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Napirendi javaslat  

 
1. A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2013. 

október 28-i ülésnapján elfogadott, „a termőföld tulajdonjogának megszerzését 

vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló 

jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról” szóló törvény  

(A köztársasági elnök átirata és a visszaküldött törvény T/11187/17. számon került 

iktatásra)  

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

 

2. A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2013. 

december 9-i ülésnapján elfogadott, „a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 

2011. évi CIX. törvény módosításáról” szóló törvény  

(A köztársasági elnök átirata és a visszaküldött törvény T/12976/7-8. számon 

került iktatásra)  

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

 

3. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb 

törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/13254. szám)  

(Rogán Antal, Gulyás Gergely, dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), Harrach Péter, 

dr. Rétvári Bence és dr. Rubovszky György (KDNP) képviselők önálló indítványa) 

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása, valamint döntés bizottsági 

módosító javaslat benyújtásáról)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

4. Egyes házszabályi rendelkezésekről szóló határozati javaslat (H/13253. szám) 

(Rogán Antal, Gulyás Gergely, dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), Harrach Péter, 

dr. Rétvári Bence és dr. Rubovszky György (KDNP) képviselők önálló indítványa) 

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása, valamint döntés bizottsági 

módosító javaslat benyújtásáról)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  
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5. A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló törvényjavaslat 

(T/13218. szám)  

(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)  

 

6. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről:  

a) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/13267. szám)  

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

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

(független) képviselők önálló indítványa)  

b) A korrupció elleni hatékonyabb fellépéshez szükséges egyes 

törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/13316. szám)  

(Karácsony Gergely (független) képviselő önálló indítványa)  

c) Egyes törvényeknek az országgyűlési képviselők és a politikai vezetők 

kompetenciafejlesztését célzó módosításáról szóló törvényjavaslat (T/13437. szám)

 (Szabó Timea (független) képviselő önálló indítványa)  

d) A társadalom igazságérzetét sértő állami vezetői jutalmazás 

megakadályozásáról szóló törvényjavaslat (T/13441. szám)  

(Dr. Dorosz Dávid (független) képviselő önálló indítványa)  

e) Az elmúlt rendszerhez kötődő egyes társadalmi szervezetek valós 

vagyonelszámoltatásáról szóló törvényjavaslat (T/13452. szám)  

(Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  

f) A pártok részére nyújtott állami források visszafizetésének elmulasztásával 

kapcsolatos jogkövetkezményekről szóló törvényjavaslat (T/13495. szám)  

(Vona Gábor és Szilágyi György (Jobbik) képviselők önálló indítványa)  

 

7. A Jobbik képviselőcsoportjának megkeresése dr. Ujhelyi István ülésvezető elnök 

2013. november 20-i ülésvezetése tárgyában  

(AIB/145/2013.) 

(Állásfoglalás kialakítása az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 

61. §-a szerinti eljárásban)  

 

8. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Gulyás Gergely (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Székyné dr. Sztrémi Melinda (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)  
Dr. Varga István (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Dr. Ipkovich György (MSZP)  
Pősze Lajos (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) megérkezéséig dr. Cser-Palkovics Andrásnak 
(Fidesz)  
Kozma Péter (Fidesz) dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz)  
Székyné dr. Sztrémi Melinda (Fidesz) megérkezéséig dr. Vas Imrének 
(Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz) megérkezéséig dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz) 
Dr. Vejkey Imre (KDNP) megérkezéséig dr. Mátrai Mártának (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP) dr. Vejkey Imrének (KDNP)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP) dr. Ipkovich Györgynek (MSZP)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési 
Minisztérium)  
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
 

Megjelentek  
Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Czepek Gábor helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 5 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat. Köszönöm szépen, hogy ilyen kora 
reggeli kezdést és határozatképességet tudtunk biztosítani. 

A helyettesítési rendben kérem képviselőtársaimat, segítsük a kollégák munkáját. 
Jómagam Papcsák Ferenc alelnök urat helyettesítem, Vas Imre képviselő úr Székyné Sztrémi 
Melinda képviselő asszonyt, Zsiga Marcell képviselő úr Szakács Imre képviselő urat, Horváth 
Zsolt képviselő úr Vitányi István képviselő urat, Mátrai Márta képviselő asszony Vejkey Imre 
képviselő urat, Turi-Kovács Béla képviselő úr Kozma Péter képviselő urat, Ipkovich György 
képviselő úr pedig Bárándy Gergely képviselő urat helyettesíti. A bizottság határozatképes. 

Napirend-kiegészítésre indítvány nem érkezett. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki 
elfogadja a kiküldött napirendet. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 17-en, ha jól látom, 
egyhangú döntéssel a bizottság elfogadta a napirendet. 

A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2013. október 
28-i ülésnapján elfogadott, „a termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát 
korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és 
megakadályozásáról” szóló törvény (T/11187/17. szám); zárószavazás előkészítése a 
HHSZ 110. §-ának (2) bekezdése szerinti eljárásban 

Soron következik a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az 
Országgyűlés 2013. október 28-i ülésnapján elfogadott, „a termőföld tulajdonjogának 
megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló 
jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról” szóló törvény. A köztársasági elnök átirata és 
a visszaküldött törvény T/11187/17. számon került iktatásra. Képviselőtársaim előtt ott van a 
zárószavazás előtti módosító javaslat. 

Főosztályvezető urat kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban tárca- vagy 
kormányálláspont. Parancsoljon! 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány több 

alkalommal is foglalkozott a törvény lehetséges módosításaival, és támogatná annak a 
módosító javaslatnak a benyújtását, amelyet a bizottság előkészített. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólási szándékot jelez Ipkovich képviselő úr. 

Képviselő úr, parancsoljon! Öné a szó. 
 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): A helyzet úgy áll, hogy nem tudom eldönteni, 

támogatjuk vagy nem támogatjuk, mert most kaptuk kézhez. El kellene olvasni először, nem, 
elnök úr, hogy mégis mit támogatunk? Igazán örülök, hogy a kormány képviselője ezt 
elolvasta, de mi ebben a pillanatban kaptuk meg ezt az előterjesztést. Nem tudom, van-e arra 
lehetőség, hogy az ember áttanulmányozza, hogy mit támogat vagy mit utasít el.  

 
ELNÖK: Turi-Kovács Béla képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Célszerű lenne, ha a tárca képviselője az 

alkotmányosan visszaküldött, a köztársasági elnök úr által meghatározott kifogások 
tekintetében megmondaná, melyek azok, amelyek módosultak, és akkor egyszerűsödik a 
helyzet.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Főosztályvezető úrnak adom meg a szót újra. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. A 

köztársasági elnök úr kifogásai három nagyobb pontban foglalhatók össze. Egyrészről 
foglalkozott azzal a kérdéskörrel, hogy a törvény rendelkezéseit tekintve ne legyen 
visszamenőleges hatályú, tehát különösen a választottbíróságra vonatkozó hatásköri szabályok 
kapcsán merült az föl, hogy a múltban megkötött választottbírósági kikötéseket, amennyiben 
azok jogszerűek voltak, ne érintse a törvény korlátozó rendelkezése. 

Emellett foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy az alaptörvény P) cikke alapján vizsgálja 
meg az Országgyűlés, hogy nem sarkalatos körbe tartozik-e a törvényjavaslatban szereplő 
szabályozás; valamint az alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján az ügyészség eljárására 
vonatkozó szabályok szintén nem minősülnek-e sarkalatos szabályozási kérdésnek. 

Ezzel kapcsolatban az elsővel, tehát a visszamenőleges hatály vonatkozásában 
tartalmaz a módosítójavaslat-tervezet egy olyan rendelkezést, hogy a múltban jóhiszeműen 
kötött választottbírósági kikötéseket nem érinti az új törvényi szabályozás. 

A sarkalatossági kérdés vonatkozásában azt ki kell emelni, hogy például az ügyészek 
eljárására több jogszabály is tartalmaz rendelkezéseket; mondok egy példát: például a 
büntetőeljárásról szóló törvény, és az sem tartozik ide, hogy ügyészi eljárást pedig sarkalatos 
kör szabályoz. Ez hasonló rendelkezéseket tartalmaz, tehát ebből a megközelítésből nem 
tartjuk szükségesnek, hogy sarkalatos legyen. 

Ami pedig az alaptörvény P) cikkét, tehát a termőföldre vonatkozó szabályokat illeti, 
ott a termőföld tulajdonjogának, illetve használati jogosultságának megszerzésével 
kapcsolatos korlátozásokra mondja ki az alaptörvény, hogy sarkalatos szabályozást igényel. 
Emellett a módosítójavaslat-tervezet az ügyészi eljárás vonatkozásában tartalmaz egy 
egyszerűsítést, mégpedig a törvényjavaslatban található, a vizsgálati szakaszhoz kapcsolódó 
szabályokat elhagyni javasolja. Ugyanakkor a végén tartalmaz egy büntetőtörvénykönyv-
módosítást, amelynek eredményeképpen bűncselekménnyé minősül az a magatartás, az az 
elkövetői magatartás, amikor valaki olyan földet használ, amely valamilyen zsebszerződéssel 
érintett, valamilyen leplezett szerződéssel szerezte meg annak a használati jogosultságát, ez 
bűncselekménynek fog minősülni. Ennek a szerződések semmissége vonatkozásában azon 
következménye van, hogy egy büntetőeljárás során ez jóval szélesebb eszközrendszerrel 
deríthető fel, mint amit a polgári eljárás szabályai egyébként lehetővé tesznek. Tehát az 
ügyészség, illetve a nyomozó hatóság a nyomozati jogköröknek egy szélesebb tárházával 
rendelkezik a felderítési eljárásban. 

Röviden ennyiben foglalnám össze a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik. Kérdezem, ki az, aki 

támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 18-an támogatják. Ki nem támogatta? 
(Szavazás.) 2-en nem támogatták. A bizottság tehát elfogadta. 

Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. 

A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2013. december 
9-i ülésnapján elfogadott, „a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. 
törvény módosításáról” szóló törvény (T/12976/7-8. szám); zárószavazás előkészítése a 
HHSZ 110. §-ának (2) bekezdése szerinti eljárásban 

Soron következik a szintén a köztársasági elnök úr által megfontolásra visszaküldött, a 
Magyar Művészeti Akadémiáról szóló törvény módosítása. Az átirat és a visszaküldött 
törvény T/12976/7. és /8. számon került iktatásra. 

A kormány nyújtotta be a javaslatot; ugyan nincs jelen képviselője, de gondolom, 
támogatja az indítványt a minisztérium. 
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Hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, ki az, aki támogatja a módosító 
indítványt. (Szavazás.) 18-an. Ki nem támogatta? (Szavazás.) 2-en nem támogatták. A 
bizottság tehát elfogadta a javaslatot. 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/13254. szám); kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása, valamint döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról, első helyen 
kijelölt bizottságként 

Soron következik az Országgyűlésről szóló T/13254. számú törvényjavaslat, 
kapcsolódó módosító indítványok megvitatása, illetve döntés bizottsági módosító javaslatok 
benyújtásáról. Államtitkár urakat köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál. 

Egypontos az ajánlás, Ivády Gábor képviselő úr nyújtotta be. Gulyás Gergely 
képviselő urat kérdezem az előterjesztők álláspontjáról. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő jelzi, hogy nem támogatja a módosító indítványt. Kérdezem 

államtitkár urat, tárca- vagy kormányálláspontot tud-e, illetve kíván-e ismertetni. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, a kormány nem tárgyalta a módosító indítványokat. A tárcánk álláspontja szerint 
nem támogatjuk a módosító indítványt. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, ki 

támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) Senki nem támogatta, így értelemszerűen 
egyharmadot sem kapott. 

Bizottsági módosító javaslatra vonatkozó indítványok következnek.  
Van egy 65 pontos ajánlás. Kérdezem Gulyás Gergely képviselő urat előterjesztőként, 

egyetért-e a javaslattal. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Egyetértek; kérem a 

bizottságot, legyen szíves benyújtani a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem államtitkár urat. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, a kormány, ahogy mondtam, nem tárgyalta a módosító javaslatot, de a tárcánk 
véleményezte, és támogatjuk a módosító javaslat benyújtását, egyetértünk vele. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, ki 

támogatja a módosító javaslat benyújtását. (Szavazás.) 18-an támogatják. Kik nem 
támogatták? (Szavazás.) 3-an nem támogatták. A bizottság tehát ezt benyújtja. 

Van egy 34 pontos javaslat, kodifikációs pontosításokat tartalmaz. Kérdezem az 
előterjesztőt. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Kérem a bizottságot, hogy támogassa és nyújtsa be a 

módosító indítványt. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr? 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Elnök úr, a tárca egyetért a módosító javaslattal. 

 
ELNÖK: Az előterjesztő és a tárca is támogatja. Hozzászólási szándékot nem jeleznek 

képviselőtársaim. Kérdezem, ki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) 18-an 
támogatják. Ki nem támogatta? (Szavazás.) 2-en. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás 
mellett a bizottság úgy döntött, hogy benyújtja a módosító javaslatot. 

Van egy, a párttörvényre vonatkozó módosító indítvány. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom, és kérem a benyújtását. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

tárcánk egyetért a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: A tárca is egyetért. Kérdezem, van-e hozzászólási szándék. (Nincs 

jelentkező.) Nincs. Kérdezem, ki támogatja a javaslat benyújtását. (Szavazás.) 18-an. Kik nem 
támogatják? (Szavazás.) 2-en. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság 
úgy döntött, hogy benyújtja a javaslatot. 

Van két, a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló bizottsági módosító javaslat. Ezek 
között van vagy lehetséges olyan esetleges koherenciazavar, ami, ha benyújtásra kerül mind a 
kettő, akkor még zárószavazás előtt tisztáznunk kell. 

Kérdezem az előterjesztő álláspontját ezekről. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kérdezem államtitkár urat a tárca álláspontjáról.  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egyetért a tárcánk a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Mindketten támogatják. 
Először a 4 oldalas javaslatról – hozzászólási szándékot nem látván – kérdezem, ki 

támogatja ennek a benyújtását. (Szavazás.) 18-an. Ki nem támogatta? (Szavazás.) 2-en. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság benyújtja a javaslatot. 

Van egy 2 oldalas, ugyanerre vonatkozó javaslat. Hozzászólási szándék nincs. 
Kérdezem, ki támogatja a benyújtását. (Szavazás.) 18-an. Ki nem támogatta? (Szavazás.) 2-en. 
Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság benyújtja a javaslatot. 

A nemzetiségek jogairól szóló törvény módosítására vonatkozó bizottsági módosító 
javaslat következik. Kérdezem az előterjesztő álláspontját. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Igen, támogatjuk. 
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ELNÖK: Mindketten támogatják. Hozzászólási szándék nincs. Kérdezem, ki 
támogatja a benyújtását. (Szavazás.) 18-an. Ki nem támogatta? (Szavazás.) 2-en. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság benyújtja a javaslatot. 

Ezzel ezt a napirendi pontot le is zártuk. 

Egyes házszabályi rendelkezésekről szóló határozati javaslat (H/13253. szám); 
kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása, valamint döntés bizottsági módosító 
javaslat benyújtásáról, első helyen kijelölt bizottságként 

Soron következik az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló H/13253. számú 
határozati javaslat, szintén kapcsolódó módosító javaslatokról, illetve bizottsági módosító 
javaslatokról születik döntés. 

A kapcsolódó módosító javaslatokról 3 pontos ajánlás van előttünk. 
Az 1. pontban Ivády Gábor képviselő úr nyújtott be módosító javaslatot. Kérdezem 

előterjesztőként Gulyás képviselő urat. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, a tárcánk tud tehát álláspontot mondani: nem támogatjuk a módosító javaslatokat. 
 
ELNÖK: Sem az előterjesztő, sem a tárca nem támogatja. Hozzászólási szándék nincs. 

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

A 2. pontban, összefüggésben a 3. ponttal, Ivády Gábor képviselő úr nyújtott be 
módosító indítványt. Kérdezem az előterjesztőt. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Kérdezem a kormányt. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Sem az előterjesztő, sem a tárca nem támogatta a módosító indítványokat. 

Hozzászólási szándék nincs. Kérdezem, ki támogatja a módosító indítványokat. (Szavazás.) 1 
támogató szavazatot kapott. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 

Az ajánláson túl vagyunk. 
Egy bizottsági módosító javaslat benyújtására érkezett indítvány, ez egy 131 pontos 

ajánlás. Kérdezem a benyújtással kapcsolatban az előterjesztő álláspontját. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Támogatja. A tárca álláspontját kérdezem. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Véleményeztük és egyetértünk vele. 
 



- 12 - 

ELNÖK: A tárca is támogatja a benyújtást. Hozzászólási szándékot jelez Ipkovich 
képviselő úr. Képviselő úré a szó. 

 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm. Csak nagyon röviden szeretném 

megjegyezni, hogy a magam részéről nagy örömmel vettem ezt az előterjesztést. Nekem ez 
azt üzeni, hogy a Fidesz azzal számol, hogy elveszíti a törvényalkotó többségét, és úgy tűnik, 
hogy viszont abban bízik, hogy meg tudja akadályozni a törvényalkotást.  

Egy kicsit egyfajta kapuzárás előtti pániknak tartom én, hogy most, ebben a 
pillanatban akarnak házszabályt alkotni a következő Országgyűlés részére. Szeretném 
megnyugtatni a bizottságot, hogy ez nagyon rövid életű házszabály lesz. Nyilvánvaló, hogy az 
újonnan alakuló Országgyűlés első intézkedései közé fog tartozni, hogy ezt hatályon kívül 
fogja helyezni. Ezért különösebben túl sok szót nem kívánok erre a dologra vesztegetni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Van-e egyéb hozzászólási szándék? (Nincs.) Nincs. Kérdezem, ki támogatja 

a bizottsági módosító javaslat benyújtását. (Szavazás.) 18-an. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
3-an nem támogatják. A bizottság tehát úgy döntött, hogy rövid vagy hosszú időre, de 
mindenképpen benyújtja ezt a módosító javaslatot. 

Ezzel ezt a napirendi pontot le is zártuk. 

A bizalmi vagyonkezelőkr ől és tevékenységük szabályairól szóló törvényjavaslat 
(T/13218. szám); döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról 

Soron következik a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 
T/13218. számú törvényjavaslat. 

Van egy 58 pontos bizottsági módosító javaslat. Kérdezem a tárca álláspontját ennek a 
benyújtásáról. 

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

Elnök úr, a tárcánk támogatja, hogy a bizottság nyújtsa be a törvényhez a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Ha jól látom, Ipkovich képviselő úr 

kért szót. Parancsoljon, képviselő úr! 
 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Inkább csak kérdésem lenne, igen tisztelt elnök 

úr, köszönöm a szót. A 70. § szabályoz egy olyan kérdést, amely azt mondja, hogy nem lép 
hatályba a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről szóló… s a többi, bekezdése. Miért nem? Tehát a 70. §, amely egy 
hatálybalépést halaszt el, az a kérdésem, hogy miért halasztja el. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr jelezte, hogy válaszol a kérdésre. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, én az előzményekről tudok beszámolni. Ez az a törvény, amely az úgynevezett 
biztonsági matricát írja elő az okiratokon az ügyvédi törvényben. Az Országos Ügyvédi 
Kamara jelezte, hogy az eredeti hatálybalépés időpontjára, tehát 2014. május 1-jére nem 
állnak készen az úgynevezett biztonsági matrica bevezetésének a feltételei. Ezért a 
bizottsággal egyetértünk, hogy ezt az időpontot 2014. november 1-jére halassza el az 
Országgyűlés, és ’14. november 1-jétől kellene a földforgalmi szerződéseken alkalmazni a 
matricát, 2015. január 1-jétől pedig, úgy, ahogy az eredeti törvény előírta, egységesen minden 
okiratra kiterjedne ennek a biztonsági matricának az alkalmazása. Tehát ’14. november 1-jétől 
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a földforgalommal összefüggő szerződésekre, ’15. január1-jétől pedig már minden 
szerződésre. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, ki támogatja a módosító 

indítvány benyújtását. (Szavazás.) 18-an. Kik nem támogatják. (Szavazás.) 3-an nem 
támogatják. A bizottság tehát benyújtja a módosító javaslatot. 

Vejkey képviselő úr Rubovszky György képviselő urat helyettesíti. 

Döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről 

a) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/13267. szám) 

Képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről szól a következő napirendi 
pont. 

Az első a választási eljárásról szóló T/13267. számú törvényjavaslat, Molnár Csaba és 
képviselőtársai nyújtották be az indítványt. Ha jól látom, az előterjesztőket nem képviseli 
senki.  

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Kérdezem, van-e hozzászólási szándék. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, kérdezem, ki 
támogatja a T/13267. számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét. (Szavazás.) 2-en 
támogatják, a bizottság tehát nem vette tárgysorozatba. 

b) A korrupció elleni hatékonyabb fellépéshez szükséges egyes törvénymódosításokról 
szóló törvényjavaslat (T/13316. szám) 

Következik a korrupció elleni hatékonyabb fellépéshez szükséges egyes 
törvénymódosításokról szóló T/13316. számú törvényjavaslat, Karácsony Gergely képviselő 
úr önálló indítványa. Az előterjesztő nincs jelen. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Kérdezem, van-e hozzászólási szándék. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, kérdezem, ki 
támogatja a tárgysorozatba-vételt. (Szavazás.) 3-an támogatják. A bizottság tehát nem vette 
tárgysorozatba a T/13316. számú indítványt. 

c) Egyes törvényeknek az országgyűlési képviselők és a politikai vezetők 
kompetenciafejlesztését célzó módosításáról szóló törvényjavaslat (T/13437. szám) 

Következik Szabó Timea indítványa T/13437. számon, egyes törvényeknek az 
országgyűlési képviselők és a politikai vezetők kompetenciafejlesztését célzó módosításáról 
szóló törvényjavaslat. Előterjesztő ehhez a napirendi ponthoz sem érkezett. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Kérdezem, van-e hozzászólási szándék. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, kérdezem, ki 
támogatja a tárgysorozatba-vételt. (Szavazás.) 2-en támogatják. A bizottság tehát nem vette 
tárgysorozatba a T/13437. számú indítványt. 
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d) A társadalom igazságérzetét sértő állami vezetői jutalmazás megakadályozásáról 
szóló törvényjavaslat (T/13441. szám) 

Soron következik a társadalom igazságérzetét sértő állami vezetői jutalmazás 
megakadályozásáról szóló T/13441. számú törvényjavaslat, Dorosz Dávid képviselő úr 
indítványa. Szintén nincs jelen az előterjesztő. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Kérdezem, van-e hozzászólási szándék. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, kérdezem, ki 
támogatja a tárgysorozatba-vételt. (Szavazás.) 2-en támogatják. A bizottság tehát nem vette 
tárgysorozatba a T/13441. számú indítványt. 

e) Az elmúlt rendszerhez kötődő egyes társadalmi szervezetek valós 
vagyonelszámoltatásáról szóló törvényjavaslat (T/13452. szám) 

Következik az elmúlt rendszerhez kötődő egyes társadalmi szervezetek valós 
vagyonelszámoltatásáról szóló T/13452. számú törvényjavaslat, Gaudi-Nagy Tamás képviselő 
úr indítványa. Képviselő úr nincs jelen mint előterjesztő. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Kérdezem, van-e hozzászólási szándék. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, kérdezem, ki 
támogatja a tárgysorozatba-vételt. (Szavazás.) 1 támogató szavazatot kapott. A bizottság tehát 
nem vette tárgysorozatba a T/13452. számú törvényjavaslatot. 

f) A pártok részére nyújtott állami források visszafizetésének elmulasztásával 
kapcsolatos jogkövetkezményekről szóló törvényjavaslat (T/13495. szám) 

Következik a pártok részére nyújtott állami források visszafizetésének elmulasztásával 
kapcsolatos jogkövetkezményekről szóló T/13495. számú törvényjavaslat, Vona Gábor és 
Szilágyi György képviselők indítványa. Előterjesztő nincs jelen. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Kérdezem, van-e hozzászólási szándék. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, kérdezem, ki 
támogatja a tárgysorozatba-vételt. (Szavazás.) 1 támogató szavazatot kapott. A bizottság tehát 
nem vette tárgysorozatba a T/13495. számú törvényjavaslatot. 

Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. 

A Jobbik képviselőcsoportjának megkeresése dr. Ujhelyi István ülésvezető elnök 2013. 
november 20-i ülésvezetése tárgyában (AIB/145/2013.); állásfoglalás kialakítása az 
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 61. §-a szerinti eljárásban 

Következik a Jobbik képviselőcsoportjának megkeresése dr. Ujhelyi István ülésvezető 
elnök 2013. november 20-i ülésvezetése tárgyában. Állásfoglalás kialakítása érdekében 
érkezett hozzánk ez az indítvány. A tervezetet képviselőtársaim ismerik, ennek vitáját nyitom 
meg. 

Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, 
kérdezem, ki az, aki egyetért az állásfoglalásban foglaltakkal. (Szavazás.) 20-an értenek egyet. 
Ki nem támogatta? (Szavazás.) 1 nem szavazat mellett a bizottság az állásfoglalással egyetért. 

Egyebek 

„Egyebekben” szeretném tájékoztatni képviselőtársaimat, hogy nem tudom 
tájékoztatni arról a bizottságot (Derültség.), hogy mikor várható még bizottsági ülés. De 
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biztos vagyok benne, hogy azért nem ez volt még a ciklusban az utolsó alkotmányügyi 
bizottsági ülés, hanem a héten vagy a jövő héten kell még tartanunk ülést. 

Van-e „egyebekben” bárkinek bármilyen hozzászólási szándéka? (Nincs jelentkező.) 
Ha nincs, akkor még egyszer megköszönöm, hogy ilyen reggeli órán tudtunk találkozni. 

Mindenkinek szép napot és jó munkát kívánok! Az ülést berekesztem. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 30 perc)  
  

Dr. Cser-Palkovics András 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


