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Napirendi javaslat  
 

1. A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi 

rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról 

szóló törvényjavaslat (T/11187. szám)  

(Dr. Nagy István (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

2. A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/12364. szám, új/átdolgozott változat a T/12340. szám helyett) 

(Font Sándor (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  

(Módosító javaslat megvitatása)  

 

3. a) A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével 

összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló törvényjavaslat 

(T/12094. szám)  

(Együttes általános vita)   

b) Egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 

törvényjavaslat (T/12095. szám)  

(Együttes általános vita)  

c) A szomszédjog és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól szóló 

törvényjavaslat (T/12097. szám)  

(Együttes általános vita)  

 

4. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke    
 
Farkas Sándor (Fidesz)  
Győrffy Balázs (Fidesz)  
Hanó Miklós (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz)  
Mágori Józsefné (Fidesz)  
Dr. Nagy István (Fidesz)  
Obreczán Ferenc (Fidesz)  
Örvendi László (Fidesz)  
Patay Vilmos (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz)  
Dr. Tóth József (Fidesz)  
Harangozó Gábor (MSZP)  
Dr. Józsa István (MSZP)  
Magyar Zoltán (Jobbik)  
Suhajda Krisztián (Jobbik)  
Varga Géza (Jobbik)  
Balogh József (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Horváth István (Fidesz) Font Sándornak (Fidesz)  
Gőgös Zoltán (MSZP) Harangozó Gábornak (MSZP)  
Farkas Sándor (Fidesz) megérkezéséig Jakab Istvánnak (Fidesz)  
Győrffy Balázs (Fidesz) megérkezéséig Obreczán Ferencnek (Fidesz)  
Örvendi László (Fidesz) megérkezéséig Balogh Józsefnek (független)  
Tiffán Zsolt (Fidesz) dr. Nagy Istvánnak (Fidesz)  
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP) Mágori Józsefnének (Fidesz)  
Balogh József (független) megérkezéséig Hanó Miklósnak (Fidesz)  
 
 

Meghívottak részéről   
 

Hozzászólók  
Dr. Juhász Edit főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési 
Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 10 perc)  

Elnöki bevezető  

A napirend elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítő tisztviselőket, 
köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését. A bizottsági 
tagokat szeretném tájékoztatni arról, hogy a múlt heti döntésünknek megfelelően az LMP-
frakció újbóli megalakulásával három fővel kibővült az eddigi bizottsági létszámunk, így 
25 tagú a bizottságunk. Új tagjaink közül köszönthetem dr. Nagy Istvánt, aki jelen is van, új 
tagunk még Mágori Józsefné Andrea, ők, az előbb említett két képviselőtársunk a Fidesz 
képviseletében, valamint Lengyel Szilvia az LMP részéről fog majd megjelenni, illetve 
bizottsági tagságot betölteni. 

A napirendtervezetet képviselőtársaim a szokásos módon megkapták. Kérdezem, hogy 
van-e kérdés, észrevétel a tervezettel kapcsolatosan. (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, akkor 
szavazunk róla. Ki az, aki elfogadja a napirendtervezetet? Aki igen, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ez egyhangú. Ezek szerint fogunk haladni.  

A termőföldek tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó 
jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és 
megakadályozásáról szóló T/11187. számú törvényjavaslat  

Módosító javaslatok megvitatása első helyen kijelölt bizottságként 

Az első napirendi pontban a termőföld tulajdonjogának megszerzését és használatát 
korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és 
megakadályozásáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványok megvitatása 
fog megtörténni. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az előterjesztő most már 
bizottsági tagunk, ezért először az előterjesztő, majd pedig a tárca képviselőjének – itt 
köszöntöm dr. Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes urat – fogok szót adni, hogy 
nyilatkozzanak a módosító indítványokkal kapcsolatban.  

Az ajánlástervezet szerint fogunk haladni, amelynek az 1. pontja, indítványa Magyar 
Zoltán részéről érkezett. Az előterjesztőt kérdezem.  

 
DR. NAGY ISTVÁN (Fidesz): Nem támogatom.  
 
ELNÖK: Mi a tárcaálláspont? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca sem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen, Magyar Zoltán. Tessék! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Indokolást szeretnék kérni, 

mivel úgy gondolom, hogy semmi nem zárja ki azt, hogy ennek a törvénynek a hatálya a 
Nemzeti Földalapba tartozó földekre is kiterjedjen.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A törvény hatálya 

valamennyi földterületre kiterjed, függetlenül annak az állami vagy magántulajdonosi 
megítélésétől, tehát erre a rendelkezésre nincsen szükség. Ugyanakkor arra azért felhívom a 
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figyelmet, hogy a törvény alapvetően a termőföld tulajdonjogának a jogellenes 
megszerzéséről szól, tehát egy fogalombeli zavart is okoz ez itt. Amennyiben a Nemzeti 
Földalapba tartozó földrészletekre akarnának speciális szabályt megállapítani, azt az NFA-
törvényben kellene megtenni. Ez a törvény általánosan minden földterületre kiterjed.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm. Akkor végül is nem kaptam magyarázatot 

arra, hogy ez miért ne kerülhetne be, hiszen maga a törvény… Én örülnék annak, hogyha az 
ügyészségnek a hasznosítással kapcsolatban is lennének ilyen többletlehetőségei, hiszen 
számtalan olyan levelet kapunk, válaszlevelet az ügyészségtől a panaszainkra, amelyek pont 
azt hiányolják, hogy azért nem tudnak lépni az adott ügyben, mert nincsenek meg azok a 
jogosítványaik, amelyek hála istennek most már meglesznek a tulajdonjog esetében. Nem 
látom indokoltnak azt, hogy a hasznosítással kapcsolatban miért ne lehetnének ugyanilyen 
jogosítványaik.  

 
ELNÖK: Akar erre reflektálni az előterjesztő vagy a tárca képviselője? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A válasz ugyanaz: a 

törvény hatálya minden földre kiterjed (Közbeszólás az ellenzéki képviselők soraiból: 
Tulajdonra!), nemcsak az állami tulajdonban lévőkre, nem csak a magántulajdonban lévőkre, 
mindenre. (Harangozó Gábor: A bérletre nem!)  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Egy utolsó kérdés: tehát akkor a bérletre is kiterjed? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Jogellenes megszerzés 

esetén igen.  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm. 
 
ELNÖK: Több kérdést, észrevételt nem látok. Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja 

az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem 
kapott. 

Kérem a mostani létszámunknak megfelelően megállapítani az egyharmados szavazási 
határt, hogy az mikor is történik majd meg. (Az elnök Horváth Zoltánnéval egyeztet. – 
Megérkezik Mágori Józsefné és Örvendi László.) Elnézést a matekleckéért! Ha teljes körű 
lenne az ülésünk, akkor 8 szavazatnál teljesül az egyharmad – ezt akartam itt tisztázni.  

Köszöntöm Mágori Józsefné Andrea fideszes képviselőtársunkat! Az ülésünk kezdetén 
ismertettem már a létszámbővülést és a Fidesz által delegált két tag, illetve az LMP által 
delegált egy tag nevét. 

A 2. pontnál tartunk, amely Budai Gyula indítványa. Az előterjesztő, majd a tárca 
álláspontját kérem.  

 
DR. NAGY ISTVÁN (Fidesz): Igen, támogatom. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca is támogatja.  
 



 7 

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! 
Ki az, aki támogatja? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség.  

A 3. indítvány Magyar Zoltán javaslata. Előterjesztő, tárca? 
 
DR. NAGY ISTVÁN (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: A tárca? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca sem támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) Ez 3, kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 4. indítvány Gőgös Zoltán javaslata. Az előterjesztő? 
 
DR. NAGY ISTVÁN (Fidesz): Nem támogatom. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A VM sem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen, Harangozó Gábor! 
 
HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Ugyan gyakorlatilag 

lényegében hasonló ez a javaslat, mint az 1. módosító volt, ezért inkább csak észrevételt 
szeretnék tenni. Mi továbbra is úgy látjuk, hogy miután ez a törvény a tulajdonjog 
megszerzését – ez áll a szövegben is szó szerint – szabályozza, ezért nem látnánk be, miért 
vonatkozna az államiföldbérlet-pályázatokkal kapcsolatos jogügyletekre is, így indokoltnak 
tartjuk ezt a módosító javaslatot fenntartani, hiszen ez nem tulajdonjog, hanem hasznosítás, 
amiről a törvény nem rendelkezik. Ezért amennyiben ez nem kerül bele, úgy bármennyire is 
egyetértünk a javaslat céljával, és most már, a finomítások után akár a választott módszereket 
is támogatni tudjuk, ha az állami mutyinak nyitva hagyja a lehetőséget, mi nem tudjuk 
támogatni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Az előterjesztő? 
 
DR. NAGY ISTVÁN (Fidesz): Magának a törvényjavaslatnak a címét hadd ajánljam a 

figyelmükbe, amely úgy szól, hogy: a termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy 
használatát. (Harangozó Gábor: A címe, az lehet, de a rendelkezései…) A tartalma ugyanerről 
szól.  

 
ELNÖK: Amennyiben nincs több kérdés, szavazunk az indítványról. Ki az, aki 

támogatja Gőgös Zoltán indítványát? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez 
kisebbség, egyharmadot sem kapott. 

Az 5. indítvány Magyar Zoltán javaslata. Az előterjesztő, majd a tárca álláspontját 
kérdezem. 

 
DR. NAGY ISTVÁN (Fidesz): Nem támogatom. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca sem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
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MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Indokolást szeretnék kérni. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A polgári perrendtartásról 

szóló törvény 170. § (3) bekezdés a) pontja szerint tanúságtétel nem tagadható meg, ha a 
kérdés olyan jogügyletre vonatkozik, amelynél a tanú mint valamelyik fél képviselője maga is 
közreműködött, vagy amelynél valamelyik fél a tanúnak képviselője volt. Ez már most is 
szabályozott kérdés tehát. Az ügyvédi titokra vonatkozó rendelkezéseknek az ezen körön 
túlmenő kiterjesztése pedig alkotmányosan nem védhető.  

 
ELNÖK: Van-e még kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk 

róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Három, kisebbség, egyharmadot sem 
kapott.  

A 6. indítvány Budai Gyula javaslata. Az előterjesztő, majd a tárca álláspontját 
kérdezem. 

 
DR. NAGY ISTVÁN (Fidesz): Támogatom az indítványt.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca is támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség.  
A 7. indítvány szintén Budai Gyula javaslata. Az előterjesztő, majd a tárca álláspontját 

kérem.  
 
DR. NAGY ISTVÁN (Fidesz): Támogatom a módosító javaslatot. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség.  
Magyar Zoltán indítványa következik a 8. sorszám alatt.  
 
DR. NAGY ISTVÁN (Fidesz): Nem támogatom az indítványt.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A VM sem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A 9. indítvány szintén Magyar Zoltán, de Gaudi-Nagy Tamással együttesen beadott 

javaslata.  
 
DR. NAGY ISTVÁN (Fidesz): Nem támogatom az indítványt.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca sem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 10. indítvány Budai Gyula javaslata. Az előterjesztő, majd a tárca véleményét 

kérem.  
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DR. NAGY ISTVÁN (Fidesz): Támogatom az indítványt.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Mi is támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség.  
A 11. pont szintén Budai Gyula indítványa. Az előterjesztő, majd a tárca álláspontját 

kérem.  
 
DR. NAGY ISTVÁN (Fidesz): Támogatom az indítványt.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? Aki igen, jelezze! (Szavazás.) Ez egyértelmű többség.  
A 12. pont is Budai Gyula indítványa.  
 
DR. NAGY ISTVÁN (Fidesz): Támogatom az indítványt.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca is támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség.  
A 13. pont Magyar Zoltán indítványa.  
 
DR. NAGY ISTVÁN (Fidesz): Nem támogatom az indítványt.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca sem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
Az ajánlástervezet, a benyújtott pontok megvitatásának a végére értünk.  
A tárca képviselőjét szeretném megkérdezni, hogy röviden össze tudná-e foglalni az 

ügyészség által írt levél tartalmi részét – gondolom, eljutott a tárcához –, amelyben újabb 
vélelmeket fogalmazott meg a legfőbb ügyész úr.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A legfőbb ügyész úr 

aggályai két pontban foglalhatóak össze. Az egyik, ami szankcióként szerepel a 
törvényjavaslatban, hogy az ügyész indítványozhatja, hogy a bíróság az állam javára ítélje 
meg a termőföld tulajdonjogát abban az esetben, hogyha az eladó a jogellenes jogügylet 
keretében már a tulajdonjogáról véglegesen le kívánt mondani, és át kívánta ruházni az 
egyébként szerzésre nem jogosult fél számára, ugyanis a legfőbb ügyész úr álláspontja az, 
hogy a tulajdonjog védelmét szabályozó alaptörvényi rendelkezések, illetve az 
Alkotmánybíróságnak a korábbi határozatai alapján kétséges annak az alkotmányossága, hogy 
egy ilyen tulajdonjogot szankcióként elvonó rendelkezés összhangban van-e az alaptörvény 
rendelkezéseivel. Az aggályainak a második köre pedig a törvény által bevezetett 
jogkövetkezmények visszamenőleges hatályával foglalkozik, mégpedig azzal, hogy amikor a 
felek ezt a jogellenes jogügyletet megkötötték, akkor nem voltak, nem lehettek tisztában 
azzal, hogy most, a jelenben az Országgyűlés egy olyan törvényt fog elfogadni, amely további 
szankciókat helyez kilátásba egyébként a szerződés semmisségén túlmenő mértékben, így 
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tehát adott esetben ez értelmezhető úgy, hogy visszamenőlegesen állapít meg az Országgyűlés 
jogkövetkezményeket a semmis szerződésre nézve, illetve a tulajdonjog tárgyára nézve. 
Röviden így foglalható össze a legfőbb ügyész úr levelében leírt két problémakör. Nem 
tudom, igénylik-e, hogy ezzel kapcsolatban esetleg kifejtsünk álláspontot. 

 
ELNÖK: Nem. (Dr. Andréka Tamás: Jó.) Nyilvánvaló, hogy már inkább az 

alkotmányügyi bizottság tárgykörébe tartozik a jogelméleti fejtegetés. Csak azért szerettem 
volna, hogy erről is essen néhány szó, mert ez a levél hivatalosan megérkezett a legfőbb 
ügyész úr részéről, és a tárca vagy talán a kormány is ennek a levélnek a tudtában vagy 
ellenére, ha jól érzékelem, továbbra is támogatja a Nagy István-féle javaslatot.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Mert ez elvezethet egy egész komoly jogvitához is, ebből a levélből azt is 

érzékelhetjük, hogy könnyen netán az Alkotmánybíróságnál köthet ki a majdan elfogadott 
verzió is. Jó, tehát ennek a tudatában vagyunk, mi a parlamenti munkánkat végezzük továbbra 
is. Köszönöm szépen, ennyit akartam.  

Ha nem tudunk olyan indítványról, ugye, nincs sem az előterjesztő, sem a tárca 
részéről olyan indítvány, amelyet bizottsági szinten kell tárgyalnunk? (Nincs jelzés.) Akkor 
lezárom az első napirendi pontot.  

A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításáról szóló T/12364. 
számú (új/átdolgozott változat a T/12340. szám helyett) törvényjavaslat 

Módosító javaslat megvitatása 

Rátérünk a második napirendi pontra, a hegyközségekről szóló törvény módosításáról 
szóló törvénytervezethez benyújtott egyetlenegy módosító indítvány megvitatására. Az 
ajánlástervezet szerint haladunk, egyetlenegy indítványról van szó, Gőgös Zoltán javaslatáról. 
Mint előterjesztő jelzem, hogy nem támogatom. A tárca álláspontját kérdezem. 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca sem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
Nem tudunk olyan további indítványról, amelyet tárgyalnunk kellene, úgyhogy a 

második napirendi pontot is lezárom. Közben köszöntöm, és megköszönöm Sztanev 
Bertalannak is, hogy jelen volt a második napirendi pont tárgyalásán. 

A polgári törvénykönyvr ől szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével 
összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló T/12094. számú 
törvényjavaslat (Együttes általános vita);  
Egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló T/12095. számú 
törvényjavaslat (Együttes általános vita);   
A szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól szóló T/12097. 
számú törvényjavaslat (Együttes általános vita) 

A harmadik napirendi pontnál tartunk. (Az elnök Horváth Zoltánnéval egyeztet.) A 
polgári törvénykönyvről, az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról, 
valamint a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól szóló 
törvényjavaslatok, tehát e három, önálló törvényi számon benyújtott előterjesztés együttes 
tárgyalását fogom javasolni, a szavazást majd egyenként fogjuk megtenni, ezeknek a 
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benyújtott indítványoknak az általános vitára való alkalmasságáról fogunk dönteni. Nekünk 
több nevet is felírtak, kérem, hogy akik megszólalnak, majd mutatkozzanak be: Juhász Edit, 
Jójárt Eszter, valamint Tóth Ágnes nevét kaptuk meg a minisztériumból, illetve Czepek Gábor 
helyettes államtitkár úr neve került még bejelentésre, de bárki, aki a tárcát képviseli, és nem 
volt hallható a neve a felsoroltak között, kérem, jelezze, illetve a megszólalásukkor legyenek 
szívesek bemutatkozni!  

Ahogy jeleztem, e három jogszabály együttes tárgyalását fogom javasolni, kérem, 
együttesen ismertessék a fontosabb tartalmi részeket, utána pedig egyenként fogunk róluk 
szavazni. Megadom a szót a tárca képviselőinek.  

 

Dr. Juhász Edit (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

DR. JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Juhász Edit, a magánjogi és igazságügyi kodifikációs főosztály vezetője vagyok, én 
helyettesítem az ülésen Czepek Gábor helyettes államtitkár urat. Illetve részben a magánjogi, 
részben a gazdasági kodifikációs munkatársai vannak még itt velem: Tóth Ágnes, Jójárt 
Eszter és Nemes András kollégám. Akkor összevontan tartanék egy rövid ismertetőt a 
törvénytervezetekről.  

Az új polgári törvénykönyv létrehozása egy olyan hatalmas kodifikációs munkát 
jelentett, hogy az a döntés született, hogy két részletben foglalkozzon az Országgyűlés a 
polgári jogi, anyagi jogi szabályok megújításával. Első lépésben elfogadták az új polgári 
törvénykönyvet, és ennek a kodifikációs folyamatnak most a második állomásánál tartunk. Az 
új polgári törvénykönyv ugyanis csak a hatálybalépés időpontját határozta meg, nem 
tartalmazott módosító rendelkezéseket, nem tartalmazott átmeneti rendelkezéseket, ezekről 
kell most ebben a fázisban döntenie az Országgyűlésnek, illetve az új polgári 
törvénykönyvhöz képest kiegészítő jellegű szabályok megalkotását is el kell végezni. Ezek a 
kiegészítő jellegű szabályok részben törvénymódosításokat, részben önálló törvényeket 
jelentenek. Ami most a tisztelt bizottság előtt áll, az ezek közül az önálló törvények közül 
három: a szomszédjogi, a jogi személyek átalakulási törvénye és a Ptk.-hoz kapcsolódó 
átmeneti szabályokat tartalmazó törvény. 

A szomszédjoggal kapcsolatban azt bocsátanám előre, hogy ennek egy, a szabályozás 
szerkezetét átalakító döntés volt az előzménye. Azért kellett új kiegészítő törvényt alkotni, 
mert az új polgári törvénykönyv a szabályozási tárgykörben csak az alapvető jelentőségű, 
általánosabb előírásokat tartalmazta, ezért egy kiegészítő törvényi szabályozást találhatnak a 
tisztelt bizottsági tagok a szomszédjogot, illetve a tulajdonjogot érintő egyéb szabályok 
területén, tehát a klasszikus szomszédjogi szabályok mellett a szomszéd telkére áthulló 
termés, áthajló ágak, mezsgye-, kerítéshasználat, termények, tilosban talált állat, illetve 
tulajdonjogi szabályok is vannak benne, mint a méhrajjal kapcsolatos szabály, és egy külön 
szabályozási részt képez a telekösszevonás, illetve a telekmegosztás kapcsán a különféle 
használati jogok továbbélésének, illetve a továbbélés korlátainak a szabályozása. 
Hangsúlyozni szeretném, hogy a jelenlegi jogszabályi környezetből indul ki a szabályozás, 
megtartja azokat a szabályokat, amelyeknek hagyománya van a magyar jogrendszerben, 
illetve biztosítja azt is, hogy ágazati szabályok, sőt még a felek rendelkezése is egyébként 
egyedileg rendezett jogviszonyokat alakítson ki, tehát akik érintettek ebben, az ingatlanok 
használatával kapcsolatos kérdésekben, rendelkezhessenek speciálisan is.  

Hasonlót tudok elmondani az átalakulási törvényről is, a jogi személyek 
átalakulásáról, egyesüléséről és szétválásáról szóló törvényjavaslatról. Itt megtörtént magának 
a fogalomnak egy átalakítása, ugyanis az új szabályok alapján a dogmatika már csak a 
formaváltást tekinti átalakulásnak, az egyesülés, a szétválás ehhez képest egy önálló jogi 
kategória, ezért bővebb a törvénynek a címe, hiszen az egyesülés, szétválás már nem az 
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átalakulásnak egy különös neme. Egyébként szintén azt tudnám elmondani, hogy a 
jogrendszer kiérlelte az átalakulás szabályait, azt a kétkörös döntéshozatali mechanizmust, 
ahogy a jogi személy el tudja végezni az átalakítási folyamatot, lényegében ezt tartalmazza 
megújítva ez a szabályozás abban a szerkezeti tagolásban, hogy az átalakulásnak közös 
szabályai vannak, illetve utána a gazdasági társaságokra, azon belül kft.-kre, rt.-kre vonatkozó 
speciális átalakulásokkal, illetve a szövetkezetek kapcsán egy utaló szabállyal, ami a 
gazdasági társasági átalakulás szabályait hívja be, ez is megegyezik a jelenleg hatályos 
szabályozással. Egyedül az egyesületek, alapítványok átalakulási szabályait fogja tartalmazni 
majd egy külön törvény, lesz egy civil anyagi eljárásjogi törvénycsomag még, amely később 
kerül az Országgyűlés elé. Ennek a törvényjavaslatnak ezért nem tárgya ez az átalakulási 
szabályrendszer.  

Végül a legterjedelmesebb szabályozásról, amely talán a legnagyobb érdeklődésre tart 
számot, ez a Ptk. átmeneti rendelkezéseit tartalmazó törvényjavaslat. A Ptk., ahogy mondtam, 
csak a hatálybalépéséről rendelkezett, sem átmeneti szabályokat, sem hatályon kívül helyező 
normákat nem tartalmazott – ezt a szabályrendszert tartalmazza most ez a törvényjavaslat. A 
szerkezetéről annyit szeretnék előzetesen elmondani, hogy egy általános, a jogalkotási 
törvény kategóriájához, a jogalkotási törvény definíciórendszeréhez igazodó általános 
átalakulási szabályt tartalmaz a törvény, majd pedig a Ptk. egyes könyveihez külön átalakulási 
szabályokat, ott is egyrészt egy főszabályt jelenít meg, majd pedig a főszabály alóli 
kivételeket.  

Három területet emelnék ki a bizottság vélelmezett érdeklődési köréhez mérten: az 
egyik a dologi könyvhöz, a dologi jogi könyvhöz, a második a kötelmi könyvhöz, a harmadik 
pedig a jogi személyek könyvhöz kapcsolódik. A dologi kapcsán az az általánosan 
alkalmazandó elv a törvény szerint, hogy a dologi jogok olyan tartós jogviszonyokat 
képeznek, amelyek akár jogcselekmények, ügyletek nélkül is alakítják a mindennapi életet, 
hogy itt a törvény hatálybalépésével érvényesül ezekben a tartós jogviszonyokban, és csak 
olyan esetekben mondott eltérő szabályt a törvény, amikor akár egy jogügylet vagy 
valamilyen különös jogcselekmény alakítja azt az adott jogviszonyt. Mondanám példának erre 
a zálogjogot vagy a ráépítést, ahol úgy rendelkezik a törvény, hogy egy másfajta viszonyítási 
pontot határoz meg az új szabályok alkalmazhatóságához.  

Ezzel éppen ellentétes a kötelmi jogi szabályrendszer, ahol pedig a szerzett jogok 
védelme érdekében és az egyes jognyilatkozatokhoz, jogügyletekhez társuló 
jogkövetkezmények előreláthatósága érdekében úgy rendelkezik a törvény, hogy a törvény 
hatálybalépése után megtett jognyilatkozatokhoz fűződjön az új Ptk. által társított 
jogkövetkezmény.  

A harmadik egy nagyon érdekes és sokféle szempont szerint szabályozandó terület, ez 
pedig a jogi személyekre vonatkozó szervezeti normaanyag. Ebben a tekintetben a 
törvényjavaslat megpróbál egy olyan szabályozást kialakítani, amely a lehető legkevesebb 
adminisztrációt, a lehető legkevesebb többletterhet jelent a szervezetek számára, úgy 
rendelkezik ugyanis, hogy a létesítő okirat következő módosítása alkalmával kell legkésőbb 
elvégezni az új Ptk. hatálya alá rendeződést, és ezzel kapcsolatban ha csak és kifejezetten 
ebből a szempontból történik meg a létesítő okiratnak a módosítása, akkor illeték- és 
közzétételi költséggel ez nem jár. Vélelmezzük egyébként, hogy a cégek, különféle jogi 
személyek úgy próbálják rendezni az életüket, hogy a mindennapi ügymenetbe beiktassák 
ennek a döntéshozatalnak a dokumentálását, illetve azt is szeretném még hozzátenni, hogy a 
törvény különféle viszonylatokban kimondja, hogy mi az a legkésőbbi időpont, amikorra erre 
sor kell hogy kerüljön. Kiemelném ebből a körből a kft.-kre vonatkozó tőkeemeléses szabály 
végső határidejét, mert a törvény általában véve egy évet biztosít erre a döntéshozatalra, 
ebben az esetben két évről van szó, kifejezetten azért, hogy a vállalkozások megfelelően elő 
tudják készíteni az ezzel kapcsolatos döntéseiket.  
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Körülbelül ennyi lenne akkor a szabályozás. 
Végül, de nem utolsósorban a törvény végén található egy önálló rész, amely arról 

rendelkezik, hogy a jelenlegi Ptk., illetve azok a külön törvények, amelyek a Ptk.-ba 
integrálásra kerültek, hatályon kívül helyeződjenek, és egy felhatalmazó rendelkezéseket 
tartalmazó rész is szerepel a törvényben, voltak ugyanis olyan jogszabályaink, amelyek 
kifejezetten közvetlenül a Ptk.-ból, tehát nem ágazati törvényekből, hanem a Ptk.-ból kapták a 
felhatalmazást. Ezt szerettem volna elmondani.  

Kérnénk a bizottság támogatását az általános vitában, illetve válaszolunk a felmerülő 
kérdésekre. Köszönöm szépen.  

 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Én is köszönöm szépen. A bizottsági tagokat kérdezem, van-e kérdés, 
észrevétel, megjegyzés. (Jelzésre:) Igen, Harangozó Gábor! 

 
HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Egy észrevétellel kezdeném. A 

jogi személyek átalakulásáról szóló javaslatokat mi alapvetően támogathatónak tartjuk, de 
már a múltkor is felmerült ez a kérdés, és igazából nem is biztos, hogy a minisztérium felé 
irányul, hogy van-e szövetkezetitörvény-javaslat, amelyben ezzel nehezen összeegyeztethető 
javaslatok születtek meg, hogy akkor itt milyen egyeztetés van, vagy lehet-e számítani arra, 
hogy az a szövetkezetitörvény-javaslat még továbbra is életben van, vagy mi lesz annak a 
sorsa, merthogy ezzel már nehéz lenne összehozni. Ez az első észrevételem és kérdésem.  

A másik pedig az, hogy értem a minisztériumnak azt a törekvését, hogy a 
szomszédjogokat külön akarja szabályozni, csak átnézve a törvényeket úgy tűnik, hogy 
mégsem biztos, hogy ez egy jó megoldás. Mondok egy példát, hogy mi a probléma vele: 
merthogy az új Ptk. például kimondja azt, hogy az áthajló ágak gyümölcsének összegyűjtése 
céljából a tulajdonos kártalanítás ellenében köteles megengedni a földjére való belépést, 
ennek a törvényjavaslatnak a 3. §-a pedig azt szabályozza, hogy az ingatlan tulajdonosa 
felszedheti a szomszédos ingatlanról áthullott gyümölcsöt, hogyha a növény tulajdonosa azt 
elmulasztotta. Ebből következik az, hogy két különböző törvényből fogja megtudni az 
érintett, hogy a szomszéd kártalanítása ellenében átmehet a szomszéd földjére, hogyha a 
telkén lévő fáról áthullik a gyümölcs, ha ő viszont elmulasztja ennek a gyümölcsnek az 
összeszedését, akkor meg egy másik törvényből derül ki, hogy nekem jogom van összeszedni 
azt. Ezért nem igazán tartjuk szerencsésnek azt, hogy így lettek szétszedve a rendelkezések, 
tulajdonképpen sok száz paragrafus között akár ez a 8-9 szakasz már elférhetne a Ptk.-ban is, 
és akkor világosabb lenne mindenki számára, hogy milyen iránymutatásokat kell követni.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Patay Vilmos! 
 
PATAY VILMOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Az előterjesztés 

vonatkozásában csak a szövetkezeteket érintő részről szeretnék egy pár gondolatot elmondani. 
A szövetkezetitörvény-javaslat előkészítésének a végén tartunk, már a benyújtás előtti 
előkészítésének, és ennek megfelelően értékelnünk kell, hogy a mostani, a szövetkezeteket 
érintő szabályozás és a tervezett szövetkezeti törvény mennyire lesz koherens, hogyha ez a 
mostani Ptk. szerinti, szövetkezeteket érintő szabályozás módosítás nélkül elfogadásra 
kerülne. Én biztos vagyok benne, hogy fogunk benyújtani hozzá módosító javaslatokat, 
aminek a vonatkozásában az a nehézségünk, hogy ez egy meglévő polgári törvénykönyvhöz 
és egy meglévő szemlélethez kapcsolódóan készült, én pedig egy jövőben benyújtandó és 
elfogadásra kerülő, más tartalmú szövetkezeti törvényre tudok csak hivatkozni. Legfeljebb az 
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könnyít a helyzetemen vagy a helyzetünkön, hogy esetleg ha a héten lezárul a szövetkezeti 
törvény előkészítése, akár a héten benyújtásra is kerülhet, és akkor nyilván lesz egy hivatalos 
verziója annak a szövetkezeti törvénynek, amiről egyébként így csak beszélünk.  

Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani.  
 
ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben 

nincs, akkor az előterjesztőknek adok szót.  
 

Dr. Juhász Edit (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) válaszai, reflexiói 

DR. JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Talán úgy tudnám összefoglalni, hogy mindkét kérdés kapcsán kész helyzet elé voltunk 
állítva. Az első a szomszédjogi kérdés. Valóban lehet az egy megközelítés a szabályozás 
esetében, hogy legyen egy törvényben, jól felismerhetően a jogalanyok számára – nem biztos, 
hogy ez egy 1300 szakaszos, különféle jogterületeket szabályozó törvényben egyébként is 
meg tud valósulni –, mindenesetre akkor, amikor a Ptk.-t előkészítették, elvégeztek egy olyan 
megmérettetést az egyes rendelkezések kapcsán, hogy mi az a jogi norma, aminek az 
absztrakciós szintje miatt a Ptk.-ban van a helye, és mi az, aminek nem. Ehhez kellett nekünk 
utólag alkalmazkodnunk, és végül is az volt a döntés, hogy még így is jobb a jogkeresők 
helyzete szerintünk, mint hogyha ezentúl a bírói gyakorlat alakítaná azokat a kérdéseket, 
amelyekről szó van. (Harangozó Gábor: Csak még lehetne jobb is!) Egyelőre tehát azt a 
szabályozási módszert tudjuk tekinteni, hogy nem a Ptk. kiegészítéseként, hanem önálló 
törvényben szabályozzuk, és biztosak vagyunk benne, hogy ezzel a jogkeresők dolga még 
mindig könnyebb, mint hogyha nem szerepelne a Ptk.-ban ez a szabályozás.  

A másik eset, a szövetkezeti törvény talán még nehezebb kérdés, és éreztem is, hogy a 
képviselő úr nem feltétlenül a tárcának címezte, amit mondott. A helyzet az, hogy itt is az 
elfogadott hatályba lépő Ptk.-ból indult ki a szabályozás, minden kapcsolódó szabályozást 
erre fűztünk fel. Amennyiben egy más koncepció, egy más normaanyag bekerülne a 
kormányzati döntéshozatali rendszerbe, nyilvánvalóan akkor lenne alkalma a kormánynak 
megvitatni azt, hogy ez hogyan befolyásolja a jogi személyekre vagy a szövetkezetekre 
vonatkozó szabályozást. Amennyiben ez megtörténik, akkor természetesen a kormányzati 
álláspontot ki fogjuk alakítani, és ezt közöljük is a bizottsággal. Ennek egyelőre előtte 
vagyunk, tehát nem tudunk kormányálláspontot mondani.  

Köszönöm szépen.  
 

Szavazások 

ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben 
nincs, akkor egyenként fogunk szavazni az általános vitára való alkalmasságról.  

Először a T/12094. számú indítványról, a Ptk.-ról szavazunk. Ki az, aki általános 
vitára alkalmasnak találja? Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség.  

A T/12095. számú, az egyes jogi személyekkel kapcsolatos indítvány kapcsán 
kérdezem, ki az, aki általános vitára alkalmasnak találja. Aki igen, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ez is többség.  

A harmadik a T/12097. számú, a szomszédjogokkal kapcsolatos indítvány. Kérdezem, 
ki az, aki ezt általános vitára alkalmasnak találja. Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Ez is többség.  

Ki tartózkodott ezen szavazások alkalmával? (Senki nem jelentkezik.) Nem látok ilyet. 
Ki szavazott ellene?  
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HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP): A szomszédjogoknál ellene, a jogi személyek 
átalakulása kapcsán tartózkodás – a jegyzőkönyvnek.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
A kisebbségi szavazatokat képviselőket, képviselőt kérdezem, hogy akar-e kisebbségi 

szóban indokló személyt állítani az általános vita alkalmával, azaz, Gábor, téged kérdezlek, 
hogy erre vállalkoztok-e.  

 
HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP): Nem.  
 
ELNÖK: Mert ha jól láttam, a Jobbik megszavazta az indítványokat, tehát csak 

rajtatok múlik, de akkor nem.  
Megkérdezem a bizottság többségi álláspontját képviselőket, hogy akarnak-e szóbeli 

ismertetőt állítani az általános vita napján. (Nincs jelzés.) Mert ha nem – nem kötelező –, 
akkor írásban megtesszük a véleményünket.  

Bizottságunk úgy döntött, hogy szóbeli ismertetést nem akar közölni az általános vita 
alkalmával.  

Köszönöm szépen a tárca képviselőinek a jelenlétet.  

Egyebek 

Rátérünk a 4. napirendi pontra, az egyebekre. Még egyszer újra elmondom a többször 
jelzett időpontot: csütörtökön, 10 órakor fogjuk megtartani a vidékfejlesztési miniszter úr éves 
meghallgatását, aki az egyeztetés folytán jelezte, hogy 12 óráig fog várhatólag ráérni, mert a 
következő bizottságban ugyanilyen jogcímen várják utána.  

Azon a bizottsági ülésen további napirendi pontokat is meg fogunk tárgyalni, az e 
héten lezáruló részletes viták kapcsán benyújtott kapcsolódó módosító indítványokat, 
amelyeket addigra már meg tudunk tárgyalni, és a módosító indítványok szavazásával elő 
tudjuk készíteni a hétfői parlamenti ülést. Ez a csütörtöki napirendi tervünk.  

Van-e további kérdés, észrevétel az egyebekhez? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Az 
egyebeket is lezárom. 

Az ülést berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 49 perc)  
  

Font Sándor  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


