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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának 
2012. május 29-én, kedden, 11 óra 04 perckor  

a Képviselői Irodaház I. emelet II. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 
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Napirendi javaslat  
 

1.  A Nemzetközi Eszközkezelő működésével kapcsolatos egyes törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7034. szám)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  

2. Egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslat 

(T/7035. szám)   

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

3.  Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Talabér Márta  (Fidesz) a bizottság alelnöke  
 
Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz)  
Csizi Péter (Fidesz)  
Hirt Ferenc (Fidesz)  
Prof. Iván László (Fidesz)  
Kapus Krisztián (Fidesz)  
Lakatosné Sira Magdolna (Fidesz)  
Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz)  
Székyné dr. Sztrémi Melinda (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP)  
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP)  
Dr. Stágel Bence (KDNP)  
Boldvai László (MSZP)  
Dr. Varga László (MSZP)  
Baráth Zsolt (Jobbik)  
Vágó Sebestyén (Jobbik)  
Vágó Gábor (LMP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Ágh Péter (Fidesz) Talabér Mártának (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz) Kapus Krisztiánnak (Fidesz)  
 

 
Meghívottak részéről  

 Gulyás Dávid osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Villányi Imre főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja:11 óra 04 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

TALABÉR MÁRTA (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai bizottsági ülésünkön. 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottsági ülésünk határozatképes.  
A napirendi javaslatunk három napirendi pontból áll. Elsőként a Nemzeti 

Eszközkezelő működésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslathoz beérkezett módosító javaslatot vitatnánk meg; második pontban: az egyes 
családjogi és cégjogi eljárások egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslathoz beérkezett 
bizottságunkat érintő módosító javaslatot, illetve harmadik napirendi pontban az egyebek 
témát. 

Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek ettől eltérő javaslata. Kérdezem, hogy 
ki az, aki támogatja, hogy ezt a napirendet tárgyaljuk. (Szavazás.) Ha jól látom, akkor 
egyhangúlag támogattuk. Köszönöm szépen. 

Elsőként a Nemzeti Eszközkezelő működésével kapcsolatos egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslathoz beérkezett módosító javaslatról lesz szó. 

A Nemzeti Eszközkezelő működésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/7034. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító 
javaslatok megvitatása) 

Köszöntöm a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről Gulyás Dávid osztályvezető 
urat és kérdezem, hogy ez előterjesztő képviseletében kíván-e hozzáfűzni, illetve támogatja-e 
magát a javaslatot. 

 
GULYÁS DÁVID (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót. A tárca a 

javaslatot nem támogatja, és egy dolgot szeretnék hozzátenni. A képviselő úr javasolta, hogy 
a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-re legyen kicserélve a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő kifejezés, 
viszont itt szándékosan az MNV Zrt. szerepelt a törvényjavaslatban, ugyanis a megvásárolt 
ingatlanok tulajdonosa az a magyar állam, és a tulajdonosi jogok gyakorlójaként csak az 
MNV Zrt. dönthet az ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról, tehát 
szándékosan a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő szerepelt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy kinek van kérdése vagy véleménye a 

módosító javaslattal kapcsolatban. 
Vágó Gábor képviselő úr. 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen. Én nehezményezem ebben a javaslatban 

azt, hogy itt a lakóingatlanokat átvevő, tehát, az önkormányzat amennyiben átveszi a 
lakóingatlant, akkor kikerülne az a rész, hogy nem köthet utána hátrányosabb szerződést, mint 
maga az eszközkezelő. Tehát úgy gondolom, pont azért vannak az eszközkezelővel 
kapcsolatos kormányzati, illetve törvényi szintű megállapítások a bérleti díjjal kapcsolatban, 
hogy valamilyen szinten védje azokat a lakosokat, akik átköltöznek az eszközkezelő által 
tulajdonolt épületbe, vagy a saját lakóingatlanuk az eszközkezelőhöz kerül. De hát így úgy 
tűnik, hogy ezt a védelmet, törvényi szintű garantált védelmet szüntetné meg ez a módosító 
javaslat, így mi sem tudnánk támogatni.  

 
ELNÖK: Van-e valakinek egyéb felvetése? (Nincs jelzés.) Én annyit tennék hozzá, 

mint, aki polgármester is, hogy azt gondolom, hogy nem baj, ha megpróbáljuk az 
önkormányzatok lehetőségeit is figyelembe venni, amikor erről döntünk, mert nem biztos, 
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hogy az önkormányzatok abban a helyzetben vannak, hogy válogatás nélkül azokkal a 
feltételekkel tudják vállalni ezt a feladatot, mint ahogy ez az eredeti törvényjavaslatban 
szerepel. Tehát én viszont azt támogatnám, hogy legalább nyissunk vitát arról, hogy az 
önkormányzatok, hogyha belépnek ebbe a rendszerbe, akkor milyen módon és feltételekkel 
teszik ezt, úgyhogy én a magam részéről támogatni fogom ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. 

Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy támogatják-e, kérem, hogy ezt kézfelemeléssel 
jelezzék! (Szavazás.) 16 igen. Aki nem? (Szavazás.) 5 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) Nem 
volt. A bizottság támogatta. 

Egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslat 
(T/7035. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Következik az egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerűsítéséről szóló 
törvényjavaslat. 

Köszöntöm dr. Villányi Imre főosztályvezető urat, a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztériumból. 

Az ajánlás 1-es pontja érint bennünket. Kérdezem a főosztályvezető urat a kormány 
álláspontjáról. 

 
DR. VILLÁNYI IMRE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a 

szót, elnök asszony. Először is jeleznem kell, hogy kormányálláspontot még nem tudok 
közölni, mert a kormány értelemszerűen még nem jutott hozzá, hogy tárgyalja. A 
minisztérium vezetésének az álláspontja, hogy nem támogatjuk a módosítót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy kinek van véleménye vagy 

hozzászólása. (Nincs jelzés.) Senkinek nincs.  
Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Aki nem? (Szavazás.) 16 

nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett nem kapta meg a szükséges 
támogatottságot. Köszönöm szépen. 

Egyebek 

A harmadik napirendi pontunk az egyebek. Van-e valakinek felvetnivalója? (Nincs 
jelzés.) Nincs. Köszönöm szépen a részvételt. További jó munkát! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 12 perc) 

  

Talabér Márta 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 


