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2. a) A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX.  
 törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/8196. szám)  
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b) Az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2011. évi 
 költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről (T/8196/1. szám)  
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vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7710. szám)  
(Lendvai Ildikó és Nyakó István (MSZP) képviselők önálló indítványa) 

 

4. Egyebek 

 

 



- 4 - 

Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Lukács Tamás (KDNP), a bizottság elnöke  
 
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Szabó Timea (LMP), a bizottság alelnöke  
Csöbör Katalin (Fidesz)  
Ékes Ilona (Fidesz)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz)  
Wittner Mária (Fidesz)  
Lendvai Ildikó (MSZP)  
Kulcsár Gergely (Jobbik)  
Zagyva György Gyula (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Berényi László (Fidesz) dr. Gulyás Gergelynek (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz) Csöbör Katalinnak (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz) Ékes Ilonának (Fidesz)  
Kővári János (Fidesz) Kőszegi Zoltánnak (Fidesz)  
Kubatov Gábor (Fidesz) Wittner Máriának (Fidesz)  
Varga László (KDNP) dr. Lukács Tamásnak (KDNP)  
Nyakó István (MSZP) Lendvai Ildikónak (MSZP)  
 



- 5 - 

 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Koleszár Katalin főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Ferencz Katalin Zsuzsanna számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék)  
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Székely László miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Jeney Orsolya helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Gáspár Levente osztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma, Egyházi, 
Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság) 

Megjelentek 
 
Dr. Vékás Lajos professzor (ELTE Állam- és Jogtudományi Kar)  
Dr. Mekis Viktória közigazgatási tanácsadó osztályvezető (Emberi 
Erőforrások Minisztériuma, Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi 
Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság)  
Dr. Nemes András (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) szakmai 
főtanácsadó  
Dancsóné Kuron Ildikó számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék)  
Dr. Boros Zsuzsa Barbara szakmai tanácsadó (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
László Imre jogi referens  
 



- 6 - 

 

 (Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 38 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm megjelent képviselőtársaimat és meghívott 
vendégeinket. A bizottsági ülést megnyitom. Bejelentem, hogy Demeter Zoltánt Csöbör 
Katalin, Gajda Róbertet Ékes Ilona, Kővári Jánost Kőszegi Zoltán, Kubatov Gábort Wittner 
Mária, Varga Lászlót Lukács Tamás, Nyakó Istvánt pedig Lendvai Ildikó helyettesíti. 
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  

A napirend kiegészítésére nem érkezett javaslat. Egy cserét javasolok a kiküldött 
napirendi javaslathoz képest: az 1. és a 2. napirendi pont tárgyalását cseréljük fel. Ki fogadja 
el a napirendi javaslatot ezzel a változtatással? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 13 
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.  

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/8196. szám)   
(Általános vita)   
Az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetése 
végrehajtásának ellenőrzéséről (T/8196/1. szám) 

1. napirendi pontunk a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi 
CLXIX. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat, valamint az Állami Számvevőszék 
jelentése a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről. 
Szeretettel köszöntöm Koleszár Katalin főosztályvezető-helyettes asszonyt az NGM-ből és 
Ferencz Katalin Zsuzsanna számvevő tanácsos asszonyt az Állami Számvevőszéktől. 
Kérdezem, hogy mit tartalmaz a beszámoló a bizottság hatáskörébe és illetékességébe tartozó 
kérdésekről, illetve a végrehajtás ellenőrzéséről. Főosztályvezető-helyettes asszonyé a szó.  

Dr. Koleszár Katalin főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
tájékozatója 

KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy általánosságban is mondjak néhány mondatot a 
bizottság hatáskörébe tartozó témákról. A költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot 
az államháztartási törvény előírásainak megfelelően a kormány augusztus 31-ig benyújtotta az 
Országgyűlés részére, és ezt megelőzően két hónappal átadta az Állami Számvevőszéknek. A 
törvényjavaslat rendelkezik a 2011. évi költségvetés finanszírozásáról, a végrehajtás 
szabályaival összefüggő kérdésekről és tárgyalja az államadósság kezelését.  

Mondanék néhány szót a gazdaságpolitika fő vonásairól. A kormány 2011-ben 
folytatta a strukturális problémák megoldását, amit a Széll Kálmán-tervben is ismertetett. A 
magas államadósság, a romló versenyképesség és a növekedési nehézségek kezelése 
érdekében a Széll Kálmán-terv fő prioritása az államadósság rátájának visszaszorítása, a 
növekedési potenciál, ezen belül kiemelten a munkaerő-piaci aktivitás krónikusan alacsony 
szintjének a növelése volt. Ennek érdekében több intézkedést hozott a kormány, amelyek 
feltétlenül szükségesek voltak a magyar gazdaság és társadalom átfogó megújításához, 
versenyképessége fokozásához.  

A 2011. évi költségvetés-politika kiemelt feladata volt, hogy az államot a közérdek 
szolgálatába állítsa. E prioritás mellett 2011 márciusában meghirdetésre került a Széll 
Kálmán-terv, amely nem a strukturális alapok, hanem a költségvetés kiadási oldalát javító 
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intézkedések bevezetését irányozta elő, melyek egyrészt már középtávon érezhető növekedési 
területet eredményeznek, másrészt 2012-től kezdődően érdemben hozzájárulnak az 
államháztartási hiány és az államadósság fenntartható módon történő csökkentéséhez.  

Év közben több kormányhatásköri intézkedésre került sor. Első alkalommal 
februárban döntött a kormány egy úgynevezett stabilitási tartalékról, amely mintegy 250 
forint összegű megtakarítási intézkedést foglal magában. Ez részben zárolás, részben bevétel-
befizetési kötelezettség, kiadási megtakarítás volt. A 2011. évi költségvetési törvény 
módosításával az alkotmányos fejezetekre is kiterjesztetten tartalékképzést írt elő a 
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapra, továbbá többletbefizetést a saját 
bevételből gazdálkodó szervezetek számára. A zárolások később törlésre kerültek. 2011 
szeptemberében további összesen 100 milliárd forintot kitevő egyensúlyjavító intézkedésekről 
döntött a kormány. Ez közbeszerzési tilalomról, zárolásról, az adóbeszedési hatékonyság 
javításáról, játékadó- és jövedékiadó-emelésről, továbbá többlet osztalékbevétel előírásáról 
szólt. Mindezek az intézkedések hozzájárultak ahhoz, hogy a bruttó hazai össztermék 2011-
ben 1,6 százalékkal növekedett, illetve a nem tervezett egyszeri tételek nélküli uniós 
módszertan szerinti hiány a kormány által kitűzött 2,94 százalékos GDP-arányos mérték alatt, 
a GDP 2,43 százalékában alakult.  

Engedjenek meg még néhány szót az Állami Számvevőszékkel való 
együttműködésünkről is. Az államháztartási törvényben előírt határidők megtartása mellett a 
Számvevőszék részére biztosítottuk a törvényjavaslat ellenőrzését helyszíni ellenőrzéssel is és 
folyamatos egyeztetéssel is. A többszörösen megtartott szakértői megbeszélések 
eredményeképpen a véleménykülönbségek jelentős részét sikerült feloldani, és a 
Számvevőszék a jelentésében is megállapította, hogy a 2011. évi költségvetés végrehajtása a 
jogszabályi előírásoknak megfelel, a feltárt hibák a zárszámadás megbízhatóságát nem 
befolyásolták. Az Állami Számvevőszék javaslataira az érintettek természetesen intézkedési 
tervet készítenek.  

Ami a bizottság feladatkörét érintő speciális rész, az a normaszöveg 25. §-ában 
szereplő egyházi kiegészítő támogatások elszámolása, részben a 2011. évi elszámolások a 
szociális és közoktatási területen, részben pedig a 2006. évi 2 milliárd forintos elmaradás 
teljesítése, továbbá az egyházi ingatlanjáradék-kifizetési kötelezettség elszámolása.  

Köszönöm szépen a figyelmüket, és kérem a tisztelt bizottságot, hogy az általános 
vitára való alkalmasságot támogassa.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót az Állami Számvevőszék 

képviselőjének.  

Ferencz Katalin Zsuzsanna számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék) tájékoztatója 

FERENCZ KATALIN ZSUZSANNA számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az Állami Számvevőszék elvégezte a Magyar 
Köztársaság 2011. évi költségvetése végrehajtásáról szóló törvényjavaslat ellenőrzését. 
Értékelte annak megbízhatóságát, valamint azt, hogy a költségvetési törvény végrehajtása 
törvényesen és szabályszerűen valósult-e meg.  

A 2011. évi zárszámadás ellenőrzése lefedte a központi költségvetés bevételi 
főösszegének 96 százalékát, illetve kiadási költségének a 91 százalékát. Ennek érdekében 81 
intézménynél végeztünk helyszíni ellenőrzést, valamint a költségvetés kiadási és bevételi 
előirányzatait minősítettük. A lefedettség javulásához hozzájárult, hogy a Belügyminisztérium 
35 intézményét is bevontuk az ellenőrzésbe, valamint hét külön ellenőrzés keretében 
elvégeztük további 13 költségvetési szerv beszámolójának a minősítését.  

A zárszámadás ellenőrzéséhez további két ellenőrzés kapcsolódott, a belső kontroll és 
belső ellenőrzés szabályszerűségének ellenőrzése a zárszámadási ellenőrzésbe bevont 
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központi költségvetési intézményeknél, valamint a 2011. évi költségvetés fejezeti kezelési 
előirányzatai tervezésének és évközi módosításainak ellenőrzése, amelyekről külön jelentés 
készült. Változás volt továbbá a korábbi évekhez képest, hogy a Nyugdíjbiztosítási Alap 
beszámolóját az Áht. előírása alapján nem könyvvizsgáló, hanem az ÁSZ minősítette.  

A következőkben az ellenőrzés egyes területeit kiemelve az ÁSZ-jelentés főbb 
megállapításaira szeretném felhívni a bizottság figyelmét. A központi költségvetés 
legjelentősebb bevételei, az adók és adójellegű bevételek összességében alulteljesültek. Az 
ÁSZ a 2011. évi költségvetés véleményezése során értékelte az adóbevételi előirányzat 
teljesíthetőségét, amely a jelen ellenőrzésünk tapasztalatai alapján 98,7 százalékban 
realizálódott, döntően a makrogazdasági folyamatok tervezettnél kedvezőtlenebb alakulása 
miatt.  

Fontos megemlíteni, hogy a 2007-2013-as időszak uniós operatív programjaira a 2011 
végéig teljesített összes kötelezettségvállalás elmaradt az időarányostól, a hazánk számára 
rendelkezésre álló keret 66 százalékát érte el. Az operatív programokra teljesített kifizetések 
az időarányostól még jelentősebben elmaradtak, azok a teljes keret 28,3 százalékát érték, 
emiatt több operatív program esetében magas a forrásvesztés kockázata.  

Az elkülönített állami pénzalapok egyenlege a tervezettnél kedvezőbben alakult, a 
többlet 69,7 milliárd forint lett. Ennek elsődleges oka az egyes alapoknál végrehajtott zárolás 
volt. Az Egészségbiztosítási Alap hiánya 83,4 milliárd forint volt, a Nyugdíjbiztosítási 
Alapnál a magán-nyugdíjpénztárakból átvett vagyon értékesítéséből származó bevétel 
biztosította, hogy a hiány csupán 0,2 milliárd forint lett.  

A 2011-ben meghirdetett Széll Kálmán-terv alapján végrehajtott intézkedések döntő 
többségének költségvetési hatása 2012-ben várható. A 2012. január 1-jéig határidős húsz 
programból tizennégyet teljes körűen, hármat részben hajtottak végre. A határidőcsúszással 
érintett súlyponti területek közé tartozott a rokkantsági nyugdíjak rendszerének 
felülvizsgálata, a közösségi közlekedés átalakítására vonatkozó intézkedések megtétele.  

Az ÁSZ az elmúlt évek ellenőrzési tapasztalataival egyezően ismételten 
megállapította, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék felhasználása 
nem volt teljes körűen összhangban a jogszabályban foglaltakkal. A 93,4 milliárd forint 
előirányzat 20,8 százalékának átcsoportosítása a fejezetek olyan többlet forrásigényét 
elégítette ki, ami előre valószínűsíthető, tervezhető volt.  

A kormány az államháztartási egyensúly megteremtése érdekében összességében 
214,2 milliárd forintot zárolt, emellett beszerzési és szerződéskötési tilalmat rendelt el, 
befizetési, tartalék-, illetve maradványképzési kötelezettséget írt elő. A zárolt összegeket 
véglegesen elvonták, a képzett tartalékok felhasználását az Országgyűlés nem engedélyezte. 
A zárolások közel 60 százaléka az intézményi kört, 40 százaléka a fejezeti kezelésű 
előirányzatokat érintette. A zárolások tovább súlyosbították a magas tartozásállománnyal 
rendelkező intézmények gazdálkodását. Évek óta megfigyelhető tendencia, hogy a 
mindenkori kormányzat intézkedései egyre nagyobb összegű maradvány képződését idézik 
elő a minisztériumoknál és intézményeiknél. A maradvány összege 2011-ben 556,4 milliárd 
forint volt.  

Az államháztartás központi alrendszerének elszámolásait az ÁSZ a következők szerint 
minősítette. A nemzetgazdasági elszámolásokat a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek 
és kiadások, valamint a lakástámogatások kivételével, amelyeket korlátozott minősítéssel 
láttunk el, megbízhatónak minősítettük. A központi alrendszerhez tartozó beszámolók 
színvonala jelentős javulást mutat, ideértve a fejezetek igazgatási címeit és a fejezeti kezelésű 
előirányzatok beszámolóit, amelyek két beszámoló kivételével elfogadó minősítést kaptak. 
Figyelemfelhívó megjegyzéssel egészítettük ki kilenc költségvetési szerv, illetve fejezeti 
kezelésű előirányzat beszámolóját. Elutasító véleményt az uniós fejlesztések fejezeti kezelésű 
előirányzatainak 2011. évi összesített beszámolója, korlátozott záradékot a Nemzeti 
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Fejlesztési Ügynökség beszámolója kapott. Az elkülönített állami pénzalapok és az 
Egészségbiztosítási Alap beszámolóit a könyvvizsgáló, a Nyugdíjbiztosítási Alap konszolidált 
beszámolóját az ÁSZ látta el elfogadó véleménnyel. Figyelemfelhívó megjegyzést fűztünk a 
Nyugdíjbiztosítási Alap konszolidált beszámolójához, a működési és az ellátási beszámolók 
ellenőrzése során feltárt hibák és hiányosságok miatt.  

Jelentésünkben – a korábbiaktól eltérően – strukturált, összevont javaslatokat tettünk. 
A megállapításokat érintően az Állami Számvevőszék elnöke figyelemfelhívó levéllel kereste 
meg az érintett intézmények vezetőit. Az intézkedések megtételére az új ÁSZ-törvény 
megfelelő garanciát nyújt. Köszönöm szépen a figyelmüket.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül az elhangzottak 

és a kiküldött anyag ismeretében kinek van kérdése, észrevétele. Kőszegi Zoltán képviselő úr!  

Kérdések, válaszok 

KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Az ÁSZ beszámolója szerint kilenc állami szervnél 
tapasztaltak hiányosságokat. Lehetne tudni, hogy melyek ezek az állami szervek?  

Az NFÜ beszámolója korlátozott záradékot kapott. Miért?  
 
FERENCZ KATALIN ZSUZSANNA számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék): A 

jelentésünk 53. oldalán találhatók a minősítések, s ott pontosan fel van sorolva, hogy ki miért 
kapott olyan minősítést, amilyet. Figyelemfelhívó megjegyzéssel egészítettük ki a BM, az 
NGM és az NEFMI fejezetek igazgatási címe, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatai 
beszámolóit, a VM és az NFM fejezetek igazgatási címe, valamint a KIM és KüM fejezeti 
kezelésű előirányzatai, továbbá az SZTNH és a MEH intézményei beszámolóit.  

 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Az NFÜ-nél miért?  
 
FERENCZ KATALIN ZSUZSANNA számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék): Az 

NFÜ-nél az előző évi hibák nem voltak teljes körűen kijavítva. Ezek főleg számviteli és 
értékelési hibák voltak.  

 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Ha jól értem, ezek konkrétan nem befolyásolhatták azt, 

hogy az európai uniós pénzek lehívása nem olyan sikeres, mint ahogy azt szerettük volna.  
 
FERENCZ KATALIN ZSUZSANNA számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék): 

Nem. Ezt a kettőt külön kezeljük a jelentésben.  
 
ELNÖK: Van-e még kérdés, észrevétel, megjegyzés? (Nincs jelentkező.) Ha nincs 

szavazni fogunk.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot? (12) Ki nem tartja általános 
vitára alkalmasnak? (0) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság általános vitára 
alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot.  

Írásbeli jelentés készül a költségvetési bizottságnak.  
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A Polgári törvénykönyvről szóló törvényjavaslat (T/7971. szám)   
(Általános vita) 

2. napirendi pontunk a Polgári törvénykönyvről szóló T/7971. számú törvényjavaslat. 
Szeretettel köszöntöm Répássy Róbert államtitkár urat, dr. Székely László miniszteri biztos 
urat és dr. Jeney Orsolya helyettes államtitkár asszonyt. Megadom a szót államtitkár úrnak.  

Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) szóbeli 
kiegészítése 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A Polgári törvénykönyv az egyik legfontosabb 
törvényünk, jelentőségét nehezen lehetne kifejezni és ecsetelni. Hadd mondjam én is azt, amit 
tegnap Vékás Lajos professzor úr mondott az alkotmányügyi bizottságban: ez lesz az első 
demokratikus körülmények között elfogadott Polgári törvénykönyve Magyarországnak, 
hiszen az 1959. évi IV. törvény minden jogi vagy szakmai előnye ellenére mégiscsak egy 
magántulajdon nélküli magánjogi kódex volt. Így fogalmazott a professzor úr, és ez nagyon 
jól jellemzi a helyzetet.  

Az új Polgári törvénykönyv tervezete több mint egy évtizede készül. Ennek előzménye 
a 2009. évi CXX. törvény, amit az Országgyűlés ugyan elfogadott, de hatályba soha nem 
lépett. A 2010. évi választásokon felhatalmazást kapott kormány az első döntései között, 
2010. június 10-én a Polgári törvénykönyv kodifikációjára felkérte a Polgári Jogi 
Kodifikációs Szerkesztőbizottságot, a kodifikációs munka vezetésére pedig Vékás Lajos 
professzor urat kérte fel. A Polgári Jogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság a polgári jogi 
kodifikációs főbizottság részére elkészítette a törvénytervezetet. Részt vett a munkában az 
úgynevezett Polgári Jogi Szakmai Bizottság is.  

A törvénykönyv tervezetét 2011 decemberében adta át a szerkesztőbizottság a 
főbizottságnak, és 2012. február 3-án került először a kormány elé, a kormány pedig úgy 
döntött, hogy a szerkesztőbizottság tervezete alapján kezdődjön mega szakmai, társadalmi és 
nem utolsósorban közigazgatási egyeztetés. Március-áprilisban folytak le az egyeztetések. 
Nagyon sok írásbeli észrevétel érkezett a civilektől. A minisztérium ezeket feldolgozta, a 
véleményeket összegyűjtő összefoglaló megtalálható a kormány honlapján. A civil, szakmai 
és állami szervezetek részére három témakörben tematikus egyeztetést tartottunk, így külön 
tematikus egyeztetésre került sor a szűkebben a bizottság hatáskörébe tartozó kérdésekben is, 
úgymint az ember mint jogalany tekintetében, valamint a családjogi kérdésekben. Ezenkívül 
néhány szervezettel kétoldalú egyeztetéseket is folytattak a kormány és a szerkesztőbizottság 
képviselői. Tehát egy nagyon alapos egyeztetés után került az Országgyűlés elé a 
törvényjavaslat.  

A kormány a tervezet benyújtása előtt két alkalommal, a júniusi és a júliusi ülésén is 
foglalkozott a tárgyalás módjával, és arra a döntésre jutott, hogy a szerkesztőbizottság 
tervezetét, tehát a tudományos művet változatlan formában terjeszti az Országgyűlés elé. A 
kormány úgy ítélte meg, hogy ezt a művet önmagában ismerje meg az Országgyűlés, és 
önmagában erről a műről folytassa le a vitát. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a 
kormány minden tekintetben kritika nélkülinek találta a munkát, de a minisztériumok kritikái 
mindenképpen hátrébb sorolódtak ebben a folyamatban, és elsődleges szempont volt, hogy a 
tisztelt Ház ismerje meg azt a tudományos munkát, amit a szerkesztőbizottság végzett.  

Ezek után azt kérem önöktől, hogy hallgassák meg Székely László miniszteri biztos 
urat, aki a bizottság feladat- és hatáskörébe tartozó közvetlen kérdésekről, valamint 
részletkérdésekről is be fog számolni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miniszteri biztos úr, öné a szó.  
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Dr. Székely László miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
tájékozatója 

DR. SZÉKELY LÁSZLÓ miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Előzetesen megpróbáltuk kitalálni, hogy 
melyek lehetnek azok a kérdések, amelyek leginkább a bizottság kompetenciájába vágnak. Ha 
megengedik, erről szólnék néhány szót.  

A tervezet az ember jogképessége tekintetében semmilyen változást nem kíván 
végrehajtani, továbbra is fenntartja azt az elvet, hogy az ember jogképessége egyenlő, 
általános és feltétlen, és értelemszerűen nem kíván változtatni azon sem, hogy ez a 
jogképesség a fogamzással kezdődik és a biológiai halállal szűnik meg. Ahol a tervezet a 
fennálló és hatályos szabályokhoz képest jelentősebb változtatásokat képzel el, az az ember 
cselekvőképességére vonatkozó szabályanyag. A kódex szerkezete ebben a fejezetben 
lényegében nem változik, külön tárgyalja a kiskorúság miatt cselekvőképtelenek, illetve a 
nagykorú korlátozott vagy belátási képesség hiányában szenvedő személyek gondnokságának 
a szabályait. Ez lényegében megfelel a 2001-es idevonatkozó Ptk.-novellának, tehát a jelenleg 
hatályos szabályoknak.  

Elnevezésében viszont változtatni kíván a kódex, nagykorúak cselekvőképességének a 
korlátozása esetén részleges és teljes korlátozásról fog szólni. Nem szómágia az, amit ki akar 
fejezni ez a módosítás, sokkal inkább arra gondolunk, hogy a cselekvőképességet kizáró 
gondnokságnak kétségkívül van némi megbélyegző jellege, és úgy gondoljuk, hogy a 
fogyatékkal élők társadalmi elfogadottságát a nyelv is fejezze ki. Gondoljanak például a 
„törvénytelen gyermek” fogalmára, ami 1945 előtt egy megbélyegző címke volt, ha viszont 
ma azt mondjuk, hogy „házasságon kívül született gyermek”, akkor ennek semmilyen negatív 
tartalma nincs, s tegyük hozzá, hogy tavaly a gyermekek 41 százaléka született házasságon 
kívüli kapcsolatból. Ez is mutatja, hogy ez teljesen elfogadottá vált a társadalom számára. 
Valami ilyen célkitűzés vezetett minket akkor, amikor a terminológiát változtatva 
cselekvőképességet részlegesen korlátozó, illetve cselekvőképességet teljesen korlátozó 
gondnokságról beszélünk.  

A legfontosabb változás az, hogy a tervezet megszünteti a cselekvőképességet 
korlátozó gondnokság általános változatát. Magyarán, a jövőben – ha a tervezetből törvény 
lesz – a cselekvőképesség részleges korlátozása esetén a bíróságnak minden egyes 
ügycsoportra nézve külön-külön kell megállapítania, melyek azok az ügyek, amelyekben a 
belátási képesség csökkenése miatt a képviselő, a gondnok támogatására, beleegyezésére 
szorul az adott jognyilatkozat vonatkozásában. Az tehát nem fordulhat elő, hogy valakinek a 
cselekvőképessége olyan ügyekben is korlátozás alá essen, amelyekkel kapcsolatban a bíróság 
nem győződött meg arról, hogy az adott ügy vonatkozásában szükség van gondnokának a 
közreműködésére.  

Nagyon fontos változás lesz a jövőben az, hogy a cselekvőképességet érintő 
gondnokságra csak akkor kerülhet sor, ha ez megfelel a szükségesség és arányosság 
alkotmányos tesztjének. A törvényjavaslat szövege ezt úgy fejezi ki, hogy csak akkor kerülhet 
sor gondnokság alá helyezésre – legyen az akár teljesen korlátozó vagy részlegesen korlátozó 
–, ha az adott személynek nem pusztán a belátási képessége csökken vagy hiányzik, hanem 
egyéni, társadalmi körülményeire, illetve családi kapcsolataira tekintettel erre szükség van. 
Magyarán, önmagában a cselekvőképesség korlátozottsága vagy hiánya semmilyen 
természetes személy esetében nem eredményezheti a gondnokság alá helyezést, csak akkor, 
ha erre valóban szükség van. Az arányosság követelményét a javaslat azzal kívánja kifejezni, 
hogy a cselekvőképességet érintő gondnokság csak akkor kerülhet alkalmazásra, ha a 
cselekvőképesség érintése nélkül biztosított intézmények – ezekről majd mindjárt szólni 
fogok – nem elegendők az érdekei és a jogai megvédése érdekében. Tehát a fokozatosság és 
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az adott személy egyéni körülményeire szabott támogató, segítő intézmények sokoldalú és 
változatos alkalmazása teszi ezt lehetővé.  

Nagyon fontos változás az, hogy lehetőség nyílik arra is, hogy a bíróság úgynevezett 
támogató személyt jelöljön ki. Pontosabban ezt a gyámhatóság jelöli ki, de a bíróság 
rendelheti el akkor, ha a perben azt érzékeli, hogy a cselekvőképesség korlátozottsága csak 
enyhe fokú, ennek következtében nincs szükség gondnokság alá helyezésre, elegendő az, ha a 
gyámhatóságot értesíti és a gyámhatóság kirendel egy olyan támogató személyt, aki bizalmi 
viszonyban van a cselekvőképességében enyhe fokban korlátozott személlyel, és ő a 
döntésekben támogatni tudja, az ügyei vitelében segítséget tud nyújtani anélkül, hogy ez az 
adott személy cselekvőképességét érintené. Ilyen támogatót egyébként magának az érintettnek 
a kérésére is kirendelhet a gyámhatóság. Ez akkor fordulhat elő, ha a cselekvőképesség 
korlátozottsága miatt per még nem indult az adott ügyben.  

A másik újdonság az előzetes jognyilatkozat intézményének a bevezetése lenne. Ezt 
minden cselekvőképes és nagykorú személy közokiratban, teljes bizonylati magánokiratban, 
amit egy ügyvéd ellenjegyez, vagy pedig személyes megjelenés alapján szóban a 
gyámhatóság előtt teheti meg. Ebben arról rendelkezhet, hogy cselekvőképességének a 
korlátozottsága vagy annak megszűnése esetén ki legyen a gondnoka, egy vagy több személy, 
ki ne legyen a gondnoka, illetve egyes személyi és vagyoni ügyeiben milyen eljárást kövessen 
majd a kijelölt gondnok. Ez egy kvázi élő végrendeletszerű jognyilatkozat lenne. Ennek az 
országos nyilvántartását kell majd megvalósítani a további jogalkotással, s az élő végrendelet 
vagy előzetes jognyilatkozat hatályosulásáról a bíróságnak kell majd gondoskodni akkor, 
amikor a gondnokság alá helyezési per megindul.  

A következő fontos rész, ami önöket érdekelheti ebből a kódexből, a személyhez 
fűződő jogok bizonyos fokú újraszabályozása. Ez azért fontos nekem, mert a személyhez 
fűződő jogok generál klauzulájánál, tehát az általános, mindenre kiterjedő személyhez fűződő 
jogfogalomnál a kódex visszatért az 1928-as magánjogi törvényjavaslat által megfogalmazott 
formulához. Én ezt annyira szeretem, hogy – ha megengedik – idézem is. Ez egy emlékmű a 
kiváló, neves jogtudós elődök előtt, mert ennél gördülékenyebben és lényeglátóbban még 
soha nem sikerült megfogalmazni a személyhez fűződő jogok lényegét. Eszerint „a törvények 
és mások jogai keretei között mindenkinek joga van ahhoz, hogy a személyiségét szabadon 
kibontakoztassa és ebben őt senki ne háborítsa”. Így szólt a ’28-as szöveg. Az elődök iránti 
tiszteletből ezt visszahelyeztük a kódex e részének a bevezető rendelkezései közé. Ez 
lényeges változást nem jelent abban az értelemben, hogy azt értjük alatta, hogy valamennyi 
nevesített és nem nevesített személyhez fűződő jog a törvény védelme alatt áll. Vannak 
fontosabbak, amelyeket külön kiemel a törvény, esetleg részletszabályokkal is alátámaszt, de 
a dolog lényege az, hogy ebből, mint szubszidiárius anyajogból minden védelmi igény 
mindenkor levezethető.  

A személyhez fűződő jogok terén a legnagyobb horderejű változás a nem vagyoni 
kártérítés felváltása a sérelemdíjjal. Ennek az a magyarázata, hogy a nem vagyoni kártérítés 
egy meglehetősen ellentmondásos és hányatott sorsú intézménye volt a magyar magánjognak. 
Az utóbbi évtizedek bírói gyakorlatának a legfontosabb problémája az volt, hogy nem tudott 
megbirkózni azzal, hogy ha személyiségi jogsértés esetén a felperes nem tudott valamifajta 
hátrányt bizonyítani, akkor jár-e vagy nem jár neki nem vagyoni kártérítés. Az immateriális 
erkölcsi értékek sérelmével – tehát nem testiépség-károsodással – járó személyiségi 
jogsértésekre gondoljanak, mint a jó hírnév megsértésére vagy becsületsértésre, ahol nagyon 
nehéz kimutatni a hátrány jelenlétét. Ha a hallgatók valótlanul azt terjesztik rólam az 
egyetemen, hogy ittasan szoktam előadást tartani – nagyon sok rossz tulajdonságom van, de 
ez nem szokott előfordulni –, akkor ha én egy rinocéroszbőrrel bíró pszichével rendelkezem, 
ez lepereg rólam és azt mondom nekik, nem baj, barátocskáim, majd eljöttök vizsgázni és 
akkor rendezzük ezt a problémát, viszont ha egy mimózalelkű ember vagyok, akkor hetekig 
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fognak ápolni a zárt osztályon, összeomlik a személyiségem, vizelettartási problémáim 
lesznek és más pszichoszomatikus tüneteket fogok produkálni. Az egyik emberre így, a 
másikra meg másként hatnak ezek a sérelmek. A bírói gyakorlat ezzel nem tudott 
megbirkózni, és a bírói gyakorlat többséget képviselő vonulata megkövetelte a 
pszichoszomatikus tünetek bizonyítását, ami a felperesekre nézve nem egyszer borzasztóan 
megalázó procedúrát jelentett, hiszen nyilvános tárgyaláson kellett feltárni olyan tüneteket, 
amelyeket próbáltam önöknek példaként bemutatni. Végül ez diszfunkcionálissá és nagyon 
rossz gyakorlattá vált.  

A sérelemdíj intézménye ezt a gordiuszi csomót szeretné elvágni. Nevezetesen azzal a 
megoldással, hogy bár itt egy szubjektív szankcióról van szó, ahol a felelős személyre nézve a 
kimentés, a deliktuális felelősség szabályait kell alkalmazni, de egy óriási különbséggel, 
nevezetesen a sérelemdíj megállapításának nem feltétele az, hogy a felperes köteles lenne 
valamifajta hátrányt kimutatni. Tehát nem vagyoni kártérítés akkor is járhat, ha nem jár 
effektíve bizonyított hátránnyal a jogsértés, de ha ilyen hátrány van – mert miért ne lehetne –, 
és ezt bizonyítja a felperes, akkor az majd a sérelemdíj mértékében tükröztethető.  

Anélkül, hogy tovább rabolnám az idejüket, azt mondom inkább, hogy állok 
rendelkezésre bármilyen kérdés megválaszolására. Ha bonyolult családjogi problémák 
merülnének fel, akkor a jelen lévő felkészült kollégáim fognak válaszolni. Ennyit tudok 
nagyvonalakban és dióhéjban elmondani azokról a részekről, amelyek – gondolom – önöket a 
leginkább érdeklik. Köszönöm a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjainak adom meg a szót, elsőként Lendvai 

Ildikó képviselő asszonynak. Parancsoljon!  

Kérdések, megjegyzések, válaszok 

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Először is szeretném megnyugtatni 
biztos urat, hogy nem fogok visszaélni az ellenzéki szereppel és nem fogom szándékosan 
félreérteni a szavait. Isten bizony sehol se fogom mondani, hogy biztos úr ittasan tájékoztatta 
a bizottságot, nem beszélve ennek felmerülő egészségügyi következményeiről. Jól értettem a 
példát, s annál is kevésbé volna ilyen hajlandóságom, mert azt ellenzéki oldalról is el kell 
ismerni – már csak a munka folyamatossága és kiterjedtsége miatt is –, hogy egy nagyon 
alapos szakmai munka nyomán került elénk ez az anyag. Éppen ezért megszavazzuk a vitára 
való alkalmasságot, ami nem jelenti azt, hogy nincsenek bizonyos kérdéseink vagy akár 
kifogásaink. A valódi aggodalmam inkább azzal kapcsolatos – de hát a puding próbája az 
evés, a törvény próbája meg az, hogy elfogadják –, hogy hogyan is áll majd a kormány ehhez, 
hiszen értem én, hogy ez egy mű, amit jó megismerni, ezzel egyet is értek, de azért mégiscsak 
egy törvényjavaslat, amivel kérdés, hogy mi fog történni. Éppen ezért szeretnék néhány 
kérdést feltenni és megjegyzést megfogalmazni.  

Először a kérdések. A szöveg a korábban bevett „közszereplő” fogalma helyett a 
„közéleti szereplő” fogalmát használja ott, ahol arról van szó, hogy bizonyos dolgokat tűrni 
kell a közszereplőnek vagy közéleti szereplőnek. Kérdezem, hogy jelent-e ez különbséget a 
kategóriákban, egyáltalán mi ennek az oka.  

Az Alkotmánybíróság felfüggesztette a korábbi családvédelmi törvény egy pontjának 
érvényesülését, amely az örökösödési ügyekben ütközött a most hatályban lévő Ptk.-val. Én 
úgy látom, hogy ezzel is ütközik. Kérdezem, hogy itt megmaradt-e a kérdőjel, a probléma, 
vagy nem. Nem mintha módosító javaslattal nem lehetne ezen segíteni, csak arra vagyok 
kíváncsi, hogy hogyan kell érteni az alapszöveget.  

A harmadik kérdés valószínűleg inkább államtitkár urat illeti. Jól érzékelem-e, hogy 
mivel a Ptk. előkészítésével párhuzamosan gőzerővel folyt egy másfajta törvényhozás – 
mintha a kelleténél még nagyobb erővel is –, mintha mindaz, ami most a Ptk.-javaslat szerint 
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jegyzői hatáskörbe kerül, legalábbis kérdőjel volna, hogy hogyan alakul a jegyző szerepe a 
későbbiekben, hiszen a Magyary-program elég erősen változtat azon, hogy mi a helyi közügy 
és mi nem az. Nem kívánok részletes taxatív felsorolást, csak arra volnék kíváncsi, itt valóban 
generálisan kell-e hozzányúlni a tervezethez a különböző államigazgatási, önkormányzati 
várható és meglévő változások miatt, vagy nem.  

Ennyi volt a kérdés, és most jönnek a megjegyzések.  
Talán épp a következetes szakmai előkészítés miatt vannak olyan pontok, 

paragrafusok, sőt szemléletek a Ptk.-tervezet mögött, amik szerintem jobbak, mint a 
párhuzamban megszületett különböző résztörvények, például az egyházi törvény, a 
civiltörvény vagy a már jelzett családvédelmi törvény. Mi nagyon szeretnénk, ha nem a Ptk.-t 
rontanánk le az egyéb törvények színvonalára, hanem inkább azokat módosítanánk. 
Mondanék néhány példát, hogy hol merül fel szerintünk ilyen probléma.  

Egyházi törvény. Nem hozom előre a következő napirendet és nem mondom el 
meggyőződésem szerint helyes tirádáimat az egyházi törvény mostani hibáiról. De! Azt 
mondja a Ptk.-tervezet – szerintünk helyesen –, hogy a jogi személylét feltétele általában a 
bírósági bejegyzés és bizonyos bírósági felügyelet. Mint tudjuk, az új egyházi törvény nem 
így rendelkezik, nem beszél bírósági bejegyzésről és a döntést is a parlamentre bízza. Nyilván 
nincs olyan szándék, hogy az egyházak ne legyenek jogi személyek, de mégiscsak jelezném a 
problémát – nyilván kapok rá választ – annak leszögezésével, hogy szerintünk a Ptk.-
tervezetben van jól, és nem az egyházi törvény megoldása tetszik, ami valamilyen politikai, 
parlamenti döntéstől, majd később minisztériumi regisztrációtól teszi függővé az egyházak 
létét.  

Szerintünk van bizonyos ütközés a civiltörvény és a mostani tervezet között is. Megint 
a mostani tervezettel szimpatizálok inkább. A civil törvény, de megjegyzem, az elődje is – 
ezért nem a mostani törvényt akarom elkaparni – ügyészségi felügyelet alá helyezi a civil 
szervezeteket. A Ptk.-ban ilyen nincs, eszerint mindenben a bíróság gyakorol törvényességi 
felügyeletet. Melyik lesz az igaz?  

Azt csak üdvözölni tudom, megint csak a Ptk. javára, szemben azzal, hogy a 
családvédelmi törvénynek egy nagyon felemás családi definíciója született – mindjárt utalok 
rá, hogy szerintünk miért felemás jogilag is –, itt azért a családjogi fejezetben szerepelnek az 
élettársak is, mondván, hogy a családi jog nemcsak a törvény által létrehozott kapcsolatokra 
vonatkozik – házasságra, egyebekre –, hanem egyéb formákra is. Itt tehát a családjog része az 
élettárs, míg a családvédelmi törvény hivatalos definíciója szerint az élettárs nem illik bele a 
család fogalmába, pontosabban a családvédelmi törvény szerint ha van is közös gyermekük – 
egy vagy akár egy tucat – az élettársaknak, ők nem együtt alkotnak egy családot, hanem a 
papa is külön család a gyerekekkel és a mama is külön család a gyerekekkel, mert a 
családvédelmi törvény a házasságon alapuló párkapcsolatot és a felmenő-lemenő közti 
kapcsolatot ítéli meg családnak. Isten mentsen, hogy módosítsák a Ptk.-javaslatot, inkább 
fordítva gondolom, hogy az a szemlélet a helyes, ami jelen pillanatban van ebben a 
tervezetben.  

Volt egy sor kérdésem, aztán mondtam néhány példát, ahol szerintem a Ptk.-nak van 
igaza az általunk, pontosabban a parlamenti többség által korábban elfogadott törvényekkel 
szemben, és most szeretnék két olyan dolgot mondani, kizárólag a mi területünkről – más 
dolgokról nyilván nem beszélek, mert egy kukkot sem értek hozzá –, ahol viszont vannak 
fenntartásaink a Ptk.-tervezettel kapcsolatban. Megoldható fenntartásaink, de fenntartásaink.  

A közérdekű információ kontra üzleti titok viszonyában a korábbi Ptk.-ban még benne 
volt az, hogy egy magáncég nem hivatkozhat üzleti titokra olyan viszonnyal kapcsolatban, 
ahol közpénzt használ fel. Magyarán, ha egy állami szervvel kötött szerződést, mivel ott 
közpénz van, arról neki információt kellett adnia, szerintem teljesen logikusan, mert a 
közpénz felhasználása közérdek, bárki teszi is azt. Az a kivétel, hogy mikor nem lehet üzleti 
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titokra hivatkozni, most elmarad a tervezetből. Nem tudom, hogy ez tudatos-e, ha tudatos, 
akkor kiabálok, mert ez így nem jó, ha pedig nem az a szándék, hogy az is üzleti titok legyen, 
akkor viszont lehessen rajta segíteni.  

Végezetül az utolsó megjegyzésem – és bocsánat, hogy hosszúra nyúltam, de hát itt 
egy komoly előterjesztés, egy komoly munka eredménye van előttünk –: nagyon sajnálom, 
hogy ahogy a korábbi Ptk.-ban sem sikerült megoldani azt a problémakört, amit 
gyűlöletbeszédnek szoktunk nevezni, tehát amikor egy közösséget faji, nemzeti, vallási 
satöbbi alapon sértenek, és lehet-e ilyenkor a közösség tagjának bármit tennie, ezt most sem 
sikerült megoldani. Volt egy módosítása az előző parlamentnek, de azt az Alkotmánybíróság 
nem találta megfelelőnek, tehát tudom, hogy itt kudarcok voltak, mégsem örülök annak, hogy 
a mostani Ptk.-tervezet – talán a kudarctól elkeseredve – még csak kísérletet sem tesz ennek a 
problémának a megoldására, hiszen a probléma azért probléma. Örülnék, ha ez a kitűnő 
csapat valamilyen variációt le tudna tenni az asztalra, aztán majd meglátjuk, hogy az 
Alkotmánybíróság mit mond. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó Timea alelnök asszony következik.  
 
SZABÓ TIMEA (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én sokkal rövidebb leszek és 

nekem inkább kérdéseim lennének. Az MSZP-hez hasonlóan mi is úgy látjuk, hogy egy 
nagyon átfogó és alapos munka előzte meg ezt az előterjesztést. Nagyságrendekkel jobbnak 
tűnik ez a változat, mint az eddig érvényben lévő. Azért lenne egy-két kérdésem.  

A cselekvőképességet kizáró gondnokság lépne a teljesen korlátozó gondnokság 
helyébe. Jelenleg a teljesen korlátozó gondnokság 70 ezer embert érint olyan formában, hogy 
ezeknek emiatt nincs szavazati joguk. Ez egyébként a megtehető jognyilatkozatok lényegében 
zérus köre miatt továbbra is ütközik a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezménybe. Mi ezzel kapcsolatban korábban benyújtottunk egy módosítást, pont azért, 
hogy 70 ezer embert ne zárjunk ki a szavazás lehetőségéből. Készültek-e számítások arra 
vonatkozóan, hogy ez a szám hogyan fog változni?  

A személyiségi jogokkal kapcsolatban üdvözöljük, hogy ezt a személyhez fűződő 
jogok helyett személyiségi jogoknak hívjuk, és nagyjából egyet is értünk a módosításokkal. 
Viszont szeretném megkérdezni, hogy az üvegzsebpasszus miért hiányzik az üzleti titokhoz 
való jognál, hiszen így sérül a közérdekből nyilvánosság megismerésének a lehetősége.  

A következő kérdésem a családjoggal kapcsolatos. A bejegyzett élettársi kapcsolatot 
miért nem lehet a nyilvánosság kizárásával kötni? Ha ez a házasságnál megengedett, akkor az 
élettársi kapcsolat esetében miért nem megengedett? Lehet, hogy ez csak véletlen és ezzel 
külön nem foglalkoztak?  

Az örökbefogadáshoz kötött életkort 18 évről felemelték 25 évre. Mi azt javasoljuk, 
hogy ne életkorhoz, hanem továbbra is alkalmassághoz legyen kötve ez a kérdés. Valóban 
elképzelhető, hogy egy 18 éves ember erre még fiatal, de nem gondolkoztak-e azon, hogy ezt 
inkább az alkalmassághoz kössék. Egyébként eddig is volt alkalmassági vizsgálat.  

Szerepel a javaslatban, hogy a házastárs köteles a háztartásában eltartani a vele együtt 
élő házastársnak a tartásra szoruló kiskorú gyermekét, azaz a mostohagyermekét, akit 
házastársa az ő beleegyezésével hozott a közös háztartásba. Ezt szándékosan nem terjesztették 
ki a bejegyzett élettársi kapcsolatban élőkre? Miért csak házasságban élés esetén köteles az 
előző házasságból született gyermeket a házastárs eltartani? Úgy gondoljuk, hogy lehetne 
bővíteni ezt a kört.  

A tervezet a bejegyzett élettársi kapcsolatban élőknek nem teszi lehetővé gyermek 
közös örökbefogadását. Ennek mi az oka? Külön-külön fogadhatnak örökbe gyermeket, 
együtt nem. Miért nincs erre lehetőség?  
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A házassági névviselés szabályai miért nem vonatkoznak a bejegyzett élettársi 
kapcsolatban élőkre?  

Az emberi reprodukcióra irányuló külön törvényi szintű eljárásokban sem vehetnek 
részt a bejegyzett élettársi kapcsolatban élők. Ezt miért nem terjesztették ki rájuk is?  

A bejegyzett élettársai kapcsolat apasági vélelmet sem keletkeztet. Mi ennek az oka? 
Nem gondolkoztak abban, hogy ezeket a jogokat kiterjesszék a bejegyzett élettársi 
kapcsolatban élőkre? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miután én is szeretnék hozzászólni, a Házszabály 

rendelkezései szerint átadom az ülés vezetését Gulyás Gergely alelnök úrnak.  
 

(Az ülés vezetését dr. Gulyás Gergely, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 

ELNÖK: Megadom a szót Lukács Tamás elnök úrnak.  
 
DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP): Miután általános vitára való alkalmasságról van szó, 

én nem mennék bele azokba a részletkérdésekbe, amik itt felmerültek. Az elhangzottakból 
úgy tűnik, hogy valamennyi párt általános vitára alkalmasnak tartja ezt a nagyon megfontolt 
és hosszú előkészítés után megszülető törvényjavaslatot. (Lendvai Ildikó: Én nem mondtam, 
hogy általános vitára alkalmasnak tartjuk!) A szavazásnál majd meglátjuk. A többi 
bizottságban alkalmasnak tartották. Most csak általánosságban szeretném kiemelni azokat a 
kérdéseket, amelyek eddig megoldatlanok voltak és úgy tűnik, hogy most megoldódnak.  

Először is – mert a bizottságunk hatáskörébe tartozik – szeretném üdvözölni az 
alapítványokkal kapcsolatos új rendezést. Ez rengeteg olyan kérdést megold, ami a 
joggyakorlatban eddig megoldatlan volt, vagy csak kerülő úton, nagyon nehezen volt 
megoldható.  

A jogrendszer egészébe való ütközésekről azért nem kívánok beszélni, mert ez egy a 
törvények közül. A speciális törvény mindig erősebb, és ha ezt a jogelvet nem kívánjuk 
megerőszakolni, akkor választ kapunk a bejegyzett élettársi kapcsolatra is. Anélkül, hogy a 
részletekbe belemennék, szeretném elmondani, hogy a Kereszténydemokrata Néppártnak 
nyilván lesznek észrevételei, s nemcsak ideológiai szempontból, a családjoggal kapcsolatban 
a 2009-es alkotmánybírósági határozat logikája mentén. Azt gondolom, hogy addig a határig 
lehet elmenni, amit az Alkotmánybíróság megenged, ha nem kívánjuk teljes mértékben 
tönkretenni a házasság intézményét. Ez egy eldöntendő jogpolitikai kérdés. Nyilván nem az 
emberi szabadságjogok bármiféle korlátozása merül fel, mindenki választhat az együttélési 
formák között, de annak a következményeivel együtt. Ez tehát az alkotmánybírósági határozat 
szerint egy végiggondolandó kérdés, s nyilvánvaló, hogy a rendszerbeli kérdések és 
problémák megoldásában is az kell vezessen minket, hogy az alkotmánybírósági határozatban 
lefektetett elveknek eleget tegyünk.  

Csak elvileg szeretném mondani, szerintem úgy viszonyul egymáshoz az egészen 
gyakorlattá vált élettársi kapcsolat és a házasság, mint a birtok- és a tulajdonjog. Az élettársi 
kapcsolatot, mint a birtokot tényként kell kezelnünk, a tulajdonjog pedig egy más kategória, 
az jogkérdésként merül fel. Azt gondolom, hogy ezeken a kategóriákon belül mindenkinek fel 
kell kínálni, hogy milyen formában kíván élni, és ki-ki szabadon választhat e kategóriák 
között, de annak a következményeivel együtt.  

Azért nem akarok a részletekbe belemenni, mert nyilvánvaló, ha ezt a vitát valamifajta 
zárt logikus érvrendszer mellett és az alkotmánybírósági határozatoknak megfelelően az 
alapjogi törvényünk felől próbáljuk nézni, akkor ezt ezekkel a módosítókkal így lehet 
folytatni, hogy valóban érdemi párbeszéd legyen, olyan párbeszéd, amely a jövő számára 
előremutató, hiszen azt szeretnénk, hogy kevesebb módosítással, de legalább annyit éljen meg 
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ez az új törvénykönyv, mint amennyit az ’59-es törvénykönyv megélt. S ha ez a szándékunk, 
akkor nyilvánvalóan kell legyen valamilyen jövőképünk és társadalomképünk arról, hogy 
ezeket a viszonyokat hogyan kívánjuk alakítani. Ezért most csak tájékozódási pontokat 
szerettem volna megjelölni az itt elhangzottak után, hogy a speciális törvények, az 
Alkotmánybíróság határozatai és az alapjogi rendelkezések mit írnak elő. Azt gondolom, ha 
elfogadjuk az alkotmánybírósági határozatot és az alapjogi rendelkezéseket, akkor e szerint a 
koordinátarendszer szerint ebben a kérdésben is lehet jó megoldást találni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Répássy Róbert államtitkár úrnak, az 

elnöklést pedig visszaadom Lukács Tamás elnök úrnak.  
 

(Az ülés vezetését dr. Lukács Tamás, a bizottság elnöke veszi át.) 
 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Röviden szeretnék reagálni arra, hogy mi a helyzet a családok védelméről szóló törvény és a 
Polgári törvénykönyv közötti összhanggal. Emlékezetem szerint a családok védelméről szóló 
törvény azon szakaszának a hatálybalépését, amely öröklési jogi rendelkezéseket tartalmazott, 
felfüggesztette az Alkotmánybíróság, de jelezte, hogy el fogja bírálni a beadványokat. Tehát 
még előttünk áll az a döntés, hogy az Alkotmánybíróság alkotmányosnak találja-e a 
törvénynek azt a rendelkezését, illetve más támadott rendelkezéseit. Szeretném felhívni a 
figyelmet, az alapvető probléma nem az, hogy a családok védelméről szóló törvény és a 
Polgári törvénykönyv között differencia van-e, hanem az az alapvető kérdés az 
Alkotmánybíróság előtt, hogy az alaptörvénybe ütközik-e a családok védelméről szóló 
sarkalatos törvény. Tehát az alaptörvénnyel veti össze az Alkotmánybíróság, ezért a lex 
speciálisra vonatkozó megjegyzéseket mindenki értette, de az Alkotmánybíróság nem ebből a 
szempontból fogja kimondani, hogy megsemmisíti-e a törvény bizonyos részeit. Ezzel együtt 
természetesen a családok védelméről szóló törvénynek és a Polgári törvénykönyvnek ott, ahol 
ugyanazon jogviszonyt szabályoznak, összhangban kell lenniük. Az más kérdés, hogy nem 
szerencsés duplikálni a szabályozást, azaz kétszer szabályozni ugyanazt, ettől függetlenül 
összhangban kell lennie a két szabályozásnak, ezért az öröklési rendelkezések nem a 
tervezettel, hanem a hatályos Polgári törvénykönyv öröklési rendelkezéseivel mutattak 
párhuzamosan eltérő szabályozást. Ezért döntött úgy az Alkotmánybíróság, ahogy döntött. Ez 
az egyik megjegyzésem.  

A másik pedig az, hogy az új Polgári törvénykönyv – amely terveink szerint 2014. 
január 1-jén lépne hatályba – hatálybalépésével egyidejűleg vagy legkésőbb addig a 
jogrendszerben el kell végeznünk azokat a módosításokat, amelyek szinkronba hozzák a 
Polgári törvénykönyvet és a többi esetleges érintett jogszabályt. Ezért várható, hogy tárcánk a 
következő évben, 2013-ban elő fog terjeszteni egy olyan javaslatot, amely a Polgári 
törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő törvényeket módosítja. Tehát készülünk arra, 
hogy az összhangot megteremtsük, természetesen figyelemmel az időközben megszületendő 
alkotmánybírósági határozatokra is.  

Még egy kérdés volt, ami ebbe a körbe sorolható, ez pedig a jegyzői hatáskör. Ha az 
államigazgatási hatásköri átrendező szabályok nem szólnak másként, akkor ezek változatlanul 
jegyzői hatáskörbe tartoznak, ha pedig kormányhivatali hatáskörbe kerülnek, akkor ezzel 
szinkronba kell hoznunk ezt a rendelkezést. A decemberi zárószavazásig még elvégezhető ez 
a munka, s akkor a jegyzői hatáskört érintő változások a Polgári törvénykönyvben is meg 
fognak jelenni.  

A többi felmerült kérdésre a kollégáim fognak válaszolni.  
 
ELNÖK: Székely László professzor úr!  
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DR. SZÉKELY LÁSZLÓ miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Lendvai Ildikó képviselő asszony azt kérdezte, hogy koncepcionális változás-e 
a közéleti szereplő a megszokott közszereplőhöz képest. Erre az a válaszom, hogy nem. Az 
1964-ben az Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága által meghozott New York 
Times-ítélet óta, tehát közel ötven év alatt minden jogállam írott jogában vagy bírói 
joggyakorlatában elfogadott elvvé vált, hogy a közéleti szereplőknek, a közszereplőknek egy 
lefelé modulált, redukált személyiségi joguk van mindazokon a területeken, ahol a közélet, a 
közügyek szabad vitatása ezt szükségessé teszi. A közszereplők fogalma eredetileg a public 
officer volt az Egyesült Államok gyakorlatában, ami magyarra fordítva választott és 
kinevezett, de mindenképpen államhatalmat, közhatalmat gyakorló személyek körét értették 
alatta. Az azóta eltelt negyven-ötven évben ez a fogalom fokozatosan szélesedett, és a mai 
fogalmak szerint közéleti figurákra terjed ki, tehát mindenkire, aki foglalkozása, hivatása, 
esetleg más tevékenysége folytán az átlagot meghaladó képességgel, illetve lehetőséggel 
rendelkezik arra, hogy mások véleményét, nézeteit befolyásolja. Ilyen értelemben ma 
nemcsak az állami vezető, a párttisztségviselő számít közéleti szereplőnek, hanem mindazok, 
akik a szórakoztatás vagy a média világában műsoridőt kapnak és mások  befolyásolására 
alkalmas lehetőségük van. Azt akartuk kifejezni a „közéleti szereplő” fogalmával, hogy az 
nemcsak közhatalmat gyakorló személyeket jelent, hanem jelenti azt is, aki a tevékenységénél 
fogva másokra intenzívebben tud hatni. Ha azt kérdezi, hogy ezt miért nem próbáltuk meg 
definiálni, akkor az a válaszom, hogy azért, mert lehetetlen. Én nem tudok elképzelni olyan 
felsorolást, amely ezt taxatíve meghatározza. Gondoljon bele abba, ha Erdő Péter bíboros úr 
augusztus 20-án a Szent Jobb-körmeneten prédikál, akkor közszereplő, de ha utolsó kenetet 
ad fel valakinek, akkor meg nem közszereplő. Egyszerűen lehetetlen egy ilyen taxációval 
kísérletezni.  

Hozzá kell tennem, hogy ez egy régi adósság. A magyar jogrendszernek eddig nem 
volt tételes jogi szabálya arra nézve, hogy a közéleti szereplőket miért csak ez a redukált 
védelem illeti meg. Ez az Alkotmánybíróság gyakorlata, illetve kilencvenes évek elején 
meghozott határozatainak a leszivárgása a bírói joggyakorlatba, de ennek nem volt tételes jogi 
alapja. Ezt az adósságot próbáljuk megszüntetetni ezzel a formulával. S arra is felhívnám a 
figyelmet, hogy egyben rendeltetéshez kötöttük. Azt mondtuk, hogy ennek abban a körben 
van érvényesülése, ahol a közélet, a közügyek szabad vitatása ezt indokolja. Megint 
mondanék egy példát. Nyilván önök is észrevették, hogy amikor leadják a kötelező 
vagyonnyilatkozataikat, utána a bulvársajtó heteken keresztül szemezget belőle. Minden 
apropó nélkül arról cikkezik, hogy ki vásárolt újabb autót az elmúlt évben, kinek van két 
hektár erdővel többje, mint tavaly, és ennek semmilyen apropója nincs. Az én megítélésem 
szerint ez rendeltetésellenes joggyakorlás, mert ha az a gyanú merül fel, hogy a képviselő 
lopott, akkor az utolsó szögig át kell világítani, és az a nyilvánosságra tartozik. De pusztán az 
a körülmény, hogy neki le kell adnia a vagyonnyilatkozatát, ne szolgáljon heteken keresztül a 
bulvársajtó témájául, felkeltve vagy fokozva azt az irigységet, azt a politikai osztállyal 
szembeni ellenérzést, ami egyébként is meglehetősen erős a magyar társadalomban. Az 
irigységre mindig biztosan lehet számítani. Ezek a megfontolások vezettek minket akkor, 
amikor a „közszereplő” helyett „közéleti szereplőt” írtunk, hogy világos legyen, nemcsak a 
közhatalmat gyakorlók tartoznak ide.  

A következő kérdés, amit felvetett, a jogi személy általános szabályai. Felhívnám a 
figyelmét, hogy a megoldás benne van a Polgári törvénykönyvben, nevezetesen azzal a 
formulával, hogy az e törvényben nem szabályozott jogi személyekre a jogi személy általános 
szabályait megfelelően kell alkalmazni, és akkor, ha az erre vonatkozó külön törvények 
eltérően nem rendelkeznek. A Ptk. nem kötheti meg az Országgyűlés és a parlament kezét a 
jövőre nézve, hogy milyen más törvényeket fogadhat el, amelyekben a Polgári 
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törvénykönyvtől eltérően rendelkezik. Ez egy alkotmánytani, alkotmányossági kérdés. 
Megfelelően kell alkalmazni, ami az eltérés lehetőségét biztosítja. Ilyen értelemben nem lesz 
ellentmondás az egyházügyi törvénnyel, amely szerint nem kell bírósági nyilvántartás az 
egyházaknak. Mi tehát ezt nem látjuk problémának.  

Felvetette a közérdekből nyilvános adat fogalmát az üzleti titok fogalma alóli 
kivételként. Ezt a 2003-as üvegzsebtörvény emelte be a Polgári törvénykönyvbe. Ez egy 
nagyon bonyolult és meglehetősen nehezen értelmezhető fogalmat vezetett be. Ennek a 
szabálynak a valódi helye 2003-ban, a születése idején az adatvédelmi törvény lett volna, 
amely akkor kétharmados törvény volt. Ez tematikailag oda tartozik, mert közérdekből 
nyilvános adatot fogalmaz meg. Nem véletlen, hogy 2003-ban a Ptk.-ba került, ez ugyanis egy 
egyszerű feles törvény volt és ide be lehetett rakni. Ezt mi a 2011. évi CXII. törvényben, az 
információszabadságról és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben kívánjuk 
elhelyezni. Az elmúlt félévben tucatszor mondtam el a nyilvánosság előtt, hogy eszünk 
ágában sincs az üvegzsebtörvény által megfogalmazott üzleti titok fogalma alóli kivételt 
megszüntetni, csak a helyén szeretnénk látni, abban az azóta egyébként már nem sarkalatos 
törvényben, ahova tartozik. Véleményünk szerint eredetileg is ott kellett volna lennie.  

Szóba hozta a gyűlöletbeszédet is. Elkerülte a figyelmét, hogy mi ezt megpróbáltuk 
egy új formulával szabályozni. A személyhez fűződő jogok érvényesítése címet viselő 
paragrafusban helyezkedik el ez az új szabály, amely azt mondja ki, hogy ha a személyiségi 
jog megsértése egyben közérdeket is sért, akkor az ügyésznek joga van érvényesíteni azokat 
az objektív szankciókat, ami egyébként a sértettnek is rendelkezésére állna, és ha ilyenkor a 
vagyoni előnyt át kell engedni, akkor azt közcélra, közérdekre kell fordítani. Mi tehát 
felkínáltuk ezt a lehetőséget, mert mi is kiolvastuk az Alkotmánybíróság határozataiból, hogy 
ha nem a büntetőjog eszközeivel kell ezt a kérdést rendezni, akkor próbáljuk meg a polgári 
jog, például a személyiségi jogok védelme körében megoldani. Mi úgy gondoljuk, hogy ez 
egy lehetőség a joggyakorlat számára. Majd meglátjuk, hogy ezzel élnek-e vagy sem.  

Eszembe jutott még egy fontos dolog az üvegzsebtörvénnyel kapcsolatban. Legyünk 
realisták: 2003 óta hatályos ez a szakasz, és azóta egyetlenegy bírói ítélet sem született, amely 
ezt a szakaszt alkalmazta volna. Nem azt akarom mondani, hogy ez nem egy jelentős szabály, 
de úgy érzem, hogy a gyakorlatnak nem nagyon van rá szüksége. Körülbelül sejtem is az okát, 
hogy miért. Azért, mert ezzel a szakasszal Nyugat-Európában általában az újságíróknak 
kellene élni, mert az újságíróknak van szükségük a tényfeltáró riportjaikhoz ezekre az 
adatokra, a bírósági jogérvényesítés viszont lassú, évekig tart. Mivel a hír romlandó, az 
információ is elavul, ezért nincs igazán kereslet erre a szabályra. Higgye el, egyetlenegy olyan 
ítélet nem született 2003 óta, amely ezt a paragrafust alkalmazta volna.  

Az üvegzsebtörvényt Szabó Timea alelnök asszony is felvetette, de arra már 
válaszoltam. (Szabó Timea: Igen, elnézést is kérek, mert nem figyeltem eléggé.)  

Volt egy határozott kijelentése, azt mondta, hogy a cselekvőképességi szabályok 
ellentétesek a 2007. évi XCII. törvénnyel, amely a fogyatékkal élő személyek jogairól szóló 
ENSZ-egyezmény kihirdetése. Én ezt cáfolom, én ezzel nem értek egyet. Megpróbálom 
idézni az idevonatkozó egyezmény 12. cikkének 2. pontját, amely jóhiszemű fordítás mellett 
úgy szól, hogy „a fogyatékossággal élő személyeket az élet minden területén másokkal azonos 
alapon megilleti a jog- és a cselekvőképesség”. Tehát nem azt mondja ki ez a szakasz, hogy 
mindenkit megillet a jog- és a cselekvőképesség, hanem azt mondja ki, hogy mindenkit 
azonos alapon illet meg. Ennek a feltételnek, tehát az egyenlő bánásmód feltételének ez a 
kódex mindenben megfelel. Ez nem azt mondja ki, hogy akkor lehet cselekvőképességet 
részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezni valakit, ha a belátási képessége… nem 
mondom tovább, de a fodrászokat akkor, ha a kezük is remeg. Nincs ilyen diszkrimináció a 
szövegben, hanem mindenkit azonos alapon bírál el. Ugyanezen egyezmény 5. cikk 4. pontja 
még azt is hozzáteszi, hogy „a fogyatékossággal élő személyek tényleges egyenlőségének az 
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előmozdításához és eléréséhez szükséges intézkedéseket a jelen egyezmény értelmében nem 
lehet hátrányos megkülönböztetésnek tekinteni”. Én úgy ítélem meg, hogy mi ennek 
maradéktalanul eleget tettünk.  

 
(Dr. Lukács Tamás elhagyja az üléstermet, az ülés vezetését dr. Gulyás Gergely, a bizottság 

alelnöke veszi át.) 
 

A bejegyzett élettárssal kapcsolatos kérdéseire válaszolva szeretném elmondani, hogy 
a kodifikációs szerkesztőbizottság, valamint a munkabizottságok leghatározottabb és 
egyöntetűbb álláspontja az volt, hogy mi a meglévő jogállapothoz hozzányúlni nem kívánunk. 
Ez a meglévő jogállapot, a 2009-ben két alkotmánybírósági döntés után elfogadott törvény, a 
kódex ezt maradéktalanul átvette, és ezen változtatni nem állt szándékunkban. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Jeney Orsolya helyettes államtitkár asszonynak adom meg a szót.  
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Egy családjogi kérdés maradt még megválaszolatlan, nevezetesen hogy a 
javaslat miért emeli fel az örökbefogadási korhatárt. Az örökbefogadás feltételeit illetően csak 
ezen az egy ponton változtat a javaslat azért, mert az európai tendenciáknak próbál eleget 
tenni. Minden más feltételben változatlanok a szabályok. Ez nem azt jelenti, hogy emellett 
nincs lehetőség jogalkalmazói mérlegelésre, a gyámhatóság továbbra is széleskörűen 
figyelembe fogja venni, hogy valaki alkalmas-e az örökbefogadásra vagy sem, csak muszáj, 
hogy a törvény ehhez keretet adjon a jogalkalmazó számára. Tehát a törvény egyrészt az 
európai tendenciáknak megfelelően, valamint a gyakorlat tapasztalatai miatt emeli fel a 
korhatárt, de emellett továbbra is előírja a 16 év minimális és 45 év maximális korkülönbséget 
az örökbefogadó és az örökbefogadott között, s emellett van egy olyan törvényi passzus is, 
hogy hozzátartozói vagy házastársi örökbefogadás esetén ettől el lehet tekinteni. Tehát 
egyrészt az európai tendencia, másrészt a gyakorlati tapasztalat miatt módosul ez a passzus.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Lendvai Ildikó képviselő asszonynak adom meg a szót.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Nem azért kértem újra szót, mert valamely kérdésemre 

nem kaptam volna választ, hanem azért, mert ilyenkor támadnak az embernek újabb kérdései, 
észrevételei. De mielőtt ezt kérdezem vagy mondom – majd döntsék el, hogy kérdés vagy 
észrevétel –, szeretnék valamit általánosságban mondani. Sajnálom, hogy elnök úr nincs itt, 
de nem bántót akarok neki mondani, viszont a jegyzőkönyv szempontjából fontosnak érzem, 
hogy mondjam az ő távollétében is. Elnök úr mintha arra utalt volna, hogy itt csak az 
általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk, és ez igaz is, mégis szeretném 
megjegyezni, hogy az emberi jogi bizottságban, de a parlament bármely más bizottságában is 
a Házszabály szerint ez az alkalom van arra, hogy általában vitassunk meg egy törvényt. 
Amikor legközelebb találkozunk vele, akkor már csak azokról a módosítókról beszélhetünk, 
amiket valaki benyújtott vagy nem nyújtott be. Én híve vagyok annak – remélem elnök úr 
egyetért velem ebben –, hogy rendesen beszéljük meg a dolgot, annál is inkább, mert nem 
tudom, hogy lesz-e fontosabb dolga ebben a félévben a bizottságunknak, mint az új Ptk. 
emberi jogi vonatkozásairól beszélni. Ezért nincs lelkiismeret-furdalásom, hogy másodjára is 
jelentkezem. Ez az egyik.  

A másik: nem tudok mit csinálni, megint csak elnök úr megjegyzése kapcsán 
mondom, sajnos láttam, hogy a KDNP fog beadni az élettársi-házastársi viszonnyal 
kapcsolatos módosítókat. Ezeket majd megvitatjuk akkor, amikor beadja. Elrémiszt engem az 
a perspektíva, amit hallottam, de majd módunk lesz megbeszélni.  
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A harmadik: jogászi füllel nyilván nem hangzik olyan riasztóan, de az istenért, soha 
többet ne alkalmazzuk azt a hasonlatot, hogy az élettársi és a házassági jogviszony 
megkülönböztetése az olyan, mint a birtoklás és a tulajdonjog különbsége. Ugye mindenki 
érti, hogy mitől? Ha a jogon túlmegyünk, ez egy roppant szerencsétlen hasonlat, de nyilván 
nem fűződik hozzá rossz szándék. Én nem vagyok se birtoka, se tulajdona senkinek, de 
világos, hogy mit lehet ezen rossz módon interpretálni.  

Nagyon köszönöm a válaszokat, amelyek alaposak és kimerítőek voltak, maradtak 
azonban fenntartásaim és ellenérveim, de hát erre való a vita. Elismerve a Ptk. 
megalapozásának az összes nehézségét, azért az nem jó, ha csak a legkisebb esélyét is adja a 
jogbizonytalanságnak, és a válasz ellenére is bizonyos pontokon van ilyen érzésem, hacsak 
egyéb törvényeket nem módosítunk. Hadd jelezzem ezeket. Azt pontosan értem – és 
azonosulok a nehézséggel –, amit biztos úr előadott, hogy rendkívül nehéz a közéleti szereplő 
fogalmát, pláne taxatíve felsorolni, noha egyetértek azzal az alapállással, hogy a szűken vett 
politikai szereplőkön túli kör is ez. Ha a közvélemény befolyásolására gondolunk, akkor 
fájdalommal vallom be, hogy Győzike sokkal inkább befolyásolja a közvéleményt, mint 
ahogy én a legjobb pillanataimban erre képes lehettem volna. Értem én, hogy itt van a 
nehézség. És nem is a bíboros úr példájára gondolok, mert ott nyilvánvaló az ügy. De ha nem 
a foglalkozások taxatív felsorolásával, akkor hogy lehet megközelíteni? Ebből még óriási 
jogbizonytalanságok származhatnak, és nem a politikusoknál. Én biztos úr álláspontjával 
szemben azt is teljesen normálisnak tartom, hogy a vagyonnyilatkozatunkon csámcsognak, az 
tudniillik közérdekű információ, hogy nagyon meggazdagodtam-e, miközben a képviselői 
fizetés erre fájdalom, de kevés módot ad. Ez egy konkrét vita, ebbe most nem akarok 
belemenni, de én azt is elviselendőnek tartom, hogy a Blikk ezt vagy azt ír, mert ez valami 
olyan, amihez fűződik közérdek.  

Szerintem inkább a politikán túli közéleti szereplők – ha valóban ilyen tág értelemben 
fogjuk fel – tűrési kötelezettségeinél támadhatnak bizonytalanságok. Mit kell tűrnie egy 
színésznek, egy tévés személyiségnek, egy újságírónak, aki nyilvánvalóan egyfajta módon 
közszereplő? Nem tudom, mi erre a megoldás, inkább csak jelzem, hogy az én laikus 
felfogásom szerint – gondolom, az eddigiekből is kiderült, hogy én abszolút nem jogász 
vagyok és biztos hülyeségeket beszélek; ne tessék ilyen lelkesen bólogatni, biztos úr – ez egy 
picit túl tág. Talán még kellene gondolkodni, ha nem is taxatív felsorolásban, de valamilyen 
pontosításon, tisztelve ugyan a bírói gyakorlat feltehetőleg ép eszét, de ezzel együtt is.  

Másrészt laikus szemmel bizonyos jogbizonytalanság látszik ott, amire azt felelte 
biztos úr, hogy nincs az egyházi törvénnyel semmilyen típusú ellentmondás, mert ott van a 
Ptk.-ban ez a megfelelően kell alkalmazni paragrafus. Nem tudom, én vagyok-e az egyetlen, 
aki szerint a „megfelelően kell alkalmazni” nehezen azonosítható azzal a mondattal, hogy 
nem kell alkalmazni. Márpedig itt erről lenne szó, hogy az egyházak esetében nem kell 
alkalmazni. Értem én, hogy lehetnek bizonyos stichek és speciális eltérések, de hogy abszolút 
mást kelljen csinálni, az valahogy nincs rendben. Függetlenül az én tartalmi véleményemtől 
világos, hogy a Ptk. nem akadályozhatja a későbbi törvényhozást a maga szabad akaratában, 
de annak, ami már eddig törvény, valahogy köszönőviszonyban kellene lennie ezzel. Vagy az 
egyházi törvényt kell módosítanunk, hogy a „megfelelően kell alkalmazni” ne jelenthesse azt, 
hogy ha akarjátok, kutyába se veszitek. Ezt továbbra is így gondolom.  

Hasonlóan érzek bizonyos bizonytalanságot, noha értem, hogy az adatvédelmi és 
egyéb törvényekben van helye igazán kifejteni azt, hogy mi az üzleti titok és mi a közérdekű 
információ. De ha a most hatályban lévő Ptk.-szöveg ennek ellenére tartalmazta azt a 
bizonyos kivételt, hogy nem vonatkozik az üzleti titok kategória azokra a 
magánvállalkozásokra, amelyek az állammal való szerződés alapján közpénzt használnak fel, 
akkor én azért biztosabb lennék a helyes joggyakorlásban, ha ez a mondat most se maradna ki. 
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Mert végül is mi történik, ha benne van? Ez csak a komformitást biztosítja az egyéb 
törvényekkel.  

 
(Dr. Lukács Tamás visszatér az ülésterembe és átveszi az ülés vezetését.) 

 
Amiben pedig nemcsak némi kis bizonytalanság vagy a jogbizonytalanság aggodalma 

maradt bennem, hanem kifejezetten ellenvéleményem van, az még mindig a gyűlöletbeszéd 
problémája. Értem és köszönöm is, mert az valóban elkerülte a figyelmem, amit biztos úr 
mondott, hogy van ott egy olyan passzus, hogy ha a személyiségi jogok megsértése 
közérdeket sért, akkor az ügyészség jár el. Szerintem ez nem ugyanaz, mint a gyűlöletbeszéd 
általános problémája. Ráadásul szeretném megjegyezni, hogy az indoklás szövegében ilyen 
jogosítványt az ombudsmannak is ad a tervezet, noha aztán a paragrafusok között ennek nincs 
nyoma. Ezen nyilván lehet segíteni, de az is lehet, hogy én ezt rosszul olvasom, és akkor majd 
megnyugtatnak. Mégis szeretném mondani, az, hogy az ügyészség mintegy hivatalból eljár, 
mert úgy érzi, hogy egy csoport megsértése közérdeket sért, az egy dolog. Szerintem nem 
megnyugtató egy általános jogelvnél, ha az ügyészség úgy ítéli meg címszóval fordulhat bárki 
jogorvoslatért. Tehát értem, hogy van egy szűk ösvény, amely járható. Tételezzük fel, hogy ez 
bekerül a paragrafusok közé az ombudsman esetében, de szerintem ez nem ugyanaz, mint 
amiről a közvita szokott szólni egy csoport, és ezen keresztül az ő tagjai sérelme esetén. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Válaszadásra megadom a szót Répássy Róbert 

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

Csak röviden szeretném megelőzni a mellettem ülő jogtudósokat, mert mindenképpen 
laikusnak érzem magam a válaszadásra. Az egyik kérdés, amihez szeretnék hozzászólni, az a 
közszereplő-közéleti szereplő probléma, részben feladatkörömből adódóan, részben meg 
azért, mert elég sokszor voltam már hol felperes, hol alperes ilyen ügyekben. (Lendvai Ildikó: 
Tényleg, én is feljelentettem már!) Valóban, már mi is álltunk perben egymással.  

Megítélésem szerint két probléma van. Az egyik valóban az, hogy milyen személyi 
kört értünk közéleti szereplő alatt. A másik probléma pedig az, hogy a közéleti szereplőnek 
minősülő személyeknek mely személyes adatai azok, amelyeket mégiscsak személyiségi jog 
véd, és melyek azok az adatok, amelyeket már nem véd, vagy legalábbis nagyobb tűrést kell 
engedni. Azt látom, hogy itt kettős differenciálás van. A Polgári törvénykönyv tervezete az 
elsőre ad egy olyan választ, hogy ezt a személyi kört a bíróságok egy megfelelő szituációban 
el fogják dönteni, de az kétségtelenül igaz, nekem a mai napig fogalmam sincs arról, hogy egy 
országgyűlési képviselőnek melyek azok az adatai, amelyekre nyugodtan azt mondhatja egy 
újságírónak, hogy ahhoz semmi köze, más adatokra meg azt mondja, hogy azokat olvasgassa 
el nyugodtan. Ezt nem tudjuk megítélni, nyilván csak a konkrét jogvitákból derül ki, hogy 
melyek a személyes lényeges magvát képező, de közérdeknek még nem minősülő adatok. Ez 
csak egy zárójeles megjegyzés volt.  

S még néhány szó az üvegzsebtörvénnyel kapcsolatban. Emlékezetem szerint 2003-
ban pont azért módosult úgy a törvény – egyébként erre utalt a biztos úr, csak politikailag 
meglehetősen korrekten fogalmazott, én ennél erősebben fogok fogalmazni –, mert akkor azt 
gondolta az akkori kormány, hogy nem tudja módosítani a kétharmados törvényt, mert nem 
lesz meg hozzá a többség. Utólag ez tévedésnek bizonyult, mert az üvegzsebtörvényt 
megszavazta az akkori ellenzék, az tehát egy nagy többséggel elfogadott törvény volt. Már 
akkor a helyére lehetett volna tenni ezt a rendelkezést. Úgy tűnik nekem, ez olyan probléma, 
mint a sajtó-helyreigazítás és a sajtótörvények viszonya. Ma már tudjuk és talán normális is, 
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hogy a sajtóra vonatkozó szabályozás nem a személyiségi jogok közé kell, hogy bekerüljön. 
Praktikus oka volt annak, hogy ezt nem a sajtótörvénybe tették, gondolom én, mert az akkori 
sajtótörvény már elég régi volt. Tehát a kétharmadosság vagy az egyszerű törvények közötti 
választás politikai választás kérdése, és mindenki próbálkozik, hogy az Alkotmánybíróság 
vajon kiszúrja-e és azt mondja, hogy ezt a kérdést nem itt kell kezelni, hanem egy sarkalatos 
törvényben. Ha az Alkotmánybíróság nem szúrja ki és nem semmisíti meg, akkor marad egy 
egyszerű többséggel elfogadott törvényben. Szeretném megerősíteni, szerintünk helyes, ha ez 
a most már nem sarkalatosnak minősülő adatvédelmi törvénybe kerül, hiszen ennek a 
törvénynek csak a hatóságra vonatkozó része sarkalatos, a többi része pedig egyszerű 
többséggel is módosítható. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Professzor úré a szó.  
 
DR. SZÉKELY LÁSZLÓ miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A közéleti szereplők redukált vagy lefelé modulált személyiségének van már 
bírói gyakorlata. Ez tehát nem ugrás a sötétbe. Van már egy lassan két évtizedes gyakorlat, és 
ez folytatható. Úgy ítéltük meg, hogy jó úton halad a bírói gyakorlat, s az absztrakciónak és a 
kodifikációnak azon a szintjén, ahol ez a törvény mozog, mi érdemben hozzátenni nem 
tudunk. Ezt kell folytatni, a kezükbe kell adni a megoldást, mert jól éltek vele eddig is. 
Szerintünk ez követhető.  

A jogi személyekkel kapcsolatos fenntartására is csak azt tudom mondani, hogy a 
Polgári törvénykönyv egy törvény a sok törvény között. A jogi személyre vonatkozó joganyag 
egy strukturált anyag, amihez egy kicsit tényleg érteni kell. A törvény azt mondja ki rögtön a 
bevezető rendelkezések között, hogy a jogi személyt törvényben meghatározott típusban lehet 
alakítani. Ez azt jelenti, hogy a törvény mindenkor létrehozhat jogiszemély-típusokat, és 
azokra a jogiszemély-típusokra kell megfelelően alkalmazni a Polgári törvénykönyv ilyen 
értelemben diszpozitív szabályait. Ez azt jelenti, hogy nem kötelező mindenütt 
felügyelőbizottságot létrehozni, de ha van felügyelőbizottság, akkor az lehetőleg a Ptk. 
szabályai szerint alakuljon meg és működjön. Ezt kívánja elérni a törvény. De mi a Polgári 
törvénykönyvvel nem köthetjük meg a parlament kezét a jövőre nézve, hogy milyen más 
törvényeket fogadtathasson el. Ez a jogrendszer tagolódásának és a jogforrási hierarchiájának 
a problémája. Mi egyet tehetünk: az alapelvek között megpróbáljuk elérni, hogy az ugyanezen 
életviszonyokat szabályozó más jogszabályokat, törvényeket a Polgári törvénykönyvvel 
összhangban kell értelmezni. Ezzel próbálunk meg ennek a kódexnek, ami egy feles törvény, 
mégiscsak valami királynői státuszt biztosítani, tehát primátust a többi, a magánjogi 
viszonyokat szabályozó jogszabályok között.  

A gyűlöletbeszéddel kapcsolatban önnek teljesen igaza van, mi is meggyőződtünk 
róla, hogy az ombudsman, az alapvető jogok biztosa benne maradt az indoklásban. Eredetileg 
benne volt a törvény szövegében is, de el kell árulnom önnek, hogy az alapvető jogok biztosa 
kézzel-lábbal a leghatározottabban tiltakozott ez ellen a jogkör ellen, így maradt magányosan 
az ügyész ebben a tényállásban. (Lendvai Ildikó: Ezt értem, mert mindig neki kellett volna 
eljárnia.) Egy dologra viszont felhívnám a figyelmét: arra, hogy bizonyos csoportok 
oltalmára szolgáljon ez a szakasz, a polgári jog nem alkalmas. A polgári jognak sértett kell, 
konkrét jogalany. Ha a fodrász személyén keresztül a fodrászokat általában sértik meg, 
például azt mondják az egyik fodrásznak, hogy pusztuljon minden fodrász, akkor elvileg az 
ügyész is felléphet, mert általában a fodrászokat is atrocitás érte verbálisan. Hogy ezt a 
gyakorlat majd hogy alakítja, az a jövő zenéje, ezt még nem tudjuk. Lehet, hogy ez nem elég, 
de ha nem elég, akkor a büntetőjog eszközeit kell majd igénybe venni, de öt sikertelen kísérlet 
után úgy tűnik, nincs olyan megoldás, ami az Alkotmánybíróság tetszését elnyerné. A mi 
lehetőségeink eddig terjednek. Így látjuk ezt a kérdést.  
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Répássy államtitkár úr!  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

gyűlöletbeszéd kérdésének van egy büntetőjogi leágazása is. Felhívnám a figyelmet arra, hogy 
az új Büntető törvénykönyv jelentős előrelépést tesz ezen a területen. A közösség tagja elleni 
erőszak nevű bűncselekmény tényállása megváltozott, és abban az olyan jellegű magatartás is 
büntetendő, vagy legalábbis büntetőeljárás alá vonható az elkövető, amely magatartás 
nemcsak egy konkrét személy ellen irányult, hanem kifejezetten egy közösség ellen, és nem is 
feltétlenül kell egy konkrét személynek sérülést okozni, hanem egyfajta garázda jellegű 
magatartás is kiválthatja azt, hogy a közösség tagja elleni erőszak büntetőjogi tényállása 
bekapcsolódjon. Tehát ennek azért van egy büntetőjogi megoldása. Nyilván ott megfelelő 
erőszakos jellegnek kell lennie, de nem kell feltétlenül a konkrét személynek sérülnie, vagy 
nem kell ennyire konkrétnak lennie. A polgári jog természetesen egy más kategória. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Van még egy 

kötelességem, reagálni Lendvai Ildikó megjegyzésére. Amit mondtam, azt a jegyzőkönyv 
tartalmazza, és azt a jogászok nem érthetik félre. (Lendvai Ildikó: Elnézést kérek, de nem 
rossz indulatból mondtam, amit mondtam.) Nem is erről van szó, csak úgy érzem, 
magyarázatra szorul az, amit mondtam. A birtok az ténykérdés, valaki élettársi kapcsolatban 
él anélkül, hogy bármiféle jognyilatkozatot tenne. Ezt ugyanúgy tényként kell kezelni, mint a 
birtokot. De enged a tervezet más megoldásokat is. Önmagában az a tény, hogy valakivel 
együtt élek, az élettársi kapcsolatot létrehozza. Ebben hasonlít a birtokhoz és nem hiszem, 
hogy ezt bármely jogász félreértené. Ezzel szemben a tulajdonjog az jogkérdés, ott valamiféle 
aktus kell, ami joghatást kivált. Mielőtt bárki szeretné vagy nem szeretné félreértelmezni a 
szavaimat, elmondom, hogy a jogi terminus technicusokat a jogászok így szokták használni. 
Ezt szeretném a jegyzőkönyv számára rögzíteni, nehogy később a sajtóban olyan támadást 
kapjak – ami már nem egyszer megtörtént –, ami félreértésből adódik.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Ezek után kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki tartja általános vitára alkalmasnak a 
törvényjavaslatot. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal, 
egyhangúlag általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot.  

Nagyon szépen köszönöm a meghívottaknak, hogy megjelentek. A törvényjavaslathoz 
benyújtandó módosító javaslatokról is nyilván hosszabb vitát folytatunk majd. Azért volna jó, 
ha a módosító indítványokat is figyelemmel tudnánk kísérni, mert nem lenne jó, ha a 
módosító indítványok nem egy koncepció, nem egy logika mentén kerülnének elfogadásra, és 
végül egy olyan eredmény születne a parlament jóvoltából, amely az eredeti szándéktól 
szögesen eltérne. Ezért kellene, hogy valamifajta folyamatos párbeszéd legyen. A bölcsek 
kövét természetesen senki nem hordja a kezében, s elképzelhető, hogy a beterjesztők 
álláspontja is változik egy-két kérdésben. Az a lényeg, hogy következetes és egységes legyen 
az egész logikai rend, hogy legyen egy koordinátarendszer. Ezért kérem a további 
segítségüket. Köszönöm szépen.  

A bizottság előadóját majd később jelöljük ki.  
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Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:   
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7710. szám)   
(Lendvai Ildikó és Nyakó István (MSZP) képviselők önálló indítványa) 

Következő napirendi pontunk a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az 
egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat. Szeretettel köszöntöm Gáspár Levente osztályvezető urat 
és dr. Mekis Viktória közigazgatási tanácsadó osztályvezető asszonyt az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős 
Államtitkárságáról. Először az előterjesztőnek adom meg a szót.  

Lendvai Ildikó képviselő (MSZP) előterjesztő szóbeli kiegészítése 

LENDVAI ILDIKÓ képviselő (MSZP), előterjesztő: Köszönöm szépen. Nyakó 
Istvánnal jegyezzük ezt az indítványt, amely a nemrégiben elfogadott egyházi törvény 
bizonyos paragrafusait szeretné módosítani. Előre mondom, leginkább azt a gondolatot viszi 
végig a különböző paragrafusokon, hogy a parlamenti döntéshozatal helyett szeretnénk 
visszahelyezni az egyházzá való nyilvánítás jogát a független magyar bíróságokhoz. A 
módosítások javarésze ezt szolgálja. Ezenkívül van még két kisebb eleme is, az egyik az, 
hogy a népszámlálásnál erre ne lehessen rákérdezni, másrészt pedig egy átmeneti türelmi időt 
szeretnénk biztosítani azoknak az intézményeknek – iskoláknak és egyebeknek –, amelyek az 
önkormányzatoktól egyházi vagy egyéb fenntartóhoz kerülnek. A türelmi idő azt jelentené, 
hogy a fenntartónak az az amúgy természetes joga, hogy a saját világnézeti követelményeit az 
alkalmazásnál és egyebeknél érvényesítse, ne rögtön az átvétel után léphessen életbe, hanem 
legyen rá egy bizonyos türelmi idő. De a törvény lényege, ahogy már mondtam, a 
parlamenttől a bíróságra való visszahelyezése annak a döntésnek, hogy mely vallási 
közösséget minősítünk egyháznak.  

Indokaink a következők, és igyekszem nem megismételni azt, amit elmondtunk az 
egyházi törvény eredeti vitájában. A törvény alkalmazása során – ami nem olyan rég 
kezdődött el, hiszen csak az idén január 1-jén lépett hatályba – máris számos alkotmányos 
aggály és gyakorlati probléma merült fel. Az alkotmányos aggályok megjelenését csak 
sorolom. A legsúlyosabb – és az igazi motivációja a mi javaslatunknak – a Velencei Bizottság 
részletes jelentése a törvényről. Sokat szokták idézni kormányoldalról – és helyesen idézik – a 
jelentés 1. pontját, miszerint Magyarországon vallásszabadság van. Mi nem is ezt vonjuk 
kétségbe, csak szeretnénk felhívni a figyelmet a jelentés utolsó pontjára, amely a 
konzekvenciát vonja le, és úgy szól, hogy az ő álláspontja szerint módosítani kell ezt a 
törvényt, méghozzá elsősorban azért, mert – idézem a Velencei Bizottság jelentését – 
demokratikus deficitje van annak az eljárásnak, amikor is a parlament dönt, mégpedig 
indoklási kötelezettség nélkül egy-egy vallási közösség egyházi státuszáról, többek között 
olyanokról is, amelyek már több éve működnek egyházként. Ugyanígy a Velencei Bizottság 
javasolja, hogy vagy egy, a parlamenttől elkülönült független testület, vagy a bíróság mondja 
ki ezt a döntést, és jelezte azt az aggályt is – megint idézni fogok –, hogy az egyházi státusztól 
való megfosztás a vallásszabadság korlátozásaként is értelmezhető.  

A Velencei Bizottság nem magától okvetetlenkedett, a magyar kormány kért tőle 
hivatalos véleményt. Így tehát úgy fogjuk fel – és ezt irónia nélkül mondom –, hogy segítünk 
a magyar kormánynak, amikor azt a véleményt bevezetnénk a törvénybe, amit ő maga kért. 
Felteszem nem azért kérte, hogy utána ne vegye figyelembe.  

Ezenkívül az alkotmányos aggályokat jelezték még le nem zárt történetek is. Többen 
fordultak a strasbourgi Európai Emberi Jogi Bírósághoz, Alkotmánybíróság előtt van az ügy, 
méghozzá nem csak több érintett felszólalása és panasza, hanem az ombudsman beadványa 
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nyomán is, aki körülbelül ugyanazt az érvrendszert alkalmazza, mint a Velencei Bizottság – 
ami szerintünk is helyes –: aggályosnak tartja a hatalmi ágak szétválasztása, valamint a 
tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való jog szempontjából is a törvényt. Csak az 
utóbbi szavak indoklásaként mondom, mert nincs bírósági fellebbezési út a parlamenti 
döntéshez képest, hogy csak az egyetlen Alkotmánybíróság jelenti a feljebbviteli fórumot.  

Ezek az érvek önmagukban még nem újak, legfeljebb azért érezzük nyomósnak, mert 
a Velencei Bizottság mondta kérésre őket, és valamit csak kell velük tenni. Azonban 
viszonylag új elemként szeretnék felsorolni néhány problémát, ami a gyakorlati alkalmazás 
során ütközött ki, és ugyanezt a módosítási szellemet teszi szükségessé.  

Számos, egyházi státuszát elvesztett vallási közösség tart fenn intézményeket, 
iskolákat és szociális intézményeket. Jelenleg a törvény setesutasága miatt több mint 3 ezer 
gyerek van Magyarországon jogbizonytalanságban. Ez azt jelenti, hogy több mint 3 ezer 
gyerek jár olyan oktatási intézménybe, amit korábban egyház – ma egyesület – tartott fenn. 
Önmagában ez még nem volna probléma, de az ígéretek ellenére a tárca nem adott választ 
arra a kérelemre, hogy köt-e velük finanszírozási megállapodást. Sőt számos iskolában úgy 
kellett elkezdeni a tanévet, hogy a bírósági papír még arról se jött meg, hogy ők lehetnek 
egyesületek. Voltaképpen azt se tudom, szabad lett volna-e, mert már nem voltak egyházak, 
de hivatalosan még nem voltak egyesületek. Azóta szerencsére néhányan visszamenőleg 
megkapták a bíróságtól az egyesületként való bejegyzést. Még egyszer mondom, számos 
tárcaígéret volt, hogy ez időben rendeződik, hogy ne ugráljanak, hogy alaptalan a félelem. 
Most itt vagyunk szeptember végén, de még mindig nincs megállapodás. Mindez annak a 
következménye, hogy indoklás nélkül elvesztették ezek a közösségek az egyházi státuszukat, 
ami pedig automatikusan megoldotta volna ezt a finanszírozási problémát.  

De a 3 ezer gyerek, a mintegy nyolcszáz munkahely és számos intézmény bizonytalan 
sorsa mellett más alkalmazási anomáliák is kiderültek, amelyek nem egyszerűen a rossz 
technika vagy az ostoba alkalmazók, hanem – szerintünk – a törvény előbb felsorolt hibájából 
fakadnak. Nem volt olyan nagyon egyszerű a bíróságoknál elérni az egyesületi státuszt, mert 
nem volt egy űrlap és nem volt semmi, ami útbaigazítást adott volna. Sorozatos panaszok 
vannak, részben a sajtóban is megjelentek, hogy a folyamodók négyszer-ötször visszakapták a 
bíróságtól hiánypótlásra a beadványt. Így történhetett meg, hogy nem egy hónap alatt 
rendeződtek ezek, hanem van, aki még ma is bejegyzésre vár, vagy – mint mondtam – 
augusztus végén kapta meg visszamenőleg március 1-jétől a bejegyzést. Egy protestáns 
kisegyház jelezte például azt – ez az egyik abszurditásra példa –, hogy az Artisjus is boldogan 
megjelent náluk, hogy a szertartásokon, az istentiszteleten alkalmazott istentiszteleti énekekre 
bejelentési és jogdíjfizetési kötelezettségük van, hiszen ők nem egyház. Ezt valahogy 
elrendezték közben, és nem is ez a legnagyobb baj, csak azt szeretném érzékeltetni, hogy az 
alkalmazás kiderítette, messze nem ugyanolyan jogai vannak a vallási közösségnek, mint az 
egyháznak, és ez nemcsak az adóforintokban való részesedés jogát érinti.  

Mint tudjuk, a protestáns egyházak különböző gyülekezetekből állnak, és igen fontos, 
hogy a különböző gyülekezetek különböző jogi személyek legyenek. Mivel egyesületként 
jegyzik vagy nem jegyzik be őket, iszonyatos nehéz procedúra volt – és különbözött is a 
bírósági gyakorlat –, hogy az egyes gyülekezetek hogy válhatnak jogi személlyé, miközben az 
egyesület nyilván valamilyen egységes egyesületként is fut. De akit időben bejegyeztek, azt is 
csak 2012-es dátummal tudták egyesületként bejegyezni, annak ellenére, hogy az egyesületi 
törvény még mindig nem ismeri a vallási egyesület külön kategóriáját. Lehet, hogy nem is 
kéne, de akkor másképp kéne elrendezni. Az állami támogatásokból való részesedés – és itt 
nem az 1 százalékra gondolok, hanem különböző pályázatokra – az egyesületeknek a legtöbb 
esetben előírja a kétéves működést. Azok a közösségek, amelyeket mi tettünk egyesületté – 
pontosabban a parlament kényszerítette őket erre a kényszerpályára – ab ovo nem lehetnek két 
éve egyesületek. És noha azt mondaná a józan ész, hogy ilyenkor az állam azt mondja, tudom, 
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hogy egyház voltál, mégsem ez történt, hanem írásban adtak elutasítást sok esetben azért, 
mert az adott egyesületnek még nincs kétéves múltja, holott egyházként már huszonvalahány 
éve működik. Szeretném megjegyezni, hogy van köztük olyan is – miután most már ismerjük 
az 1 százalékos felajánlások sorsát –, amelyik hetedik vagy nyolcadik az 1 százalékos 
felajánlások nagyságrendjében. Természetesen nem önmagában ez az érv, hogy valaki 
egyházként működhet, ezt a példát csak azért mondom, hogy komoly, nagy, társadalmilag 
támogatott közösségeket hozott ilyen sorsra a törvény. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Amiket képviselő asszony elmondott, azok között vannak teljesen jogos, 

reális gyakorlati felvetések. De látni kell, hogy a joggyakorlat kazuisztikus, a törvényt 
különböző helyeken különbözőképpen értelmezik. Ezek a szervezetek azonban akkor is 
jogfolytonosak, ha más jogi személyiséggel rendelkeznek, és ez az egyetlen helyes 
értelmezés. Az, hogy a gyakorlatban előfordulnak anomáliák, nem jogalkotási, hanem 
jogalkalmazási kérdés, amire megfelelő szinten oda kellene figyelni.  

Most pedig a kormány képviselőjének adom meg a szót és kérdezem, hogy kormány- 
vagy tárcaálláspontot képvisel-e.  

A tárca álláspontjának ismertetése (Gáspár Levente osztályvezető, Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős 
Államtitkárság) 

GÁSPÁR LEVENTE osztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma, Egyházi, 
Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Az én felhatalmazásom tárcaálláspont képviseletére jogosít fel. A tárca a 
benyújtott módosítási javaslatot nem támogatja. Ennek az a kézenfekvő oka, hogy ez a 
törvény jelenleg alkotmánybírósági felülvizsgálat alatt van, s majd csak az Alkotmánybíróság 
döntése után lehet érdemben állást foglalni a módosítással kapcsolatban, illetve – amit 
képviselő asszony is elmondott – több ilyen kérdésre vonatkozóan is.  

Megjegyzések 

LENDVAI ILDIKÓ képviselő (MSZP) előterjesztő: Tudom, hogy ön tárcaálláspontot 
képvisel, ezért csak költőileg beszélgetünk egymással, de hát csak önnek tudom mondani, 
hogy volt nem is egy parlamenti példa, amikor tudtuk, hogy Alkotmánybíróság előtt van egy 
beadvány, és a parlament esetleg épp azért sietett megoldani a dolgot, hogy ne kelljen egy 
alkotmánybírósági fiaskóval szembenéznie. Én ezt normális reflexnek tartom. Tehát messze 
nem általános gyakorlat, hogy évekig várunk egy alkotmánybírósági döntésre, de ezt nyilván 
a tárca is tudja.  

A kérdés viszont a következő. Egy dolog az Alkotmánybíróság, de ahogy említettem, 
a magyar kormány kért álláspontot a Velencei Bizottságtól. Megjött. Benne vannak ezek a 
javaslatok, s mi nem tettünk mást, mint beleírtuk ezeket paragrafusokba. Függetlenül attól, 
hogy ez nem szerzői jog kérdése, nem kell szeretni ellenzéki indítványokat, mégis mi a 
szándéka a kormánynak a Velencei Bizottság álláspontjával? Ez az Alkotmánybíróságtól 
tökéletesen független kérdés. Arra is azt mondja, hogy nem alkalmas az általános vitára – 
mert ez a döntés voltaképpen ezt jelenti –, vagy esetleg folyik már egy lázas műhelymunka, 
amiről nekünk nem kell tudnunk, és a jövő héten megérkezik a Velencei Bizottság 
véleményének az akceptálása? Adja Isten, hogy így legyen.  

 
ELNÖK: Képviselő asszony, ezt a vitát időnként lefolytatjuk. Ismételten felhívom 

szíves figyelmét arra, a Velencei Bizottság jelentése úgy kezdődik, hogy Magyarországon 
vallásszabadság van.  
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LENDVAI ILDIKÓ képviselő (MSZP) előterjesztő: Csak azért szólok közbe, mert ezt 
én is idéztem, de az utolsó mondatot is idéztem, miszerint nyomatékosan kérik a törvény 
megváltoztatását.  

 
ELNÖK: Ezt kérhetik, de nemzeti jogkörben van a kérdés. Nem tudok két olyan 

európai országot, ahol ugyanúgy lenne szabályozva ez a kérdés, ez minden országban 
másképp van szabályozva. Lehet ez a véleménye a Velencei Bizottságnak, de a Velencei 
Bizottság sehol nem ír le olyat, hogy a törvény bármely ponton ütközne a közösségi joggal. 
Ahhoz, hogy neki más az ízlése és szívesebben látná, ha másként lenne szabályozva ez a 
kérdés, joga van, de ez nemzeti jogkörbe utalt dolog. A Velencei Bizottság sehol nem mondja 
azt, hogy ez a közösségi jogba ütközne. Egyébként a Velencei Bizottság jelentését mindenki 
folyamatosan tanulmányozhatja, de minket az alkotmánybírósági határozat köt, a Velencei 
Bizottság jelentése pedig arra jó, hogy olvassuk el és tanulmányozzuk minden sorát.  

Szavazás a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 

Ezt követően szavazni fogunk a tárgysorozatba-vételről. Ki ért egyet a törvényjavaslat 
tárgysorozatba-vételével? (3) Ki nem ért vele egyet? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, 
hogy a bizottság nem támogatja a T/7710. számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét.  

Egyebek 

Az egyebek között van-e bárkinek kérdése, megjegyzése, bármilyen bejelentenivalója? 
(Nincs jelentkező.) Nincs.  

Megköszönöm képviselőtársaim munkáját, az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 33 perc)  
 
 
 
 

 
 
 

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság alelnöke 

 

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


