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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 08 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Képviselőtársaim! Tisztelt Meghívottak! Ezennel 
megnyitom az Igazságügyi bizottság ülését. A helyettesítések a következők: Vas Imre 
helyettesíti Vitányi Istvánt, Varga József Demeter Zoltánt, Vigh László Répássy 
Róbertet és Vejkey Imre Budai Gyulát. Mindezek alapján megállapítom, hogy a 
bizottság határozatképes.  

Soron következik a mai ülés napirendjének megállapítása. A napirend 
módosítására vonatkozó javaslat a Miniszterelnökség részéről érkezett. Az volt a 
kérésük, hogy a kilencedik napirendi pontot az első napirendi pont után tárgyaljuk. 
Úgy gondolom, hogy ez a kérés akceptálható. Részemre egyéb írásbeli módosítási 
javaslat nem érkezett. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy van-e bármilyen 
módosítási javaslata. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, nincs. Ennek megfelelően 
teszek javaslatot a napirend megállapítására. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy 
elfogadja-e a módosított napirendi javaslatot. Ki ért egyet vele? (Szavazás.) Tíz igen 
szavazat. Ellenszavazat? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem 
jelentkezik.) Megállapítom, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a kiküldött napirendi javaslatot azzal a módosítással, 
hogy a kilencedik napirendi pontot az első napirendi pont után tárgyaljuk. 

A Magyar Köztársaság megyéiről, a megyék nevéről és székhelyéről 
szóló 67/1990. (VIII. 14.) OGY határozat módosításáról szóló 
H/17226. számú országgyűlési határozati javaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik az első napirendi pontunk. Tisztelettel köszöntöm dr. Kovács 
Zoltán előterjesztő urat. Kérem, foglaljon helyet!  

Az első napirendi pontunk a Magyar Köztársaság megyéiről, a megyék nevéről 
és székhelyéről szóló 67/1990. (VIII. 14.) OGY határozat módosításáról szóló 
országgyűlési határozati javaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő 
lefolytatása. 

Még egyszer köszöntöm Kovács Zoltán államtitkár urat és Völner Pál 
államtitkár urat a kormány képviseletében. Megnyitom a részletes vita első szakaszát, 
azaz a törvényjavaslatnak a HHSZ 44. §-ában meghatározott szempontok szerinti 
vizsgálatát. Kérdezem először az előterjesztő urat, álláspontja szerint a javaslat 
megfelel-e a házszabályi rendelkezéseknek. (Teleki László megérkezik.) 

 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a kormány véleményét ugyanerről.  
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Egyetértek vele. 
 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy 

megfelel-e a javaslat a házszabály rendelkezéseinek. Ki ért egyet vele? (Szavazás.) 
Tizenegy igen szavazat. Megállapítom, hogy 11 igen szavazattal, nem szavazat és 
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tartózkodás nélkül a bizottság úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a 
házszabályban foglaltaknak.  

Az előterjesztéshez képviselői módosító javaslat nem érkezett, ezzel ezt 
lezártnak tekinthetjük. Viszont érkezett bizottsági módosítójavaslat-tervezet magától 
az előterjesztőtől, melynek benyújtását az Igazságügyi bizottságtól kérte. 
Képviselőtársaim még a pénteki nap folyamán megkapták a bizottsági módosító 
javaslat tervezetét. Megnyitom a vitát. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Senki 
sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy nem. Ezzel a vitát lezárom.  

 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr! Egy 

kodifikációs pontosításról van szó, hogy megfeleljünk az Alaptörvénynek. Ezért 
kérjük benyújtani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem akkor, ki támogatja, 

hogy a módosító indítványt a bizottság benyújtsa. Ki igen? (Szavazás.) Kilenc igen 
szavazat. Ki nem? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Két 
tartózkodás. Megállapítom tehát, hogy a bizottság 9 igen szavazattal, nem szavazat 
nélkül, 2 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a módosító javaslatot benyújtja. Ezzel 
befejeztük a törvényjavaslat vitáját és a részletes vitát lezáró határozatban a bizottsági 
módosító indítványt előterjesztjük. Ezzel a törvényjavaslat részletes vitáját lezárom.  

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló T/17313. számú 
törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik második napirendi pontként a kilencedik napirendi pont. A 
közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényjavaslat részletes vitájának 
kijelölt bizottságként történő lefolytatása. Köszöntöm ismét Kovács Zoltán 
államtitkár urat előterjesztőként és Horváth Tamás főosztályvezető urat. Megnyitom 
a részletes vita első szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a HHSZ 44. §-ban 
meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. Kérdezem először az előterjesztőt, 
hogy álláspontja szerint a javaslat megfelel-e a határozati házszabályi 
rendelkezéseknek. 

 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a kormány véleményét! (Dr. Kovács Zoltán: A 

kormány nevében nyilatkoztam.) Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, 
hogy megfelel-e a javaslat a házszabályi rendelkezéseknek. Ki az, aki szerint igen? 
(Szavazás.) Tíz igen szavazat. Ki az, aki nemmel szavaz? (Szavazás.) Egy. 
Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, hogy 10 igen és 1 nem szavazat 
mellett a bizottság úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a házszabályban 
foglaltaknak. 

Mivel az előterjesztéshez módosító javaslatok is érkeztek, áttérünk a 
háttéranyag megvitatására, mely hat pontból áll. Kérdezem először az államtitkár 
urat, hogy a háttéranyag 1. pontjával kapcsolatban mi az álláspontja. 

 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Támogatom. 
 
ELNÖK: Az államtitkár úr támogatja. (Dr. Kovács Zoltán: Ez a T/17313/6/1-

es.) Igen. (Dr. Vas Imre: Igen, és öt évről három évre!) Megnyitom a vitát, kérdezem, 
ki kíván felszólalni. (Dr. Staudt Gábor jelentkezik.) Staudt Gábor, parancsolj! 
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DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Ha jól értem, ez az én 

módosító javaslatom volt. Úgy gondolom, arányosabb, ha a szabálysértésekhez 
igazítjuk az elévülési időt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Úgy 

látom nincs. Kérdezem, ki támogatja a háttéranyag 1. pontjában foglaltakat. 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül támogatja. 

Kérdezem az államtitkár urat, hogy a háttéranyag 2. pontjával kapcsolatban mi 
az álláspontja. 

 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr! Ha 

mondhatom a többit is, azokat a kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Értem. Tehát a 2., 3., 4., 5. és 6. ponttal kapcsolatban nincs 

támogatás. (Dr. Kovács Zoltán: Igen.) Köszönöm szépen. Kérdezem a 2. ponttal 
kapcsolatban… (Dr. Staudt Gábor: Külön-külön megyünk, vagy egyben tárgyaljuk 
az összes pontot? Mert mindegyik az enyém, csak ezért kérdezem.) Amennyiben a 
bizottság hozzájárul ahhoz, hogy együttes vitát tartsunk ezekről a pontokról, akkor így 
lesz, viszont szavazni külön kell. Hozzájárul a tisztelt bizottság? Kifogás nincs? (Senki 
sem jelentkezik.) Egyhangúlag hozzájárult a bizottság. Ennek alapján akkor a 2., 3., 
4., 5. és 6. pontokat együttesen tárgyaljuk. Átadom a szót. 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Csak nagyon röviden. 
Néhány ponton próbáltam még megfogalmazni javaslatokat, amelyek az 

állampolgárok szempontjából a jogkövetést elősegíthetik és magát a törvényjavaslatot 
még ügyfélbarátabbá tehetik. Bár örülök, hogy az egyik javaslatom elfogadásra lelt, de 
a többit sajnos nem tudták befogadni. Így például a bírság összegének csökkentésére 
tettem volna javaslatot, lévén, hogy többször is kiszabhatók ezek a bírságok. Illetve 
amit még kiemelnék, hogy nem tartom jónak, hogy kormányrendelet is eltérhet majd 
a bírságolási összegek felső határától. Tehát nemcsak más törvényben, hanem akár 
kormányrendeletben is ezt meg lehet engedni. Úgy gondolom, hogy ez egy túlzott 
felhatalmazás.  

Ezen túl még azt emelném ki talán, hogy a „tudomásra jutás” helyett úgy 
fogalmaznék, hogy az észleléstől számított 6 hónap elteltével kerüljön sor az 
elévülésre lévén, hogy a hatóság számára való tudomásra jutást sokszor nehéz 
meghatározni, főleg az ügyfélnek, még akár az iratok kikérésével is. Ezek lettek volna 
a javaslataim. Azért kérem a bizottság támogatását. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. Kérdezem, hogy bárkinek ezen 

pontokkal kapcsolatban további észrevétele, megjegyzése van-e. (Senki sem 
jelentkezik.) Úgy látom, nincs. Akkor szavazzunk!  

Ki támogatja a háttéranyag 2. pontjában foglaltakat? Ki igen? (Szavazás.) Egy 
igen szavazat. Ki nem? (Szavazás.) Kilenc nem szavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
Egy tartózkodás. Megállapítom, hogy nem támogattuk. 

Kérdezem, hogy ki támogatja a háttéranyag 3. pontjában foglaltakat? Ki igen? 
(Szavazás. – Dr. Kovács Zoltán jelentkezik.) Egy igen szavazat. Ki nem? (Szavazás. –
Dr. Kovács Zoltán: Én nem szavazok, elnök úr!) Parancsoljon! 
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DR. KOVÁCS ZOLTÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Azért jelentkezem, 
mert ha megengedi elnök úr, reflektálnék Staudt Gábor felvetéseire, ha egyben 
tárgyaljuk az egészet, és külön szavaznak a pontokról. Nincs változás a jogszabályban, 
mert a Ket. jelenleg is ezeket a bírságolási tól-ig határokat tartalmazza. Tehát ebben 
nem kívántunk változtatni. 

A stabilitási törvény kétharmados törvény, az pedig megengedi a 
felhatalmazást, hogy kormányrendeletben is lehessen szabályozni a rendszert. 

Ami pedig az utolsó módosítót illeti, azt a fogalmat vezeti be, hogy „észlelés”, 
amit azonban nem ismer a jogrendszer, a „tudomásra jutás”-t viszont igen. Ezért nem 
támogatjuk. Ennyi lenne az összessel kapcsolatban a rövid indoklás. Köszönöm 
szépen a lehetőséget, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Tehát a 2. ponttal kapcsolatban 

szavaztunk. 
Most jön a 3. pont. Ki szavaz igennel? (Szavazás.) Egy. Ki nem? (Szavazás.) 

Nyolc nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodás. Megállapítom, 
hogy nem támogatta a bizottság. 

A háttéranyag 4. pontjában foglaltakat ki támogatja? (Szavazás.) Egy igen 
szavazat. Ki nem? (Szavazás.) Nyolc nem szavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Két 
tartózkodás. Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta. 

Kérdezem, hogy ki támogatja a háttéranyag 5. pontjában foglaltakat. 
(Szavazás.) Három igen szavazat. Ki nem? (Szavazás.) Nyolc nem szavazat mellett, 
tartózkodás nélkül a bizottság nem támogatja a módosító javaslatot. 

Kérdezem, hogy a háttéranyag 6. pontjában foglaltakat ki támogatja. 
(Szavazás.) Három igen szavazat. Ki nem? (Szavazás.) Nyolc nem szavazat. 
Tartózkodás nélkül tehát a bizottság nem támogatta. 

Érkezett bizottsági módosítójavaslat-tervezet is az előterjesztőtől, melyet 
képviselőtársaim még a pénteki nap folyamán megkaptak. Megnyitom a vitát. 
Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy nem. 
Az előterjesztőtől a vitában nem igazán hangzott el semmi. Tehát kíván-e valamit 
hozzászólni? 

 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Ez a 3. napirendi 

pont? (Elnök: Ez most a 9. napirendi pont, amit előrehoztunk.) Támogatjuk a 
bizottsági javaslatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Ezek után kérdezem, hogy ki 

támogatja a módosító indítvány bizottsági benyújtását. Ki igen? (Szavazás.) Nyolc 
igen szavazat. Ki nem? (Szavazás.) Három nem szavazat. Tartózkodás nincs. 
Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen, 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül úgy 
döntött, hogy a módosító javaslatot benyújtja.  

Ezzel befejeztük a törvényjavaslat vitáját azzal, hogy a részletes vitát lezáró 
határozatban a bizottság módosító indítványát előterjesztjük. Ezzel a törvényjavaslat 
részletes vitáját lezárom. 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és más 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/15992. számú 
törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Most következik a harmadik napirendi pont, ez a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
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törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. 
Köszöntöm ismét az államtitkár urat. Megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz 
a törvényjavaslatnak a HHSZ 44. §-ában meghatározott szempontok szerinti 
vizsgálatát. (Dr. Staudt Gábor elhagyja a termet.) Kérdezem először az előterjesztőt, 
hogy álláspontja szerint a javaslat megfelel-e a házszabályi rendelkezéseknek. 

 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, megfelel-e a javaslat a 

házszabályi rendelkezéseknek. Ki szerint igen? (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki 
szavaz nemmel? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy 
tartózkodás. Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 
tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a 
házszabályban foglaltaknak. 

Mivel az előterjesztéshez módosító javaslatok érkeztek, áttérünk a háttéranyag 
megvitatására, mely hat pontból áll. Kérdezem először az államtitkár urat, hogy a 
háttéranyag 1., 2. és 5. pontjáról mi az álláspontja, ugyanis ezek a pontok 
összefüggnek. 

 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Nem támogatja, köszönöm. Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki kíván 

hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Szavazzunk! Kérdezem, 
ki támogatja a háttéranyag 1., 2. és 5. pontjában foglaltakat. (Szavazás.) Egy igen 
szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc nem szavazat. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Egy tartózkodás. Köszönöm szépen. 

Kérdezem az államtitkár urat, hogy a háttéranyag 3. pontjához kíván-e 
hozzászólni. 

 
DR. KOVÁCS ZOTLÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Nem kívánok külön. 

Segítek az elnökúrnak: egyik módosítót sem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy bárkinek 

hozzászólása, véleménye, észrevétele van-e. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem 
látok. Szavazzunk! Ki támogatja a háttéranyag 3. pontjában foglaltakat? (Szavazás.) 
Egy igen szavazat. Ki nem? (Szavazás.) Nyolc nem szavazat. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Egy tartózkodás. A bizottság nem támogatta. 

A 4. pontban először arról kell döntenünk, hogy a módosító javaslat megfelel-e 
a házszabály 42.§ b) pontjában foglaltaknak. Ezzel kapcsolatban kérdezem az 
előterjesztő államtitkár úr álláspontját. 

 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Hogy nem házszabályszerű, ez alatt azt érti államtitkár úr. (Dr. 

Kovács Zoltán: Igen.) Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy észrevétel, hozzászólás 
van-e. (Senki sem jelentkezik.) Kérdezem a tisztelt bizottságot, mi az álláspontja azzal 
kapcsolatban, hogy a háttéranyag 4. pontja megfelel-e a házszabály 42. § b) pontjában 
foglaltaknak. Aki azt mondja, hogy megfelel, kérem, jelezze! (Szavazás.) Nem látok 
ilyet. Ki szerint nem? (Szavazás.) Kilenc nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Egy tartózkodás. Megállapítom, hogy ez a módosítás a bizottság álláspontja szerint 
nem házszabályszerű, ezért erről a módosítóról nem szavazunk. 
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Az utolsó pontunk a 6. Kérdezem az előterjesztő álláspontját, illetve már 
mondta, hogy nem támogatja. Hozzászólás, észrevétel van-e a háttéranyag 6. 
pontjához? (Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelentkezőt. Kérdezem akkor a tisztelt 
bizottságot, hogy ki támogatja a háttéranyag 6. pontjában foglaltakat. (Szavazás.) Egy 
igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc nem szavazat. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Egy tartózkodás, a bizottság tehát nem támogatta. 

Érkezett bizottsági módosítójavaslat-tervezet az előterjesztőtől, melynek 
benyújtását a Miniszterelnökség kéri. Ez is kiment pénteken. Megnyitom a vitát. 
Államtitkár úr! 

 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Igen. Kérdezem, van-e hozzászólás, észrevétel. (Nincs ilyen jelzés.) 

Úgy látom, hogy nincs. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja, hogy a módosító 
indítványt a bizottság benyújtsa. Aki igen? (Szavazás.) Nyolc igen. Aki nem? 
(Szavazás.) Nulla nem. Tartózkodás? (Szavazás.) Két tartózkodás. Megállapítom, 
hogy a bizottság 8 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a javaslatot 
benyújtja. 

Ezzel befejeztük a törvényjavaslat vitáját, azzal, hogy a részletes vitát lezáró 
határozatban a bizottsági módosító indítványt előterjesztjük, és ezzel a 
törvényjavaslat részletes bizottsági vitáját is lezárom. 

Köszönjük szépen államtitkár úrnak a részvételét. (Dr. Kovács Zoltán távozik 
az ülésről.)  

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. 
törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/16275. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik a 4. napirendi pontunk: a csődeljárásról és a felszámolási 
eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. 
Köszöntöm Völner Pál államtitkár urat és kolléganőjét.  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a HHSZ 
44. §-ában meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. Kérdezem először az 
előterjesztőt, hogy álláspontja szerint a javaslat megfelel-e a házszabályi 
rendelkezéseknek. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Igen, megfelel, 

elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a tisztelt bizottság 

tagjait, hogy álláspontjuk szerint a javaslat megfelel-e a házszabályi 
rendelkezéseknek. Aki szerint igen? (Szavazás.) Kilenc igen. Aki szerint nem? 
(Szavazás. - Nincs ilyen.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, 
hogy 9 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy az 
előterjesztés megfelel a házszabályban foglaltaknak. 

Az előterjesztéshez képviselői módosító javaslat nem érkezett; érkezett viszont 
bizottsági módosítójavaslat-tervezet az előterjesztőtől, melynek benyújtását az 
Igazságügyi Minisztérium kéri. Képviselőtársaim ezt még a pénteki nap folyamán 
megkapták. 

Megnyitom a vitát. Államtitkár úr! 
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DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a szót, 

elnök úr. Lényegében technikai módosító javaslatokról van szó, az érthetőség 
érdekében; illetve egy uniós rendeletmódosítás volt a nyár folyamán, valamint a 
Kúriának voltak észrevételei, amelyeket bedolgoztunk a szövegbe. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a tisztelt bizottságot, 

valakinek van-e hozzászólása, észrevétele. (Nincs ilyen jelzés.) Úgy látom, hogy nincs. 
Államtitkár úr, mivel nem volt észrevétel, gondolom, továbbra is fenntartja azt, hogy 
támogassuk. 

Kérdezem tehát a tisztelt bizottságot, ki támogatja a módosító indítvány 
bizottsági benyújtását. Aki igen? (Szavazás.) Nyolc igen. Aki nem? (Szavazás.) Nulla 
nem. És aki tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodás. Megállapítom, hogy a 
bizottság 8 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a módosító 
javaslatot benyújtja. 

Ezzel befejeztük a törvényjavaslat vitáját, azzal, hogy a részletes vitát lezáró 
határozatban bizottsági módosító indítványt terjesztünk elő. Ezzel a törvényjavaslat 
részletes bizottsági vitáját is lezárom.  

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI törvény és egyes igazságügyi 
tárgyú törvények módosításáról szóló T/16818. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik 5. napirendi pontunk: a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI 
törvény és egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. Ismételten köszöntöm 
Völner Pál államtitkár urat és kolléganőjét. 

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a HHSZ 
44. §-ában meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. Kérdezem először az 
előterjesztőt, hogy álláspontja szerint a javaslat megfelel-e a határozati házszabályi 
rendelkezéseknek.  

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Megfelel, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a bizottságot, álláspontja 

szerint megfelel-e az előterjesztés a határozati házszabály rendelkezéseinek. Aki 
szerint igen? (Szavazás.) Kilenc igen. Aki szerint nem? (Szavazás.) Nulla nem. És aki 
tartózkodik? (Szavazás.) Egy tartózkodás. Megállapítom, hogy 9 igen, 0 nem és 1 
tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a 
házszabályban foglaltaknak.  

Az előterjesztéshez képviselői módosító javaslat nem érkezett, és bizottsági 
módosítójavaslat-kezdeményezésre sem került sor, így nem nyújtunk be részletes 
vitát lezáró módosító javaslatot. Ezzel a részletes vitát lezárom. 

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 
hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
T/17165. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik 6. napirendi pontunk: a polgári perrendtartásról szóló 2016. 
évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
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törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. 
Ismételten köszöntöm Völner Pál államtitkár urat és kolléganőjét. 

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a HHSZ 
44. §-ában meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. Kérdezem először az 
előterjesztőt, hogy álláspontja szerint a javaslat megfelel-e a házszabályi 
rendelkezéseknek. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Megfelel, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a bizottság tagjait, 

álláspontjuk szerint megfelel-e a javaslat a házszabályi rendelkezéseknek. Aki szerint 
igen? (Szavazás.) Kilenc igen. Aki szerint nem? (Szavazás.) Nulla nem. Tartózkodás? 
(Szavazás.) Egy tartózkodás. Köszönöm. Megállapítom, hogy 9 igen, 0 nem és 1 
tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a 
házszabályban foglaltaknak.  

Mivel az előterjesztéshez módosító javaslatok érkeztek, áttérünk a háttéranyag 
megvitatására, mely két pontból áll.  

Kérdezem először államtitkár urat, hogy a háttéranyag 1. pontjával 
kapcsolatban mi az álláspontja. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem, köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Kérdezem, észrevétel, 

hozzászólás van-e. (Nincs ilyen jelzés.) Úgy látom, hogy nincs. Szavazunk. Kérdezem, 
ki támogatja a háttéranyag 1. pontjában foglaltakat. Aki igen? (Szavazás.) Kettő igen. 
Aki nem? (Szavazás.) Nyolc nem, és nincs tartózkodás. Tehát a bizottság nem fogadta 
el. 

Kérdezem államtitkár urat, hogy a háttéranyag 2. pontjával kapcsolatban mi az 
álláspontja. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja, köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, 

észrevétel, hozzászólás van-e. (Nincs ilyen jelzés.) Úgy látom, hogy nincs. Akkor 
szavazunk. Kérdezem, ki támogatja a háttéranyag 2. pontjában foglaltakat. 
(Szavazás.) Kettő igen. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc nem, tartózkodás nem volt. A 
bizottság nem támogatta. 

Érkezett bizottsági módosítójavaslat-tervezet is az előterjesztőtől. 
Képviselőtársaim még a pénteki nap folyamán ezt is megkapták. Azóta a kodifikációs 
főosztály néhány jogtechnikai pontosítását átvezettük még benne, ez kiosztásra 
került. Megnyitom a vitát. Kérdezem először államtitkár urat. (Teleki László távozik 
az ülésről.)  

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Így megfelel, 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a bizottságot. (Nincs 

jelentkező.)  Úgy látom, nincs hozzászólás. Kérdezem, ki támogatja, hogy ezt a 
módosító indítványt a bizottság benyújtsa. Aki támogatja? (Szavazás.) Nyolc igen. Ki 
nem támogatja? (Szavazás.) Egy nem, és nulla tartózkodás. Megállapítom, hogy a 
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bizottság 8 igen, 1 nem és 0 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a módosító 
javaslatot benyújtja. 

Ezzel befejeztük a törvényjavaslat vitáját, azzal, hogy a részletes vitát lezáró 
határozatban a bizottsági módosító indítványt előterjesztjük. Ezzel a törvényjavaslat 
részletes bizottsági vitáját lezárom. 

A bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó 
szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló 
T/17166. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik a hetedik napirendi pontunk, a bírósági polgári nemperes 
eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes 
eljárásokról szóló törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő 
lefolytatása. Köszöntöm ismét Völner Pál államtitkár urat és kolléganőjét. Megnyitom 
a részletes vita első szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a HHSZ 44. §-ában 
meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát.  

Kérdezem először az előterjesztőt, hogy álláspontja szerint a javaslat megfelel-e 
a házszabályi rendelkezéseknek. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Megfelel, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a bizottságot, hogy 

álláspontja szerint megfelel-e a javaslat a házszabályi rendelkezéseknek. Ki szerint 
igen? (Szavazás.) Kilenc igen szavazat, megállapítom tehát, hogy a bizottság 
egyhangúlag úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a házszabályban foglaltaknak.  

Az előterjesztéshez képviselői módosító javaslat nem érkezett és bizottsági 
módosító javaslat kezdeményezésére sem került sor, így nem nyújtunk be részletes 
vitát lezáró módosító javaslatot. Ezzel a részletes vitát lezárom. 

A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és 
közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 
T/17167. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik a nyolcadik napirendi pontunk, a költségmentesség és a 
költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő 
alkalmazásáról szóló törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő 
lefolytatása. Ismételten köszöntöm Völner Pál államtitkár urat és kolléganőjét. 
Megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a törvényjavaslat a HHSZ 44. §-ában 
meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. Kérdezem először az előterjesztő 
álláspontját, hogy a javaslat megfelel-e a határozati házszabályi rendelkezéseknek. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Megfelel, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy 

álláspontjuk szerint megfelel-e a javaslat a határozati házszabályi rendelkezéseknek. 
Ki szerint igen? (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Megállapítom, hogy 9 igen szavazat 
mellett, egyhangúlag a bizottság úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a 
házszabályban foglaltaknak. 

Mivel az előterjesztéshez módosító javaslatok érkeztek, áttérünk a háttéranyag 
megvitatására, mely 4 pontból áll. Kérdezem először államtitkár urat, hogy a 
háttéranyag 1. pontjával kapcsolatban mi az álláspontja. 
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DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Megnyitom a vitát. Ki kíván felszólalni? (Senki sem 

jelentkezik.) Felszólalót nem látok. Szavazzunk! Kérdezem a bizottságot, ki támogatja 
a háttéranyag 1. pontjában foglaltakat. (Szavazás.) Egy igen szavazat. Ki nem? 
(Szavazás.) Nyolc nem szavazat. Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. A 
bizottság nem támogatja. 

Kérdezem az államtitkár urat, hogy a háttéranyag 2. pontjával kapcsolatban mi 
az álláspontja. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja, köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Kérdezem a 

bizottságot, ki kíván felszólalni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. 
Kérdezem, hogy ki támogatja a háttéranyag 2. pontjában foglaltakat. (Szavazás.) Egy 
igen szavazat. Ki nem? (Szavazás.) Nyolc nem szavazat. Tartózkodás? (Senki sem 
jelentkezik.) Nincs. Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta. 

Figyelemmel arra, hogy a 3. és 4. pont összefügg, ezért mindkettő 
vonatkozásában együttesen kérdezem az államtitkár urat, hogy támogatja-e. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk, 

elnök úr. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Megnyitom a vitát. (Senki sem jelentkezik.) 

Felszólalni szándékozót nem látok. Akkor szavazzunk! Kérdezem, hogy ki támogatja a 
háttéranyag 3. és 4. pontjában foglaltakat. (Szavazás.) Egy igen szavazat. Ki nem? 
(Szavazás.) Nyolc nem szavazat. Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) A bizottság 
nem támogatta. 

Érkezett bizottsági módosítójavaslat-tervezet is az előterjesztőtől. 
Képviselőtársaim még a pénteki nap folyamán ezt is megkapták. Megnyitom a vitát. 
Kérdezem az államtitkár urat először! 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Megfelel a 

házszabálynak. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy hozzászólás, 

észrevétel van-e. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Akkor kérdezem a 
tisztelt bizottságot, ki támogatja, hogy a módosító indítványt a bizottság benyújtsa. Ki 
igen? (Szavazás.) Nyolc igen szavazat. Ki nem? (Senki sem jelentkezik.) Nincs nem 
szavazat. Tartózkodás? (Szavazás.) Egy tartózkodás. Megállapítom, hogy a bizottság 
8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül úgy döntött, hogy a 
módosító javaslatot benyújtja. 

Ezzel befejeztük a törvényjavaslat vitáját azzal, hogy a részletes vitát lezáró 
határozatban a bizottsági módosító indítványt előterjesztjük. A törvényjavaslat 
részletes vitáját lezárom. 
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A használati minták oltalmára vonatkozó szabályozás 
módosításáról szóló T/17307. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik a kilencedik napirendi pontunk, a használati minták 
oltalmára vonatkozó szabályozás módosításáról szóló törvényjavaslat részletes 
vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. Ismételten köszöntöm Völner Pál 
államtitkár urat és kolléganőjét. Megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a 
törvényjavaslatnak a HHSZ 44. §-ában meghatározott szempontok szerinti 
vizsgálatát. Kérdezem először államtitkár urat az álláspontjáról. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Megfelel a 

házszabálynak. 
 
ELNÖK: Megfelel, köszönöm szépen. (Dr. Staudt Gábor visszaérkezik a 

terembe.) Kérdezem a tisztelt bizottságot az álláspontjáról. Ki az, aki szerint 
megfelel? (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Köszönöm, megállapítom, hogy 
egyhangúlag, 9 igen szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel 
a házszabály 44. §-ában foglaltaknak.  

Az előterjesztéshez képviselői módosító javaslat nem érkezett és bizottsági 
módosító javaslat kezdeményezésére sem került sor, így nem nyújtunk be részletes 
vitát lezáró módosító javaslatot. Ezzel a részletes vitát lezárom. Köszönöm szépen. 

A külföldről támogatott állami vezetők és országgyűlési képviselők 
átláthatóságáról szóló T/16155. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik az utolsóelőtti napirendi pontunk: döntés képviselői önálló 
indítvány tárgysorozatba vételéről a külföldről támogatott állami vezetők és 
országgyűlési képviselő átláthatóságáról szóló törvényjavaslat kapcsán. Staudt Gábor 
és Volner János képviselő urak önálló indítványa.  

Köszönjük az államtitkár úr részvételét. (Dr. Völner Pál elhagyja a termet.) 
Kérdezem, hogy ki képviseli az előterjesztőt. (Dr. Staudt Gábor jelentkezik.) Úgy 
látom, hogy Staudt Gábor képviselőtársunk. Megadom a szót, hogy a javaslatot 
indokolhassa. 

Dr. Staudt Gábor szóbeli kiegészítése 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy 
az elmúlt időszak eseményei után egy nagyon logikus javaslatról van szó. Beszéltünk 
külföldről támogatott szervezetekről, nagyon sok vitát folytattunk a parlamentben. De 
azt kell mondanom, hogy külföldről támogatottak állami vezetők és országgyűlési 
képviselők is lehetnek és az ő átláthatóságukat is meg kellene teremteni. Erre teszünk 
javaslatot Volner János képviselőtársammal. 

Arról van szó, hogy külföldi magánszemélytől, szervezettől kapott 
támogatásokat, valamint külföldről támogatott szervezeten, tehát magyar, de 
külföldről támogatott magyar szervezeten keresztüli juttatásokat be kelljen jelenteni, 
nyilvánosságra kelljen hozni. Ez a közös háztartásban élőkre is kiterjedne, tehát hozzá 
kellene számítani a közös háztartásban élő hozzátartozónak juttatott támogatást, 
aminek összegét a mindenkori kötelező legkisebb munkabér egyhavi összegében 
határozzuk meg. Ez az a limit, ami felett be kellene vallani és nyilvánosságra kellene 
ezt hozni. Természetesen azokra, amik a vagyonnyilatkozatban egyébként is 
szerepelnek, ez a javaslat nem terjed ki. Tehát az ezektől a vagyonnyilatkozatban 
szereplő juttatásoktól eltérő, ám a mindenkori legkisebb munkabér egyhavi összegét 
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elérő juttatásokról beszélünk. Abban az esetben, ha valaki ezt a nyilatkozatot 
hiányosan, megtévesztésre alkalmasan tölti ki, akkor állami vezető esetében a 
tisztségből fel kell őt menteni, illetve ha országgyűlési képviselőről van szó, akkor az 
összeférhetetlenségi bizottság az eljárást megindítja vele szemben.  

Bekerült még a javaslatba, hogy 1989. március 22-től kell alkalmazni, tehát az 
ez után kapott juttatásokat kellene beírni.  

Ennek tárgysorozatba vételét kérem a bizottságtól. Nyilvánvalóan módosító 
javaslatokat meg lehet fogalmazni, ha már a plénum elé került ez a javaslat. Kérem a 
bizottságot, hogy ezt igen szavazattal engedje meg és a plénum előtt vitatkozzunk 
erről a javaslatról. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen Staudt Gábor képviselőtársunknak a javaslat 

indoklását. Megnyitom a javaslat vitáját. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván 
felszólalni. Vas Imre képviselőtársamnak megadom a szót. 

Hozzászólás 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Az 
Országgyűlés ezt a fajta átláthatóságot már sokkal korábban megteremtette és 
alacsonyabb összeg tekintetében. Felhívom képviselőtársaim figyelmét az 
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 87. §-ának (1) bekezdésére - ez a 
vagyonnyilatkozatról szól -, amelyik is egyrészt előírja, hogy a képviselő 
megbízatásával összefüggésben nem fogadhat el olyan ajándékot vagy más ingyenes 
juttatást, amely a mindenkori képviselői tiszteletdíj egyhavi összegét meghaladja - ez 
ugye most 748 ezer egy-kétszáz forint -, a képviselői tiszteletdíj egytizenketted 
részének megfelelő értékhatárt meghaladó ajándékot. Az ingyenes juttatásokról a 
képviselő a vagyonnyilatkozatában részenként kimutatást köteles közölni; ez az 
egytizenketted rész egyébként 62 300 forint körüli összeg. Jelenleg a minimálbér 
127 500 forint, ha jól emlékszem, ez tehát ennél is alacsonyabb összegben határozza 
ezt meg. Hozzáteszem, nem csak a külföldről támogatott, belföldről, akárhonnét, 
akármilyen minőségben kapott juttatásra vonatkozik.  

Úgyhogy ezt a benyújtott törvényjavaslatot egyszerűen politikai 
hecckampánynak gondoljuk, ezért azt javasolom, ne vegyük tárgysorozatba, mert 
egyébként nem hoz a képviselők átláthatóságában semmi újat. Hozzáteszem, hogy 
akikre itt hivatkozik, hogy akik a központi állami szervek, valamint kormánytagok és 
államtitkárok jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartoznak, ők is az országgyűlési 
képviselőkre vonatkozó szabályok szerint tesznek vagyonnyilatkozatot, és még a 
köztársasági elnök, és van még egy-két köztisztséget ellátó személy, akik e szabályok 
szerint tesznek vagyonnyilatkozatot, és az ezzel kapcsolatos juttatásokat is be kell 
vallaniuk. Úgyhogy ez a kör is egyébként tágabb, mint amit ez a törvényjavaslat 
felölel. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm Vas Imre képviselőtársunk hozzászólását. Kérdezem a 

tisztelt bizottságot, további hozzászólás, észrevétel van-e. (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nincs, a vitát lezárom, és visszaadom a szót előterjesztő úrnak, aki kíván 
válaszolni az elhangzottakra, úgy látom. Tessék parancsolni! 

Dr. Staudt Gábor reflexiói 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Igen, 
köszönöm szépen. Csak Vas Imrére tudok válaszolni, hiszen ő szólt hozzá a 
javaslathoz. 
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Hát, képviselőtársam, ha ez ön szerint nem hoz változást, akkor nyugodtan 
lehet támogatni. Ha ennél szigorúbb szabályok vannak, akkor nincs mitől félni. (Dr. 
Vas Imre: De hát szigorúbb szabályok vannak!) Azért egy-két dolgot kiemelnék, 
hogy a közös háztartásban élők esetében nincsenek például szigorúbb szabályok, 
egészen biztosan nem. A Jobbik képviselői önkéntesen nyilvánosságra hozták a 
hozzátartozóik vagyonnyilatkozatát. De azt nem tudhatjuk, kedves képviselőtársaim, 
hogy ha bármekkora ajándékot kap egy képviselőnek a közeli hozzátartozója, hiszen 
ezek nem nyilvánosak. Tehát már ebben sem lehet a két dolgot, a jelenlegit és az 
előttünk fekvőt összehasonlítani. És abban sem, hogy azt láthatjuk, bár szoktunk arra 
hivatkozni, hogy szigorú a magyar vagyonnyilatkozati rendszer: nem az, ha semmiféle 
szankciója nincs annak, hogy lakások mérete bővül, vagy akár valaki másfél milliárd 
forintot elfelejt beírni - ez az önök képviselőtársa volt, aki másfél milliárd forintot 
elfelejtett beírni, puszta gondatlanságból vagy feledékenységből, és az ügyészség 
szerint ez rendben van így. 

Mi ebben a javaslatban, és ezt kiemelném újra, a külföldi juttatásokat vennénk 
górcső alá, és ’89 utáni juttatásokról beszélünk, tehát erről kellene egy csomagban 
nyilatkozni. Hogy mondjak egy egyszerű példát - hogy Vas Imrének is megvilágítsam 
az univerzumát ebben a tekintetben -, például az ösztöndíjak is ilyenek. Szeretnénk 
tudni, hogy például külföldi ösztöndíjakban ki részesült, és azt hiszem, a 
képviselőknek és az állami vezetőknek egy jó része részesült, amely esetében nem 
hiszem vagy nem tudok róla, hogy ezt fel kellene tüntetni a vagyonnyilatkozatban, 
legalábbis a jelenlegi vagyonnyilatkozatokban ezek nem elérhetők. És akkor még 
lehetne sorolni azt, hogy miért lenne fontos, hogy ezzel a javaslattal tegyük teljessé 
azt, amit az Országgyűlés megkezdett, csak sajnos hiányosan került elfogadásra 
korábban. 

És az is egy fontos kritérium, hogy szeretnénk - ahogy elmondtam -, ha a 
következmények is sokkal direktebbek lennének, és láthatnánk olyat, hogy például 
valaki egy másfél milliárdos feledékenységért, mondjuk, a képviselői mandátumával 
fizet, hogy mást ne mondjak. Úgyhogy nagyon is indokolt, képviselőtársaim, hogy ezt 
a javaslatot tárgysorozatba vegyük. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen a hozzászólást az elhangzottakra. Kérdezem a 
bizottság tagjait, támogatják-e a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. Aki igen? 
(Szavazás.) Kettő igen. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc nem, nulla tartózkodás. 
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételét. Köszönöm. 

A határozati házszabály értelmében tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a 
bizottság döntéséről házelnök urat írásban értesítjük. Ezzel ezt a napirendi pontot is 
lezártuk. (Dr. Staudt Gábor távozik az ülésről.) 

Egyebek 

Soron következik az utolsó napirendi pontunk, az egyebek. Ennek keretében 
emlékeztetem képviselőtársaimat, hogy a vietnámi delegációt csütörtökön 11 órától 
fogadjuk. A TAB ülése fél 11-kor kezdődik, és valószínűleg véget ér addig, mire a 
vietnámi delegáció megérkezik. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az egyebek napirendi pont keretében 
bárkinek van-e bármilyen hozzáfűznivalója. (Nincs ilyen jelzés.) Nincs, köszönöm.  

Egyebekben tájékoztatom a bizottságot: a következő ülésünket előreláthatólag 
a jövő héten hétfőn tartjuk, elsősorban lejáró tárgysorozatba vételek tárgyában. 
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(Rövid egyeztetést követően:) Előreláthatóan hétfőn 10 órakor kezdődik az ülés, de 
erről még mindenki kapni fog értesítést. Köszönöm. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a részvételt. A bizottsági ülést berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 58 perc) 
 

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Prin Andrea és dr. Lestár Éva 
 


