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Napirendi javaslat  

 
1. A polgári törvénykönyvről szóló törvényjavaslat (T/7971. szám) 
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 
  
2. A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények, 
valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/9242. szám) 
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 
  
3. Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/9237. szám) 
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 
(Első helyen kijelölt bizottságként) 
  

4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Kara Ákos (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Varga József (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Kontur Pál (Fidesz)  
Nagy István (Fidesz)  
Bertha Szilvia (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Czira Szabolcs (Fidesz) Varga Józsefnek (Fidesz)  
Dr. Karakó László (Fidesz) Kara Ákosnak (Fidesz)  
Kovács Ernő (Fidesz) Nagy Istvánnak (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz) Kontur Pálnak (Fidesz)  
Egyed Zsolt (Jobbik) Bertha Szilviának (Jobbik)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Zöld-Nagy Viktória helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Czepek Gábor főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Klész Tibor osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
  

Jelenlévők  
 
Dr. Parlagi Mátyás szakértő (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Bujdosó András főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Lencsés Sándor, Spaller Endre országgyűlési képviselő munkatársa 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 36 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

KARA ÁKOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat a bizottsági ülésen. Köszöntöm a 
meghívottakat és a jelen lévő szakértőket. 

Szeretném megállapítani a határozatképességet. A rendelkezésre álló irat alapján 
megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, a bizottsági ülés jegyzőkönyvéhez csatoljuk a 
helyettesítést. 

A napirendi pontok elfogadása következik. A bizottság ülésére a napirend elektronikus 
úton megküldésre került. Kérdezem, ki ért egyet ez előttünk levő napirendi pontokkal. Aki 
igen, emelje fel a kezét. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag fogadta el a 
napirendet. 

Akkor a helyettesítés: Varga József alelnök úr Czira Szabolcsot helyettesíti, Kontur 
Pál helyettesíti Szedlák Attilát, Nagy István Kovács Ernőt, Bertha Szilvia Egyed Zsoltot, 
jómagam pedig Karakó doktort helyettesítem.  

A polgári törvénykönyvr ől szóló törvényjavaslat (T/7971. szám) (A bizottság 
feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Az elfogadott napirendnek megfelelően a polgári törvénykönyvről szóló 
törvényjavaslathoz érkezett kapcsolódó módosító indítvány elfogadása, illetve megvitatása 
következik.  

Tisztelettel köszöntöm a KIM részéről dr. Czepek Gábor főosztályvezetőt és 
dr. Parlagi Mátyás szakértőt.  

A bizottságunk hatáskörébe tartozó ajánlási pont a 10-es, Gaudi doktor és Staudt 
doktor javaslata. Kérdezem a KIM álláspontját. 

 
DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk, 

elnök úr. Köszönöm a szót. Még annyit kérdeznék, hogy Patay Vilmosnak volt módosítója. 
Azt visszavontként kezelik?  

 
ELNÖK: Igen. 
 
DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Jó. Egyébként a 

10-est támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársaimat, ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság 

egyhangúlag támogatja, meg kell állapítani, nulla tartózkodás, nulla nem. Köszönöm szépen. 
Köszönjük szépen a KIM munkatársainak a segítséget. 

A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények, 
valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/9242. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása) 

Következő napirendi pontunk a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével 
összefüggő törvények, a pontos megnevezést, címet látják képviselőtársaim maguk előtt.  

Tisztelettel köszöntöm ennél a napirendi pontnál dr. Zöld-Nagy Viktória helyettes 
államtitkár asszonyt és Bujdosó András főosztályvezető-helyettes urat. Helyettes államtitkár 
asszonnyal, hála istennek, már sok szakmai ügyet vívtunk meg közösen. 
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Ennél a napirendi pontnál a 18-as, a 37-es és az 54-es ajánlási pontot kell 
megvitatnunk, az előző számozott ajánlásból. Kiosztásra került az alkotmányügyi, 
igazságügyi és ügyrendi bizottság két módosító indítványa, a 30. és a 31. számokon, ezeket 
fogjuk tárgyalni. Egészen precízen a jegyzőkönyv kedvéért, a T/9242/30-asról szeretném 
kérdezni a helyettes államtitkár asszonyt, hogy a KIM-nek mi az álláspontja. 

 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e. (Szavazás.) 8 igent látok. Ki nem 

támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság 
támogatta. Köszönöm szépen. 

Kérdezem akkor a T/9242/31-esről. 
 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) 8 igen. Ki nem támogatja? 

(Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság támogatta.  
Köszönöm szépen helyettes államtitkár asszonynak és főosztályvezető-helyettes úrnak 

a gyors és korrekt közreműködését. 

Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/9237. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) (Első 
helyen kijelölt bizottságként) 

A 3. napirendi pont következik, az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat.  

Köszöntöm Klész Tibor osztályvezető urat.  
Első helyen kijelölt bizottságként szerepelünk, tisztelettel emlékeztetem erre a 

bizottság tagjait. A kiegészítő ajánlástervezet 2012. 12. 04-ei dátummal mindannyiunk előtt 
ott van. Szeretném akkor kérdezni, hogy az 1. ajánlási pontról tárca-, kormányálláspont van-e. 

 
KLÉSZ TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tárcaálláspontot tudok mondani. 

Támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Nagyszerű, köszönjük. Kérdezem képviselőtársaimat, ki támogatja. 

(Szavazás.) 8 igen. Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 2 
tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. 

A 2. ajánlási ponttal kapcsolatban szeretném kérdezni a tárca véleményét. 
 
KLÉSZ TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja a bizottság tagjai közül. (Szavazás.) 8 igen. Ki nem 

támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 
A 3. ajánlási pont szintén Kucsák képviselőtársunk módosító javaslata. 
 
KLÉSZ TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 10 támogatás. 
4. ajánlási pont, szintén Kucsák képviselőtársunk. A tárcát kérdezem. 
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KLÉSZ TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Képviselőtársak, ki támogatja? (Szavazás.) 8 igen. Ki nem? (Nincs jelzés.) 

Tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 
5. ajánlási pont. 
 
KLÉSZ TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársaimat, ki támogatja. (Szavazás.) 8 igen. Ki nem 

támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottság ezt is 
elfogadta.  

Nagyon szépen köszönöm a tárca képviselőjének a gyors és korrekt közreműködését. 

Egyebek 

Az Egyebek napirendi pont következik. Amennyiben a képviselőtársaknak az Egyebek 
napirendi pont keretében nincs mondandója, akkor szeretném jelezni, hogy várhatóan jövő 
héten hétfőn 9.30-tól fogjuk a következő bizottsági ülést tartani. 

Köszönöm szépen a részvételt. A bizottsági ülést befejeztük. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 43 perc) 
 

Kara Ákos  
 a bizottság alelnöke 

 
Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika  


