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Napirendi javaslat 

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről:  
 
a) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a természeti és 
épített környezet fokozottabb védelme érdekében szükséges módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/8875. szám)  
(Sallai R. Benedek és dr. Schiffer András (LMP) képviselők önálló indítványa) 
 
b) A behajtási költségátalányról szóló törvényjavaslat (T/9538. szám)  
(Kósa Lajos (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  
 
c) A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9541. szám)  
(Dr. Galambos Dénes (Fidesz) és dr. Vejkey Imre (KDNP) képviselők önálló 
indítványa) 

2. Döntés a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa 3 tagjának jelöléséről  
(Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 60. § (2) 
bekezdés b) pontja alapján) 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Dr. Rubovszky György (KDNP), a bizottság elnöke  
 
Dr. Vas Imre (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Vitányi István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Répássy Róbert (Fidesz)  
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Dr. Bárándy Gergely (MSZP)  
Teleki László (MSZP)  
Apáti István (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Budai Gyula (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz) dr. Rubovszky Györgynek (KDNP)  
Vigh László (Fidesz) Varga Józsefnek (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről  

Kubovicsné dr. Borbély Anett, a bizottság főtanácsadója  
Dr. Nagy Zoltán, a bizottság tanácsadója  
 

Meghívottak 

Hozzászólók 

Heringes Anita (MSZP) országgyűlési képviselő  
Z. Kárpát Dániel (Jobbik) országgyűlési képviselő  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait. A bizottsági ülést 
megnyitom. Köszöntöm a munkatársakat és mindazokat, akik figyelemmel kísérik a 
munkánkat. 

Van egy napirendi módosításra vonatkozó javaslat, mégpedig az, hogy a 
tervezet 1/a pontjában a büntető törvénykönyv módosításáról szóló LMP-s 
indítványnak a levételét kérték az előterjesztők; gondolom, ezt a bizottság teljesíti, és 
így a mi határidőnk további harminc nappal meghosszabbodik. 

Tisztelt Bizottság! Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Ennek 
alátámasztása gyanánt ismertetem a helyettesítéseket: Varga József képviselő úr Vigh 
László képviselő urat helyettesíti; Vas Imre alelnök úr Budai Gyula alelnök urat; 
jómagam pedig Demeter Zoltánt helyettesítem. Ezzel a bizottság határozatképes. 

A napirenddel kapcsolatos iménti tájékoztatás után kérdezem, kíván-e valaki a 
napirendhez hozzászólni vagy indítványt tenni. (Nincs ilyen jelzés.) Amennyiben 
nincs, akkor kérem, hogy az a) pont levételéről a bizottság szíveskedjék dönteni. Aki 
teljesíti az LMP kérését, most szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag így döntött. 

A módosítással ki támogatja a napirend elfogadását? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta.  

Tisztelettel, akkor három napirendi pont van előttünk plusz az „egyebek”: két 
tárgysorozatba vételi kérés és egy választás szerepel a napirendünkön. (Dr. Vitányi 
István, dr. Bárándy Gergely és Teleki László megérkezik az ülésre.)  

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről 

b) A behajtási költségátalányról szóló T/9538. számú 
törvényjavaslat 

Rátérünk az írásban előterjesztett anyag 1/b pontjára: a behajtási 
költségátalányról szóló törvényjavaslat megtárgyalására. Előterjesztőjeként Vas Imre 
alelnök úr fog nyilatkozni, tekintettel arra, hogy csatlakozott az előterjesztőkhöz. 
Kérdezem, kívánja-e szóban megindokolni. (Jelzésre:) Megadom a szót. 

Dr. Vas Imre szóbeli kiegészítése 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Egy 
problémát igyekszünk a behajtási költségátalánnyal kapcsolatban orvosolni.  

A javaslat előírja, hogy a költségátalány kimenthető, tehát nem abszolút jár, 
mint mondjuk, a kamat, ahol kamatot akkor is fizetni kell, ha kimenti a késedelmét az 
adós. Konkretizálja a törvény, hogy mely esetekben kell, tehát magánszemély, és 
mondjuk, egy közműszolgáltató esetén nem kell behajtási költségátalányt fizetni.  

Ezenkívül a számvitelről szóló törvény kiegészítésével pedig a vállalkozások 
életét egyszerűsítjük azzal, hogy nem kell kvázi bevételként elkönyvelni, ha az 
egyébként jogosan járó költségátalányról lemond, mondjuk, a vállalkozás, amelyik 
erre jogosult lenne.  

Kérem, támogassák a tárgysorozatba vételt. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy képviselő úrnak adok szót. 
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Hozzászólások 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tekintettel 
arra, hogy a 2014. március 15-én hatályba lépett új polgári törvénykönyvben a 
hatálybalépése után most először javasol az Országgyűlés módosítást, ezért alaposan 
meg kell fontolnunk, hogy az új polgári törvénykönyvet módosítsuk.  

Természetesen a frakcióvezetőm javaslatát támogatom, de azért azt 
megjegyzem, hogy az új polgári törvénykönyv megalkotásakor az Igazságügyi 
Minisztérium szakértői azt állították, hogy ennek a behajtási költségátalánynak a 
Ptk.-beli szabályozása és az a szabályozás, ahogyan bekerült a Ptk.-ba, az nem 
mellőzhető, az az európai uniós jogból következik. Úgy látszik, most ugyanezek a 
szakértők egy másik álláspontot foglalnak el. Erre felhívom itt a figyelmet. Jó lenne 
majd a vita során kiderítenünk, hogy mi változott, mert a polgári törvénykönyv 
megalkotásakor még azt állította mindenki, hogy az uniós joggal csak az van 
összhangban, ha a Ptk.-ban ezt a kötelezettséget, ezt a behajtási költségátalányt 
rögzítjük. Akkor is felmerült ez a vita - ha valaki emlékszik rá, ez az a 40 eurós 
behajtási költségátalány -, és akkor egyébként a kormány is megtárgyalta, és a 
kormány azon az állásponton volt, hogy ez az uniós joggal így van összhangban.  

Tehát támogatom a javaslatot, csak derítsük ki, hogy mi történt, mi változott 
meg. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Bárándy képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr, csak egy 

technikai hozzászólásom lenne. Egyrészt szeretném kérni, hogy Heringes Anita 
képviselő asszony szólhasson hozzá, és hogy ezt a kormánypárti képviselők jobb 
szívvel vegyék, akkor viszont mi ígéretet teszünk Teleki képviselőtársammal arra, 
hogy érdemben nem szólunk ehhez a napirendi ponthoz. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Engem megkeresett Heringes Anita képviselő 

asszony - aki jelen van a teremben -, és kérte, hogy szeretne hozzászólni, figyelemmel 
arra, hogy hasonló témában saját önálló javaslata volt egy évvel ezelőtt. (Apáti István 
megérkezik az ülésre.)  

Kérdezem a bizottságot, hogy Bárándy képviselő úr ígéretére is figyelemmel, 
megadja-e a szót Heringes Anita képviselő asszonynak. (Szavazás.) Ezt egyhangúlag 
elfogadta a bizottság. 

Tessék parancsolni! Megadom önnek a szót. 
 
HERINGES ANITA (MSZP): Nagyon szépen köszönöm. Mivel egy évvel ezelőtt 

ugyanígy itt ültem a bizottsági ülésen önök előtt, és ebben a témában nyújtottam be 
egy törvénymódosítási javaslatot, éppen erre a problémára kívántam felhívni a 
figyelmet, hiszen nekem rengeteg könyvelő ismerősöm hívta föl a figyelmemet a 
problémára, hogy ez így adminisztrációs gondokat is okoz, a vállalkozásoknak is 
gondokat okoz. Akkor mi jeleztük a javaslatban is, hogy az irányelv nem kötelezően 
fogalmazta meg, hanem csak azt mondta, hogy lehet ilyet bevezetni. Én akkor nagyon 
sajnáltam, hogy Papcsák képviselő úr lesöpörte az asztalról azzal, hogy szerintük 
nincs ilyen jellegű probléma, ezért nem kell tárgyalni, sőt nem kell hogy a parlament 
elé kerüljön ez a probléma.  

Egy év eltelt. Én nagyon örülök, hogyha sikerül dűlőre jutnunk az ügyben. 
Nekem is ez a kérdésem, hogy akkor miben változott az egy évvel ezelőtti helyzet. 
Hiszen a KLIK-nél és a kórházaknál is ez komoly problémát fog jelenteni, az államot 
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is elég komolyan érinti, nemcsak a magánvállalkozásokat. Pont ebből kifolyólag 
kérdezem, hogy miért kellett ehhez egy évnek eltelnie. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Elnézést kérek, én egyébként tudok egy nagy változást mondani: egy 

esztendő alatt az változott, hogy Papcsák Ferenc a Magyar Nemzeti Bank 
felügyelőbizottságának az elnöke, és nem az Igazságügyi bizottság tagja. (Derültség.) 
Ez egy elég lényeges változás (Apáti István: Főleg neki! - Derültség.) - főleg neki. 
Igen, jól kitoltunk vele. (Derültség.)  

A hozzászólásával, illetve az alap-törvényjavaslattal kapcsolatban a kérdésére 
ennyit tudok csak válaszolni, Vas Imre kíván majd részletesebben. Tessék szíves lenni 
nyilatkozni, hogy kíván-e érdemben elmondani valamit e kérdésen túlmenően. 

 
HERINGES ANITA (MSZP): Igen, az a kérdésem lenne, akkor érdemben is, 

hogy Vékás professzorral önök egyeztettek-e. (Dr. Répássy Róbert: Azt nem hiszem.) 
Mint előterjesztő biztosan tudja a választ, mert anno én ezt a kérdést kaptam meg, 
hiszen több éven keresztül tárgyalta Vékás professzor - mint akkor megtudtuk 
bizottsági ülésen - ezt a kérdést, és ez volt az egyetlen érdemi kérdés akkor felém, 
hogy én tárgyaltam-e Vékás professzorral. Kérdezem, hogy ez akkor így most 
megfelel-e a szakmának is.  

 
ELNÖK: Egy pillanat türelmet! Én minden további nélkül szót adok az 

előterjesztőnek, és válaszolni fog, de azt követően önnek már nem adok szót, mert 
akkor lezárom a vitát, és úgy beszélhet az előterjesztő. Staudt Gábor szeretne még 
szólni. Ezért kérdezem, hogy tetszik-e most érdemben nyilatkozni.  

 
HERINGES ANITA (MSZP): Annyiban, hogy támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja, köszönöm. Staudt Gábor következik, majd ismét Répássy 

képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Nem mély jogi vitába 

szeretnék belefolyni, lévén, hogy ezt az Országgyűlés előtt meg lehet majd tenni, 
viszont egy dologra felhívnám a figyelmet. Az továbbra is érdekes, hogy eurót kötünk 
ki egy magyar jogszabályban - Magyarországon a forint a hivatalos fizetőeszköz. Tehát 
jobb lenne szerintem ezt módosítani; ezt már most is jelezném, hogy ez itt csúnyán 
néz ki. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Répássy képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Természetesen én 

frakciófegyelem okán szívesen csinálok magamból bohócot (Derültség.), de az az 
igazság, hogy tényleg úgy van, ahogy Heringes Anita mondja, hogy gyakorlatilag 2013 
óta folyamatosan oroszlánként védtük a polgári törvénykönyvbeli szabályozást, azt 
állítva, hogy az európai uniós jog tudói szerint (Dr. Staudt Gábor: Van még egy-két 
ilyen terület, Robi!) ez a 2011/7/EU irányelv, amelyre az általános indoklás is 
hivatkozik, kötelező minimumot ír elő erre a bizonyos költségátalányra. 
Természetesen, mondom, hogy ha valaki meggyőz erről - és most nem az előterjesztő 
képviseletében jelen lévő Vas Imrét piszkálom ezzel -, én nagyon kíváncsi lennék az 
európai uniós szakértők véleményére; különösen azokéra, akik két évvel ezelőtt ennek 
az ellenkezőjéről győztek meg bennünket.  
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Én tehát azt szeretném javasolni a bizottságnak, kerítsünk rá alkalmat, hogy 
tisztázzuk az uniós jog értelmezésének ezt az eltérését, mert tudomásom szerint ez az 
EU-s irányelv nem változott. Tehát ha ez az EU-s irányelv nem változott, akkor azok, 
akik korábban azt állították, hogy ez kötelező, azok vagy tévedtek, vagy most 
tévednek, amikor azt mondják, hogy ez nem kötelező.  

Természetesen a polgári törvénykönyv módosításával még leszünk ilyen 
helyzetben, hogy olyan pontokat fogunk esetleg módosítani, amit korábban védtünk. 
Ezzel nincs is baj, csak mondom, Heringes Anita és az ő törvényjavaslata, meg hát az 
egész vita - a Ptk. általános vitájában felmerült ez a kérdés, és nem is egyszer 
vitatkoztunk erről a kérdésről, a 40 eurós költségátalányról.  

Úgyhogy, hogy mondjam, a bizottság és talán a kormánypárti képviselők 
komolysága érdekében magyarázatot követelek erre, hogy mi történt, ki nem tudta jól 
az EU-s jogot. Nagyon szívesen módosítom az álláspontomat, csak akkor derüljön ki, 
hogy hogyan sikerült eddig az egész Országgyűlést abban a hitben tartani, hogy 
bizony kötelező ez a költségátalány-kikötés.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e még valaki 

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Nem, akkor a vitát lezárom. Megadom a szót az 
előterjesztőnek. Tessék parancsolni, Vas Imre alelnök úr! 

Dr. Vas Imre válasza 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. 
Egyrészt csak látszólag kötünk ki eurót, mert forintban kötjük ki; ugye, úgy van 
meghatározva, hogy a késedelembe esés első napján érvényes magyar nemzeti banki 
középárfolyam szerinti 40 euró. (Dr. Staudt Gábor: Attól még euró az alap!) Euró a 
számítás alapja, de forintban kötjük ki, merthogy abban Staudt képviselőtársamnak 
egyébként igaza van, hogy Alaptörvény szerint, meg a gyakorlatban is 
Magyarországon a törvényes fizetőeszköz a forint, de miután ez EU-s irányelv, 
egyrészt kötelező, és ez jelen törvénnyel sem változik. Azt írja elő, hogy legalább 40 
eurónak megfelelő összeget kell kikötni, és ez csak így érhető el, hogy minimálisan 
eleget tegyünk ennek. Mert ha most azt mondanánk, hogy mondjuk, most 12 400 
forint, utána változik az euró árfolyama, akkor törvényt kellene módosítani. Ez a 
válaszom tehát Staudt képviselőtársamnak. 

Heringes Anitának, megmondom őszintén, pontosan nem emlékszem az egy 
évvel ezelőtti törvényjavaslatára, de én úgy emlékszem, hogy ők teljesen el akarták 
törölni ezt a költségátalányt; az én emlékeim szerint teljesen el akarták törölni. 
Egyrészt egyszer már módosítottuk a Ptké.-t, ahol beépítettük ezt az 53/B. §-t, amely 
azt írja elő, hogy ezt ki lehet menteni. Eredetileg is egyébként ez volt a szándék, csak 
ezt a bíróságok másként alkalmazták. Tehát a kimentési lehetőséget szerintem 
körülbelül egy évvel ezelőtt teremtettük meg a Ptké. módosításával, és akkor került be 
ez a kimentési lehetőség.  

A másik, hogy egyébként ma is kötelező a 2011/7/EU parlamenti-tanácsi 
irányelv, de azt nem írja elő egyébként egyetlen helyen sem, hogy melyik törvényben 
kell előírni ezt: tehát hogy a polgári törvénykönyvben vagy más egyéb törvényben. 
Most azt a jogtechnikai megoldást választjuk, hogy egy másik törvényt hozunk.  

Csökkentjük az elévülését is, azon kívül tehát, hogy már korábban is ki lehetett 
menteni. Normál ötéves elévülés volt rá; itt most a törvényjavaslat egyéves elévülést ír 
elő. Illetve ami egyébként a legtöbb problémát jelentette, hogy ha lemondott valaki 
erről a követelésről, azt bevételnek kellett tekinteni: itt pedig a számviteli törvény 
módosításával ezt is eltöröljük. Tehát ha valaki nem érvényesíti, akkor nem kell 
bevételnek tekinteni, kvázi nem kell a lemondás után is megfizetni az adót. S 
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egyébként ez a része volt a törvényjavaslatnak, amit többen kifogásoltak, és mi is úgy 
láttuk, hogy ezt módosítani kell.  

Úgyhogy ezek alapján kérem, hogy támogassák a tárgysorozatba vételt.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Határozathozatal következik. 
Kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. 
(Szavazás.) Ez 10 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 tartózkodás mellett a bizottság tárgysorozatba 
vette.  

c) A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. 
törvény módosításáról szóló T/9541. számú törvényjavaslat 

Tisztelettel, a következő napirendi pont az úgynevezett magáncsőd, vagyis a 
természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat; Vejkey Imre és Galambos Dénes terjesztette elő, 
és Vas Imre alelnök úr ehhez is csatlakozott. Az előterjesztői jogokat ő fogja 
gyakorolni a bizottsági ülésen. 

Megadom a szót alelnök úrnak. Tessék parancsolni! 

Dr. Vas Imre szóbeli kiegészítése 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. A 
törvényjavaslat célja az, hogy a határidőt, ami alatt kedvezményesebb feltételekkel 
jelentkezhetnek az adósságrendezésre, 2016. március 1-jéről 2016. szeptember 30-áig 
terjesszük ki.  

Úgy látom, az megállapítható, hogy az adósságrendezésre jóval kevesebben 
jelentkeztek, mint arra számítottunk. Ennek egyik oka álláspontunk szerint, hogy 
kevesen tudtak erről a lehetőségről, így mindenképpen indokolt ennek a határidőnek 
a meghosszabbítása. Kérem, támogassák a tárgysorozatba vételt. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. 

Bárándy képviselő úrnak adok szót. 

Hozzászólások 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Azt gondolom, elmondhatjuk, hogy a családi csődvédelem rendszere, vagy 
ahogy hivatalosan hívják, a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 
törvény, mondjuk, nem a Fidesz-KDNP-kormány legsikeresebb alkotása. Úgy 
gondolom, elég, ha ehhez csak a számokat megnézzük - és itt segítségül hívok két 
azonnali kérdésre adott választ, amelyet Bangóné Borbély Ildikó képviselőtársam tett 
föl az igazságügyi miniszter úrnak -, ezekből egyrészről kiderül az, hogy a családi 
csődvédelem rendszerének kidolgozására egy 2015-ös kormányhatározat alapján 
összesen 626,7 millió forint forrást biztosítottak, s ahogy szintén kiderül a levélből, 
ezen a rendszeren 77 fő alkalmazott dolgozik. Nos, ehhez képest szintén egy nagyon 
friss, írásbeli kérdésre adott válasz alapján a jelenlegi állapot szerint - ez február 15-i 
keltezésű, tehát körülbelül három héttel ezelőtti - 199 befogadott magáncsődkérelem 
van. Tehát ha ezt leosztjuk egy főre, akkor lehet, hogy jobban lehetett volna segíteni a 
családokon - ha ezt a 626 millió forintot szétosztjuk a kétszáz fő között, az több mint 
3 millió forint fejenként -, mint hogy erre a rendszerre költjük rá. 

Tehát én azt gondolom, hogy azok a kritikák, amelyeket a parlamenti vitában 
megfogalmaztunk a családi csődvédelem intézményével kapcsolatban, azoknak a 
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helytállóságát az élet, a gyakorlat bebizonyította. S talán érdemes lett volna 
megfontolni azt, amit ugyanebben a témában az MSZP benyújtott javaslatként; 
valószínűleg többen tudták volna igénybe venni és nagyobb sikerességgel a családi 
csődvédelem intézményét. 

Mindazonáltal azt gondolom, hogy ha ez ilyen hatékonysági fokkal működik, 
akkor teljesen fölösleges ezt kiegészítgetni, toldozni-foldozni; érdemes volna egy új 
törvényt beterjeszteni, egy olyan törvényt, amely valóban erre az egyébként nagyon 
fontos problémára valódi megoldást nyújt a csődbe ment családok részére, és valóban 
olyan megoldást kínál, amivel nem kétszázan tudnak összesen élni, hanem ennél jóval 
többen. Sajnos ma az a gazdasági helyzet, mert ha ez egy Svájcban meglévő szám 
lenne, akkor azt mondanám, hogy valószínűleg kétszáz embernek van ilyen 
problémája abban az országban, de Magyarországon bizonyosan nem kétszáz ember 
venné ezt egyébként szívesen igénybe, ha csak azokra a devizahitelesekre gondolok, 
akiket épp a napokban lakoltatnak ki. És látom, Z. Kárpát képviselőtársam itt ül 
éppen, az ő fölszólalásaiban szokott az szerepelni, hogy a kilakoltatási moratóriumot 
miért és hogyan hosszabbítják meg, illetve nem hosszabbítják meg.  

Magyarán szólva, én ezzel azt szeretném mondani, hogy ez egy icipici törtrésze 
azoknak az embereknek, akik egyébként szerették volna igénybe venni ezt a családi 
csődvédelem intézményét - nem tudják. Úgyhogy mi nem fogjuk támogatni ezt a 
javaslatot, vagy legfeljebb tartózkodni fogunk a szavazásnál, egész egyszerűen azért, 
mert azt gondoljuk, hogy jó volna egy olyan, akár konszenzusos, akár konszenzus 
nélküli, de törvénymódosítást beadni, amely e helyett egy valóban működő rendszert 
tud alkotni. Úgyhogy mi erre tennénk javaslatot; arra tennénk javaslatot, hogy azt, 
amit az MSZP egyébként ebben a témakörben benyújtott, vegyük elő és tárgyaljuk 
újra. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. Staudt Gábor! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Z. Kárpát Dánielnek átadnám a lehetőséget, ha 

szabad. 
 
ELNÖK: Ha a képviselő úr jelentkezne hozzászólásra (Z. Kárpát Dániel 

hozzászólásra jelentkezik.), erről viszont a bizottságnak döntenie kell az 
országgyűlési törvény idevonatkozó része szerint.  

Vas Imre képviselő úrnak adok szót előtte. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Azt javaslom, hogy 

három percre adjunk szót. (Moraj. - Dr. Staudt Gábor: Jaj, ne! Ne kisstílűsködjünk!)  
 
ELNÖK: Először azt kérdezem meg, hogy a bizottság szót ad-e a Z. Kárpát 

képviselő úrnak. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás. - 
Látható többség.) Megvan a hozzászólás joga. 

Kérdezem Vas Imrét, fönntartja-e az ügyrendi indítványát.  
 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nem, visszavonom. (Dr. Staudt 

Gábor: Köszönjük.)  
 
ELNÖK: Visszavonta, jó, köszönöm szépen. Tessék parancsolni, képviselő úr! 

Megadom a szót. 
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Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Nagyon köszönöm a lehetőséget, tisztelt elnök 
úr; Vas Imre kitüntető eleganciáját is köszönöm egyben, hogy nem vagyok időkeretek 
közé szorítva, de nem fogok visszaélni az említett terminussal. (Dr. Vas Imre: Erre 
gondoltam.)  

El kell hogy mondjuk, valóban kritikus a helyzet. Én most azért jöttem ma ide a 
bizottság elé, hogy a Jobbik alaptörvény-módosítását próbáljam védeni, de mivel ez 
nem került napirendre, muszáj az úgynevezett magáncsőd intézménye kapcsán két 
észrevételt tennünk. 

Az egyik valóban az, hogy a kilakoltatási moratórium lejár, és bár vannak 
bizonyos csoportok, akiket mi nem támogatnánk abbéli tevékenységükben, amit 
folytatnak, példának okáért önkényes lakásfoglalókat, de az tény, hogy az érintettek 
túlnyomó többsége olyan hitelkárosult család, aki jórészt önhibáján kívül került ebbe 
a helyzetbe. Hogy ezen elképesztő társadalmi problémára, amely több ezer embert 
érint, és ebből a többezres kalapból kerülhet ki az a legóvatosabb becslések szerint is 
600 család idén, akit kilakoltathatnak az otthonából, hogy erre annyi a reakciója a 
kormányzatnak, hogy a magáncsőd tekintetében hosszabbítsanak határidőt, hát, ez 
egyszerűen elégtelen! És amikor Vas képviselőtársam azt az arcátlan indoklást fűzi 
mindehhez hozzá, hogy az érintettek nem tudhattak erről a lehetőségről, hát, ez 
valami egészen elképesztő elefántcsonttorony-szindrómát feltételez, hiszen ha 
ismerné ön a valódi emberek valódi problémáit, nem mondott volna ilyet. A 
magáncsőd tekintetében ugyanis nem lehet pusztán határidő-kitolással és 
tévékampányokkal, reklámokkal arra kényszeríteni még több embert, hogy adott 
feltételek mellett egy olyan szerződést fogadjon el, ahol az egy családtagra jutó 
szabadon elkölthető jövedelem alacsonyabb, mint egy közmunkás bére. Éppen ezért 
kellő visszafogottsággal arra szeretném kérni önöket, hogy a határidőt 
meghosszabbíthatjuk, mi ezt támogatni fogjuk, tehát nem leszünk kerékkötői semmi 
jó szándékuknak; de lássák, kérem, a valós problémákat: azt, hogy több száz családot 
az otthonából eltávolítanak ebben az évben, hogyha önök nem avatkoznak közbe.  

Éppen ezért a Jobbik magáncsőd-koncepciója egyértelmű - vegyék le róla a 
Jobbik-logót, tegyenek rá egy Fidesz-KDNP-t, hozzák ide, meg fogjuk szavazni -, egy 
mondatban: két irányban kívánunk elindulni. Egyrészt kutya kötelességük lenne 
jogvégzett és ingyenesen kirendelt családsegítőket biztosítani az érintettek számára, 
hogy közvetítsenek a hitelező pénzintézet felé, tisztítsák meg a szerződéseket a 
„pénzügyi szeméttől”; hozzák helyzetbe azokat a családokat, akiktől indokolatlanul 
vettek el egyébként sok esetben súlyos milliókat. Második pillérként pedig ingyenes 
átképzési programokkal a lehető legtöbb embert vissza kell vezetni a munkaerőpiacra 
azok közül, akik önhibájukon kívül kerültek ki onnan. Nem engedhetik meg önök, 
hogy egy szociális katasztrófa kibontakozása mentén, több száz vagy akár több ezer 
család kilakoltatása mentén ezek a magyar állampolgárok kormányzati infúzióra 
legyenek szorulva vagy különböző segélyekre, szociális juttatásokra legyenek szorulva, 
hiszen ezek jobbára dolgozó, termelő, produktív szférában található polgártársaink 
voltak, egészen addig, amíg jórészt önhibájukon kívül ebbe az önök által is 
helybenhagyott helyzetbe nem kerültek. Éppen ezért mi ezt támogatjuk, a határidő 
kitolását, kozmetikai toldozgatást-foldozgatást támogathatjuk, de az a kérésem, hogy 
legalább gondolják meg, hogy a Jobbik jobbító módosító javaslatait saját név alatt 
benyújtják, és már a következő bizottsági ülésen a jobbikos szavazatokra 
számíthatnak, a plenáris ülésen pedig mind a vitában, mind az ottani szavazáson a 
lehető leghamarabb partnerek lennénk abban, hogy egy tisztességes és valóban széles 
körben ható javaslat keresztülmenjen. 

Köszönöm a lehetőséget. Igyekeztem nem visszaélni sem a lehetőséggel, sem a 
lebegtetett időkerettel. Köszönöm még egyszer. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Szándékosan nem szakítottam félbe egyik 

képviselő urat sem, bár megítélésem szerint a hozzászólások egy jelentős része a 
napirendi pontot meghaladta, tekintettel arra, hogy mindketten azt terjesztették elő, 
hogy az előterjesztők hozzanak egy más irányú előterjesztést a szocialisták szerint, a 
Jobbik szerint meg egy más irányú előterjesztést is, ha jól értettem. (Z. Kárpát Dániel 
bólogat.) Én ezt tudomásul veszem, és én ezt fogom továbbítani. 

Megadom a szót Répássy Róbertnek. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Először is, Z. 

Kárpát képviselő úr, nagyon nem volt elegáns, amit Vas Imre képviselő úrral csinált, 
de nem ezért kértem szót. 

Tisztelt Bizottság! Elnök úr, nem tudok elrugaszkodni attól, hogy mégiscsak a 
magáncsődről vagy a természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvény 
módosításáról van szó, igaz, hogy csak egy határidő-módosításról. De szeretném azért 
felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy a természetes személyek adósságrendezéséről 
szóló törvény célja alapvetően egy fizetési könnyítés; egy olyan fizetési könnyítés, 
amelyben az adós kérelmére, az adós közreműködésével, az adós bevonásával 
történik egy egyezség annak érdekében, hogy kedvezményeket kapjon, az eredeti 
kötelezettsége alól kapjon mentesítéseket. Van olyan része ennek a törvénynek, hogy 
ha jól emlékszem, öt év elteltével mentesül például a fennmaradó tartozások alól; ez 
egy jelentős könnyítés. És tényleg azt tudom kérni minden képviselőtől, hogy igenis, 
hogy mondjam, promotálják ezt a lehetőséget, mert igaz, hogy öt éven át, mondjuk 
úgy, hogy bizonyos engedményekre, bizonyos kompromisszumokra kényszerül az 
adós, de utána egy jelentős könnyítésben részesül, amennyiben fizeti az egyezségben 
vállalt tartozását. 

Úgyhogy én azt mondom, méltatlanul lekicsinylően beszélnek erről a 
törvényjavaslatról. Én  nem vitatom, hogy szociális alapon - hangsúlyozom: szociális 
alapon - lehetne még inkább segíteni ezeknek az adósoknak, de ennek a törvénynek 
nem a szociális alapú segítségnyújtás volt a célja, hanem egy gazdaságilag még 
értelmezhető helyzet, amikor az adós azért részlegesen teljesíti a kötelezettségét, s 
végül pedig mentesül. Ez nagyon fontos különbség. 

Tehát én mindenképpen javaslom, hogy azért halasszuk el a határidőt, mert 
akkor még többen tudnak jelentkezni erre a lehetőségre. Köszönöm szépen, elnök úr, 
a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Teleki képviselő úrnak adok szót. 
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Csak azért kértem szót, mert bizonyára rosszul hallottam, amit 
képviselőtársam mondott, Kárpáti Z. Dániel (sic!), hogy az önkényes lakásfoglalók 
társadalmi csoportját nem értettem, hogy hogy került bele ebbe a képbe. Mert ha a 
cigányságra célzott, én azt gondolom, rosszul teszi, mert én azt gondolom, az 
önkényes lakáselfoglalókról van külön törvényünk, amiben szabályozzák, hogy 
hogyan lehet őket kilakoltatni, vagy hogyan lehet ezt a kérdést kezelni. Magának a 
törvénynek persze, azt gondolom, nagyon fontos részéhez értünk, amikor akár 
szociális, akár gazdasági vonatkozásában ezt a kérdést kezeljük. Egyetlenegy biztos, 
hogy nem szabad és nem illik különválasztani a csődtörvénynek azon részét, hogy 
kiket érint. Azokat érinti, akik ebbe a kérdéskörbe beletartoznak. Pont. Köszönöm 
szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Most végképp lezárjuk a napirendi ponton kívüli 
előadásokat, és megadom a szót Vas Imre alelnök úrnak. 

Dr. Vas Imre válasza 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Valóban, 
egyébként a hozzászólások egy jelentős része nem erről a törvényjavaslatról szólt. Azt 
szeretném rögzíteni, hogy a Fidesz-KDNP-szövetség a devizaadósok megmentéséért 
az elmúlt hat évben azért igen-igen sokat tett. Úgyhogy én azt nem gondolnám, hogy 
ebben a tekintetben bármi is felróható lenne ennek a pártszövetségnek. 
Természetesen mindig lehet egyébként többet tenni az adósok megmentéséért, és 
még nyilván fogunk is, de én úgy gondolom, az elvitathatatlan, hogy nagyon sokat 
tettünk a devizaadósok megmentéséért. 

Az, hogy a családi csődvédelemről szóló törvényt ki hogyan ítéli meg, szintén 
nem ennek a törvényjavaslatnak a tárgya. Elképzelhető, tehát kétségtelen, hogy ez a 
kérdőív, amelyet ki kell tölteni, igen-igen bonyolult, de én úgy tudom, hogy erre 
vannak segítők egyébként, akik segítenek ezt kitölteni. De kétségtelen, ahhoz, hogy 
valakin segíteni tudjunk, valóban a teljes vagyoni helyzetét fel kell mérni. Az 
egyébként, hogy ki járt jól, aki becsatlakozott vagy nem csatlakozott be, az szerintem 
majd öt év múlva derül ki, amikor lejár az az öt év, és az adósok egy része - idáig 
kétszáz körüli ember, de ha ezt az időpontot kitoljuk, akkor reményeink szerint még 
jóval többen - megszabadul az adóssága egy jelentős részétől, igaz, áldozatot kell 
vállalniuk; a másik része pedig, aki nem jelentkezett ebbe be, annak meg megmarad 
az adóssága, és eszerint törleszthet. Szerintem azok járnak jobban, akik ha már 
anyagilag szorult helyzetben vannak, akkor belépnek ebbe a családi csődvédelembe. 
Ennek a kedvezőbb feltételeinek a kialakításához terjesztettük most elő ezt a 
határidő-módosítást.  

Köszönjük azoknak, akik támogatják a törvénymódosító javaslatot, még ha 
vannak is fenntartásaik. Azt megszoktuk egyébként, hogy az MSZP nem érdekelt az 
emberek megsegítésében, tudomásul vesszük. (Dr. Bárándy Gergely: Miért kell 
ilyeneket mondani?) Hát, ezt mondta el képviselőtársam. Tudomásul vesszük. (Dr. 
Bárándy Gergely: Elég rosszul értetted! Szövegértési gond lehet!)  

 
ELNÖK: Elnézést kérek, maradjunk a tárgynál! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Megpróbáljuk az emberekért a 

lehető legtöbbet tenni. Úgyhogy kérem, támogassák a tárgysorozatba vételt.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik. Kérdezem a 
bizottságot, ki támogatja az előterjesztett T/9541. számú törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételét. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez 
10 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. Megállapítom, hogy 2 
tartózkodás mellett a bizottság tárgysorozatba vette. Köszönöm szépen.  
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Döntés a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa 3 tagjának 
jelöléséről  
(Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény 60. § (2) bekezdés b) pontja alapján) 

Tisztelt Bizottság! A napirendünkből egyetlen pont van hátra a nevesített 
napirendi pontokból: a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa három tagjának 
kijelölése; magyarul, mi választjuk meg őket. 

Emlékeztetem a bizottságot, hogy pályázatot írtunk ki, amelynek határideje 
február 29-én járt le. A bizottság tagjai megkapták a pályázatokat, és ezekről kell 
dönteni. 

Mondanám sorban a neveket, a bizottság pedig dönt, hogy támogatja vagy nem 
támogatja. Az első nálam Csűrös András… (Dr. Staudt Gábor: Elnök úr, bocsásson 
meg!) Bocsánat, hozzászólás lenne? (Dr. Staudt Gábor: Igen.) Staudt Gábor 
képviselő úrnak adok szót. 

Hozzászólások 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Arról kérdezném elnök 
urat, hogy bármilyen információt kaptunk-e, mert felmerült az előző ülésen, hogy a 
jelenlegi tagok tevékenységét hogyan lehet értékelni, vagy hogy amikor kiírtuk ezt a 
pályázatot - nevezzük pályázatnak -, akkor felmerült ez a kérdés, hogy mi indokolja, 
illetve mi nem indokolja. Nem tudom, hogy ebben bármilyen új információ 
beérkezett-e.  

Arra utalnék, hogy egyszer lehet talán meghosszabbítani a tagok mandátumát, 
tehát a jelenlegi tagok esetében. Úgyhogy biztosan van valamilyen indok, hogy ez így 
történt, és ha van információ, akkor azt nagyon szívesen vesszük. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Hát, nem túl sok információt tudok adni, tulajdonképpen csak az 

értékelésről tudok tájékoztatni, tehát a bizottság munkatársainak az értékeléséről 
tudom tájékoztatni a bizottságot. Ez tulajdonképpen formális. 

Mind a három jelenlegi tag pályázott. Egyikük Csűrös András. És annak 
ellenére, hogy tagja ennek a tanácsnak, a pályázati feltételeknek nem felelt meg, mert 
nem tette meg az összeférhetetlenségi nyilatkozatot. Én erre azt javasolom, hogy 
akkor az ő pályázatát ne vegyük figyelembe. De hajlandó vagyok vitatkozni. Tessék 
parancsolni! Staudt képviselő úrnak adok szót. 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Akkor viszont azt kérdezném, elnök úr, hogy 

ha ilyen mélységeiben megvizsgálták, akkor beszéljünk arról külön, hogy kik voltak 
azok, akik nem feleltek meg adott esetben a szigorú kiírásnak, kik voltak azok, akik 
megfeleltek - mert nyilvánvalóan én ilyen mélységbe nem merültem alá, de nyilván 
akkor lesznek még ilyen információk.  

Illetve a döntési metódusról is elnök úrnak majd annyiban kérném a 
véleményét, hogy ha esetleg van javaslat az ön részéről, hogy ki legyen az a három tag, 
akkor azt is kérem, hogy tegye meg, elnök úr. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úrnak adok szót, és utána fogom tájékoztatni az 

alaki hibákról a bizottságot. (Dr. Staudt Gábor: Jó.)  
 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Legutóbb, amikor a bizottság 

döntött arról, hogy pályázatot ír ki, akkor arról is döntött egyébként, hogy nem a régi 
tagokét hosszabbítja meg, így a régi tagokról most csak akkor szavazhatunk, ha 
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határidőben érvényes pályázatot írunk ki. Tehát amit Staudt képviselőtársam 
feszeget, azt már szerintem a kettővel korábbi ülésen, amikor kiírtuk a pályázatot, 
már eldöntöttük, hogy a régi tagok esetében, akiknek a tagságát egyébként lehetősége 
lett volna egyszer a bizottságnak meghosszabbítani, ezt nem tesszük meg, és erről 
döntött is a bizottság, azért írtunk ki pályázatot. Tehát most csak akkor dönthetünk a 
régi tagokról, vagy azokról dönthetünk, aki egyébként érvényes pályázatot nyújtott be. 
(Dr. Staudt Gábor: Hát, ez nyilvánvaló.) Köszönöm. 

 
ELNÖK: A helyzet a következő; ezen lehet vitatkozni. Az összeférhetetlenséggel 

kapcsolatban a kiírás szerint a fennálló összeférhetetlenség megszüntetésére a 
megválasztott tagoknak 30 nap áll rendelkezésére. Bár mi azt kértük, hogy 
nyilatkozzanak, hozzá kell tennem, hogy most végignéztem, és gyakorlatilag a nyolc 
pályázóból hétnek nincs összeférhetetlenségi nyilatkozata.  

Úgyhogy nekem a következő javaslatom van. Vas Imre hozzászólásával 
ellentétben én azt indítványozom, hogy mind a nyolc pályázóról, beleértve a jelenlegi 
három tagot, mindenfajta többletjog nélkül, mint sima, mezítlábas pályázóról 
döntsön a bizottság. (Dr. Vas Imre: Ezt mondtam én is.) Bocsánat, akkor én 
félreértettem. (Dr. Staudt Gábor: És elnök úrnak van javaslata?) Tisztelettel, 
döntsünk! Én azt mondom, mindenkinek kiadtuk az anyagot, én olvasom sorban a 
neveket. (Jelzésre:) Egy pillanat, Bárándy képviselő úrnak adok szót. 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Mi egyik pályázót sem fogjuk támogatni, és szeretném ennek egyszerre az 
okát adni és nem a szavazás közben darabonként. 

Mi úgy ítéljük meg, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa eddig sem 
működött elfogulatlan módon. Frakció elé vittük ezt a névsort, és a frakciónk, ha úgy 
tetszik, azzal a kötött mandátummal bízott meg minket, hogy egyik pályázó esetében 
sem látja azt, hogy ezt a fajta elfogult működést feltétlenül jobbá fogja tenni. Ezért mi 
nem fogjuk támogatni a pályázókat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, tudomásul veszem. Akkor most állapodjunk meg 

az eljárásban! Én mondom a neveket, és minden egyes név elhangzása után 
szavazásra teszem föl. (Jelzésre:) Staudt Gábornak adok szót. 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Akkor tehát a jegyzőkönyv kedvéért: elnök 

úrnak van három neve, amit most nem mond el, hanem csak akkor, amikor a 
fideszesek által is tudva, a Fidesz-KDNP-többség ezt majd meg fogja szavazni. Tehát 
nem tudhatjuk, akár a régiek közül vagy az újak közül előre nem tudhatjuk, hogy kit 
támogatnak, de nyilvánvalóan a szavazáson ez ki fog derülni. Ez akkor egy ilyen 
zsákbamacska esete, és nem is tudjuk kvázi csomagban átbeszélni a dolgokat, hiszen 
nem tudjuk, hogy a Fidesz-KDNP-többség kiket támogat. Illetve csak akkor tudjuk 
meg majd, ha egyesével szavazásra fel fognak kerülni, ha jól értem. 

 
ELNÖK: Tisztelettel, én kész vagyok minden egyes név után megnyitni a vitát, 

amikor felolvastam, és akkor utána döntünk. Engem ne kényszerítsenek arra, hogy a 
belső döntésemet a hivatalos döntés előtt nyilvánosságra hozzam! Jó? 

Kérdezem, hogy ez az eljárás megfelel-e, hogy én mindenkinek a nevét 
felolvasom, megkérdezem, kíván-e valaki hozzászólni, és utána döntünk róla. 
Elfogadható? Ezzel kapcsolatban kérnék szépen nyilatkozni. Megadom a szót Staudt 
Gábornak. 
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DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Ha így áll a dolog - értem én, majd nyilván ezt 
a jegyzőkönyvet ha mindenki olvassa, akkor érti a lényeget -, akkor viszont ez esetben 
mi nem tudunk más döntést hozni, mert azt nem szeretnénk, mint az MSZP, hogy 
mindenkit leszavazunk, viszont jelen pillanatban, amit én meg tudtam tenni, a 
jelenlegi működésnek a nem tökéletes volta, de azért az elmúlt időszak kirívóan nagy 
problémákat nem rejtegető működése miatt mi így, ebben a formában csak a jelenlegi 
három tagot tudjuk támogatni. Ha nem tudunk vitát folytatni csomagban, akkor ezek 
alapján nem tudunk más döntést hozni, ha ez így kerül felterjesztésre, és nem 
kaphatunk plusz-háttérinformációt, hogy a bizottság jelenlegi tagjainak a munkáját, 
mondjuk, a bizottság, a minisztérium, vagy mit tudom én, ki, hogyan értékeli. Tehát 
nem tudunk érdemi vitát folytatni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Van-e további hozzászólás? (Nincs ilyen jelzés.) Nincs. Akkor 

szavazást kérek az általam fölvezetett indítványról, hogy hogy menjen a szavazás. 
Kérem, aki az én teóriámat elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon! Tehát magyarul: 
elmondom a neveket, hozzá lehet szólni, és utána határozathozatal következik. 
(Szavazás.) Ez 8 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 4 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta a 
szavazási metódust. 

Határozathozatalok 

Jöhet a sorrendünk. Az első Budáné Fülöp Katalin. Ő nem volt tagja a korábbi 
Tanácsnak. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Ilyen nincs. Ki 
támogatja? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal 
elfogadtuk. 

A második Csűrös András. Ő jelenlegi tag. Kíván-e hozzászólni valaki? (Nincs 
ilyen jelzés.) Nem. Ki támogatja? (Szavazás.) Ez 2 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) 
Ilyen nincs; illetve ide kell számítani mindig az MSZP 2 ellenszavazatát, ugye? (Dr. 
Bárándy Gergely: Így van, elnök úr.) Tudomásul vettem. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 tartózkodás mellett őt nem választotta meg a 
bizottság. 

Heizler Norbert következik, jelenlegi tag. Kíván-e hozzászólni valaki? (Nincs 
ilyen jelzés.) Ki támogatja? (Szavazás.) Ez 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ez 
2 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 tartózkodás mellett őt sem 
választotta meg a bizottság. 

Jakabné Jakab Katalin, ő a harmadik jelenlegi tag. Kíván-e hozzászólni valaki? 
(Nincs ilyen jelzés.) Ki támogatja? (Szavazás.) Ez 2 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ez 2 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 
tartózkodás mellett őt sem választotta meg a bizottság. 

Kardosné Gyurkó Katalin. Van-e hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja? 
(Szavazás.) Ez 8 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Ez 2 nem. Megállapítom, hogy 2 
tartózkodás mellett - ugye, a Jobbik részéről? (Dr. Staudt Gábor: Igen, 
mindegyiknél.) - a bizottság megválasztotta. 

Major Gábor. Ki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen - akkor ezt nem folytatjuk. 
Mészáros Domonkos. Ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 igen, 2 

nem és 2 tartózkodás mellett a bizottság megválasztotta.  
Sós Judit az utolsó. Ki támogatja? (Szavazás.) Egy támogatja. Ki van ellene? 

(Szavazás.) Ez 2 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 9 tartózkodás 
mellett a bizottság őt sem választotta meg. 

Tisztelt Bizottság! Ezzel a kötelezettségünknek eleget tettünk. Ennek 
megfelelően a bizottság kijelöli Budáné Fülöp Katalint, Kardosné Gyurkó Katalint és 
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Mészáros Domonkost, hogy ők töltsék be a következő négy esztendőben ezt a 
tisztséget. 

Tisztelt Bizottság! Ezzel a napirendünk végére értünk. 

Egyebek 

A következőkről szeretném az „egyebek” kategóriában tájékoztatni a tisztelt 
bizottságot. Volt egy ötpárti egyeztetés - amelyből négy párt jelen is volt - a bizottsági 
ülést megelőzően a bírósági szervezeti törvény módosításáról. Jelen volt Handó 
Tünde, a Bírósági Hivatal elnöke, és jelen volt Völner Pál államtitkár úr is. Annyiban 
haladtunk előre, hogy a Jobbik ott jelen lévő képviselőjének indítványára, elfogadva 
azt, megkértük az elnök asszonyt, hogy a különböző szervezeti feltételekről 
szíveskedjen előterjesztést adni csütörtökig. Ezt követően folytatjuk az ötpárti 
egyeztetést, és ha létrejön a megállapodás, akkor hozzávetőleg mához két hétre 
kerülhet a bizottság olyan helyzetbe, hogy előterjeszthet módosító indítványt, 
amennyiben ennek a megfelelő támogatottsága meglesz.  

Ennyit kívántam tájékoztatásul erről a történetről elmondani az „egyebek” 
kategóriában. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kívánnak-e valami mást érinteni. 
Bárándy képviselő úrnak adok szót. 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egy 

technikai kérésem lenne, hogy a behajtási költségátalányról szóló törvényjavaslat 
vitájához kapcsolódó részjegyzőkönyvet szeretnénk soron kívül megkapni. Ennyi 
lenne csak a kérés. Ez egy viszonylag rövid vita volt. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Ma készen lesz.  
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Tökéletes, köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Egyéb? (Nincs ilyen jelzés.) Nincs. Annyit még hadd 

mondjak el, hogy a következő hét csonka hét lesz, hiszen 16-án, szerdán kezdünk. Én 
úgy tervezem, hogy azon a héten a bizottság nem tart ülést, de nagy valószínűséggel 
az ötpárti egyeztetés azon a csonka héten meglesz. 

Az ülés berekesztése 

Nagyon szépen köszönöm az eredményes munkát. A bizottsági ülést 
berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 55 perc)  
  

Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


