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J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának
2010. július 13-án, kedden 9 óra 6 perckor

a Képviselői Irodaház II. számú tárgyalójában
megtartott üléséről

                                                
∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában
megtalálható.
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Napirendi javaslat

1. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/648. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

 2. Egyebek



4

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Sneider Tamás (Jobbik), a bizottság elnöke
Talabér Márta (Fidesz) alelnök
Csizi Péter (Fidesz)
Czunyiné dr. Bertalan Judit (Fidesz)
Erdős Norbert (Fidesz)
Kapus Krisztián (Fidesz)
Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz)
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz)
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)
Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP)
Dr. Szanyi Tibor (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP)
Baráth Zsolt (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott:
Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz) Csizi Péternek (Fidesz)
Hirt Ferenc (Fidesz) Czunyiné dr. Bertalan Juditnak (Fidesz)
Prof. Iván László (Fidesz) Lakatosné Sira Magdolnának (Fidesz)
Kapus Krisztián  (Fidesz) dr. Selmeczi Gabriellának (Fidesz)
Székyné dr. Sztrémi Melinda (Fidesz) Rónaszékiné Keresztes Monikának
(Fidesz)
Dr. Tarnai Richárd (Fidesz) Tapolczai Gergelynek (Fidesz)
Horváth Csaba (MSZP) dr. Szanyi Tibornak (MSZP)
Szűcs Erika (MSZP) dr. Varga Lászlónak (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászóló
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 06 perc)

Elnöki bevezető, napirend megszavazása
SNEIDER TAMÁS (Jobbik), a bizottság elnöke, továbbiakban: ELNÖK: Ezennel az

ülést megnyitom. Kérem, foglaljanak helyet. Köszöntöm a képviselőtársaimat, a kedves
vendégeket, jelenlévőket. A helyettesítéseket nem sokára ismertetem, de megállapítom, hogy
határozatképesek vagyunk.

A napirendi javaslat kiküldésre került. Kérdezném, hogy van-e ehhez valakinek
javaslata vagy észrevétele. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, kérem, hogy  a napirendi
javaslatról szavazzunk. Aki elfogadja, kérem, hogy kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Volt-e,
aki nem? (Nincs jelentkező.) Tartózkodott-e valaki? (Nincs jelentkező.) Akkor egyhangúlag
elfogadtuk.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/648. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok
megvitatása)

Soron következik a bírósági végrehajtásról szóló 1993. évi LIII. számú törvény
módosításáról szóló T/648-as számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok
tárgyalása. A kormány képviseletében köszöntöm dr. Répássy Róbert államtitkár urat, a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részéről. Az ajánlástervezet első pontjában Vágó
Gábor javaslatáról kérdezném a kormány álláspontját. Kérem, Répássy Róbert urat, fejtse ki.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Mielőtt a módosító indítványokról
nyilatkozom, szeretném felhívni a figyelmüket egy ügyrendi természetű problémára. A
kormánynak az a szándéka, hogy a nyári rendkívüli ülésszakon ez a törvény zárószavazásig
eljusson, és sor kerülhessen a kihirdetésére. Ez egyébként a jogbiztonság szempontjából is
fontos. Ez azt jelenti, hogy mivel a jövő héten négynapos ülést tart az Országgyűlés, de a
Házszabály értelmében, amennyiben módosító indítványt fogad el az Országgyűlés, akkor
zárószavazásra nem kerülhet sor házszabályszerűen 22-én, ezért kérem, elsősorban az
ellenzéki frakciók figyelmét hívom fel, hogy amennyiben a módosító indítványok olyan
súlyúak, hogy ők is úgy érzik, hogy szükség van arra, hogy ezek beépüljenek a törvénybe –
egyébként van olyan ellenzéki módosító indítvány, amelyet támogatunk, tehát van ilyen
szándék – akkor a Házbizottság ülésén valószínűleg a Házszabálytól való eltérésről kell
dönteni, azért, hogy a zárószavazásra is sor kerülhessen. Tehát kérem önöket, hogy így
mérlegeljék a módosító indítványokat, mi is így mérlegeltük. Tehát van – mondom – olyan
módosító indítvány, amit tudunk támogatni, remélem, hogy ezeket be lehet fogadni a
törvénybe. Hogyha nincs a Házszabálytól eltérés, akkor kénytelenek leszünk a módosító
indítványokat elutasítani annak érdekében, hogy a zárószavazásra sor kerülhessen.

Köszönöm szépen az előzetes lehetőséget. Az ajánlás 1. pontjában szereplő módosító
indítványt nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a kormány nem támogatja. Kérdezem a
bizottságot, hogy kíván-e valaki hozzászólni Vágó Gábor javaslatához. (Nincs jelentkező.)
Amennyiben nem, akkor szavazás következne.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Bocsánat elnök úr, csak az 1. és 2. összefüggő.
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ELNÖK: Igen, igen, igen. Így is teszem fel szavazásra. Aki az 1. és 2. pontban
szereplő módosító javaslatot támogatja, az kézfelemeléssel jelezze. (Nincs jelentkező.) Ilyet
nem látni. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenöt. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Négy.
Nem támogatta a bizottság, és nem kapott egyharmadot sem.

Az ajánlástervezet 3. pontjában dr. Vass Imre és képviselőtársa javaslatáról kérdezném
a kormány képviseletében Répássy urat.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Támogatja a kormány a javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs
jelentkező.) Szavazás következik, a 3-as és a 8-as pontban szereplő módosító javaslatról
szavazunk, a kettő összefügg egymással. Kérem, aki támogatja, az kézfeltartással jelezze.
(Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangúlag támogattuk. De megkérdezem, hogy volt-e nem
vagy tartózkodás. (Nincs jelentkező.) Nem volt, tehát egyhangúlag elfogadtuk, támogatjuk dr.
Vass Imre képviselőtársunk indítványát.

Az ajánlás 4. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás és képviselőtársai javaslatáról
kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem támogatjuk a javaslatot.

ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ennek a módosításnak az
volt a lényege, hogy az elmúlt időszakban részben a késlekedés miatt ugyebár kiköltöztetett
családokat valamilyen módon megsegítjük. Attól függetlenül, hogy nem támogatja a
kormány, van-e esetleg valamilyen elképzelés mégis ad hoc jelleggel a segítségükre?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Tisztelt Bizottság! A kormány elutasító álláspontjának az oka, hogy a kormány külön
törvényben kívánja az adósok számára nyújtható, nyújtandó támogatás szabályait
meghatározni, például a nemzeti eszközkezelő társaságról szóló törvény lenne az ilyen
megoldás. Erről a törvényről az Országgyűlés az őszi ülésszakán dönthet. Az a mód, amit
Gaudi képviselő úr és a képviselőtársa javasolnak, az, gyakorlatilag jogi szempontból
kezelhetetlen. Tehát ezért szükséges törvényben meghatározni azt, hogy milyen megoldást
kínál a kormány, illetve az Országgyűlés milyen megoldást kínál a kiürített lakások
tulajdonosainak. Tehát én kérem a türelmüket ebben a tekintetben, hogy a kormány az őszi
ülésszakra előterjessze ezt a törvényjavaslatot.

ELNÖK: Rendben. Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs
jelentkező.) Közben a helyettesítéseket ismertetném: Bábiné Szottfried Gabriellát helyettesíti
Csizi Péter képviselő úr, Hirt Ferenc képviselő urat Czunyiné dr. Bertalan Judit, Iván László
professzor urat Lakatosné Sira Magdolna helyettesíti, Kapus Krisztián  képviselő urat
Selmeczi Gabriella képviselő asszony helyettesíti, Székiné dr. Sztrémi Melindát Rónaszékiné
Keresztes Monika helyettesíti, dr. Tarnai Richárdot Tapolczai Gergely, Horváth Csaba
képviselő urat dr. Szanyi Tibor képviselő úr helyettesíti és Szűcs Erika képviselő asszonyt
Varga László képviselő úr helyettesíti.

Következne a szavazás. Az ajánlás 4. pontját ki támogatja? (Szavazás.) Három igen.
Aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy nem. Volt-e tartózkodás? (Szavazás.) Négy. A
bizottság nem támogatta az indítványt, és egyharmadot sem kapott.

Az 5. pontban Szűcs Erika és képviselőtársa javaslatáról kérdezem a kormányt.
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Tisztelt Bizottság! A javaslat ebben a formájában nem támogatható. Egyébként a képviselők
által javasolt probléma, illetőleg itt nem egy problémáról van szó, hanem arról, hogy egy
kivétel legyen a törvényben, az teljesen jogos. Tehát jogos, hogy aki bűncselekmény útján
jutott a lakástulajdonhoz, az ne részesüljön ezekből a kedvezményekből. De, és akkor itt kell
megmagyaráznom, miért nem támogatja a kormány: ebben a megfogalmazásban itt ez
jogbizonytalanságot okoz. Gondoljanak már bele, hogy mit jelent, hogy az „érintett”
bűncselekmény megvalósításával jutott a lakáshoz. Ez most a lakástulajdonosra vonatkozik, a
bérlőre vonatkozik, az adósra vonatkozik? Ki az érintett ebben a tekintetben. És ugye az, hogy
bűncselekmény megvalósításával jutott a lakástulajdonhoz, az, ha így van leírva, még nem
feltételezi, hogy jogerősen megállapították ezt a bűncselekményt. Márpedig ez súlyos,
alkotmányos aggályokat vetne fel, hogyha még a bírósági eljárásban jogerősen meg nem
állapított bűncselekmény feltételezése vagy mondjuk gyanúja vagy vádja esetén zárnának ki
valakit ebből a kedvezményből. Ezért azt javaslom, hogy esetleg fontolja meg a bizottság
vagy fontolják meg a képviselők, hogy tovább finomítsanak ezen a szövegen annak
érdekében, hogy ne okozzon jogbizonytalanságot. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Varga Lászlóé a szó.

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Értem én Répássy
képviselőtársamnak a véleményét, de mégis csak tudja ő is, hogy Miskolcon az elhíresült
Fészekrakó ügy kapcsán azért mégis csak van ezzel probléma. Én azt gondolom egyébként,
hogy elég egyértelmű a megfogalmazás és használható, nyilván ebben nem fogunk
egyetérteni. Azt akarja kiküszöbölni ez a javaslat, hogyha valaki a meglévő támogatási
rendszerekkel visszaélve használja ki tulajdonképpen a lehetőségét és így jut
lakástulajdonhoz, tehát ez is elég egyértelműen van szerintem benne megfogalmazva,
lakástulajdonhoz, ez van ott a végén, akkor az illetőre ne vonatkozzon ez a moratórium. Itt
március 1-jéről április 15-re van egy javaslatunk, ami módosítja ezt a moratóriumot, ami, ha
jól értettem a tegnapi általános vitában, ezt, lehet, hogy még a kormány is támogatja, tehát,
hogyha ez egy még hosszabb időintervallum, és nem csinálunk ezzel a helyzettel valamit, ami
a Fészekrakó ügyként híresült el Miskolcon, akkor szerintem fogunk problémákba ütközni, és
ez a lakossági elégedetlenséghez is vezet. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy Róbert!

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Egyrészt ismerem a miskolci, egyébként hasonló Fészekrakó programmal kapcsolatos
visszaéléseket, ismerem ezeket az ügyeket, de két szempontot kell figyelembe venni. Az
egyik szempont a diszkrimináció tilalma, tehát olyan különbségtételt kell tennünk, amely
alkotmányos, és  a másik pedig a jogbiztonság kérdése, tehát hogy egyértelműen értelmezhető
legyen a jogalkalmazók számára az, hogy itt kikről van szó. Tehát, hogy kiket kell kizárni
ebből a lehetőségből. Tehát én még egyszer kérem azt, hogy a benyújtó képviselők is
fontolják meg. Mi is gondolkodunk rajta, szükség esetén talán az Alkotmányügyi bizottság is
tud egy olyan javaslatot készíteni, amely a képviselők szándékát figyelembe veszi, de mégis
egy jobb alkotmányos megoldást tartalmaz.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, ezt lehet, hogy a folyóson kell megbeszélni,
és akkor közelebb jönnek az álláspontok. Akkor, ha nincs további hozzászólás, szavazás
következik az 5. számú módosító javaslatról. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja ezt a
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módosító javaslatot. (Szavazás.) Négy igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy
nem támogatás. És ki tartózkodik? (Szavazás.) Három. A bizottság nem támogatta,
egyharmadot sem kapott.

Az ajánlástervezet 6. pontjában Pál Tibor és képviselőtársa javaslatáról kérdezem a
kormány álláspontját.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A
9. ponttal összefüggésben támogatjuk a módosító indítványt.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) A 6. és a
9. pontban szereplő módosítókról szavazunk. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag
támogattuk.

A 7-es pontban Vágó Sebestyén, valamint Talabér Márta és képviselőtársa javaslatáról
kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Támogatja a kormány a módosító javaslatot.

Ez tartalmilag megegyezik az előzővel, csak technikailag más.

ELNÖK: Köszönöm. Igen, csak az összefüggés miatt szavazunk külön. Kér-e szót
valaki? (Nincs jelentkező.) Szavazás következik. Ki az, aki támogatja a módosító javaslatot?
(Szavazás.) Tizenkilenc igen. Ki nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Ki tartózkodik?
(Szavazás.) Négy. Elfogadtuk a módosító javaslatot. Köszönöm szépen.

Akkor ezzel a végére értünk a módosító javaslatok tárgyalásának, köszönöm a
részvételt a kormány képviselőjének, dr. Répássy Róbert államtitkár úrnak.

Egyebek
Soron következik az egyebek napirendi pont. Van-e valakinek az egyebek tekintetében

bármilyen hozzászólása vagy észrevétele? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, köszönöm
szépen a bizottsági munkát.

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 22 perc)

Sneider Tamás
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


