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Napirendi javaslat  
 

1. A polgári törvénykönyvről szóló törvényjavaslat (T/7971. szám)   

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

  

 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Sneider Tamás (Jobbik), a bizottság elnöke  
 
Ágh Péter (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Csizi Péter (Fidesz)  
Prof. Iván László (Fidesz)  
Kapus Krisztián (Fidesz)  
Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP)  
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP)  
Dr. Stágel Bence (KDNP)  
Boldvai László (MSZP)  
Dr. Szanyi Tibor (MSZP)  
Dr. Varga László (MSZP)  
Baráth Zsolt (Jobbik)  
Vágó Sebestyén (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Talabér Márta (Fidesz) Ágh Péternek (Fidesz)  
Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz) dr. Stágel Bencének (KDNP)  
Hirt Ferenc (Fidesz) Csizi Péternek (Fidesz)  
Lakatosné Sira Magdolna (Fidesz) Rónaszékiné Keresztes Monikának 
(Fidesz)  
Székyné dr. Sztrémi Melinda (Fidesz) dr. Lanczendorfer Erzsébetnek (Fidesz) 
Tamás Barnabás (Fidesz) prof. Iván Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz) Kapus Krisztiánnak (Fidesz)  
Boldvai László (MSZP) dr. Szanyi Tibornak (MSZP)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
 
Dr. Czepek Gábor főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
 

Megjelentek  
 
Dr. Boros Zsuzsa tanácsadó (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Kerepesy Krisztián tanácsadó (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 08 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SNEIDER TAMÁS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
képviselőtársaim, kérem, foglaljuk el a helyünket. Tisztelt Vendégek! Megnyitom a bizottsági 
ülésünket.  

Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Ismertetem a helyettesítéseket: 
Talabér Márta képviselő asszonyt Ágh Péter képviselő úr helyettesíti, Bábiné Szottfried 
Gabriella képviselő asszonyt Stágel Bence képviselő úr helyettesíti, Hirt Ferenc képviselő urat 
Csizi Péter képviselő úr helyettesíti, Székiné dr. Sztrémi Melindát Lanczendorfer Erzsébet 
képviselő asszony helyettesíti, Tamás Barnabás képviselő urat Iván László professzor úr 
helyettesíti és dr. Vas Imre képviselő urat Kapus Krisztián képviselő úr, Lakatosné Sira 
Magdolna képviselő asszonyt pedig Rónaszékiné képviselő asszony helyettesíti.  

Kérdezem, hogy a kiküldött napirendi javaslathoz van-e valakinek hozzáfűznivalója. 
(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, aki elfogadja a napirendi javaslatot, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangúlag a bizottságunk elfogadta a napirendi 
javaslatot.  

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

Ezek alapján soron következik a polgári törvénykönyvről szóló T/7971. számú 
törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megtárgyalása. Az előterjesztő 
képviseletében köszöntöm Czepek Gábor főosztályvezető urat és Boros Zsuzsa tanácsadó 
asszonyt a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részéről.  

A kiegészítő ajánlás 1. pontjáról kérdezem a kormány álláspontját.  
 
DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a 

szót, elnök úr. Még Kerepesy Krisztián tanácsadó kollégám van velünk.  
Ebben az esetben nem a kormányálláspont. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Köszöntöm akkor Kerepesy Krisztián urat is.  
Kérdezem a bizottságot, hogy kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Amennyiben 

nem, akkor szavazás következik. Aki az 1. pontban szereplő kapcsolódó módosító javaslatot 
támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja! 
(Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. A bizottság a módosító 
javaslatot nem támogatta.  

Az ajánlás 8. pontjáról kérdezem a kormány álláspontját.  
 
DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Erről a 

kormány még nem foglalt állást, úgyhogy nem tudok álláspontot mondani.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor szavazás következik. Aki a 8. pontban szereplő 
kapcsolódó módosító javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
16 igen. Aki nem! (Senki sem jelentkezik.) Ilyen nincs. Tartózkodás? (Szavazás.) 
3 tartózkodással a bizottság a javaslatot támogatta. 

Az ajánlás 9. pontjáról kérdezem, hogy van-e elképzelése a kormánynak.  
 
DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Erre azt tudom 

mondani, mint a 8-asnál. 
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ELNÖK: Rendben, köszönöm. Kérdezem a képviselőtársaimat, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 igen. Aki nem támogatja! (Szavazás.) 2. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 3 tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot támogatta.  

Az ajánlás 10. pontjáról kérdezem a kormány álláspontját.  
 
DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nincs 

kormányálláspont.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás 

következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
16 igen. Aki nem támogatja! (Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem 
volt. A bizottság a módosító javaslatot támogatta.  

Az ajánlás 11. pontjáról kérdezem, van-e állásfoglalás.  
 
DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nincs 

kormányálláspont. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 igen. Aki nem támogatja! (Senki sem jelentkezik.) 
Ilyen nincs. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot 
támogatta.  

 Az ajánlás 12. pontjáról kérdezem a főosztályvezető urat.  
 
DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Hasonlóan 

nincs kormányálláspont. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. Aki a módosító javaslatot 

támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 igen. Aki nem támogatja! (Szavazás.) 
3 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt. A bizottság a módosító javaslatot támogatta.  

Az ajánlás 43. pontjáról kérdezem a főosztályvezető urat.  
 
DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Tekintettel arra, 

hogy ugyanarra a módosító indítványra vonatkozik, itt sincs kormányálláspont.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Akkor 

szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 16 igen. Aki nem támogatja! (Senki sem jelentkezik.) Ilyen nincs. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 3 tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot támogatta.  

Az ajánlás 44. pontjáról kérdezem a főosztályvezető urat.  
 
DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nincs 

kormányálláspont.  
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 igen. Aki nem 
támogatja! (Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt. A bizottság a módosító 
javaslatot támogatta.  
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Az ajánlás 45. pontjáról kérdezem a főosztályvezető urat.  
 
DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nincs 

kormányálláspont.  
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
 
DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Bocsánat, 

korrigálnám, mert félrenéztem: itt igen a kormányálláspont a 45-ösnél.  
 
ELNÖK: Rendben. Akkor a 45-ösnél a kormányálláspont igen. Ez alapján kérdezem, 

ki az, aki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) Egyhangúlag a bizottság a módosító 
javaslatot támogatta. 

Az ajánlás 46. pontjáról kérdezem a főosztályvezető urat.  
 
DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Itt nem tudok 

kormánydöntésről beszámolni.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás 

következik. Aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 igen. Aki nem 
támogatja! (Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt. A bizottság a módosító 
javaslatot támogatta.  

Az ajánlás 47. pontjáról kérdezem a főosztályvezető urat.  
 
DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nincs 

kormányálláspontunk.  
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 igen. Aki nem 
támogatja! (Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. A bizottság a 
módosító javaslatot támogatta.  

Az ajánlás 48. pontjáról kérdezem a főosztályvezető urat.  
 
DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nincs 

kormányálláspont, és hasonlóan a 49-esről és az 50-esről sincs.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás 

következik. Aki a javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 igen. 
Aki nem támogatja! (Senki sem jelentkezik.) Ilyen nincs. Tartózkodás? (Szavazás.) 
3 tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot támogatta.  

Kérdezem, hogy az ajánlás 49. pontjához kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 
Ha nem, akkor szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 igen. Aki nem támogatja! (Senki sem jelentkezik.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot támogatta.  

Végül kérdezem, hogy az ajánlás 50. pontjához kíván-e valaki hozzászólni, mert a 
kormány álláspontját már ismerjük, azaz nincs álláspontja. (Nincs jelzés.) Nincs hozzászólási 
szándék, akkor szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 igen. Aki nem támogatja! (Senki sem jelentkezik.) 
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Ilyen nincs. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot 
támogatta. 

Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek más indítványa ezzel 
kapcsolatban, amit meg szeretne tárgyalni. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor lezárom 
ezt a napirendi pontot. Köszönöm szépen a kormány munkatársainak a részvételt.  

Egyebek 

Az egyebek következik. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy az egyebekben kíván-e 
valaki hozzátenni valamit a mai ülésnaphoz. (Nincs jelzés.) Ha nem, akkor csak én szeretnék 
hozzátenni egyetlen egy dolgot: úgy néz ki, hogy utoljára üléseztünk ebben az évben, és már 
megszokhattuk, hogy ilyenkor, év végén, az ünnepek előtt egy pohár pezsgőt el szokott 
fogyasztani a bizottság, már aki megteheti, úgyhogy most is mindenkit sok szeretettel várok 
ide az asztalhoz egy pohár pezsgőre.  

Köszönöm szépen, ezzel bezárom a mai ülést. Mindenkinek jó munkát kívánok.  
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 08 perc) 
  

Sneider Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Thomas-Takács Aliz 


