalmazása, 
amelyek az új Ptk. alkalmazhatóságára nézve adnak iránymutatást, tehát azt rendezik, hogy az 
új Ptk. rendelkezéseit mikortól kell alkalmazni. Az átmeneti rendelkezések meghatározásán 
kívül a törvényjavaslat helyezi hatályon kívül többek között a hatályos polgári 
törvénykönyvet, a családjogi törvényt és a gazdasági társaságokról szóló jogszabályt, illetve a 
törvényjavaslatba kerülnek az alacsonyabb jogforrások megalkotásáról szóló felhatalmazó 
rendelkezések is.  

A javaslat, azon túl, hogy ez általános átmeneti szabályt fogalmaz meg arra 
vonatkozóan, hogy az új Ptk. rendelkezéseit a hatálybalépését követően keletkezett tényekre 
és jogviszonyokra, valamint megtett jognyilatkozatokra kell alkalmazni, az új Ptk. könyveinek 
sorrendjében határozza meg az egyes jogterületekhez kapcsolódó generális, illetve speciális 
átmeneti szabályokat.  

Az említetteken kívül a törvényjavaslat szól arról az időtartamról is, amely alatt a 
bíróságnak minden gondnokság alatt álló személyt viszonylag rövid idő alatt az új szabályok 
szerint felül kell vizsgálni a cselekvőképességi szabályok alapvető változásaira figyelemmel.  

A T/12095. számú törvényjavaslat az egyes jogi személyek átalakulásáról, 
egyesüléséről, szétválásáról szól, szorosan kapcsolódik az új Ptk. jogi személyekre vonatkozó 
rendelkezéseihez. A Ptk. a jogi személyek átalakulására, egyesülésére, szétválására 
vonatkozóan csak az általános szabályokat, e szervezeti változások garanciális, 
minimumszabályait tartalmazza, így a jogi személy szervezeti változásához szükséges egyéb 
részletszabályok külön törvényben kerülnek rendezésre. Az átalakulás lebonyolításának 
normáit gyakorlati értelemben nem kellett megalkotni, hiszen a hatályos társasági jogi 
szabályok már működőképes szabályrendszert alkotnak, amelyekre ezen törvényjavaslat is 
támaszkodik. A részvénytársaságok egyesülésének és szétválásának szabályaival uniós 
irányelvek harmonizációját valósítja meg.  

A törvényjavaslat a Ptk.-ban nevesített magánjogi jogi személyek teljes körét felöleli – 
gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyesülés –, kivéve az alapítványra és az egyesületre 
vonatkozó szabályokat, amelyek a civil szervezetekre vonatkozó jogszabályban, azaz a 
civiltörvényben kerültek rendezésre.  

A törvényjavaslat továbbá alkalmazható akkor is, ha külön törvény a Ptk. átalakulási 
szabályaira vagy e törvényre fog utalni mint alkalmazandó jogszabályra.  

A T/12096. számú törvényjavaslat a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok 
nyilvántartásáról szól. A törvényjavaslat tartalmazza a gondnokoltak nyilvántartásával 
összefüggő szabályokat és az új Ptk. által bevezetett előzetes jognyilatkozatok 
nyilvántartására vonatkozó normákat. Ahhoz, hogy a gondnoksági reform eredményes legyen, 
szükség van egy naprakész, működőképes gondnoksági nyilvántartási rendszer kialakítására. 
A javaslat adatszolgáltatás tekintetében kibővíti a közvetlen hozzáféréssel az adatok 
megismerésére és kezelésére jogosultak körét, továbbá a hatóságok számára biztosított 
közvetlen hozzáféréssel az adatigénylés gyorsabban és hatékonyabban, postaköltségek 
megtakarításával valósulhat meg.  

Az új Ptk. által létrehozott, nagykorú személyek védelme érdekében bevezetett 
előzetes jognyilatkozat indokolttá teszi a nyilvántartási szabályok kialakítását, mivel azt 
kötelezően nyilvántartásba kell venni. Az előzetes jognyilatkozat hatálybalépéséről a bíróság 
a cselekvőképesség korlátozásáról szóló ítéletében rendelkezik, ugyanis ekkor rendeli el 
annak egészének vagy egy részének alkalmazását, amit szintén be kell jegyezni az előzetes 
jognyilatkozatok nyilvántartásába. Az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartását, csakúgy, 
mint a gondnokoltak nyilvántartását, az Országos Bírósági Hivatal elnöke fogja működtetni.  

Végezetül a T/12097. számú törvényjavaslat, amely a szomszédjogok és a tulajdonjog 
korlátainak különös szabályairól szól, logikailag áttekinthető és következetes szerkezetben 
tartalmazza az új Ptk.-ból annak szabályozási koncepciója miatt mellőzött, túlzottan konkrét 
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és egyedi élethelyzeteket rendező szomszédjogi szabályokat. A vonatkozó jogviszonyok nem 
maradhatnak jogi rendezés nélkül, a kérdéses élethelyzetekre vonatkozó szabályokat a 
folyamatosság és a szükséges koherencia érdekében más törvényben, de mindenképpen 
rendezni kell. A törvényjavaslat a Ptk.-val együtt alkalmazandó, az ingatlantulajdonosok 
egymás közötti viszonyainak rendezésére speciális szabályokat megállapító törvényt alkot. A 
törvényjavaslat az egyes szomszédjogok magyar jogban eddig kialakult rendszerét és hatályos 
szabályait alapvetően nem változtatja meg, ugyanakkor a külön törvényben történő 
szabályozás lehetőséget biztosít a hatályos szabályok felülvizsgálatára és időszerűvé tételére. 
A gyakorlati tapasztalatok és igények alapján az irányadó magatartásokat megfelelően 
strukturált és a hétköznapokban könnyen alkalmazható, egyértelmű szabályrendszer írja elő.  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ha röviden összefoglalhatnám ennek a négy 
törvénynek a jelentőségét és az indokait, miért van szükség ezeknek a törvényeknek a 
megalkotására, akkor ezt úgy tudnám nagyon egyszerűen megfogalmazni, hogy amikor az 
Országgyűlés az előterjesztők javaslatára, a kodifikációs bizottság javaslatára úgy döntött, 
hogy egy közel 1600 szakaszból álló, nagy terjedelmű kódexben foglalja össze a magánjog 
alapvető szabályait, akkor ezzel a döntésével az Országgyűlés azt is előidézte, hogy a 
részletszabályokat külön törvényekben kell elfogadni, külön törvényekben kell rendezni. 
Ezeket a részletszabályokat tartalmazzák ezek a törvényjavaslatok, amelyeket most benyújtott 
a közigazgatási és igazságügyi miniszter a tisztelt Háznak. 

Kérem, támogassák a törvényjavaslatokat. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Az együttes általános vitát megnyitom. 

Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. 
Steiner képviselő úrnak adom meg a szót. 

Kérdések, hozzászólások 

DR. STEINER PÁL (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! 
Tekintettel arra, hogy együttes általános vita van, ezért én nem mennék most bele a különböző 
benyújtott törvényjavaslatokban szerepeltetett jogintézmények egyenkénti bírálatába. 
Nyilvánvalóan erre meglesz a lehetőség majd a részletes vita szakaszában. Néhány dolgot, 
néhány szempontot azonban szeretnék megemlíteni.  

Az első kérdés, amelyet államtitkár úr is érintett, hogy valóban, a polgári jogi 
kódexalkotás, nyugodtan mondhatjuk is, hiszen ebben végül egyet is értettünk, hogy talán a 
legjelentősebb jogalkotás, ami megszületett ciklusokon keresztül átívelő munka után végül is 
a Magyar Országgyűlésben ebben a kurzusban. Az is világossá vált, hogy eldőlt egy nagy 
szakmai vita, nevezetesen az, hogy több jogág-területen legyenek szabályozva a magánjogi 
viszonyok vagy egy nagy kódexben; ez eldőlt, a jelenlegi magyar polgári törvénykönyv arra 
tesz kísérletet, hogy valamennyi jelentős, a polgárok élet- és vagyoni viszonyait szabályozó 
tárgykör ebben a kódexben kerüljön szabályozásra. 

Csak emlékeztetném önöket, hogy mi, amikor a polgári törvénykönyv általános vitája 
során elmondtuk az álláspontunkat, elmondtuk, hogy elfogadtuk ezt az álláspontot. A 
szocialista frakció szakított a korábbi álláspontjával, és támogatta először a polgári 
törvénykönyvet, elsősorban azért, mert olyan szakmai előkészítés folyt – most nem ismétlem 
meg ezeket az érveket, mert erre tetszenek emlékezni –, amely egyfajta tudományos és 
szakmai garanciát adott arra, hogy így tegyünk.  

Később persze ez jelentős csorbát szenvedett. De már akkor a vezérszónoki körben 
elmondtuk azt, hogy ez egy nagyon nagy arányú jogszabály-módosítás, egy olyan jogszabály-
módosítás, amely mind a jogalkalmazó, mint a jogalkotó feladatait különösen megnöveli, 
különösen magas szintre emeli. Csak szeretném bemutatni, s nem azért, mert idézni szeretnék 
belőle: jelen pillanatban a praktizáló ügyvédeknek ez a bibliájuk, ez a fordítókulcs (Dr. Varga 
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István: Így van.), amely tartalmazza – azért nem mondom el a szerzők nevét, hogy ne legyen 
reklám… (Dr. Varga István: Nyugodtan lehet! – Közbeszólások.) Az nem baj, ha az ügyvédi 
kamarában ingyen adják; az azt jelenti, hogy a praktizáló ügyvéd bejár az ügyvédi kamarába, 
fölveszi a kulcsot, és nemcsak a frakció irányításával foglalkozik. Tehát ez a testes könyv arra 
ad segítséget – még egyszer mondom Vas úrnak: – a praktizáló ügyvédeknek, hogy 
eligazodjon egyáltalában abban, hogy mit olvas, hogyan olvas, és jelen pillanatban mit 
kezdjen egy nagyon egyszerű, látszólag nagyon egyszerű polgári üggyel. Azért mondtam el 
ezt a példát, mert már akkor javasoltuk a kormánynak, hogy készüljön egy olyan jegyzék, 
amely előre meghatározza azt a programot, amely a polgári törvénykönyv alkalmazásával 
összefüggő jogszabályok beterjesztését tartalmazza. Nemcsak azért, hogy a szakma is fel 
tudjon készülni – mert Vas úr kivételével mindenki tanulja most az új polgári kódexet; tudom, 
hogy ő kívülről tudja az egészet (Dr. Papcsák Ferenc: Szeretnek téged, Imre! – Derültség. – 
Dr. Staudt Gábor: Csak irigyek! – Derültség.) –, hanem azért, mert valóban egy rendkívül 
komplex, nehéz jogalkalmazási feladat. Bírók is tanulják, ügyvédik is tanulják, merem 
állítani, hogy a hatóságok is tanulják, és mindenki tanulja. Csak egy példát hadd említsek 
meg: ebben a pillanatban a magyar közgondolkodásban egyáltalán nincs benne az, hogy a 
házastárs állagöröklése mit jelent, vagy mit jelent a sérelmi díj. Tehát ebből következően egy 
nagyon jelentős átállás folyik. Ehhez képest én azt érzékelem, mi azt érzékeljük, hogy az 
átmeneti szabályok, illetőleg az egész kísérő jogalkotás hektikus, az éppen kész jogszabályok 
előterjesztése folyik, és hiányzik belőle a koncepció. Arról nem is beszélek, hogy 
megérdemelne néhány dolog hatástanulmányokat is és azzal összefüggő ügyeket. 

Ebből következően – hogy a képviselő urak még el tudjanak menni ebédelni, ezért 
nem veszem egyenként végig az összes problémát (Moraj. – Dr. Staudt Gábor: Ő, aki alig jár 
bizottsági ülésre! – Dr. Papcsák Ferenc: Ő az első, aki elmegy.) – szeretném megemlíteni, 
hogy nem tudjuk támogatni az átmeneti rendelkezéseket, egyrészt azok miatt a szakmai 
kritikák miatt, amit az előbb elmondtam, másrészt, hogy tartalmazza újra azokat a 
szabályokat, amelyek miatt már korábban is a szocialista frakció nem tudta támogatni ezeket a 
szabályozási elképzeléseket és bevezetett jogintézményeket.  

Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 
törvényjavaslatot támogatja a szocialista frakció. Szakmailag megfelelő munkának lehet 
minősíteni. De azért itt is jelezném például az olyan ügyeket, hogy felemelik a korlátolt 
felelősségű társaság törzstőkéjét újra 3 millió forintra, ami egyrészt akkor felveti azt a kérdést, 
hogy a korábbi szabályozási koncepció szerint viszont, hogy versenyhátrányt jelent az ilyen 
magas tőke, az most jelen pillanatban hogyan fungál. Másrészt pedig nemcsak idő kell a 
kisvállalkozásoknak, hogy a tőkeemelést végrehajtsák, hanem finanszírozási lehetőség is. 
Nem tudjuk, hogy a kisvállalkozások hogyan fognak tudni majd viszonyulni ehhez a 
feladathoz, mert a praktizáló kollégák számára nyilvánvaló, hogy a törzstőke likvid pénzként 
fungál, tehát ez a társaság működésénél felhasználására kerül, és ennek pótlása rendkívül 
komoly terheket ró elsősorban a kisvállalkozók számára. Márpedig ha tagi kölcsönt nyújtanak 
saját maguknak, akkor meg azonnal ott van a most NAV-nak hívott APEH, amely azonnal 
vizsgálja, hogy miből nyújtották ezt a tagi kölcsönt. Tehát egy ördögi kör alakul ki, és ebből 
következően ez egy nehéz ügy. Ezt szerettem volna megemlíteni többek között, de ettől 
függetlenül támogatjuk. 

A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló jogszabályt 
nem támogatjuk, ugyanazon oknál fogva, mint ami korábban is volt köztünk vita. Mi nem 
támogatjuk a teljes gondnokoltság jogintézményét, mi kizárólag az ügycsoportos megoldást 
támogatjuk. 

A szomszédjogok és a tulajdonjogok korlátainak különös szabályait pedig azért nem 
támogatjuk, mert egyszerűen nem értjük, hogy korábban miért nem került ez be a polgári 
törvénykönyvbe, miért kell ennek a parciális jogterületnek egy külön, önálló jogszabályban 
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működni. Szerintem ezt meg lehetne oldani, annál is inkább, mert a polgári törvénykönyv 
nem kétharmados, hanem feles törvény. Ebből következően, azt hiszem, ezt a szakmai 
tévedést helyre lehetne tenni. 

Tehát összességében ezzel szerettem volna az általános véleményünket elmondani. 
Ami a konkrét jogintézményeket illeti, majd a részletes vitában kifejtjük a véleményünket. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Turi-Kovács Béla képviselő úré a szó. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Bár államtitkár úr 

a szóbeli kiegészítésében szólt erről, ennek ellenére egy határozott választ szeretnék kapni a 
következőre. A 2014. márciusban hatályba lépő Ptk., illetve a most tárgyalásba vett átmeneti 
és felhatalmazó rendelkezések a civil szervezeteket, az egyesületeket érinti-e olyan módon, 
hogy azokra valamilyen kötelezettséget ró? Van-e olyan szabály, amely ezeket a 
szervezeteket valamiféle teendőre kötelezi? Ezt egyértelműen kellene egyrészt tudni, másrészt 
pedig előttem még nem teljesen világos. 

A másik kérdésem kapcsolódik ahhoz, amit Steiner Pál képviselő úr mondott. Ha már 
a szomszédjoggal foglalkozik a kiegészítés, nem lenne-e célszerűbb, ha a szomszédjognak 
bizonyos olyan aspektusait is, amelyek igen gyakran előfordulóak, például a kilátási jogot… 
(Dr. Steiner Pál: Vagy a méhraj befogása!), szóval, ezeket nem lenne-e célszerűbb most egy 
füst alatt valahol szintén szabályozás alá venni? Van-e ilyen szándék? 

 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Én is csak nagyon 

röviden szeretnék hozzászólni, lévén, hogy lesz rá lehetőség holnap az általános vitában.  
Ezt a javaslatot, amely előttünk fekszik, én sem nagyon értem, hogy miért ebben a 

formában kell bizonyos esetekben behozni. Azt nem értem egyrészről, hogy miért jó az 
együttes általános vita – ha másért nem, azért, hogy gyorsan le lehessen tudni, és megint csak 
csapongva, mindenféle témáról, a gazdasági társaságoktól a szomszédjogokon és a 
gondnokoltakon át mindenféléről lehessen beszélni. Ez nem jó, ez jogalkotásilag nem egy jó 
eljárás. Tudom, hogy hosszabb idő lenne, ha mindenhol miniszteri expozét kellene mondani, 
de az Országgyűlés megérdemelne annyit, hogy ezt így, ebben a formában tegyük meg. Ez az 
egyik fele. 

A másik fele: valóban, amikor csináltunk egy nagy kódexet, és abba mindent 
beletettünk, várható volt, hogy bizonyos területek kimaradnak. De ha már gigakódexszé 
bővítettük, és a gazdasági társaságokat is beletettük a Ptk.-ba, akkor illett volna még akár a 
különböző átalakulásoknak is beleférniük, vagy akár a szomszédjogoknak. Tehát én úgy 
érzem, hogy dogmatikailag nem tisztul a rendszer, és vékony, kiegészítő jogszabályokban 
fogunk majd olyan dolgokat szabályozni, ami egyúttal jogbizonytalanságot is fog okozni, 
lévén, hogy a jogász tudni fogja, hogy hova kell nyúlni, de mondjuk, aki azt tudja, hogy van 
egy Ptk., és az alapvetően a polgári jogviszonyokat szabályozza, és kinyitja ezt a Ptk.-t, 
amiről látja, hogy kellően vastag ahhoz, hogy minden benne legyen, bizony nem fogja 
megtalálni a részletszabályokat; ráadásul olyan részletszabályokat, amelyek eddig benne 
voltak. Nem tartom tehát jónak ezt az irányt, és jobb lett volna még mindig, ha beépítődik a 
még nem hatályos Ptk.-ba az a néhány szabály, amit most ide elénk hoztak. 

Így, ebben a formában csak tartózkodni tudunk az általános vitára bocsátásnál, főleg, 
hogy egyben kerül ide; holnap pedig folytatjuk az okok részletes kifejtését, hogy mivel értünk 
egyet és mivel nem. 

Köszönöm. 
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ELNÖK: Vas Imre képviselő úré a szó. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Steiner képviselőtársam azt kifogásolta, 

hogy hektikusan nyújtja be a kormány. Szerintem az őszi jogalkotási programban, amelyet a 
kormány beterjesztett, benne van mind a hat törvényjavaslat, amelyik a Ptk.-hoz kapcsolódik. 
Az egyik ez a támogatott döntéshozatallal kapcsolatos, amelyről ma már talán szavazunk is; 
most beterjesztette a kormány ezt a négy javaslatot; s ha jól emlékszem, még a hitelbiztosítéki 
nyilvántartást is az ősz során el kell fogadnunk. Szerintem egyértelmű, hogy ha valaki 
végigolvasta az őszi tervezetet, hogy a kormány mit kíván benyújtani, akkor ebből ez 
egyértelműen következik.  

A másik pedig, hogy most a kft.-k törzstőke-felemelése versenyhátrányt jelent-e vagy 
sem, ha én jól emlékszem, 3 millió forintra először talán ’97 körül emelte fel az Országgyűlés. 
Akkor két év volt a felemelésére, egyrészt ez most is van, és ez azt is jelenti, hogy ha a kft. 
tagjai úgy döntenek, hogy felemelik, akkor még kellően hosszú idő van arra is, hogy ezt be is 
fizessék (Dr. Steiner Pál: Miből?), illetve a nyereség rovására, merthogy nem kell feltétlenül 
befizetni, hanem a tényleges nyereségből ezt pótolhatják. Tehát ha ’97-ben nem volt sok 
egyébként a 3 millió forint, akkor én úgy gondolom, hogy 2014-ben, ha jól számolom, 
tizenhét év elteltével, még kevésbé sok. S látjuk azt, hogy azok, akik kényszertörlési eljárás 
alá kerültek, döntőrészt olyan kft.-k, amelyeknek 500 ezer forint körül van egyébként a 
törzstőkéje. Úgyhogy szerintem támogatni kellene a javaslatot, mert jó célt szolgál. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom, és államtitkár úrnak adom meg a szót a 

felmerült kérdések megválaszolására. 

Válaszok, reflexiók 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Tisztelt Elnök Úr! Én általánosságban szeretnék válaszolni, és ha megengedi, utána két 
kollégám válaszolna a két konkrét kérdésre. 

 
ELNÖK: Természetesen. Parancsoljon, államtitkár úr! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Az összes hozzászólásból azt veszem ki, hogy a képviselő urak a törvényjavaslatoknak és a 
Ptk.-nak a viszonyát feszegetik, hogy miért nem kerültek bele, ezek a részletszabályok miért 
nincsenek benne a Ptk.-ban. Most egyszerű lenne azt mondanom, hogy az Országgyűlés már 
eldöntötte ezt a kérdést, de természetesen, mivel a kormány terjesztette elő az új polgári 
törvénykönyvet, ezért a felelősségünk megvan ebben a kérdésben. Ez egy szabályozási 
koncepció volt, hogy a rendkívül nagy terjedelmű magánjogi kódexbe egyes 
jogintézményeknek csak az alapvető szabályai kerüljenek bele. Ilyen egyébként a társasági 
jognak vagy gazdasági jognak a részletkérdései; ezek szándékosan külön törvényekbe 
kerülnek. 

Mondom tehát, ez egy szabályozási koncepció. A kormány elfogadta egyébként a 
kodifikációs bizottságnak ezt a szabályozási koncepcióját. Most már bizonyos értelemben 
kényszerpályán vagyunk, hiszen ki kell egészíteni az új polgári törvénykönyvet bizonyos 
részletszabályokkal, részletkérdések szabályaival. Tehát ezért én, ha nem haragszanak, nem 
tudok mit kezdeni ezzel a felvetéssel. A kormánynak nem az a szándéka és nem is azért 
nyújtottuk be ezeket a törvényeket, hogy a nemrégiben, ez év elején elfogadott új polgári 
törvénykönyvben még módosításokat hajtsunk végre. Tehát konstans jogszabálynak tekintjük 
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az új polgári törvénykönyvet. (Dr. Staudt Gábor: Mint az alkotmányt.) Természetesen az új 
polgári törvénykönyv módosítása nem kizárt, hiszen ez egy egyszerű többséggel elfogadott 
törvény, de a kormánynak nem ez az eredeti szándéka, hogy módosítsa az új polgári 
törvénykönyvet. Ezért az önök által felvetett kérdéseket most a kormány szándékával, illetve 
az előterjesztő szándékaival ellentétesnek találom, és az Országgyűlés korábbi döntésével is 
ellentétesnek találom, hogy ezeket a részletkérdéseket még bevigyük a polgári törvénykönyv 
szabályozási szintjére. Ez volt az egyik, amire szerettem volna válaszolni. 

A másik kérdés pedig: Staudt képviselő úr vagy talán Vas Imre említette, hogy hat 
törvény – valójában inkább egy tucat törvény hajtja végre a polgári törvénykönyv 
hatálybalépését, vagyis körülbelül egy tucat törvény kapcsolódik az új polgári törvénykönyv 
hatálybalépéséhez. Ez folyamatosan kerül az Országgyűlés elé. Az, hogy az Országgyűlés 
ilyen eltérő kérdéseket miért tárgyal egy általános vitában vagy egy vitaszerkezetben: 
gondoljanak abba bele, hogy magában a polgári törvénykönyvben is számos eltérő kérdés 
szerepel; mondjuk, az élettársak jogállásától a zálogjogig mindenféle kérdésről vitatkoztunk a 
polgári törvénykönyvben, hiszen a polgári törvénykönyv a magánjog kódexe, a magánjogot 
átfogó kódex. Tehát nem érzem olyan nagy problémának, hogyha egymástól egyébként távol 
lévő jogterületekről vitatkozunk, de a magánjog rendszerén belül. Mert higgyük el szerintem a 
magánjogi professzoroknak azt az álláspontját, hogy a magánjogban minden mindennel 
összefügg, és szerves egységet, szerves rendszert alkotnak a magánjog különböző 
részkérdései.  

S ha megengedi, elnök úr, kérem, adja meg a szót a kollégáimnak.  
 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
DR. BOROS ZSUZSA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm. 

Boros Zsuzsa vagyok, a Magánjogi és Igazságügyi Kodifikációs Főosztályról. 
Arra a kérdésre szeretnék válaszolni, amelyik az egyesületek és az alapítványok 

kapcsán fogalmazódott meg. Az egyesületek és az alapítványok kapcsán az átmeneti törvény, 
vagyis a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő 
átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló T/12094. számú törvényjavaslat tartalmaz 
rendelkezéseket, mégpedig ennek a törvénynek a 11. §-ában van néhány norma arra 
vonatkozóan, hogy mit kell tegyenek az egyesületek, illetve az alapítványok a Ptk. 
hatálybalépését követően. Hozzáteszem, ezek a szabályok elég rugalmasak, és az egyesületek 
és az alapítványok számára kedvezőek, mivel úgy szólnak, hogy a törvény hatálybalépését 
követően rögtön nem szükséges a létesítő okiratokat módosítani abból a célból, hogy ezek a 
szervezetek megfeleljenek az új Ptk. rendelkezéseinek. Viszont a legközelebbi létesítőokirat-
módosításukkor már úgy kell eljárjanak a képviselőik, hogy az alapító okiratuk megfeleljen 
majd az új Ptk. szabályainak is. Erre kétéves átmeneti időszakot biztosít a törvény, tehát 
legkésőbb 2016. március 14-éig kell ezt megtegyék. Tehát kifejezetten ebből a célból 
hamarabb nem, de legkésőbb 2016. március 15-e után már úgy kell működjenek, hogy a Ptk. 
rendelkezéseinek megfelelnek az egyesületek és az alapítványok is. 

Egyéb kontextusban pedig ezek a törvényjavaslatok nem tartalmaznak az 
egyesületekre és az alapítványokra nézve egyéb szabályokat. Itt nyilván a civiltörvény 
rendelkezései is majd szóba kerülnek. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Parancsoljon! 
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DR. SERÁK ISTVÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Serák István vagyok, a Gazdasági Kodifikációs Főosztályról. Én a 
szomszédjogi törvényhez szeretnék egypár gondolatot mondani. 

Itt fölmerült, főleg Steiner képviselő úr részéről a külön törvénynek a szükségessége. 
Ez egy elfogadott koncepció volt, amelynek a következményeként ezen a területen a 
szabályozás olyan szempontból alakult át, hogy a törvényhozó egy viszonylag absztraktabb 
szintre emelte a szabályokat. Ezek a rendelkezések, amelyeket ez a törvény rendez, törvényi 
szintet igényelnek; ez egy alkotmányossági követelmény, miután alapvető jogot korlátoznak, 
ezért nem lehet levinni alacsonyabb szintre, s mivel rendszertanilag máshova nem lehet 
elhelyezni, ezért muszáj ezekre egy külön önálló jogszabályt biztosítani. Az, hogy egy önálló 
törvényben szerepel, mindenképpen a jogbiztonságot és az állampolgári jogkeresést is elő 
fogja segíteni, mert például az, hogy az említett kirepült méhraj befogása a Ptké.-ben volt, 
miközben anyagi jogi szabály, és most egy önálló anyagi jogi törvényben kap helyet, ezt 
mindenképpen előrelépésnek lehet értékelni. 

Turi-Kovács képviselő úr felvetésére pedig, hogy milyen egyéb területekre lehetett 
volna kiterjeszteni: ez a Belügyminisztériumban egy elfogadott szakmai koncepció volt, hogy 
például az ilyen viszonylag archaikusabbnak minősíthető szabályok, mint kéményjog meg 
ablakjog, ezek alapvetően az építési jogszabályokban rendezendő kérdések közé tartoznak. 
Illetve mindenképpen megemlítendő, hogy eleve a törvény is lehetőséget biztosít arra, hogy 
bizonyos körben ezeket a jogviszonyokat az ágazati jogalkotó adott esetben nemcsak 
törvényben, hanem alacsonyabb szintű jogszabályban is rendezni tudja. 

Ennyi lett volna, köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik, előtte további 

helyettesítéseket ismertetek: Pősze Lajos képviselő úr Varga István képviselő urat, Vejkey 
Imre képviselő úr Rubovszky György elnök urat, Székyné Sztrémi Melinda képviselő asszony 
pedig Horváth Zsolt képviselő urat helyettesíti. 

A határozathozatal előtt szeretném külön megköszönni dr. Benkő Imola bírónőnek azt, 
hogy képviselte az Országos Bírósági Hivatalt, és amennyiben erre lehetőség van, akkor 
kérem, ezt tegyék meg holnap a plenáris ülésen is. (Dr. Benkő Imola: Jó, köszönöm.) 
Köszönöm szépen. 

Szavazások az általános vitára alkalmasságról 

Határozathozatal következik. Először a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 
T/12094. számú törvényjavaslattal kapcsolatban kérdezem, ki az, aki egyetért, hogy általános 
vitára alkalmas a javaslat. (Szavazás.) 18 igen. Ki nem ért egyet? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 6-an tartózkodtak. A bizottság általános vitára alkalmasnak tartotta. 

Soron következik az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról 
szóló T/12095. számú törvényjavaslat. Kérdezem, ki az, aki általános vitára alkalmasnak 
tartja. (Szavazás.) 23 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság 
általános vitára alkalmasnak tartotta.  

A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló T/12096. 
számú törvényjavaslatot ki az, aki általános vitára alkalmasnak tartja? (Szavazás.) 18 igen. 
Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 6 tartózkodás mellett a bizottság általános vitára alkalmasnak 
tartja. 

A szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól szóló T/12097. 
számú törvényjavaslatot ki tartja általános vitára alkalmasnak? (Szavazás.) 18 igen. Kik 
tartózkodtak? (Szavazás.) 6 tartózkodás mellett a bizottság általános vitára alkalmasnak tartja. 
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A többségi véleményt Székyné dr. Sztrémi Melinda képviselő asszony fogja 
elmondani. Kérdezem, lesz-e kisebbségi véleménye a bizottság részéről valakinek. (Nincs 
jelentkező.) Ilyen képviselőtársaim nem jeleznek.  

Köszönöm szépen, államtitkár úr, és bírónőnek is köszönöm még egyszer, hogy jelen 
volt ezeknek az előterjesztéseknek a bizottsági tárgyalásánál. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről 

a) A közszolgálati tisztviselői illetményalap mértékének emeléséről, illetve a 
közszolgálati feladatellátás rendszerének átfogó megújításáról szóló határozati javaslat 
(H/11892. szám) 

Soron következik: döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről, a) 
pont alatt a közszolgálati tisztviselői illetményalap mértékének emeléséről, illetve a 
közszolgálati feladatellátás rendszerének átfogó megújításáról szóló határozati javaslatot 
nyújtott be Volner János képviselő úr H/11892. szám alatt. Képviselő úr nincs jelen, de már a 
múltkori bizottsági ülésen is kifejezetten kérték, hogy ezen a bizottsági ülésen tárgyalja ezt 
meg a bizottság, így gondolom, további halasztásnak értelme nincs. 

Hozzászólási szándékot jelez Staudt Gábor képviselő úr. Képviselő úré a szó. 

Hozzászólások 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Aki esetleg 
olvasta ezt az előterjesztést, egy határozati javaslatról van szó, amelyben az Országgyűlés a 
közszféra bérrendszereit rendezné olyan módon, hogy a 38 650 forintos illetményalapot 
megemelnénk, lévén, hogy 2008-as megállapítása óta az infláció jelentős mértékben nőtt, és a 
vásárlóereje nagymértékben csökkent a közszférában dolgozók bérének. Azt szeretnénk, ha 
legalább foglalkozna vele az Országgyűlés, a konkrétumok pedig az általános vitában 
megvitathatók, kidolgozhatók lennének.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úré a szó. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Egy dologra felhívnám képviselőtársaim 

figyelmét, hogy a nemzetgazdasági miniszter ma nyújtja be a 2014. évi költségvetési 
törvényjavaslatot, és abban ez szerepel. Tehát most már egy ilyen határozati javaslatot 
tárgysorozatba venni szerintem okafogyottá vált, merthogy már benyújtotta a 
törvényjavaslatot, úgyhogy erről külön vitát folytatni szerintem majd a költségvetési 
törvényjavaslat vitájában célszerű. 

Köszönöm szépen. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik, tekintettel arra, hogy 
további hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, ki támogatja a tárgysorozatba-vételt. 
(Szavazás.) 1 támogató szavazat mellett a bizottság nem vette tárgysorozatba a H/11892. 
számú javaslatot. 
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b) Egyes törvényeknek a Nemzeti Országgyűlési és Kormányzati Képviselői Kártya 
Rendszerének (NOKKKR) bevezetéséhez szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/12027. szám) 

Soron következik egyes törvényeknek a Nemzeti Országgyűlési és Kormányzati 
Képviselői Kártya Rendszerének bevezetéséhez szükséges módosításáról szóló 
törvényjavaslat T/12027. szám alatt. Szabó Timea képviselőtársunk javaslata, ő nincs jelen. 

Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Ilyet képviselőtársaim nem 
jeleznek. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Kérdezem, ki támogatja az előterjesztés tárgysorozatba-vételét. (Szavazás.) Támogató 
szavazatot nem kapott, értelemszerűen a bizottság nem vette tárgysorozatba a T/12027. számú 
javaslatot. 

c) A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, valamint a 
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/12102. szám) 

A 6/c ponttal folytatjuk: a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény, 
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat T/12102. szám alatt. A törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről nyitjuk meg a 
vitát. 

Bárándy Gergely képviselő úrnak előterjesztőként megadom a szót. 

Dr. Bárándy Gergely szóbeli kiegészítése 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Azért terjesztettem elő ezt a javaslatot, mert az én meglátásom szerint ennek az 
előterjesztésére az Alkotmánybíróság kötelezi a Magyar Országgyűlést. Ugyanis a kormány – 
képviselőtársaim nyilván emlékeznek rá – megkereste az Alkotmánybíróságot a 
vonatkozásban, hogy az igazságszolgáltatásról szóló egyes rendelkezések alkotmányosak-e 
vagy sem. Az Alkotmánybíróság mást és mást állapított meg az egyes rendelkezésekről, 
azonban a 13/2013-as határozatában kimondta azt, hogy a bírói álláshelyekre kiírt pályázatok 
eredménytelenné nyilvánításával összefüggésben mulasztással előidézett alaptörvény-
ellenességet hozott létre az Országgyűlés, illetve az Országos Bírósági Hivatal elnökének 
indokolási kötelezettségére alkotmányos követelményt írt elő. Ez pedig, én azt gondolom, azt 
jelenti – és ezzel annak idején még Gulyás Gergely fideszes képviselő úr is egyetértett –, hogy 
azokban a témákban, ahol az Alkotmánybíróság az alkotmányellenességgel vagy a 
mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet megállapította, ott az Országgyűlésnek 
van feladata. 

Ez az alkotmánybírósági határozat VI. hó 17-én született, azóta a kormány nem 
terjesztett elő ilyen jellegű törvénymódosítást. Éppen ezért én most megtettem, mert úgy 
ítélem meg, és úgy tűnik, egyetértésben legalábbis Gulyás Gergely képviselő úrral, hogy ez 
kötelessége az Országgyűlésnek. Éppen ezért kérem a kormányoldalt, hogy támogassa az 
előterjesztést. A szakmai megfogalmazásokon tudunk később vitatkozni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Vas Imre képviselő úrnak adom meg a szót 

a vitában. 
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Hozzászólások, reflexiók 

DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Ha jól értelmezem, itt Bárándy 
képviselőtársam azt is megtiltaná, illetve az érvénytelenné nyilvánítás lehetőségét is kizárja, 
hiszen az Alkotmánybíróság ezt a fajta rendelkezést nem semmisítette meg. Úgyhogy emiatt 
én nem javaslom tárgysorozatba venni ezt a törvényjavaslatot. 

 
ELNÖK: A vitában kér szót Bárándy képviselő úr. Parancsoljon! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Azért 

kértem a vitában szót, és nem lezárásként, mert örülnék, ha válaszolna valaki a kormányoldal 
részéről, és ha zárszót mondok, akkor erre nyilván nincs házszabályi lehetőség. 

Azt kérdezem, hogy ha nem támogatják ezt a javaslatot fideszes képviselőtársaim, 
akkor terveznek-e benyújtani hasonló tartalommal vagy a témát szabályozandó hasonló 
törvényjavaslatot. Hiszen a parlamentnek ez kötelessége, ezt nem győzöm hangsúlyozni. 

Mellesleg, amit Vas Imre képviselőtársam mondott, ott az Alkotmánybíróság annyit 
mondott ki, hogy az objektív kritériumok hiányában nem minősíthető alkotmányosnak és 
fenntarthatónak az OBH elnökének a pályázatok érvénytelenné nyilvánításával kapcsolatos 
most hatályos jogköre. Mondom tehát Vas képviselő úrnak, itt alkotmányellenességet 
megállapított az Alkotmánybíróság: azt mondta, hogy így, ilyen megfogalmazással, ilyen 
feltételrendszerrel, objektív kritériumok hiányában ez nem lehetséges. Két megoldás van: az 
egyik, hogy a pályázat érvénytelenné nyilvánításával kapcsolatban a jogkörét teljesen 
kizárjuk; a másik, hogy objektív feltételrendszert alakítunk ki. Én azt gondolom, bármelyik 
megoldás járható út, de az nem járható út, hogy nincs semmilyen előterjesztés, hanem marad 
az alkotmányellenes szabály hatályban. 

Úgyhogy én csak kérdezném, mondom még egyszer, én szívesen veszem azt is, 
hogyha egy más megfogalmazással a kormánypártok benyújtják ezt a javaslatot, de az írásbeli 
kérdésem kapcsán miniszter úr erre nem biztatott, ezért terjesztettem ezt elő. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás nem lévén, így a vitát lezárva… 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Sajnálattal állapítom meg, hogy nem kaptam 

választ. Ennyi. Köszönöm. 
 
ELNÖK: A kormány nem képviselteti magát. Természetesen amennyiben a 

kormánynak lesz erről álláspontja, akkor azt, gondolom, be fogja előterjesztésként nyújtani. 
A vitát lezártam. Képviselő úr kíván-e még hozzászólni? (Dr. Bárándy Gergely 

jelzésére:) Nem. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Kérdezem, ki az, aki támogatja a javaslat tárgysorozatba-vételét. (Szavazás.) 6-an 
támogatják. A bizottság tehát nem vette tárgysorozatba a T/12102. számú törvényjavaslatot. 

d) A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11702. szám) 

A d) pontban a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról 
szóló T/11702. számú törvényjavaslat következik, Lendvai Ildikó és Steiner Pál képviselők 
önálló indítványa. Képviselő úrnak adom meg előterjesztőként a szót. Parancsoljon! 
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Dr. Steiner Pál szóbeli kiegészítése 

DR. STEINER PÁL (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! 
A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek ezt a módosítását azért nyújtottuk 
be, hogy a kormánytöbbséget rábírjuk arra, hogy vegye figyelembe Szabó Máté alapvető 
jogok biztosának a 2013. június 27-én az Alkotmánybírósághoz benyújtott normakontroll-
indítványát.  

Az akkori ombudsman azt az álláspontot fejtette ki, hogy a polgári törvénykönyv 
Nyolcadik könyvének 1. § (1) bekezdés 1. pontja, ha közvetve is, de szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetést valósít meg, a szexuális irányultságból következően egyetlen jogi 
opcióként bejegyzett élettársi kapcsolatot választani kénytelen személyek és más kapcsolati 
formák választására jogosult személyek között azáltal, hogy az előbbieket ésszerű ok nélkül 
zárja ki abból a lehetőségből, hogy egymás közeli hozzátartozójává váljanak.  

Azért idéztem ezt az ombudsmani véleményt, mert a beterjesztett törvényjavaslat 
következetesen azt viszi végig – most konkrétan a gondnokság alá helyezés intézményénél –, 
hogy a bejegyzett élettárs is részesül abban a jogban, amelyben a házastárs, élettárs, illetve 
egyenes ági rokon és testvér. Valamennyi paragrafus ezt a javaslatot viszi következetesen 
végig.  

Szeretném megemlíteni még, hogy ez azért is lényeges kérdés, mert nemcsak a 
bejegyzett élettárs, hanem maga az élettársi kapcsolat is egy olyan társadalmi vita, amelyben 
Vékás Lajos professzor úr világos álláspontot foglalt el a Magyar Jogban megjelent cikkében 
– gondolom, itt többen olvasták ezt a cikket; Vas képviselő úr egészen biztosan (Derültség. – 
Dr. Gruber Attila: Idézzen belőle?) –, amelyben kifejti Vékás professzor úr, hogy ebben a 
kérdéskörben elvi alapon álló döntés helyett pártpolitikai kompromisszum született. Csak egy 
mondatot hadd olvassak fel – javaslom, hogy olvassák el az egész cikket, mert rendkívül 
tanulságos –: „A közfelfogás változásait ebben a fontos társadalmi kérdésben a magánjognak 
is követnie kell, és az élettársakat egymással szemben jogi védelemben kell részesíteni. Ma 
több százezer ember él házasságkötés nélküli párkapcsolati formában, élettársi kapcsolatban, 
és a megszületett gyermekek több mint 40 százaléka származik ilyen kapcsolatból.” Ez 
nyilvánvalóan az élettársi kapcsolatról szól. Nem akarom továbbolvasni, ez egy többoldalas 
tanulmány. 

A mi álláspontunk, amely megegyezik Szabó Máté ombudsman álláspontjával, az, 
hogy ugyanilyen védelem illeti meg a bejegyzett élettársakat is, és ebből következően minden 
egyes benyújtott javaslatunk arra irányul, hogy az élettársakat és a bejegyzett élettársakat abba 
a jogi státusba helyezzük, amely a mi véleményünk szerint megfelel a XXI. századi modern 
polgári jognak. 

Köszönöm szépen, erről szól az előterjesztés. 
 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úrnak adom meg a szót. 

Hozzászólás 

DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Szerintem ha ezt a törvényjavaslatot az 
Országgyűlés elfogadná, akkor az erős koherenciazavart idézne elő a már egyébként 
elfogadott polgári törvénykönyvben. Egyrészt, mert a bejegyzett élettársak sokkal több helyen 
szerepelnek a polgári törvénykönyvben, mint egyébként amit itt képviselőtársam felhoz. És 
akkor nem lenne világos, hogy amit nem kíván módosítani, ott akkor most kell-e a bejegyzett 
élettársakról szóló törvénynek azon pontját alkalmazni, amely szerint egyébként a bejegyzett 
élettársakra a külön törvényben fel nem sorolt kivételekkel a házasságra vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni. Ha jól emlékszem, három vagy négy olyan pontot sorol fel, ahol 
nem kell alkalmazni. Eszerint egyébként gyakorlatilag azon néhány pont kivételével, mint 
amit ez a bejegyzett élettársakról szóló, ha jól emlékszem, 2008-as vagy 2009-es törvény 
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tartalmaz, azok kivételével a bejegyzett élettársakra is a házastársakra vonatkozó szabályokat 
kell alkalmazni. És ezen a polgári törvénykönyv elfogadása során a jelenleg többséget adó 
pártok sem kívántak változtatni.  

Tehát igazából, megmondom őszintén, nem értem Steiner képviselőtársamat, mert az 
önök által elfogadott, bejegyzett élettársakról szóló törvényt próbálja most, hogy mondjam…, 
egy sajátos jogalkotással arra a pályára terelni, hogy azt ne kelljen alkalmazni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom, tekintettel, hogy további hozzászólási 

szándékot nem látok. Kérdezem Steiner képviselő urat, kíván-e a vitában elhangzottakra 
reagálni. (Dr. Steiner Pál jelzésére:) Nem. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Kérdezem, ki az, aki támogatja a T/11702. számú javaslat tárgysorozatba-vételét. 
(Szavazás.) 5-en támogatják. A bizottság tehát nem vette tárgysorozatba a javaslatot. 

Az „egyebek” napirendi pont keretében hozzászólási szándékot szintén nem látok, így 
ezt a napirendi pontot lezárom és a bizottsági ülést berekesztem. Köszönöm szépen. 
Mindenkinek szép napot! 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 8 perc)  
  

Dr. Cser-Palkovics András 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


