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Napirendi javaslat  
 

1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével 

összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi 

CLXXVII. törvény és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 

2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és 

átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról 

szóló törvényjavaslat (T/7821. szám)  

(Győrffy Balázs (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  

(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

(Kijelölt bizottság)  

 

2. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke és  
 
Farkas Sándor (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Magyar Zoltán (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Győrffy Balázs (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz)  
Kónya Péter (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Horváth István (Fidesz) Font Sándornak (Fidesz)   
Dankó Béla (Fidesz) Farkas Sándornak (Fidesz)  
Földi László (KDNP) Pócs Jánosnak (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Horváth Zoltánné főtanácsadó  
 
 

Meghívott  
 
Sallai R. Benedek (LMP) országgyűlési képviselő  
Kis Miklós Zsolt államtitkár (Miniszterelnökség)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 36 perc)  

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok. Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait. Köszöntöm a 
munkánkat segítő tisztviselőket. Köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel 
kísérik bizottságunk nyílt ülését.  

A napirendtervezetet a szokásos módon a titkárság eljuttatta. Ebben 
egyetlen érdemi napirendi pont van az egyebek mellett, ez pedig az ismert 
polgári törvénykönyvről és más törvények módosításáról szóló T/7821. számú 
indítvány, amelyet Győrffy Balázs képviselőtársunk jegyez. Ennek részletes 
vitája kerül sorra az 1. pontban, az egyebek pedig a 2. pontban. Kérdezem, 
hogy a napirendtervezethez van-e kérdés, észrevétel. (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, szavazzunk róla! Ki az, aki elfogadja a napirendtervezetet? 
Kézfeltartással jelezzék! (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadta a bizottság, ezek 
szerint fogunk haladni. 

Mielőtt az első napirendi pont formális részét elkezdenénk, szeretném 
tájékoztatni a bizottságot, hogy mivel ma ülésnap van, a házelnök úrtól 
engedélyt kértünk a mai ülés megtartására. A házelnök úr engedélyezte, de 11 
óráig, esetleg elnyúló vitára utalva kérem a képviselőtársaimat, hogy ezt az 
időkorlátot vegyük figyelembe.  Szerintem ez bőséges idő a napirendi pont 
megtárgyalására. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó 
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény és a 
mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 
CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és 
átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 
módosításáról szóló T/7821. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Az első napirendi pontra térünk rá. Ebben, mint tudjuk, először 
formálisan a házszabályi rendelkezés 44. § (1) bekezdésében foglaltakra 
vonatkozólag kell döntenünk, arról, hogy megfelel-e a törvényjavaslat az 
idézett szakasznak. Köszöntöm Kis Miklós Zsolt vidékfejlesztésért felelős 
államtitkárt a Miniszterelnökség részéről, aki a kormány álláspontját 
képviseli. Kérdezem a kormány képviselőjét, a bizottsági tagokat, hogy ebben 
az első vitaszakaszban kíván-e valaki kérdezni. (Sallai R. Benedek jelentkezik.) 
Tessék! 

 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Nyilván a 

bizottsági tagokat várom ilyenkor, hogy ne előzzem meg őket a szólásban. 
Szeretném jelezni a tisztelt bizottságnak, hogy mint az az általános 

vitában részletesen elhangzott és részletes indoklásban megfogalmazásra 
került, a jogszabálytervezet alapvetően nem felel meg az alkotmányossági 
követelményeknek és az Alaptörvényből adódó jogszabályalkotási 
kötelezettségeknek. Alapvetően általános jogelméleti problémába ütközik, 
hiszen visszamenőleges hatállyal kíván megvalósítani egy olyan 
jogszabályalkotást, amikor egy speciális jogszabályt egy általános 
jogszabállyal, egy sarkalatos pontokat tartalmazó jogszabályi pontokat 
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egyszerű szavazattöbbséges jogszabállyal kíván létrehozni. Mindemellett – és 
az általános vitában elhangzottakat nem kívánom ismételni - számos más 
olyan pont is van benne, amely a jogalkotás alapvető előírásaiba ütközik. 

Tájékoztatni szeretném a bizottságot arról, hogy a jogszabály 
elfogadása továbbra is alkotmányba ütköző és ezért nem az ellenzék a hibás. 
Gyakorlatilag a Fidesz által elfogadott Alaptörvény betartására kérjük pusztán 
a kormányzatot. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Amennyiben nincs további kérdés, csak szeretném 

megjegyezni, hogy ez, gondolom, Sallai R. Benedek álláspontja. Tehát anélkül 
kijelenteni, hogy ez alkotmányellenes, míg megfelelő testületek erről nem 
döntöttek, akik fel vannak ruházva arra, hogy ezt a véleményüket kimondják, 
így nem lehet. Ez a vélelem az ellenzék részéről fennáll, ha jól értettem, az 
eddigi kommunikációját az ellenzék mindahány pártjának. Jelezték, hogy 
Alkotmánybírósághoz fordulnak, ha jól tudom, ebben a szakaszban vagyunk 
most. (Magyar Zoltán: Igen.)  

Most viszont a házszabályi formaszerűségről kell döntenünk, nem 
pedig a benyújtott törvényjavaslat tartalmi részéről, netán az önök által 
állított alkotmányellenességéről. Ezért ha nincs további jelentkező, kérdezem 
a bizottság tagjaitól, megállapítják-e, hogy a törvényjavaslat megfelel a 
határozati házszabályi rendelkezés többször idézett 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással ezt jelezze! (Szavazás.) Ez 
többség. Ki az, aki nem ért egyet ezzel? (Szavazás.) Két nem szavazat. A 
bizottsági többségi állásponttal elfogadta, hogy megfelel a 44. § (1) 
bekezdésben foglaltaknak a benyújtott törvénymódosítás.  

Rátérünk a vitaszakasz második részére, amelyben a háttéranyag 
szerint fogunk haladni. Kérdezem az államtitkár urat, hogy 
kormányálláspontot vagy tárcaálláspontot fog majd jelezni, amikor az 
álláspontját kifejti.  

 
KIS MIKLÓS ZSOLT államtitkár (Miniszterelnökség): 

Kormányálláspontot. 
 
ELNÖK: Kormánydöntés van ezek szerint a háttéranyag egyes 

indítványai mögött. Sorrendiség szerint 1. pontban az általam jegyzett 
módosító indítvány következik, alaki és formai pontokban javasoltam 
módosítást. Az előterjesztőt kérdezem először! 

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen. A 

technikai pontosítást természetesen támogatom, hisz ez így helyes, ahogy le 
van írva a Font elnök úr által benyújtott módosítóban. 

 
ELNÖK: A kormány álláspontja? 
 
KIS MIKLÓS ZSOLT államtitkár (Miniszterelnökség): Támogatja a 

módosítást, a technikai észrevételét jogosnak véljük. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki sem jelentkezik.) Szavazunk 

róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? Kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez 
többség. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tehát az ellenzék nem 
támogatja, ennek ellenére a bizottságunk ezt támogatta. 
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A 2. pontban szintén általam jegyzett, szintén nyelvhelyességet 
pontosító indítvány következik. 

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztő: Támogatjuk ugyanazon 

okokból, mint az előzőnél. 
 
ELNÖK: Így szólt az előterjesztő véleménye. Kormány? 
 
KIS MIKLÓS ZSOLT államtitkár (Miniszterelnökség): Szintén 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? Kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Úgy 
látom, az ellenzéknek valószínűleg Grétsy Lászlóhoz vagy utódjához kell 
fordulni (Derültség.), hogy ez valóban helytelen-e így, amit megpróbáltam 
előterjeszteni (Kónya Péter: Nem azzal van a gond, elnök úr!), de ez legyen 
az ő dolguk. Többségi döntéssel a bizottságunk támogatja a módosító 
indítványt. 

A 3. pontban Magyar Zoltán és más képviselőtársunk indítványa. Az 
előterjesztő álláspontja? 

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatom. 
 
ELNÖK: A kormány álláspontja? 
 
KIS MIKLÓS ZSOLT államtitkár (Miniszterelnökség): A kormány sem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Jelzésre.) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Indoklást szeretnék 

kérni. 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztő: Amennyiben a Jobbik tudja 

garantálni, hogy meg is szavazza a kétharmadot, amit itt szeretne 
beleszuszakolni ebbe, akkor minden további nélkül. De egyébként komolyra 
fordítva a szót és nem az „Álljunk meg egy szóra!” vonalon továbbhaladva, úgy 
gondolom, hogy nem szükséges a sarkalatossági minősítés, hiszen a Ptk. és az 
ahhoz kapcsolódó bevezető jogszabály nem kétharmados. 

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Jelzésre.) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Az valóban nem kétharmados, de mivel a 

termőfölddel kapcsolatban határozna meg fontos változásokat, az pedig 
alaptörvényi szinten van rendezve, így gondoltuk, hogy ez kétharmados lesz. 
Azt hiszem, ezt az általános vitában elég alaposan meg is indokoltuk. Ilyen 
formában szeretném fenntartani a módosító indítványomat. Legkésőbb az 
Alkotmánybíróság majd kimondja, hogy jogos volt ez a módosító indítvány is. 

 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel? (Jelzésre.) Az előterjesztőnek 

adok szót. 
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GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm. Arra szeretném 

felhívni Magyar képviselőtársam figyelmét, hogy a Fétv. sem kétharmados 
teljes egészében. Tehát ebben a formában, úgy gondolom, az indoklás nem 
feltétlenül helyes. De nyilván ez saját vélemény. Köszönöm. 

 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel? (Jelzésre.) Sallai R. Benedek! 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én meg 

tájékoztatni szeretném az előterjesztőt, hogy a földforgalmi törvénynek pont 
az ilyen értékesítéssel kapcsolatos szakaszai kétharmadosak, csak úgy, mint a 
vagyongazdálkodási törvény is Magyarországon. Miután állami vagyonról van 
szó, így nyilvánvalóan a Jobbik azon álláspontja, hogy ezt nem lehet egyszerű 
szavazattöbbséges törvényként elfogadni, megalapozott lehet személyes 
véleményem szerint. Köszönöm. 

 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) 

Amennyiben nincs, szavazzunk a 3. pontban található indítványról. Kérdezem, 
hogy ki az, aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) Ez 2 igen szavazat, 
kisebbség. Ki az, aki nem támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez többség. A 
bizottságunk nem támogatja az indítványt. 

További módosító indítványokról nem tudunk, illetve a bizottságunk 
nem tervezi, hogy módosító indítványt nyújtana be. Ezért a részletes vita 
lezárására teszek javaslatot. Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy 
zárjuk le a részletes vitát. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ez többség. Ki az, aki ezzel nem ért egyet? (Szavazás.) Két 
ellenzéki képviselő. Ezt a vitát nem tudjuk folytatni szándékuk ellenére, mert 
lezártuk.  

A formalitás kötelezettségének eleget téve bizottságunk jelentés 
elfogadását és annak benyújtását kell hogy megtegye. A vitában 
elhangzottakról tesszük meg a jelentést a határozati házszabály 
rendelkezéseinek megfelelően. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja, hogy a 
bizottságunk nyújtsa be a szokásos jelentést. Aki igen, az kézfeltartással ezt 
jelezze! (Szavazás.) Ez többség. Ki az, aki ezt nem támogatja? (Szavazás.) Két 
nem szavazat. A bizottságunk többségi véleménye, hogy benyújtjuk a jelentést. 

Kérdezem a bizottság tagjait, elsősorban az ellenzéki tagokat, hogy 
akarnak-e előadót állítani a vitához. (Magyar Zoltán: Igen, szeretnénk!) 
Kinek a személyében? (Magyar Zoltán jelentkezik.) Többségi vélemény 
előadására is állítunk jelöltet. Ezt magam szeretném vállalni. Magyar Zoltán a 
kisebbségi, Font Sándor a többségi vélemény előadója lesz. Kérdezem a 
bizottság tagjait, hogy ki az, aki egyetért az előadók személyével. 
Kézfeltartással ezt jelezzék! (Szavazás.) Egyhangúlag egyetértünk. Az első 
napirendi pontnál nincs olyan döntés, amit még meg kell hoznunk. Az első 
napirendi pontot ezzel lezárom.  

Egyebek 

Egyebekben múltkor tettem azt az észrevételt, hogy talán már nem lesz 
több ülésünk. Ezt vissza kellett vonnom, mert most is generálódott ez az ülés. 
Teszek még egy kísérletet, szerintem várhatóan már nem lesz további ülésünk 
ebben a félévben, hiszen érdemileg mához egy hétre kétnapos üléssel 
befejeződik az őszi ülésszak. Ezért egyebekben nincs további 
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bejelentenivalóm. (Sallai R. Benedek jelentkezik.) Nem így Sallai R. 
Benedeknek. Megadom a szót. 

 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Még így is 

bele fogunk férni az időbe meggyőződésem szerint. Két dologgal kapcsolatban 
szerettem volna az egyebekben megszólalni. Az egyik az, hogy szerettem volna 
a bizottság figyelmébe ajánlani, hogy a híradások alapján mai nap kezdődik az 
a tejtermelői demonstráció (Farkas Sándor: Nem kezdődik!), amely követeli a 
kiskereskedelmi láncoktól az 5-6 százalékos áremelést. (Pócs János: Trágyát 
viszel majd?) Ezzel kapcsolatban érdeklődtem volna, hogy a bizottságnak van-
e bármiféle álláspontja, fog-e ezzel foglalkozni. 

A másik dolog pedig egy egyszerű ügyrendi észrevétel, ha megengedi, 
elnök úr. A házszabály alapján a részletes vitát előbb az előterjesztőnek kellett 
volna megnyitnia és akkor lett volna az ellenzéki pártoknak lehetőségük arra, 
hogy reagáljanak. Viszont csak a kormány képviselője volt megkérdezve, hogy 
támogatja-e és a részletes vitában az előterjesztő nem mutatta be a 
jogszabályt, ahogy ez a részletes vitában indokolt lett volna. Ez csak személyes 
észrevétel a részletes vitákkal kapcsolatos házszabályi rendelkezésekre 
vonatkozóan. Lehet, hogy tévedek. Csak azért szeretném szóvá tenni, hogy 
lássuk, miért ilyen csendben zajlott le a részletes vita. Köszönöm szépen, 
elnök úr. 

 
ELNÖK: Számomra kissé akadémikus és érthetetlen volt az utóbbi 

megjegyzése a képviselőtársamnak, de ha ezzel kapcsolatban valódi érdemi 
kifogása van, akkor azt a házelnök úrnak tegye meg. Farkas Sándor! 

 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Képviselőtársam! Nem szerencsés az, amikor rémhíreket kezdünk 
terjeszteni egy ilyen válságos helyzetben, mint amilyen a tejágazatban sajnos 
kialakult az elmúlt hónapokban. Szeretném közölni önnel, hogy a 
demonstráció nem lesz megtartva, elmarad. Úgy néz ki, hogy megegyezés 
született a feldolgozók, a kereskedők és a termelők között. Bízom abban, hogy 
ez egy érezhető, megfelelő tejáremelést jelent az adott helyzetben. Köszönöm 
szépen. (Sallai R. Benedek: Köszönöm.) 

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyebekben további kérdés, észrevétel? 
(Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor ezt is lezárom, és az ülést 
berekesztem. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 55 perc)  

  

Font Sándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 


