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Napirendi javaslat  
 

1. Az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, 
valamint egyéb célú módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12833. szám)  
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Lukács Tamás (KDNP), a bizottság elnöke  
 
Berényi László (Fidesz)  
Borbély Lénárd (Fidesz)  
Csöbör Katalin (Fidesz)  
Román István (Fidesz)  
Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP)  
Varga László (KDNP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) dr. Lukács Tamásnak (KDNP)  
Demeter Zoltán (Fidesz) dr. Lanczendorfer Erzsébetnek (KDNP)  
Ékes Ilona (Fidesz) Csöbör Katalinnak (Fidesz)  
Farkas Flórián (Fidesz) Berényi Lászlónak (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz) Román Istvánnak (Fidesz)  
Wittner Mária (Fidesz) Borbély Lénárdnak (Fidesz)  
Harrach Péter (KDNP) Varga Lászlónak (KDNP)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 

Megjelentek 
 
Szablics Bálint főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 6 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm megjelent képviselőtársaimat és kedves vendégeinket. Az ülést megnyitom. 
Bejelentem, hogy Gulyás Gergelyt Lukács Tamás, Demeter Zoltánt Lanczendorfer Erzsébet, 
Ékes Ilonát Csöbör Katalin, Farkas Flóriánt Berényi László, Gajda Róbertet Román István, 
Wittner Máriát Borbély Lénárd, Harrach Pétert Varga László helyettesíti. Megállapítom, hogy 
a bizottság a helyettesítésekkel együtt határozatképes.  

A napirendi javaslatot kézhez kapták képviselőtársaim. A napirend kiegészítésére 
senki nem tett indítványt. Kérdezem, hogy ki fogadja el a napirendi javaslatot. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a mai ülés 
napirendjét.  

Az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/12833. szám)   
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)   
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

1. napirendi pontunk az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint egyéb 
célú módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása. A november 11-ei keltezésű kiegészítő ajánlásból dolgozunk. Tisztelettel 
köszöntöm Latorcai Csaba helyettes államtitkár urat és kérdezem, hogy tárca- vagy 
kormányálláspontot képvisel-e.  

 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Tárcaálláspontot képviselek, elnök úr.  
 
ELNÖK: A kiegészítő ajánlás 1. pontjában Jávor Benedek a törvényjavaslat 8. § (1) 

bekezdése módosítását javasolja a Civil tv. 4. §-át érintően. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  

 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Bizottsági módosító javaslatokat fogunk benyújtani.  
Az első javaslatunk a 2. § (1) bekezdését módosítja. Kinek van kérdése, észrevétele? 

(Nincs jelentkező.) Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 

bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.  
A második javaslatunk a 2. §-t új (10) és (11) bekezdéssel egészíti ki. Kinek van 

kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
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DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 

bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.  
A harmadik javaslatunk a 11. §-t új (8) bekezdéssel egészíti ki. Kinek van kérdése, 

észrevétele? (Nincs jelentkező.) Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 

bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.  
A negyedik javaslatunk szerint a 15. § (2) bekezdése új g) ponttal egészül ki. Kinek 

van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 

bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.  
Köszönjük szépen helyettes államtitkár úr segítségét, a napirendi pont tárgyalását 

lezárom.  

Egyebek 

Az egyebek között van-e valakinek kérdése, észrevétele, megjegyzése, bármilyen 
bejelentenivalója? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, mindenkinek megköszönöm a 
figyelmezett munkát és az ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 9 perc)  

 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


