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Napirendi javaslat 
 

 
1. A nemzeti utasadat-információs rendszer létrehozása érdekében szükséges, 

valamint a rendőrséget érintő és egyes további törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12614. szám)  
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 
(Első helyen kijelölt bizottságként)  
Meghívottak:  
Belügyminisztérium képviselői  

 
2. Egyes törvényeknek az új polgári törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12824. szám)  
(Általános vita) 
Meghívottak: 
Közigazgatási és igazságügyi Minisztérium képviselői  
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Elnököl: Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Básthy Tamás (KDNP), a bizottság alelnöke  
Iváncsik Imre (MSZP), a bizottság alelnöke  
Bíró Márk (Fidesz)  
Borbély Lénárd (Fidesz)  
Farkas Zoltán (Fidesz)  
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Jámbor Nándor (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Kocsis Máté (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz)  
Tóth Gábor (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Ágh Péter (Fidesz) Bíró Márknak (Fidesz)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz) megérkezéséig Kulcsár József Ferencnek (Fidesz) 
Tamás Barnabás (Fidesz) Básthy Tamásnak (Fidesz)  
Földi László (KDNP) megérkezéséig Borbély Lénárdnak (Fidesz)  
Juhász Ferenc (MSZP) Iváncsik Imrének (MSZP)  
 

A bizottság titkársága részéről 

 
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára  
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Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
Dr. Juhász Edit főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
 

 
Jelenlévők 
 

Dr. Bodnár Bence főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
Dr. Kálmán Gergely osztályvezető (Belügyminisztérium)  
Dr. Brassai Orsolya Lilla (Belügyminisztérium)  
Dr. Nemes Lilla (Belügyminisztérium)  
Balog András József alezredes (Honvédelmi Minisztérium)  
Dr. Oláh Attila (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc.) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

CSAMPA ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Képviselőtársaim! Sok szeretettel köszöntöm önöket a Honvédelmi és rendészeti bizottság 
ülésén. 8 fő személyesen jelen van, 7-en adtak megbízást, így megállapítom, hogy 15 fővel 
határozatképes a Honvédelmi és rendészeti bizottság mai ülése. 

A kiküldött napirendi javaslathoz képest nincs változás. Kérdezem, hogy ki az, aki 
támogatja a kiküldött napirendi pontokat. (Szavazás.) Egyhangúlag támogattuk. Köszönöm 
szépen.  

A nemzeti utasadat-információs rendszer létrehozása érdekében szükséges, 
valamint a rendőrséget érintő és egyes további törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12614. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) (Első 
helyen kijelölt bizottságként) 

Rá is térünk az első napirendi pontunk megtárgyalására, a nemzeti utasadat-
információs rendszer létrehozása érdekében szükséges, valamint a rendőrséget érintő és egyes 
további törvények módosításáról szóló T/12614. számú törvényjavaslathoz benyújtott 
kapcsolódó módosító javaslat megtárgyalására. (Iváncsik Imre megérkezik az ülésre.) 

Köszöntöm körünkben dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár asszonyt, dr. 
Bodnár Bence főosztályvezető urat, és nekem még ide van írva Kálmán Gergely osztályvezető 
úr is. Akkor így teljesen rendben vagyunk.  

A kiosztott 2013. október 22-ei kiegészítő ajánlásból fogunk dolgozni. Elsőnek a tárca 
vagy a kormány álláspontját fogom kérdezni a Belügyminisztérium képviselőitől, ezt 
követően, ha kérdés merül fel, kérem, jelezzék képviselőtársaim, utána pedig szavazni 
fogunk.  

Az első ajánlási pontban Farkas Zoltán képviselő úr javaslatáról kérdezném a tárca 
vagy kormány álláspontját. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tárcaálláspontot fogok mondani. A tárca támogatja.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Úgy látom, kérdés 
nem volt. (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 14 igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett a bizottságunk támogatja.  

Még egy bizottsági módosítóról kell szavaznunk. Az a kérdés, hogy a bizottsági 
módosító ki lett-e osztva, mert akkor megvárjuk, míg körbemegy a bizottsági módosító 
javaslat. (Jámbor Nándor: Most megy körbe, még várjunk egy kicsit!) Addig azért kérdezem a 
tárca álláspontját a bizottsági módosító javaslatról. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottsági módosító javaslat is ki lett osztva a 

bizottsági tagok részére. Kérdezem, hogy kinek van ezzel kapcsolatban kérdése, véleménye. 
(Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor szavaznunk kell. 
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Ki az, aki támogatja a bizottsági módosító javaslat benyújtását? (Szavazás.) 15 igen. 
Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 
tartózkodással a bizottságunk támogatta a bizottságunk által benyújtott módosító javaslatot.  

Kérdezem, hogy van-e tudomása valakinek olyan módosító javaslatról, amelyet még 
meg kellene tárgyalnunk. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy nincs. Akkor a napirendi 
pontunk tárgyalásának végére értünk. Köszönöm szépen a részvételt a helyettes államtitkár 
asszonynak és munkatársainak. (Dr. Simon Miklós megérkezik az ülésre.) 

Egyes törvényeknek az új polgári törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12824. szám) (Általános vita) 

Rátérünk a második napirendi pontunkra, az egyes törvényeknek az új polgári 
törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló T/12824. számú 
törvényjavaslat megtárgyalására.  

Köszöntöm körünkben Juhász Edit főosztályvezető asszonyt, a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium részéről, Balogh András József alezredes urat, a Honvédelmi 
Minisztérium részéről, dr. Brassai Orsolyát és dr. Nemes Lillát a Belügyminisztérium 
részéről. 

A törvényjavaslatot kijelölt bizottságként tárgyaljuk, így a feladatkörünkbe tartozó 
részletekkel kell kifejezetten foglalkoznunk, azaz a Hvt., Hjt., a honvédségi adatkezelésről 
szóló törvény, az Rtv., a Hszt., a tűzoltásról szóló törvény, a bűnüldöző szervek nemzetközi 
együttműködéséről szóló törvény, a katasztrófavédelemről szóló törvény, ami nagy 
vonalakban a feladatkörünkbe tartozik. (Földi László megérkezik az ülésre.) 

Felkérem a főosztályvezető asszonyt, hogy röviden tájékoztassa a bizottságot a 
benyújtott törvényjavaslattal kapcsolatban! 

Juhász Edit szóbeli kiegészítése 

JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm szépen a 
szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A T/12824. számú törvényjavaslat megkísérli azt, 
hogy valamennyi olyan törvényi szintű módosító rendelkezést összefoglal, az összes tárca 
felelősségi körébe tartozó törvények esetében, amely az új Ptk. szabályaihoz való 
hozzáigazítást, harmonizációt megvalósítja.  

Elöljáróban annyit elmondanék, hogy alapvetően az új Ptk. új jogintézményekkel 
kapcsolatos átfogó szabályozást inkább a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, illetve 
az EMMI hatáskörébe tartozó törvények esetében igényelt. Ami a tisztelt bizottság 
feladatkörébe tartozó törvényeket illeti, itt inkább technikai jellegű, utalásokat pontosító, 
megváltozott jogszabályi helyekre való utalást átvezető szabályokat tartalmaz. Ami 
visszatérően jelentkezik ezekben a törvényekben, az például a hozzá tartozó fogalomra utalás, 
a gazdálkodó szervezet, illetve vállalkozás fogalmának a megváltozása az új Ptk.-ban, tehát 
az, hogy az új Ptk. már nem tartalmazza azt a taxatív gazdálkodószervezet-felsorolást, 
amelyre számos más törvény épített, ezért kellett a különféle törvényekben egy új gazdálkodó 
szervezetre utalást létrehoznunk. Ezt egyébként a polgári perrendtartás fogja 
anyajogszabályként meghatározni, és erre utalnak a törvények legnagyobbrészt. 

Egy fontos területe még a megváltozott szabályoknak a kártérítés, azon belül a nem 
vagyoni kárral, vagyoni kárral kapcsolatos változások átvezetése. Valamennyi szolgálati 
törvény, illetve munkavégzéssel kapcsolatos jogviszonyokat tartalmazó törvény mind a 
munkáltatói, mind a munkavállalói oldalról tartalmaz felelősségi szabályokat. Ezeket 
nagyrészt újra kellett rendezni azért, mert a kártérítés mögött lévő polgárjogi tartalom 
megváltozott. Amit ma nem vagyoni kártérítésként ítélnek meg vagy igényelhetnek a 
károsultak személyiségi jog megsértése terén, ez a jövőben már nem tartozik bele a kártérítés 
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fogalomba, hanem egy önálló polgárjogi igényérvényesítést jelent ez a sérelemdíj iránti igény. 
Ezt is valamennyi törvényben át kellett vezetni.  

Illetve még a cselekvőképesség kapcsán találhatók módosítások. Több esetben 
szabályozzák a törvények úgy a különféle jognyilatkozatok megtételét, hogy a 
jognyilatkozatot tevőnél feltételként valamilyen cselekvőképességi kategóriára utalnak. 
Ezeket is differenciálni kellett a törvényekben, mert a cselekvőképesség általános korlátozása 
a jövőben nincs, ezért a törvényekben ki kellett cserélni, és vagy azt mondani, hogy bármely 
ügycsoportban, vagy egy meghatározott ügycsoportban korlátozott cselekvőképességűről van 
szó. Nagyrészt ezzel kapcsolatosak tehát ezek a módosítások.  

A két fő szolgálati törvényben a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainál, 
illetve a honvédeknél egyéb olyan jellegű módosítások is találhatók, amelyek egyébként a 
szolgálati viszonyra jellemző specifikus kérdéseket rendeznek. Kérdés esetén ezekről 
tájékoztatást adunk, illetve kérjük a tisztelt bizottságot, a törvényjavaslat támogatására.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető asszony. Kérdezem, hogy a két tárca 

részéről van-e kiegészítenivaló. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. 
Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e kérdés. Az általános vitára való 

alkalmasságról kell döntenünk e tárgyban. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy nincs 
kérdés. Akkor a képviselőtársaim majd a plenáris ülésen kifejtik álláspontjukat.  

Döntés az általános vitára való alkalmasságról 

Kérdezem tisztelt képviselőtársaimat, hogy ki az, aki támogatja a T/12824. számú 
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát. (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? 
(Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 14 igen, nulla nem és 2 
tartózkodás mellett a bizottságunk általános vitára alkalmasnak tartotta a törvényjavaslatot.  

Ha nincs önálló jelentkezés, akkor a bizottságunk részéről Vas Imre lenne a 
bizottságunk előadója. Köszönöm szépen, főosztályvezető asszony. Ezzel a napirendi pontot 
lezárom.  

Tájékoztatom a képviselőtársaimat, hogy a Külügyi Igazgatóság futárpostával 
kiküldött megkeresése alapján a jövő héten, kedden Brüsszelben lenne egy program a védelmi 
bizottságok részére. Ha valaki úgy érzi, hogy szívesen utazna, kérem, hogy tájékoztassa a 
bizottságot még a mai nap folyamán. 

Ezzel megköszönöm a részvételt a képviselőtársaimnak, megtárgyaltunk mindent, az 
ülést bezárom.  

 
(Az ülés végének időpontja: 10 óra 15 perc.) 

 

 

 
  

Csampa Zsolt  
a bizottság alelnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 

 


