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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 18 perc) 

Elnöki bevezető  

GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szeretettel köszöntök mindenkit. Külön megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm a 
házelnök urat, képviselőtársaimat, a sajtó képviselőit. Az új házszabály alapján 
létrejött Törvényalkotási bizottság első ülését megnyitom. Megköszönöm 
képviselőtársaimnak, hogy ilyen szép létszámban vesznek részt az ülésen, és bízom 
abban, hogy ez nem a kivételes és ilyen értelemben ünnepi alkalomnak szól, hanem az 
általános részvételre való hajlandóságot is mutatja.  

Tekintettel arra, hogy az Országgyűlés második legnagyobb bizottsága 15 fős, 
ez a bizottság pedig 39 képviselőből áll, ráadásul a helyettesítés szabályai 
megszigorodtak, olyannyira, hogy még a fizetése egy részét is elvesztheti az, aki 
esetleg nem vesz részt rendesen az üléseken, ezért bízom abban, hogy ezzel a 
motivációval jelentős létszámban ez a bizottság a házszabályban rendelt küldetését be 
tudja tölteni.  

Megköszönöm elnök úrnak azt, hogy részt vesz a bizottsági ülésen. Néztük és 
1990 óta nem találtunk példát arra, hogy házelnök állandó bizottság ülésén részt vett 
volna, úgyhogy egy köszöntőre meg is adnám elnök úrnak a szót. 

Kövér László köszöntője 

KÖVÉR LÁSZLÓ (Fidesz), az Országgyűlés elnöke: Én pedig köszönöm elnök 
úrnak a felkérést, hogy az ünnepinek mondott, de mégiscsak munkával eltelő első 
bizottsági ülés kezdetén szólhassak önökhöz. Mindenekelőtt szeretnék gratulálni 
mindenkinek, elnök úrnak is, de minden bizottsági tagnak úgy a képviselővé történő 
megválasztásához, mint hogy ebbe a bizottságba került. Mert azt gondolom, hogy 
mindenki, aki ebbe a bizottságba kapott mandátumot a saját frakciójától, rendkívül 
nehéz munkára kapott felkérést és megbízatást, ami nyilvánvalóan csak azokat az 
embereket éri, akikben a saját frakciójuk megbízik. Tehát én azt gondolom, hogy ez a 
bizottság nemcsak létszámára tekintettel lesz az első bizottsága a törvényhozásnak, 
hanem a politikai súlyára tekintettel is és a jelentőségére tekintettel is.  

Ha megengedik, nem rabolván önöktől a drága perceket, amit majd munkával 
kell eltölteniük, de mégis erről a jelentőségről szeretnék egy-két gondolatot mondani, 
amelyek ráadásul nem lesznek újak, hiszen már az országgyűlési törvény vitájában és 
a házszabály vitájában meg azon kívül is, a sajtóban ezeket jó néhányszor elmondtuk, 
jó néhányszor vitatkoztunk róla.  

Az előző ciklusban nagyon sok kritika érte az ellenzéki képviselők részéről azt a 
törvényalkotási metódust, amelyet a kormánykoalíció alkalmazott. Ezeknek egy része 
a mi szempontunkból is akceptálható kritika volt. Azzal mentegettük magunkat, hogy 
bizonyos értelemben az összetett és mély válság idézte elő azt a helyzetet, amelyben 
nem nagyon volt más megoldás, mint hogy olyan rohamtempóban alkossunk 
törvényeket, amely tempóban alkottunk. 

Ugyanakkor senki sem tekintette ezt normálisnak, és reméltük azt, hogy előbb-
utóbb túljutunk azon a helyzeten, ami ezt előidézte. Én bízom abban, hogy a 
következő négy esztendő nyugalmasabb lesz úgy a világgazdaságban, mint a 
belpolitikában. És ha ez igaz, akkor ez a bizottság képes lesz a feladatát betölteni, 
képes lesz egyfajta mérséklő erővé válni a törvényalkotás tempójában, ami nem 
mindössze azt jelenti - és szeretném, ha itt most jól értenék a szavaimat -, hogy 
okvetlenül lassítani kell azt, amit a kormánykoalíció elgondol, hanem azt jelenti, hogy 
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érdemibb, mélyebb átgondolást tudjunk egy-egy törvényjavaslat elfogadása mögött 
felmutatni. 

Ennek a bizottságnak azért is van ilyen sok tagja, mert az volt a szándékunk, 
hogy lehetőség szerint minden szakbizottság tudja magát adott esetben kettős tagság 
által képviseltetni ebben a bizottságban, ugyanis, ahogy azt önök pontosan tudják a 
vonatkozó házszabályi rendelkezések ismeretében, ez a bizottság lesz az, amelyik a 
törvényekhez benyújtott módosító indítványokat - amelyeket első körben a 
szakbizottságok megszűrnek és továbbküldenek önöknek - egy koherens, végső 
törvényjavaslat szövegévé gyúrja össze, és így fogja majd előterjeszteni a plenáris ülés 
számára. Tehát az utolsó szó a törvényalkotás menetében, az utolsó érdemi, vitatkozó 
szó ebben a folyamatban az önöké lesz, tisztelt hölgyeim és uraim, tehát ez egy elég 
nagy felelősség; a törvényalkotás milyensége, minősége fog az önök munkáján 
nyugodni. 

Miután az előző ciklusban az azt megelőző ciklusokhoz képest is kirívó példáit 
láthattuk annak, hogy a politikai meg nem értés néha egészen komoly konfliktusokba 
sodor bennünket, és a közöttünk fennálló nézetkülönbség sérelmeket is jelent egyik 
vagy másik oldalon, amelyeket aztán megpróbáltunk kompenzálni, vagy ha 
éppenséggel így tetszik, akkor megtorolni, ami aztán néha a törvényalkotás rovására 
ment, de mindenképpen a törvényhozás külső megítélésének a rovására. 

Én azt szeretném kérni önöktől, hogy szakítsunk ezzel a megoldással, vagy 
szakítsunk azokkal a hagyományokkal, amelyeket az elmúlt négy esztendőben 
teremtettünk akarva vagy akaratlanul, sőt, ha lehet - miután összetételében, 
létszámában, bizottsági struktúrájában, házszabályában, mindenben egy új 
Országgyűlés ült össze néhány nappal ezelőtt -, akkor szakítsunk minden olyan 
hagyománnyal, amelyet az elmúlt 24 évben felhalmoztunk, amelyek nem érdemesek 
arra, hogy továbbvigyük az előttünk álló négy évben.  

Tehát, ha lehet, akkor legyen ez a bizottság annak igazolása, amit mindig 
szoktunk mondani a részletes vita kontra bizottsági vita közötti különbségtétel 
kapcsán, hogy a bizottságokban érdemibb vita szokott zajlani; szakmaibb, 
kiegyensúlyozottabb, higgadtabb és tárgyilagosabb vita szokott mindig is zajlani, mint 
amikor a kamerák kereszttüzében vagy fókuszában a plénumon vitatkoztunk 
egymással, legyen szó a plenáris ülés általános vitájáról vagy éppenséggel részletes 
vitájáról.  

Itt is vannak kamerák, ahogy láthatják, nemcsak azok, amelyeket most 
állványon behoztak, és amelyek most felvételeket készítenek, hanem olyanok is itt az 
asztalok között, amelyek folyamatosan lehetővé teszik azt, hogy ennek a bizottságnak 
az üléseit az érdeklődő választópolgárok vagy a sajtó munkatársai folyamatosan 
nyomon követhessék. 

Ha szabad kérnem, akkor ezekre a kamerákra csak annyiban legyenek 
tekintettel, hogy amit itt mondanak, azt kívánják-e, hogy a széles közvélemény 
megismerje, tehát csak olyanokat mondjanak, amelyeket a széles közvélemény 
számára is védhetőnek gondolnak. De a tekintetben ne vegyék figyelembe, hogy úgy 
érezzék, hogy mindenképpen ezen kameráknak kell szerepelniük, hanem, ha lehet, 
akkor a jó hagyományok között tartsuk meg azt, hogy egy bizottsági vita érdemi 
szokott lenni, valóban érvek és ellenérvek csapnak össze valóban azért, hogy jobb 
törvényjavaslat szülessen, jobb törvény szülessen, és ezáltal jobban sikerüljön 
szolgálni Magyarország érdekeit meg a magyar választópolgárok érdekeit, amelynek a 
szolgálatára hitem szerint mindannyian szegődtünk és esküt is tettünk. 

Én ehhez a munkához kívánok önöknek kitartást, jó erőt, egészséget, 
mindenképpen türelmet és bölcsességet, és ha urambocsá! ez a bizottság még a 
politikai ellentétek tompításához is hozzá tud járulni éppen azért, mert az ügyre tud 
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koncentrálni, akkor pedig, azt gondolom, hogy ki-ki ebből a maga politikai hasznát 
egy következő választáson is le tudja aratni olyan mértékben, amilyen mértékben 
ehhez a dologhoz hozzájárult. 

Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, köszönöm szépen, hogy vállalták 
ezt a komoly tehertételt vagy ezt a fajta leterheltséget, amivel majd ennek a 
bizottságnak a tagsága jár. Előre köszönöm a munkájukat, úgy annak a mennyiségét - 
amiben nem lesz hiány -, mint a remélt minőségét. És ha bármivel hozzá tudok ennek 
a bizottságnak a munkájához járulni mint elnök, akkor kérem, hogy akár Gulyás 
Gergely bizottsági elnök úron keresztül, akár személyesen - mindenki előtt nyitva áll 
az ajtóm, ha megkeres - forduljanak hozzám bizalommal, igyekszem megtenni, ami 
tőlem telhető.  

Utolsó gondolatként meg tudom ismételni azt, amit már korábban többször is 
elmondtam. Az új házszabály, az új országgyűlési törvény megalkotása után ez az 
Országgyűlés olyan ösvényeket kénytelen kitaposni maga előtt, amelyeken még addig 
senki nem járt. Egy dolog íróasztal mögött jó elméleti konstrukciót alkotni, és aszerint 
egy házszabályt megalkotni, és egy másik dolog - ahogy az elmúlt huszonnégy évben 
is a gyakorlat formálta a Ház működésére vonatkozó aktuális szabályokat - ezt a 
gyakorlatba átültetni, és ezáltal egy bizottságot jól működtetni. 

Tehát nincs az az illúzióm, hogy minden kérdésre előre megadtuk a választ, és 
nem merülhetnek fel olyan kérdések, amelyek menet közben értelmezésre szorulnak 
vagy amelyekben adott esetben vitáink lesznek. Én csak azt kérem önöktől, hogy 
ezeket az esetleges vitás kérdéseket jóhiszeműen közelítsük meg, függetlenül attól, 
hogy a patkónak vagy ennek a teremnek melyik asztalánál, melyik székén ülünk. 

Még egyszer jó munkát kívánok a mai napra is meg a következő négy 
esztendőre is, és köszönöm önöknek is, hogy meghallgattak meg az elnök úrnak, hogy 
lehetőséget adott a szólásra. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az elnök úr hozzászólását, és el is engednénk a 

közismert elfoglaltsága tekintetében. (Kövér László távozik az ülésteremből.) 

A határozatképesség megállapítása, a napirend elfogadása 

A napirend előtti részen túljutottunk, úgyhogy minden képviselőtársam maga 
előtt láthatja az ülés napirendjét. Megállapítom azt, hogy a bizottság határozatképes.  

Erre tekintettel kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki a napirendi 
javaslatot támogatja. Kérem, hogy kézfelemeléssel legyenek szívesek szavazni! 
(Szavazás.) Egyhangú, köszönöm. A bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta. 

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/59. szám) 

Ennek megfelelően az 1. napirendi ponttal, a bírósági végrehajtásról szóló 
1994. évi LIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitájával kezdjük 
meg a vitát. A részletes vitát megnyitom.  

Az előterjesztő képviseletében köszöntöm Répássy Róbert államtitkár urat a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részéről. Az államtitkár úrnak megadom a 
szót a tekintetben, hogy kérem, legyen szíves nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel-e a 
javaslat, tehát az alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek 
megfelel-e, illeszkedik-e a jogrendszer egységébe, megfelel-e a nemzetközi jogból és 
az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, és megfelel-e a jogalkotás szakmai 
követelményeinek. 

Megadom a szót az államtitkár úrnak.  
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Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A törvényjavaslatot - mint ismert 
önök előtt - a kormány nyújtotta be, mégpedig a közigazgatási és igazságügyi 
miniszter, és még a korábbi Országgyűlés hivatali működése alatt terjesztette elő a 
miniszter. Ezt követően a kormány úgy döntött, kéri, hogy az újonnan összeülő 
Országgyűlés is vegye napirendjére és tárgyalja meg a javaslatot, tehát fenntartotta a 
javaslatát. Feltételezem, hogy széles körben ismert a javaslat, hiszen már régóta a Ház 
előtt van. Elnök úr kérdésére egy szóval tudok válaszolni: megfelel azoknak a 
szempontoknak, amelyeket a határozati házszabály előír.  

A törvényjavaslat érdeméről néhány szót hadd mondjak! Ismert önök előtt, 
hogy létezik az úgynevezett téli kilakoltatási moratórium. Ismert önök előtt, hogy nem 
egy alkalommal került már sor a bírósági végrehajtás egy részének, ennek a bizonyos 
kilakoltatási részének a felfüggesztésére, s nemcsak téli időszakban, tehát más, 
korábbi törvénymódosítással már került sor ilyen moratórium bevezetésére.  

Én azokra az elemekre szeretném felhívni a figyelmet, amelyek eltérnek az 
eddigi kilakoltatási moratóriumoktól, illetve eltérnek a téli kilakoltatási 
moratóriumtól. Elsősorban abban tér el, hogy a törvényjavaslat kifejezetten a 
devizahitelek, devizakölcsön-szerződésből eredő tartozás és járulékai végrehajtása 
tekintetében függeszti föl a lakóingatlan kiürítését, tehát a téli kilakoltatási 
moratóriumhoz képest a törvényjavaslat leszűkül a devizahitel-szerződésekre, olyan 
esetekre, amikor is a lakóingatlan a fedezete ezeknek a szerződéseknek.  

A másik, amiben eltér az eddigi moratórium-meghosszabbításoktól, hogy 
határozatlan időre elhalasztja a moratórium végét. A törvényjavaslat úgy szól, hogy a 
devizahitelesek helyzetét rendező külön törvényben meghatározott időpontját követő 
időszakra halasztja el a kilakoltatási moratórium lejáratának időpontját. Tehát maga 
a törvényjavaslat 1. §-a egy külön, később megalkotandó törvényhez köti a 
moratórium lejártát. Jelen pillanatban csak az Országgyűlésen múlik, hogy milyen 
időtávra halasztja el a kilakoltatási moratóriumot. Hozzáteszem, hogy ősztől 
természetesen életbe lép az új, úgynevezett téli kilakoltatási moratórium. Tehát ezt az 
értelmezést úgy értsék, hogy nyilván, amennyiben a téli kilakoltatási moratórium nem 
következik be, akkor várunk egy újabb törvényre.  

Néhány megszorítást tartalmaz a törvényjavaslat, tehát nem minden 
tekintetben halasztódik el vagy halasztja el a törvényjavaslat a kilakoltatást. Nem 
akarom felsorolni, nyilván itt vannak olyan rosszhiszemű magatartások, amelyek 
ahhoz vezetnek, hogy a kilakoltatási moratórium nem érvényes a követelés 
kikényszerítésének elhalasztására.  

Tisztelt Elnök Úr! Ennyiben kívántam összefoglalni az általános vitára való 
alkalmasság szintjén a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen.  

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

észrevételt tenni vagy véleményt megfogalmazni a törvényjavaslat határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek való megfelelése kapcsán. (Nincs 
jelentkező.) Ha ezzel kapcsolatosan nincs észrevétel, akkor tájékoztatom a bizottság 
tagjait, hogy a 44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításokat a 
bizottság összegző jelentése tartalmazza, így erről a jelentés elfogadása során 
döntünk.  

Most áttérünk a benyújtott módosító javaslatok megvitatására. T/59/2. 
számon Csöbör Katalin képviselőtársunk módosító indítványát ismerhették meg 
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képviselőtársaim. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan van-e bármilyen felszólalási 
szándék. Rendelkezésre áll ez mindenkinek? (Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő úr! 
Kérünk egy másolatot, ha lehet, Bárándy alelnök úrnak a T/59/2-es javaslatból. 
Staudt Gábor képviselő urat illeti a szó.  

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Én egy indokolást 

szeretnék kérni arra vonatkozólag, hogy ha jól értelmezem, akkor a módosító javaslat 
és Csöbör Katalin, a javaslat előterjesztője arra tesz javaslatot, hogy abban az esetben, 
ha az árverési vevője az ingatlannak a helyi önkormányzat vagy olyan gazdálkodó 
szervezet, amelyben az állami vagy helyi önkormányzat százszázalékos részesedéssel 
rendelkezik, és egyéb feltételek teljesülnek, akkor ez a moratórium ne terjedjen ki. Ha 
ezt jól értelmezem, akkor nem tudom, mi a magyarázata annak, hogy ha valakinek 
elárverezik az ingatlanját, ki akarják lakoltatni, akkor különbséget tegyünk ahhoz 
képest, hogy a vevő az önkormányzat vagy egy önkormányzati cég-e. Ebben az 
esetben nem jó hivatkozás véleményem szerint, hogy az munkahelyet teremt, ha az 
önkormányzat különböző lakásokat megvesz és azt ő megfelelő módon felhasználja 
vagy felújítja. Tehát nem értem ezt a kivételezést és erre szeretnék indokolást kapni. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Államtitkár úrnak adom meg a szót.  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Elnök úr, nincs jelen a módosító javaslat előterjesztője, de a mi 
álláspontunk ismertetése előtt szeretném értelmezni a módosító javaslatot. A 
módosító javaslat szerint az önkormányzat vagy önkormányzati vagyonkezelő szerzi 
meg árverési vevőként az ingatlant, a lakást, tehát mind az önkormányzat, mind pedig 
az önkormányzat vagyonkezelő cége beletartozik ebbe a körbe. Ennél szélesebb kör 
valóban nem olvasható ki a módosító javaslatból, mármint hogy más cégre, esetleg 
magántulajdonban lévő cégre nem vonatkozik. Önkormányzati vagyonkezelő 
szervezetre vonatkozik.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Ebből kiderül, de azért megkérdezem, hogy az előterjesztő 

a módosító indítványt támogatja-e.  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Igen, elnök úr.  
 
ELNÖK: Van-e más felszólalási szándék? (Jelzésre:) Staudt képviselőtársam, 

parancsoljon!  
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm. Az indokát is szeretném 

államtitkár úrtól hallani, hogy miért teszünk különbséget. Akinek elárverezik az 
ingatlanát, az véleményem szerint nem tehet arról, hogy ki veszi meg, egy 
önkormányzati cég, maga az önkormányzat, egy magánszemély vagy egy másik cég 
veszi meg. Ha jól értelmezem, akkor vétlen abban az a személy, akinek az ingatlana 
árverés alá kerül, mégis különbséget teszünk. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Tartok tőle, hogy a varázsszó valahol a Fészekrakónál keresendő, de 

megadom államtitkár úrnak a válasz lehetőségét, bízva abban, hogy esetleg 
képviselőtársam hevességét csillapítja ez a szó. Köszönöm.  
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Én nem a módosító indítvány indokait tudom elmondani, hanem azt 
tudom elmondani, hogy mi miért támogatjuk ezt a módosító javaslatot. Azért, mert az 
önkormányzat vagy az önkormányzati vagyonkezelő azzal a céllal szerzi meg árverési 
vevőként, hogy felújítja és a településen munkát vállalók számára kedvezményesen 
bérbe adja. Tehát kifejezetten a célja miatt támogatható szerintünk ez a megoldás.  

 
ELNÖK: Staudt képviselőtársam, parancsoljon!  
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm. Csak hogy egyértelművé tegyük: 

akkor egyvalakit feláldozunk, hogy egy másiknak segíthessünk. Csak én ezzel így nem 
feltétlenül értek egyet. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Mi ezt rögzítjük a jegyzőkönyvben. Van-e további hozzászólási 

szándék? (Nincs jelentkező.) Nincs.  
Akkor kérdezem a bizottságot, hogy Csöbör Katalin képviselőtársunk T/59/2. 

számú módosító indítványát támogatja-e? Aki igen, az kérem, hogy emelje föl a kezét! 
(Szavazás.) Jól látható többség, de hogy pontos számot is rögzítsünk: huszonnyolc 
igen. Ki az, aki nem támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Három nem. Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) Két tartózkodás. Tehát 28 igen, 3 nem és 2 tartózkodás 
mellett a bizottság a módosító javaslatot támogatta. Bocsánat, pontosítok, három volt 
a tartózkodások száma is.  

Soron következik a T/59/4. számú módosító javaslat, melyet Lukács Zoltán és 
Harangozó Tamás képviselőtársaink az MSZP-től nyújtottak be. Kérdezem az 
előterjesztőt, támogatja-e a módosító indítványt. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem értünk egyet a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem ért egyet a módosító indítvánnyal. Van-e 

észrevétel, hozzászólási szándék? (Lukács Zoltán jelentkezik.) Lukács képviselő úr, 
parancsoljon! 

 
LUKÁCS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A módosító 

javaslatunk nem tartalmaz mást, mint annak a résznek a módosítását, amely a 
devizahitelesek megsegítésére szóló általános törvény időpontját illeti. Gyakorlatilag 
ebben a törvényben megint egy olyan mondat van, amely nem tartalmaz 
kötelezettségvállalást arra vonatkozóan, hogy mikor és meddig kell ennek a 
törvénynek megszületnie. Mi ebben a módosító javaslatban azt szeretnénk, ha 2014. 
szeptember 30-áig a Ház elé kerülne ez a törvény. Azt gondoljuk, hogy már az előző 
négy évben is voltak próbálkozások és intézkedések is arra, hogy a devizahitelesek 
különböző részének valamilyen módon segítséget nyújtsunk. Az elmondható, hogy 
még mindig teljességében fennáll ez a probléma, nem most született nyilvánvalóan; 
mondhatjuk, hogy több mint tíz éve küzd ez az ország ezzel. A mostani törvényben is 
az van benne, hogy gyakorlatilag megint csupán a kilakoltatási moratórium 
meghosszabbításáról beszélünk, amit már többször meghosszabbítottunk, és 
nyilvánvalóan annak, aki kilakoltatás előtt áll, ez jó, hasznos és nyilvánvalóan 
támogatható. De mi azt gondoljuk, hogy most már, a második kétharmados ciklust 
megkezdve adhatna magának egy határidőt ez a parlament, hogy mikor fogja ezt a 
törvényt idehozni.  
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Azt gondoljuk, a szeptember 30-ai határidő nem túl közeli. Gyakorlatilag van 
előttünk egy egész nyár, egy nyári szünet is, illetve a nyár nagyobbik részét munkával 
fogja tölteni a parlament, tehát istenigazából szeptember 30-áig ezt a 
törvényjavaslatot a Ház elé lehetne hozni. A mi módosító javaslatunk tulajdonképpen 
erről szól. Ha ez nem kerül elfogadásra, megint nem tudjuk, hogy időben meddig 
nyúlik el ez a dolog, és pontosan tudjuk mindannyian, akik itt ülünk a teremben, meg 
akik nem is, hogy ez a probléma egyre jobban eszkalálódik. Ezért gondoljuk, hogy ez 
év őszére, mielőtt a tél megint beáll, valamilyen megoldást kellene a Ház elé hozni. 
Köszönjük szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Balla György képviselőtársunk jelezte hozzászólási 

szándékát, utána Bárándy Gergely. Balla képviselő úr, parancsoljon! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársam! Nem volt olyan régen, pár perce, amikor a Ház elnöke egy más 
működésre kért bennünket. Nem tudták volna legalább megfontolni? Nem tudták 
volna legalább átgondolni? Nem tudták volna legalább az első ülésen mellőzni az 
olyan típusú módosító javaslatokat, amelyek nem megegyezésről, nem valakiken való 
segítésről, hanem pusztán gyalázkodásról szólnak? 

Amit ön most szóban ismertetett, az egy dolog. Amit leírtak a javaslatuk 
indoklásában, az egy másik dolog. Az nem a devizahitelesekről szól, az az ön 
véleményéről szól a kormánnyal szemben. Semmi másról nem szól, csak 
ugyanazokról a gyalázkodásokról, mint amit négy éven keresztül tettek. Négy éven 
keresztül, folyamatosan!  

Én igyekszem megfontolni az elnök úr szavait. Éppen ezért nem fogok arról 
beszélni, hogy ki volt az, aki egyáltalán a devizahitelezés karmaiba lökte az 
embereket. Nem fogok arról beszélni, hogy ki szüntetette meg az államilag támogatott 
lakáshiteleket; ki volt az, aki segített a devizahiteleseken azokkal szemben, akik csak 
ártottak nekik. Azt gondolom, ezeket a vitákat mellőzzük. Tisztelettel kérem a 
képviselőtársakat, legalább kíséreljük meg, hogy a tisztán politikai célzatú és tisztán 
mások bemocskolására irányuló javaslatokat ne bújtassuk a devizahitelesek 
köntösébe, ilyen természetű indoklást legalább legyenek szívesek nem adni. Ha ezt az 
indoklást nem tették volna, akkor azt gondolnám, hogy nem történt más, mint eddig, 
a moratóriumnak akarnak egy időpontot szabni, mert ahogy korábban, most is a 
bankok érdekeit akarják képviselni egyébként a devizahitelesekkel szemben. De az 
indoklást látva azt kell mondjam, hogy nem csak erről van szó. Erről is szó van 
természetesen, de valójában arról van szó, hogy nehéz sorsú, bajba jutott embereket 
akarnak használni arra, hogy a kormánnyal szembemenjenek. Azt gondolom, hogy 
ennek semmi értelme nincs. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy képviselő úr! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

szót, elnök úr. Az előttem felszólaló képviselőtársam hozzászólásáról, megfontolva a 
házelnök úr szavait, csupán annyit mondok, hogy ha ő igyekezett volna ezt 
megfontolni, akkor az előbbi felszólalástól tartózkodott volna. 

Ami a dolog érdemét érinti, azt gondolom, hogy ebben a témában elég 
egyértelműen fogalmazott már a Kúria is - bár ezt tehette volna valóban egy kicsit 
egyértelműbben - és az Alkotmánybíróság is. Az Alkotmánybíróság is annyit mondott, 
hogy az Országgyűlés feladata és felelőssége, hogy erre a kérdésre választ találjon. Azt 
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gondolom, hogy ez egy világos beszéd, az Országgyűlésnek pedig egy dolga van: hogy 
valóban közösen megtaláljuk a megoldást a devizahitelesek problémáira. 

Azt mindenki látja és tudja, hogy a moratórium már csak a nevéből adódóan is 
egy ideiglenes intézmény, ideiglenes intézkedés. Éppen ezért én úgy hiszem, hogy ha 
erre valóban végleges megoldást kívánunk találni, akkor nemhogy nem hiba, hanem 
kifejezetten üdvös, hogy erre az Országgyűlésnek határidőt szabunk. A moratórium 
fenntartásával ugyanis, azt gondolom, előadódhat az a helyzet, hogy végső soron 
egyre rosszabb és rosszabb helyzetbe kerülnek a devizahitelesek. Én is a jövőről 
beszélek és nem a múltról. Nem kívánok visszamutogatni se négy évre, se annál 
többre. De úgy hiszem - még egyszer mondom -, hogy ha végleges és jó megoldást 
szeretnénk találni, akkor nem a moratórium hosszát kellene a végtelenségig 
elnyújtani, hanem az Országgyűlésnek kellene saját magának egy határidőt adni arra, 
hogy mi az a végső időpont, míg a valódi megoldást benyújtjuk.  

Ez a javaslat nem szól semmi másról, csak erről, ezt mondta el Lukács 
képviselőtársam is. Úgyhogy a javaslatot ne egy kötekedő módosító javaslatnak 
tekintsék, arra kérem képviselőtársaimat, hanem egy konstruktív javaslatnak. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Mátrai Márta képviselő asszony kormánypárti részről és 

utána Balczó Zoltán képviselő úr. 
 
DR. MÁTRAI MÁRTA (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Megfontolás céljából csak egy rövid mondattal kiegészíteném azt, amit az 
alelnök úr az előbb mondott. Ugyanis az én olvasatomban, ha a moratóriumnak nincs 
határideje, akkor az éppen azt a célt szolgálja, hogy arra kényszerítse a bankokat, 
hogy a devizahitelesek problémáját minél előbb oldják meg. Azt hiszem, 
valamennyiünknek ez az érdeke, de nemcsak nekünk, hanem a devizahiteleseknek is, 
és ez a törvény pontosan ezt a célt szolgálja. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Balczó képviselő úr, alelnök úr következik. 

Parancsoljon! 
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! 

Engedjék meg, hogy mivel első alkalommal van módom a bizottságban megszólalni, 
én is hadd tegyem meg, amit Balla György képviselő úr megtett, hogy röviden kiemelt 
egy részt és utalt az elnök úr bevezető szavaira, aki azt mondta, hogy ennek a 
bizottságnak az a nagy súlya, hogy az utolsó érdemi vitatkozó szó e bizottság tagjaié 
lesz. Hadd menjek tovább! Ennek a bizottságnak még nagyobb a súlya, mert bizonyos 
kérdésekben a módosító indítványokról való szavazás, adott esetben az elutasítás 
jogát a plenáris üléstől ez a bizottság veszi át, tehát más képviselők helyett is, akiknek 
a régi rendszerhez képest most nincs módjuk dönteni egy-egy javaslatról, mi fogjuk 
megtenni. Ezt akartam tehát jelezni, hogy ennek a bizottságnak ilyen jelentős súlya 
van, ami persze felveti az egyenlő mandátum elvének kérdését. 

Konkrétan hozzászólva a módosító indítványhoz: nyilván az indoklást az 
ember elolvassa, ha nem világos számára a normaszövegben jelölt módosítás. Én nem 
olvastam el az indoklást, én azt láttam benne, hogy az Országgyűlés számára egy 
konkrét határidőt meg akar szabni, ezt én helyesnek tartom. Ha a Fidesz-KDNP-
többség úgy gondolja, hogy esetleg mérlegelve egy más határidőt javasol, én azt is 
helyesnek tartom, de itt nyilvánvalóan a határidőt nem a bankoknak, hanem 
önmagunknak szabjuk. Ezért tehát én egy határidő megjelenítését a normaszövegben 
helyesnek tartok. Őszintén szólva, mivel az indoklás nem képezi a mi döntésünk 
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részét, persze vitázni lehet róla, hanem maga a normaszöveg, mi eszerint fogunk 
eljárni. 

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy van-e további hozzászólási szándék. (Jelzésre:) Úgy 

látom, hogy többeknek is van. Államtitkár úr, közben kíván hozzászólni? (Jelzésre:) 
Akkor megadnám a szót államtitkár úrnak és utána még a képviselőtársaimnak. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. Azért jelentkeztem, hiszen az előbb csak röviden 
nyilatkoztam, hogy miért nem támogatjuk, és a kialakult vitára való tekintettel 
szeretném elmondani, hogy miért nem támogatjuk a módosító javaslatot. Egyrészt 
nagyon szerencsétlen lenne, ha a bírósági végrehajtási törvény szabna egy határidőt 
az Országgyűlésnek, tehát hogy úgy mondjam, formailag teljesen rossz ez a javaslat, 
és a bírósági végrehajtási törvényben egy, az Országgyűlést kötelező határidőt 
semmiképpen sem javaslok. De ez csak a formai része. 

A másik, tartalmi rész, hogy az úgynevezett téli kilakoltatási moratórium 
december 1-jén kezdődik, tehát mindenképpen olyan javaslatot kellene tenni vagy 
olyan javaslatot támogatni, amelyben a kilakoltatási moratóriumok összeérnek, ne 
legyen olyan időszak még véletlenül sem, amikor az Országgyűlés akarata ellenére és 
az eredeti törvényhozói szándék ellenére üres és végrehajtható időszak vagy 
kilakoltatásra szabadon álló időszak lenne. Tehát ezt a szeptember 30-ai határidőt 
hasonlítsák össze a december 1-jei téli kilakoltatási moratórium kezdetével.  

A harmadik, ennél is súlyosabb érvünk az, hogy kérem alaposan megfontolni - 
nem fogom minden részletét kifejteni ennek a problémának, mert ez a probléma még 
előttünk áll -, hogy itt végrehajtható határozatokról van szó. Végrehajtható 
határozatok esetében, amikor esetleg a jövőben az Országgyűlés élni fog azzal a 
lehetőséggel, hogy megváltoztatja a devizahitel-szerződések feltételeit, ennek 
automatikusan nincsen kihatása a végrehajtható határozatokra. Ezeket a 
határozatokat már végre lehet hajtani, ezért az Országgyűlésnek ezt a problémát 
külön más megoldással kell kezelnie. Tehát, amit az Országgyűlésnek tennie kell, az 
az, hogy mérlegeli, hogy beleavatkozik-e a devizahitel-szerződésekbe; a másik, hogy 
mit tegyen azokkal a végrehajtható határozatokkal, és azoknak a következményeit 
hogyan állapítsa meg. Ez két külön jogi probléma. Ez a javaslat teljesen alkalmatlan 
arra, hogy ezt a két jogi problémát egyszerre kezelje. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki kíván hozzászólni. 

(Jelzésre:) Szilágyi képviselő úr, megadom a szót. Átadom az elnöklést Bárándy 
Gergely alelnök úrnak. 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én is 

köszöntöm a bizottság tagjait mint új bizottsági tag. Én megértem, amit önök 
mondanak, hogy ennek vannak bizonyos problémái, de egy biztos, hogy a 
törvényeknek olyan helyzetet kell létrehozniuk az állampolgárok esetében, amelyek 
egy biztonságot tudnak nekik nyújtani. Most gondolják végig azt, hogy az elmúlt 
három-négy évben azok a devizaadósok, akik nagyon nehéz helyzetbe kerültek, attól 
függetlenül, hogy különböző intézkedések történtek, négy éve folyamatosan szinte 
létbizonytalanságban élnek. Tehát nem tudják, hogy adott esetben mi fog történni 
velük, nem lett rendezve normálisan az ő helyzetük.  

Tehát az mindenképpen egy ildomos dolog lenne, hogy valamilyen határidőt 
meghatározzunk, amely határidőre az Országgyűlés végre véglegesen megpróbálja 
megoldani a devizahitelesek kérdését. Az, hogy egy határidőt meghatározzunk, az 
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ildomos lenne, hiszen minél tovább húzzuk - én ebben nem értek egyet teljes 
mértékben Mátrai képviselő asszonnyal -, annál inkább lelkileg is megviseli ezeket az 
embereket; nem is kevés emberről beszélünk jelen pillanatban. Tehát jó lenne kitűzni 
egy olyan határidőt, amire az Országgyűlés véglegesen megpróbálja megoldani 
ezeknek az embereknek a problémáját, hiszen az elmúlt négy évben különböző 
határidő-tologatásokkal mindig vártak valamire, hol a Kúria döntésére vártak, hol 
arra vártak, hogy majd az Európai Parlamentben mit mondanak erről a kérdésről.  

Jó lenne, ha tudnák azt, hogy végre mi vár rájuk, mikor és hogyan oldják meg 
ezt a kérdést. Tehát mindenképpen jó lenne fenntartani egy határidőt, de megértem, 
amit Répássy képviselő úr mond, hogy ez természetesen nem érintheti a moratórium 
kérdését, mert ismételten azzal mennénk szembe, amit mondtam, hogy legyen egy 
biztonságuk, legyen egy olyan biztonságérzetük ezeknek az embereknek, hogy 
valahogy meg fog oldódni ez a probléma. Köszönöm. 

 
(Az ülés vezetését dr. Bárándy Gergely, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Lukács Zoltán képviselő úr kért szót. 
Parancsoljon! 

 
LUKÁCS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Kicsit meglepett ez a viharos 

fogadtatás. Valóban nem volt szándékom vagy szándékunk ezzel a javaslattal ilyen 
típusú hangulatot kelteni, de valóban azok a képviselők értik jól, akik csak annyit 
olvasnak ki ebből a javaslatból, hogy szeretnénk, ha szabnánk a parlamentnek egy 
határidőt, amikorra ezt a törvényt, amiről itt egyébként az eredeti javaslatban is szó 
van, csak határidő nélkül, határidőben szabnánk meg.  

Az eredeti javaslat azt mondta paragrafus szerint, hogy a kilakoltatási 
moratórium lejártának a devizahitelesek helyzetét rendező külön törvényben 
meghatározott időpontját követő időszakra halasztja el, mi pedig ezt szeptember 30-
ában állapítjuk meg. Úgyhogy különösebben nem hiszem, hogy ez annyira 
befogadhatatlan.  

Én egyébként államtitkár úr érvelését értem és el is fogadom, ezért ha 
kompromisszumot tudunk ebben kötni - elfogadva azt az érvelést, amit az államtitkár 
úr mondott -, nekünk ebben az esetben a december 1-jei határidő is teljesen 
elfogadható. Nekünk az a lényege ennek az előterjesztésnek, hogy legyen egy 
határidő, amiben végre a Ház saját magának megszabja, hogy mikor kelljen ezt a 
törvényt idehoznia.  

Én nem úgy látom, hogy az a bankok érdeke, hogy ez a dolog ilyen módon 
megoldódjon, inkább az az érdekük, hogy fennmaradjon ez az embereknek egyáltalán 
nem kedvező helyzet. Tehát, ha az államtitkár úr és a bizottság többsége el tudja 
fogadni, hogy hangoljuk össze a kilakoltatási moratóriumok időpontját, illetve 
határidejét ezzel a határidővel, akkor mi ebben a módosító javaslatban a szeptember 
30-ai határidőt készek vagyunk december 1-jére módosítani, és akkor ezt a típusú 
problémát is feloldottuk, és adtunk is egy határidőt a Háznak. Akkor aztán még 
inkább van lehetőség szakmai egyeztetésekre, politikai egyeztetésekre akár szakmai 
szervezettel, akár a pénzintézetekkel, akár a devizahitelesek különböző érdekvédelmi 
szervezeteivel. December 1-je még valóban messze van. 

Úgyhogy azt hiszem, ha ebben a döntést meghozzuk, az egyrészt nekünk is 
könnyebbséget jelent, mert tudjuk, hogy a feladatot meddig kell megoldani, és tudunk 
tervezni, nyilván a kormány és azok a tárcák, amelyekhez ez tartozik. És 
természetesen a devizahiteleseknek is azt üzenjük, hogy nem valamikor, a távolba 
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nyúló időszakban lesz esetleg egy megoldás, hanem azt üzenhetjük nekik, hogy ebben 
az évben, ennek az évnek a végén már lesz egy törvény, amely az ő problémájukra 
esetleg megoldást jelenthet. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Hadd kérdezzem meg, hogy a 

képviselő úr javaslata értelmezhető olyan ügyrendi javaslatként, mely szerint a 
bizottság nyújtson be egy hasonló tartalmú, módosított időponttal meghatározott 
módosító javaslatot?  

 
LUKÁCS ZOLTÁN (MSZP): Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor erről is szavazni fogunk, hiszen a bizottság 

munkatársai arról tájékoztattak engem, hogy erre lehetőség van még a házszabálytól 
eltéréssel tárgyalt javaslat közben is. 

A kormány tehát nem támogatja a javaslatot. Felteszem a kérdést, hogy ki az, 
aki támogatja a bizottság tagjai közül. (Szavazás. - Zaj.) Bocsánat, most arról 
szavazunk, ami Lukács képviselő úr javaslata. Ki támogatja ezt? (Szavazás.) 
Köszönöm. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Huszonkettő. Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Három. Köszönöm szépen. Nem kapta meg a többséget a 
javaslat. 

Kérdezem Lukács képviselő úr ügyrendi indítványával kapcsolatban, hogy ki 
az, aki egyetért azzal, hogy a bizottság módosított határidővel hasonló tartalommal 
nyújtson be módosító javaslatot. (Szavazás.) Nyolc. Ki az, aki nem ért ezzel egyet? 
(Szavazás.) Húsz. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő. Köszönöm szépen. Ez a 
javaslat sem kapta meg a többséget. 

Áttérünk a T/59/5. számú módosító javaslatra, amelyet Schiffer András 
képviselő úr, az LMP frakcióvezetője nyújtott be. Szeretném tájékoztatni a tisztelt 
bizottságot arról, hogy a határozati házszabály 42. § b) pontja alapján „A módosító 
javaslat kiterjed a törvényjavaslat módosítással nem érintett részére. 

A módosító javaslat akkor felel meg a házszabályi rendelkezéseknek, ha 
benyújtása valamely szabályszerű módosító javaslat tartalmával való összefüggése 
vagy a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében meghatározott követelmények 
érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges.” Más egy kicsit most a metódus - a régi 
képviselőknek mondom -, mint korábban a házszabályszerű javaslatokkal 
kapcsolatban. Itt a bizottság dönthet arról, hogy támogatja, nem támogatja vagy 
változtatásokkal fenntartja ezt a javaslatot. 

Ehhez kíván-e bárki hozzászólni? Hiszen erre, azt gondolom, lehetőség van. 
(Jelzésre:) Schiffer képviselő úr, parancsoljon! 

 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Annyit 

szeretnék elmondani, most még csak alakilag, hogy én úgy látom, a javaslatunknak 
szoros összefüggése van az előttünk fekvő törvényjavaslattal. Egész egyszerűen arról 
van szó, hogy rövidre kéne zárni a történetet. Véget kéne vetni annak a mókának, 
hogy a bírói úttól meg lehessen fosztani embereket, akiket egyébként is olyan 
ügyletekkel sodortak ebbe a helyzetbe, amiről az utóbbi hónapokban számos bírói 
fórum bemutatta, hogy súlyos információs aszimmetriát jelentett. Tehát itt a 
devizakölcsön-szerződéseknél azt a helyzetet kell alapul venni, hogy a fogyasztó 
tipikusan nincsen, közelítőleg sem azonos információs helyzetben a vele szerződő 
pénzintézettel. Sőt, még kevésbé van, mint egy „A” normál fogyasztóihitel-szerződés 
esetén.  
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Éppen ezért elfogadhatatlan az - kilakoltatási moratórium ide vagy oda -, hogy 
a bírói úttól is megfosszák, és egyszerűen egy végrehajtási záradékkal ellátott 
közjegyzői okirat alapján vigyék el valakinek a feje fölül a házat. Az eljárási 
összefüggést pedig ott látom, hogy ebben az esetben, ha a Ház elfogadná a 
javaslatunkat, nem is lenne szükség ebben a körben kilakoltatási moratóriumra, mert 
azt mondjuk, hogy a jövőben ezeknél az ügyleteknél kizárt az, hogy közjegyzői okirat 
alapján valakik rátörjék családokra a lakást. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Visszaadom az elnöklést Gulyás 

Gergely elnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését Gulyás Gergely, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Köszönöm szépen alelnök úrnak. Van-e további észrevétel? (Jelzésre:) Balla képviselő 
úr! 

 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Csak két mondat. Köszönöm szépen a szót, elnök 

úr. Tisztelt Képviselő Úr! Az alapjavaslat pontosan ezt eredményezi, és pontosan 
azért, mert nincs a kilakoltatási moratóriumnak határideje. Éppen ezért ebből az 
következik, hogy innentől kezdve mindaddig, amíg a törvény nem rendezi a 
devizahitelesek ügyét, amíg a bankokat nem tudjuk rákényszeríteni, hogy ők is 
érdekeltek legyenek ebben, senki nem viheti el a házukat, a lakásukat. Tehát én értem 
képviselő úr jó szándékát, az előzőekkel ellentétben látom is. Az előzőek az MSZP 
képviselőire vonatkozik. De az a helyzet, hogy fölösleges a javaslata, hiszen a 
benyújtott indítvány, a kormány által benyújtott indítvány pontosan ugyanezt az 
eredményt hozza. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt képviselő úr kért szót. Parancsoljon! (Dr. 

Schiffer András jelentkezik.) Látom, Schiffer képviselő úr is, de miután Schiffer 
képviselő úr most szólalt fel, ezért Staudt képviselő urat illeti a szó. (Dr. Schiffer 
András: Jó, rendben van.) 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Én egyetértek Schiffer 

képviselőtársammal. Balla képviselőtársunk, azt látom, hogy Schiffer András jó 
szándékát érti, de a javaslatot, amit Schiffer András tett, nem, ezek szerint. Az egyik 
esetben arról van szó, hogy önök meghosszabbítják a moratóriumot, ami helyes, 
aztán hozunk majd egy törvényt, amiben valami lesz. Nem tudjuk, hogy mi. Majd, ha 
önök előterjesztik. Azt sem tudjuk, mikor, de bízunk persze a legjobbakban, hogy ez 
egy jó törvény lesz. 

Ebben az esetben Schiffer András arra hívta fel a figyelmet, hogy itt nem arról 
van szó, hogy egy egyébként bedőlt szituációban most elodázzuk a kilakoltatást, 
hanem vannak olyan esetkörök - sokszor megesett -, hogy a bankok küldték át, 
mondjuk, a közjegyzőnek előre megszerkesztve, hogy mit kell majd a közjegyzőnek 
hitelesítenie. A közjegyző ezt sok esetben nem vizsgálta, csak mechanikusan felolvasta 
az adósoknak, akik bíztak a bankok és a közjegyzők eljárásában. Így létrejöttek olyan 
szerződések közokiratba foglalva, amelyek sokszor a hatályos jogszabályoknak sem 
feleltek meg, mert senki nem vizsgálta, és itt főleg a közjegyzőknek kellett volna 
vizsgálniuk azt, hogy ezek egyébként megfelelnek-e a hatályos jogszabályoknak, és 
ezek alapján valóban megfosztották az embereket attól, hogy egy bírósági perben a 
kifogásaikat és egyéb fenntartásaikat, jogi érveiket elő tudják vezetni. Ez egy olyan 



- 18 - 

esetkör, amit már ebben a törvényben is jó lenne előre szabályozni, vagy legalább az 
embereknek megadni azt a lehetőséget, hogy a jogaikat bíróság előtt 
érvényesíthessék, és utána alkossuk majd meg azt a törvényt, ami reméljük, 
megfelelően rendezi ezt a helyzetet. De itt két különböző dologról beszélünk. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Schiffer képviselő úr! 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Én meg frakcióigazgató úr jó szándékát nem 

akarom megkérdőjelezni, csak arra biztatnám, hogy merjen ne a bankok oldalára 
állni. Tudniillik én azt gondolom, hogy nyilván, ha ezt a javaslatot elfogadja, az egy 
nagy érvágás lesz a bankoknak. Lesz visítás. Viszont azt kell mérlegelni, hogy az 
elmúlt években hány családot tettek tönkre azzal, hogy egy nagyon egyenlőtlen 
információs helyzetben átverték az embereket, és azért gondolták azt, hogy biztosan 
hozzájutnak az ingatlanokhoz, mert még a bírói utat sem kellett kockáztatni, ott volt 
egy közjegyzői okirat. 

Én csak arra hívnám föl frakcióigazgató úr figyelmét, én most tényleg nem 
viccből mondtam, hogy nem vonom kétségbe a jó szándékát, nem jogvégzett, és 
nyilván elkerülte a figyelmét az, hogy ebben a javaslatban nincs specifikálva, hogy 
ingatlanra nem lehet végrehajtást vezetni. Tehát a két dolog ott beszél el egymás 
mellett, tehát az önök javaslata meg az LMP javaslata, hogy az önök javaslata, amit 
nyilván meg fogunk szavazni, tehát a kilakoltatási moratórium meghosszabbítását, 
két dologban tér el a mi javaslatunktól. 

Egyrészt továbbra is lebegni fog Damoklesz kardja azoknak a családoknak a 
feje felett, amelyekkel szemben egyébként nem jogerős bírói ítélet, hanem egy 
közjegyzői okirat alapján lehet a végrehajtást elrendelni majd valamikor, ki tudja 
mikor. Tehát a kilakoltatási moratórium önmagában továbbra is bizonytalanságban 
hagyja a családokat. Ez az egyik különbség. És itt most kifejezetten azokról beszélek, 
akiknek nincs lehetőségük például bírói úton érvényesíteni azt a követelésüket, ami, 
mondjuk, az egyenlőtlen fogyasztói helyzetből adódik. A 2. számú különbség, hogy a 
kilakoltatási moratórium értelemszerűen csak azokra a helyzetekre vonatkozik, 
amikor egyébként egy lakóingatlanra vezetik a végrehajtást. 

Ez a javaslat viszont alapvetően és általánosságban zárja el az utat a 
végrehajtás elől devizakölcsön-szerződések esetén, ha az a bírói út mellőzésével, 
pusztán egy közjegyzői okiraton alapszik. Tehát, azt gondolom, így lehet a devizahitel-
adósoknak igazságot szolgáltatni, hogy nem pusztán a kilakoltatás elől mentesítjük, 
hanem azt mondjuk, hogy ha egy egyébként is mindenki által tudottan, és senki által 
nem vitatottan, egyenlőtlen információs helyzetben még a bírói jogorvoslat 
lehetőségétől is megfosztották a bankok az embereket, akkor a bankoknak megálljt 
kell parancsolni, és azt kell mondani, hogy innentől kezdve legalább a bírói út 
kockázatát lesznek szívesek vállalni. És innentől kezdve ne forduljon olyan elő, hogy 
egy devizahitel-adóssal szemben közjegyzői okirat alapján folytatnak végrehajtást. 

Ez a két javaslat között a különbség. A kettő elfér egymás mellett. Mi meg 
fogjuk szavazni a kilakoltatási moratórium meghosszabbítását, természetesen. Azt 
gondolom, hogy önök meg támogassák ezt a javaslatot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Az előterjesztő kért szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Egyrészt jelezni szeretném, elnök úr, hogy nem támogatjuk a 
módosító javaslatot; ezt még nem tudtam jelezni. Másrészt pedig szeretném felhívni a 
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tisztelt bizottság figyelmét, különösen a módosító javaslat előterjesztőjének a 
figyelmét, hogy önmagában ez a technika, ez a jogi megoldás, amit javasol, 
önmagában nem lenne rossz, viszont mindenféle devizakölcsönre vonatkozik. Tehát 
miközben az eredeti javaslat, ugye, a lakásra vonatkozó kilakoltatási moratóriumot 
írja elő, tehát kifejezetten a lakásra fölvett hitelre vagy a lakáson lévő jelzálog-
biztosítékra vonatkozik, Schiffer képviselő úr módosító javaslata az én értelmezésem 
szerint - én nem látok más szöveget, mert ilyen rövid a szöveg, tehát könnyen 
megérthető - mindenféle devizakölcsönre vonatkozik, akár a gépkocsikra vonatkozó, 
akár a devizakölcsön személyi hitelekre, és ez egy egészen más köre az adósoknak, 
mint amire a kormány eredeti javaslata vonatkozott. 

Tehát nemcsak jogtechnikájában más, hanem valójában a céljában is teljesen 
másfajta moratórium az, amit Schiffer képviselő úr akar. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Aradszki képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Úgy látom, a 

benyújtott javaslat, mármint az eredeti javaslat arról szól, hogy egy jogszerűen 
elkezdett végrehajtási eljárás során a lakóingatlanokra nem lehet olyan intézkedést 
tenni, hogy onnan kilakoltassák a birtokba vevőt vagy a tulajdonost, ami nagyjából 
egybeesik. 

Amire Schiffer képviselőtársam utalt, az egy nagyon fontos kérdés. Olyan 
értelemben fontos, hogy egy olyan kérdést feszeget, amely a fogyasztóvédelmi EU-s 
irányelvnek az alkalmazásához is kapcsolódik, nevezetesen azt, hogy 
fogyasztóvédelmi szerződések kapcsán - márpedig a devizakölcsön is ebbe a 
csoportba tartozik - nem lehet olyan jogi szabályozás, így Magyarországon sem, ami 
kizárja a bírói út lehetőségét, illetve elvonja a bírói út lehetőségét.  

Jelen pillanatban ez sokkal mélyebb jogi előkészítést igényel, és gondolom, 
erre sor fog kerülni. De a mostani helyzetben a benyújtott javaslat célja nem más, 
mint hogy a folyamatban levő, a hatályos jogszabályok szerint folyamatba tett 
végrehajtási eljárások esetében ne lehessen a lakás-devizahiteleseknél kilakoltatást 
eszközölni, és ez független attól, hogy milyen végrehajtási eljárás, milyen 
végrehajtható okirat alapján indult el az eljárás.  

Tehát úgy gondolom, hogy az eredeti célt nézve a benyújtott kormányjavaslat 
támogatható. Ez az elgondolás, amely Schiffer képviselőtársam módosító javaslata, 
fontos problémát vetett fel, de ebben az igazságügyi tárcának lesz majd feladata, hogy 
ezt rendbe tegye. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az ellenzék részéről ki kért szót? (Jelzésre:) Staudt 

képviselő úr; majd Balla képviselő úr, utána Schiffer képviselő úr. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tényleg 

igyekszem összefoglalni és röviden szólni. 
Nekem úgy tűnik itt a kialakult vita alapján, mintha nem önök lettek volna 

négy évig kormányon, és most beterjesztenek egy javaslatot, s azt mondják, hogy 
majd a jövőben ezt meg kell oldani, a megoldási javaslatokat pedig mielőbb ki kell 
dolgoznia az illetékes tárcának és a kormányzatnak. 

A probléma, a devizának mondott hitelek problémája négy éve is fennállt, és 
most teljesen olyan helyzetben érezhetjük magunkat, minthogyha önök ezzel valóban 
most szembesülhetnének, a második Orbán-kormány megalakulása előtt… Illetve a 
harmadik, bocsánat; tehát egymás után második és abszolút értékben a harmadik 
Orbán-kormány. (Derültség.)  
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Aradszki képviselőtársamtól akkor halkan megkérdezném azt, hogy ha ilyen 
szépen és helyesen elmondta, hogy az Európai Unió fogyasztóvédelemre vonatkozó 
irányelve hogyan szól, akkor hogy lehet, hogy még mindig ilyen jogintézmény lehet a 
magyar joganyagban, és ha ez kivitelezhető volt eddig, akkor ezek szerint nem sikerült 
beépíteni ezt a, most kivételesen jónak mondható gyakorlatot. 

Répássy államtitkár úrnak annyit szeretnék mondani, hogy ez nem 
moratórium; volt egy ilyen utolsó mondata, hogy ez itt a moratóriumra vonatkozik. 
Amit Schiffer András előterjesztett, valóban egy kicsit más intézmény, de egy olyan 
probléma, amelyet ezzel, legalább részben, de lehet kezelni, és semmi nem tart vissza 
minket, hogy ezt most itt módosítóként megszavazzuk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Balla képviselő úré a szó. 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen. Szeretném leszögezni, az 

alapjavaslat arról szól, hogy határidő nélkül senkit ne lehessen devizakölcsön miatt 
lakóingatlanából kilakoltatni. Tehát még mielőtt bárki azt gondolná, hogy másról szól 
a javaslat: ez a javaslat erről szól.  

Éppen ezért azt gondolom, hogy bár Schiffer képviselő úr javaslata hasznos, 
mást is tartalmaz, mindaddig, amíg ez a moratórium, amely jelenleg határidő nélküli, 
fönnáll, addig valójában nincs neki értelme, lévén nem kell az embereknek bíróságra 
menni azért, hogy ne lakoltassák ki őket, mert ezt maga az alapjavaslat is tartalmazza. 
Ha a moratórium, mert sikerült megoldani ezt a problémát, megszűnik, akkor az ön 
által fölvetett javaslatnak egyébként van értelme. Mert önnek abban teljesen igaza 
van, hogy egy sima szerződés, közjegyző előtt kötött szerződés ne jogosíthasson föl 
senkit arra, hogy automatikus végrehajtást kérhessen; tehát ezt elfogadom, képviselő 
úr. De még egyszer mondom, ennek az ideje szerintem nem most van, hanem akkor, 
amikor a moratórium egyszer megszűnik. (Folyamatos zaj.)  

 
ELNÖK: Figyelmet kérek szépen! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): A harmadik elem, amely az ön javaslatáról szól, 

arról azért azt gondolom, hogy átgondolandó. Tehát hogy ezt kiterjesszük-e minden 
egyes vagyontárgyra, a színes televíziótól a gépjárműig, bármilyen devizahitelre, 
szerintem azért az meglehetősen sok morális és egyéb megfontolást követően tehető 
meg. Ebben a pillanatban én nem érzem magam abban a helyzetben, hogy ezt bátran 
föl merném vállalni - nem is szeretném megtenni. 

 
ELNÖK: Schiffer képviselő úr, utána Aradszki képviselő úr, majd Szilágyi 

képviselő úr. Parancsoljon! 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen. Szerintem államtitkár úr 

helyesen értelmezte a javaslatunkat. A helyzet a következő. Egyrészt az a javaslat, 
amelyet előterjesztettünk, egyáltalán nem áll ellentétben az alapjavaslattal. 
Természetesen a kilakoltatási moratóriumot meg kell hosszabbítani; egyetértünk 
azzal is, hogy ennek nincs egy végső határideje, amit most Balla képviselő úr is 
elmondott.  

Két apró probléma van. Szerintem Balla képviselőtársam ott téved az előbbi 
megfogalmazásában, hogy ha le is jár valaha a kilakoltatási moratórium, az, akinek a 
végrehajtási záradéka közjegyzői okiratra került rá, tehát nem a bírói ítéletre, az 
alapvetően nem kereshet soha többé bírói jogorvoslatot - most túl azon, hogy 
önmagában a kilakoltatási moratórium meghagyja a bizonytalanságot a lakóingatlan 



- 21 - 

sorsát illetően egy család esetében. Mi ezt a bizonytalanságot szeretnénk 
megszüntetni. Tehát azt mondjuk, hogy ott, ahol jogerős bírói ítélet alapján tenné rá a 
bank a kezét a lakóingatlanra, ott természetesen nincs más megoldás egyelőre, mint a 
kilakoltatási moratórium meghosszabbítása. Ott viszont, ahol közjegyzői okirat 
alapján teszi rá a mancsát a bank a lakóingatlanra, abban az esetben meg szerintem 
akkor járunk el igazságosan, és akkor állunk valóban az emberek mellé a bankok 
helyett, hogyha nem bizonytalanságban hagyjuk ezeket a családokat, hanem 
megmondjuk azt, hogy közjegyzői okirat alapján márpedig soha többé nem teheti rá a 
kezét a bank a lakásra.  

A harmadik: Balla képviselő úr most azt mondta, hogy át kell gondolni azokat 
az igazságossági szempontokat, hogy ha nem lakóingatlanról van szó, hanem 
bármilyen más fogyasztási cikkről, mondjuk, akkor méltányos-e egy ilyen szabály, 
hogy közjegyzői okirat alapján ne lehessen utánamenni a vagyontárgynak. Én azt 
gondolom, hogy igen. Az itt lévő pártoknak vagy az itt lévő pártok nagy részének - 
nem tudom, hogyan fogalmazzak pontosan - az alapfilozófiája az egész konstrukcióval 
kapcsolatban az volt hosszú évek óta, már a ’10-es ciklus megkezdése előtt, hogy ez 
egy alapvetően igazságtalan rablókonstrukció, ahol a bankok pontosan arra játszanak, 
hogy az egyszeri fogyasztó nem tudja világosan követni azt, hogy hogyan fog alakulni 
a tartozása. Megjegyzem, lenne kapirgálnivaló a bíróságokon az ilyen ügyletek 
vonatkozásában a másik oldalról is, hogy egyáltalán ezek a szerződések a hatályos 
hitelintézeti törvényeknek megfeleltek-e, hiszen a prudenciavizsgálatokat a bankok 
nem voltak képesek elvégezni, teljesen mindegy, hogy fogyasztási cikk vagy 
lakóingatlan volt a hitelnek a fedezete, hiszen nem tudták, hogy mekkora lesz a 
tartozás iksz év múlva, ha az árfolyamok így vagy úgy szaladgálnak. Tehát egy ilyen 
esetben, én azt gondolom, nincs igazságossági probléma.  

Nem azt mondjuk, hogy töröljük el a devizahitel-tartozásokat, pusztán csak 
annyit mondunk, hogy devizahitel-tartozás esetén, ha abban egyetértés vagy széles 
egyetértés van a parlamentben, hogy ezek a konstrukciók alapvetően igazságtalanok 
voltak, és híján voltak, organikusan híján voltak mindenféle fogyasztóvédelmi 
megfontolásnak, akkor mondjuk azt, hogy ilyen esetekben általános jelleggel nyitva 
áll a bírói út, és jogerős bírói ítélet kell ahhoz, hogy végrehajtást lehessen vezetni 
bármilyen vagyontárgyra, hogyha egyébként fogyasztói szerződésekről beszélünk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Aradszki képviselő úr! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Csak röviden arra, hogy miért nincs a 

magyar jogban az irányelv: nem is kell, mert ez egyébként is a jog része. De 
egyébként, amit elmondtam, hogy nem lehet a bírói utat mellőzni, ez nincs benne az 
irányelvben, hanem az irányelv alkalmazásával kapcsolatos európai bírósági előzetes 
döntés tartalmazza, amely körülbelül egy fél éve történt, tehát ilyen mulasztásban 
azért nem nagyon vagyunk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi képviselő úr, majd Tóbiás képviselő úr 

következik. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni, 

mert nem értem a probléma lényegét igazából, amit fölvetettek fideszes 
képviselőtársaim. Hogy akkor az nem devizakárosult önök szerint vagy 
képviselőtársam szerint, akit ugyanúgy becsaptak a bankok, ugyanúgy arra 
ösztökéltek a bankok, hogy vegyen föl hitelt, és most teljesen mindegy, hogy mire 
vette föl ezt a hitelt - a politika abban az időszakban ugyanúgy nem védte meg ezeket 
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az embereket, és hagyta, hogy a bankok azt csináljanak velük, amit akarnak -, az nem 
devizakárosult?  

Nem teljesen mindegy, hogy ezt a pénzt mire vette fel, hogyha neki ebből 
hátránya származott a bankokkal szemben? Éppen ezért érthetetlen számomra az is, 
hogy amikor a jogállamiság egyik alappillére pont a bíróság, akkor miért gond 
önöknek az, hogy bírósági ítéletekkel lehessen csak végrehajtást eszközölni 
Magyarországon? Hát ez lenne az alapja annak, hogy ezt megtehessük! 

A másik, amit nem értek, hogy miért kell megvárni a moratórium végét, vagy 
hogy megoldódjon így ez a probléma. Hát pont lehetőséget ad a politikumnak is arra, 
hogy van egy moratórium, van időnk arra, hogy átgondoljuk ezeket a kérdéseket, és 
olyan megoldásokat találjunk, amely megoldások mindenki helyzetét tudják rendezni. 
Pont ez lenne az a lehetőség, most, amikor erről mindenképpen beszélni kell. Nem az, 
hogy megvárjuk majd, és amikor lejártak a moratóriumok, majd, amikor valami 
történt, mondjuk, azokkal, akik lakáscélú devizahitelt vettek fel, akkor onnantól majd 
megint elkezdünk kapkodni, hogy akkor mi történjen a többivel. Elő lehetne 
készíteni, és meg lehetne oldani.  

Ezt mondtuk egyébként akkor is, amikor itt a határidőkről beszélünk, hogy 
legyen végre egy átfogó megoldás. Ne mindig az legyen, hogy várunk valamire, ne 
mindig az legyen, hogy majd helyettünk megoldja valaki! Ne az legyen, hogy várunk a 
bankokra, hogy majd a bankok benyújtanak-e bármilyen javaslatot! Mert erre 
vártunk közel 3-4 hónapon keresztül, hogy majd a bankok saját magukat fogják 
korlátozni, és benyújtanak bármilyen javaslatot. Itt jönnek sorban azok a javaslatok, 
amiket ésszerűségi szempontból el lehetne fogadni, és hogyha valóban - ahogy itt már 
többször elhangzott - megfogadnánk a házelnök úr szavait, és nem politikai vitákat 
folytatnánk, hanem megpróbálnánk szakmai vitákat folytatni, és a lehető legjobb 
megoldást megtalálni, szerintem ez lenne az előrevivő út. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Tóbiás képviselő úr, és utána szavazunk, ha nincs további 

hozzászólás.  
 
TÓBIÁS JÓZSEF (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Megnyitott a kormány 

egy olyan törvényjavaslatot, amelynél csodálkozik, hogy szembejön vele a valóság, és 
hivatkozik egy moratóriumra, miközben a moratórium csak az egyik lába ennek a 
történetnek. És van egy másik, amelyről mindenki tudja, aki foglalkozott az elmúlt 
években a devizahitelezés kérdésével, hogy az egyik legneuralgikusabb pont a 
pénzintézeti rendszer szabályozásán kívül a végrehajtási rendszer. És most születik 
egy olyan szabály vagy egy olyan módosító javaslat, amely szinkronban van a jelenlegi 
kormány által benyújtott törvény általános indoklásával.  

Tehát, ha már az indoklást nézzük, és az előbbi érvelésből pont azért nem 
lehetett elfogadni a határidőt, mert az indoklás nem felelt meg, akkor most Schiffer 
képviselőtársam módosítójához felolvasnám a kormány általános indoklásának azt a 
részét, amely erre vonatkozik: e törvényekkel létrehozott intézményekkel, amelyek 
részben a hitelezők, részben a központi költségvetés terhére nyújtott támogatásokat 
jelentettek az adósok számára, ezenfelül szükséges a devizahitel-adósok helyzetének 
generális rendezése oly módon, hogy az árfolyamkockázat hatásai ne érvényesüljenek 
a jövőben a felek jogviszonyában, és az adósoknak bírósági eljárásokat se kelljen 
kezdeményezni a joggyakorlat által feltárt érvénytelen szerződési kikötések miatt. 

Szeretném mondani, tisztelt képviselőtársaim, hogy itt van a kormány 
legzseniálisabb indoklása arra vonatkozóan, hogy azon módosító indítvány zárja ki 
jogvédő módon, és védi meg az ügyfelet attól, hogy csak bíróságon érvényesített 
döntés után lehessen, és nem a moratóriumról beszélünk. Nem a moratóriumról 
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beszélünk, az az egyik lába, az elmegy, hanem a másik lábáról, államtitkár úr, arról, 
hogy a jövőben ne születhessen olyan egyoldalú szerződés, amelyben kikötik, hogy 
közjegyző előtt valaki aláírja, és vállalja, hogy akkor ő majd itt adósként megjelenik, 
mert az, ugye, sem bíróságra, sehová nem fordulhat, és futhat a pénze után. Ez erről 
szól. De ne az ellenzéket hibáztassák azért, mert önök kinyitottak egy kaput, és 
csodálkoznak, hogy bejön rajta a valóság. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e még 

hozzászólási szándék. (Nincs jelentkező.) Ha nincsen, akkor szavazunk a módosító 
javaslatról, tekintettel a határozati házszabály 42. § b) pontjában ismertetett 
kritériumokra is. Kérdezem, hogy ki az, aki a módosító javaslatot támogatja. 
(Szavazás.) Tizenkettő igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Húsz nem 
szavazat.  

Tehát 12 igen és 20 nem szavazattal a bizottság a módosító javaslatot nem 
támogatta.  

Soron következik a T/59/6. számú módosító javaslat, Sneider Tamás képviselő 
úr, Jobbik. Kérdezem az előterjesztőt, támogatja-e.  

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem értünk egyet a módosító javaslattal.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem ért egyet. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e 

valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Senki nem kíván. Akkor kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy ki az, aki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) 
Tizenkettő igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Húsz. 

Tehát 12 igen és 20 nem szavazattal a bizottság a módosító javaslatot nem 
támogatta.  

Soron következik a T/59/7. számú módosító javaslat, Sneider Tamás és Z. 
Kárpát Dániel képviselők javaslata. Kérdezem az előterjesztőt.  

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem értünk egyet a módosító javaslattal.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem ért egyet. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e 

valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, 
ki az, aki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) Tizenketten. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Húszan. 

Megállapítom, hogy 12 igen és 20 nem szavazattal a bizottság a módosító 
javaslatot nem támogatta.  

Most tekintettel arra, hogy a határozati házszabály szerinti feladata a 
bizottságnak az összegző módosító indítvány elkészítése és benyújtása, ezért most ezt 
a vitát elnapolom, és áttérünk a következő napirendi pontra.  

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/104. 
szám) (Gulyás Gergely, Balla György (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa) 

Soron következik 2. napirendi pontunk, az Országgyűlésről szóló 2012. évi 
XXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, 
melyet Balla György képviselőtársammal együtt jegyzünk. Balla György képviselő úr 
fog az előterjesztők képviseletében szólni. Megnyitom a részletes vitát. Kérdezem 
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előterjesztőként Balla képviselő urat, hogy a határozati házszabály 44. § (1) 
bekezdésében foglalt szempontoknak megfelel-e a jogszabály. 

 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Lévén Gulyás Gergely 

képviselőtársammal együtt nyújtottuk be, így biztos vagyok benne, hogy igen. 
(Derültség.)  

Hozzászólások és határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm. Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy az elfogadott 
házszabálytól eltérés alapján a bizottságnak a határozati házszabály 44. § (1) 
bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait a bizottság összegző jelentése 
tartalmazza, így erről a jelentés elfogadása során döntünk.  

Most áttérünk a benyújtott módosító javaslatokra. T/104/5. szám alatt 
Mesterházy Attila és képviselőtársai a Magyar Szocialista Párt részéről nyújtottak be 
módosító javaslatot. Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e a módosító 
javaslatot.  

 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Igen.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő a módosító javaslatot támogatja. Kérdezem 

képviselőtársaimat, hogy van-e hozzászólási szándék. (Nincs jelentkező.) Amennyiben 
nincsen, kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja a módosító javaslat elfogadását. 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a 
módosító javaslatot.  

Áttérünk a T/104/6. számú módosító javaslatra, melyet Czunyiné Bertalan 
Judit képviselő asszony terjesztett elő. Kérdezem az előterjesztőt, támogatja-e.  

 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Igen.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. 

(Jelzésre:) Parancsoljon, Tóbiás képviselő úr!  
 
TÓBIÁS JÓZSEF (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az 

előterjesztőket kérdezném a 13. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatban; úgy, 
ahogy az előbbiekben a Ház elnöke megfogalmazta, hogy egy dolog az, hogy az asztal 
mellett milyen jogszabály születik, de annak az életszerűsége - a napi gyakorlat 
próbája ki fogja-e bírni a 13. § (1) bekezdésében foglaltakat? Ugye, ez „az Ogytv. 109. § 
(1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép” címet viseli.  

Csak azért kérdezem, mert elfogadható számunkra, csak vannak olyan 
élethelyzetek, amelyekben ez nem biztos, hogy fog működni, és ennek, úgymond, 
sűrűsége okán, újra elő fog kerülni a törvény módosítása. Én láttam olyan szakmai 
javaslatot, amely ennél - ugyanúgy az ellenőrzés, kontrollálhatóság fenntartása 
mellett - nyitottabbá teszi, és ugyanúgy átláthatóbbá teszi ennek a paragrafusnak a 
működését. Tehát ez a kérdés. 

 
ELNÖK: Mielőtt megadom a szót az előterjesztőnek, megkérdezem képviselő 

urat, hogy ez a javaslat rendelkezésére áll-e a képviselő úrnak, ami ugyanennek a 
célnak a fenntartása mellett átláthatóbbá teszi.  

 
TÓBIÁS JÓZSEF (MSZP): Hát, hogyha kapok öt percet… 
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ELNÖK: Akkor lépjünk tovább ezen a ponton… 
 
TÓBIÁS JÓZSEF (MSZP): Jó. 
 
ELNÖK: …és addig nem fogadjuk el ezt a határozatot. Szívesen megadom a 

szót az előterjesztőnek is. Ha szabad annyit hozzátennem, a Hivatal is jelezte, hogy ha 
és amennyiben semmilyen jogcímet nem tudunk megjelölni, ott más egyéb 
elszámolási nehézségeket is, mondjuk, egy gazdasági társaság tulajdonában álló 
gépjármű esetén, felvet a kérdés. Tehát valahogyan orvosolni kell ezt.  

Akkor javasolnám, hogy ha más egyéb kérdésben nincs vita, akkor a 13. §-ra 
vonatkozóan ne szavazzunk most a módosító indítványról, és az összes többiről pedig 
szavazzon a bizottság, ha ez az előterjesztő képviselő asszonynak elfogadható így. 
(Jelzésre:) Az előterjesztőnek is elfogadható. 

Akkor kérem a bizottság tagjait, hogy a Czunyiné képviselőtársunk által 
benyújtott módosító indítványról, a 13. § kivételével, szavazzunk! Tehát ki az, aki 
egyetért a módosító indítvánnyal? (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító indítványt egyhangúlag elfogadta. 
Akkor öt perc múlva a Magyar Szocialista Párt képviselőcsoportjának erre is kiterjedő 
szövegjavaslatával vissza tudunk erre térni.  

Soron következik a T/104/7. számú módosító javaslat, amelyet Schiffer András 
képviselő úr nyújtott be. Kérdezem az előterjesztőt, hogy mi a véleménye a Schiffer 
képviselőtársunk által benyújtott, a közbeszerzési értékhatár eltörlésére vonatkozó 
javaslatról. (Közbeszólás a jobbikos képviselők felől: Ügyrendi!) Parancsoljon! 

 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót. Úgy látjuk, hogy nincs kiosztva 

ez a módosító indítvány. 
 
ELNÖK: Elnézést kérek! A módosító javaslat technikailag nem áll 

rendelkezésre, ha jól értem. Akkor kérünk öt perc szünetet… Bocsánat! Szünetet nem 
kérünk, hanem továbbmegyünk a következő módosító indítványra. Tehát akkor 
elnapoljuk a T/104/7. módosító indítvány tárgyalását. Kérem a bizottság 
munkatársait, hogy ezt a módosító javaslatot valamennyi képviselőtársunknak 
legyenek szívesek kiosztani. Ha egy példányra szükség van a fénymásoláshoz, akkor 
azt rendelkezésre tudjuk bocsátani. (Jelzésre:) Nincs szükség. Jó. 

A T/104/8. számú javaslat, amelyet Farkas Gergely, dr. Apáti István és Szávay 
István képviselőtársaink nyújtottak be, kérdezem, hogy ez minden 
képviselőtársunknak rendelkezésére áll-e. (Jelzésre:) Igen. 

Kérdezem ezzel kapcsolatban az előterjesztőt.  
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja a módosító indítványt. Kérdezem 

képviselőtársaimat, hogy van-e ezzel kapcsolatosan bármilyen hozzászólási szándék. 
(Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincsen, akkor azt szeretném jelezni, hogy itt 
egy pontosításra van szükség. Ezért arra teszek javaslatot, hogy a bizottság ezt a 
módosítót változtatásokkal tartsa fenn, erre van lehetőség. Külön kérem az 
előterjesztőket, hogy legyenek szívesek követni, és a jegyzőkönyvbe próbálom 
pontosan mondani. Ha megnézzük a 14. § (1) bekezdésének a szabályait, ami szerint 
az országgyűlési törvény 111. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, 
akkor az eredetileg benyújtott módosító javaslat is tartalmaz ezzel kapcsolatosan egy 
rendelkezést, ez pedig a 18. § b) pontja. 
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A 18. § b) pontjában a működtetésével összefüggő kiadások szövegrész helyébe 
a működtetésével, így különösen a földgáz-, villamosenergia-, ivóvíz-, távhő-, 
csatorna- és hulladékkezelési szolgáltatások beszerzésével összefüggő kiadásokként 
definiálja a működéssel összefüggő kiadásokat. Ezért azt javaslom, hogy úgy kellene 
módosítani a 11. §-t… Bocsánat! Nem, a 14. §-t, ami a 111. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép, hogy a képviselő választókerületének székhelyén, illetve a 
választókerületében általa meghatározott településen, fővárosi egyéni 
választókerületben megválasztott képviselő esetében a képviselő által a 
választókerületében meghatározott helyen, az országos listán megválasztott képviselő 
esetében az általa meghatározott településen a képviselői tevékenység ellátására 
alkalmas, az Országgyűlés Hivatala által biztosított egy vagy több ingatlanban 
megvalósuló irodai elhelyezésre jogosult, amely minden képviselő esetében egy 
irodánál magában foglalja a megfelelő színvonalú irodai berendezést és felszerelést, 
továbbá az iroda vagy az irodák működtetésével összefüggő kiadások, és itt teszünk 
egy gondolatjelet: így különösen a földgáz-, villamosenergia-, ivóvíz-, távhő-, 
csatorna- és hulladékkezelési szolgáltatások beszerzésével összefüggő kiadások 
biztosítását, valamint a képviselő által képviselői tevékenységének ellátásához 
igénybe vehető telefonszolgáltatást, internetszolgáltatást, műsorterjesztési 
szolgáltatást, telefaxszolgáltatást, a továbbiakban együtt: elektronikus hírközlési 
szolgáltatások. 

Tehát mindösszesen annyi változna… (A Jobbik képviselői közül többen 
jelentkeznek.) Ha szabad, akkor a jobbikos képviselőtársaimnak is megindokolnám, 
hogy annyi változna, hogy kifejtenénk azt, hogy a működtetéssel összefüggő kiadások, 
összhangban az eredeti módosító indítvány 18. § b) pontjával, különösen a földgáz-, 
villamosenergia-, ivóvíz-, távhő-, csatorna- és hulladékkezelési szolgáltatások 
beszerzésével összefüggő kiadásokat jelentik.  

És ennek megfelelően arra is javaslatot teszünk, hogy a 18. § b) pontját pedig 
elhagyjuk. Akkor ez megfelelő ebben a formában a Jobbik… (Jelzésre:) Parancsoljon, 
képviselő úr! 

 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Talán az előterjesztők nevében: tehát nyilván 

arról van szó, hogy jelenleg az alapbeterjesztés a törvény módosítása, és e módosítás 
módosítására benyújtott javaslatunkba az eredeti szövegrészt raktuk bele, nem pedig 
a most benyújtott módosítást. Nyilván nekünk ehhez képest kell a most benyújtotthoz 
meghatározni a sajátunkat. Tehát teljesen logikus az elnök úr által jelzett beillesztés. 
A mi célunkat változatlanul teljesíti. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Akkor kérem a bizottságot, hogy az eredeti 

módosító indítványt ennek megfelelően, ezekkel a változtatásokkal tartsa fenn, és 
ilyen formában már bizottsági módosító indítványként fogadjuk el, az említett 
változtatásokkal.  

Akkor így kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki a bizottsági módosító 
javaslatot ebben a formában elfogadja. (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 
egyhangú.  

Most kérdezem a Szocialista Párt képviselőcsoportját, hogy az eltelt idő - 
próbáltuk húzni - elegendő volt-e arra, hogy visszatérhessünk a 6-os indítvány 14. §-
ban foglalt pontjához. (Jelzésre:) Megadom a szót Tóbiás képviselő úrnak. 

 
TÓBIÁS JÓZSEF (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Konzultálva itt a Házzal 

és a kormánypárti kollégákkal, az előterjesztővel is, elfogadható így a javaslat, ha 
maga a Hivatal képes ennek a kontrollálására, képes ennek a vezetésére. Tehát én ott 
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látom a valódi problémát, hogy képes-e a Ház apparátusa egy ilyen típusú 
szolgáltatást úgymond ilyen átláthatósági szempontból nyomon követni. De az a 
javaslat, ami a kormánypárti képviselő asszony által be lett nyújtva, e tekintetben ezt 
elemeiben hordozza, úgyhogy elfogadjuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A 6-osról már szavaztunk, a 13. §-tól eltekintve. 

Tehát most a Czunyiné képviselő asszony által előterjesztett módosító indítvány 13. §-
áról kell szavaznunk, ami az országgyűlési törvény 109. § (1) bekezdése helyébe lépteti 
a módosított rendelkezést. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki ezt támogatja. 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a módosító indítványt.  
Sikerült-e azóta kiosztani Schiffer képviselőtársunk… (Jelzésre:) Azt a 

tájékoztatást kapjuk, hogy sikerült kiosztani a T/104/7. számú módosító indítványt, 
amelyet Schiffer képviselőtársunk terjesztett elő.  

Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e a módosítást. 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Nem. 
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy van-e hozzászólási szándék. (Nem jelentkezik senki.) 

Mivel hozzászólási szándék nincsen, akkor kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, 
aki támogatja Schiffer képviselőtársunk javaslatát. (Szavazás.) Tíz igen. Ki az, aki 
nem támogatja? (Szavazás.) Huszonkettő nem. 

Tehát 10 igen és 22 nem szavazat mellett a bizottság Schiffer András 
képviselőtársunk módosító indítványát nem támogatta.  

Ezzel az összes módosító indítványról állást foglaltunk.  
Fél órára a bizottsági ülést elnapolom, egész pontosan 35 percre, illetve 

bocsánat, szünetet rendelek el, az azt jelenti, hogy 17 óra 15 perckor folytatnánk a 
bizottsági munkát, addigra a két összegző módosító indítvány rendelkezésre fog állni. 
Köszönöm. 

 
(Szünet: 16.41-17.32) 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselőtársaim! Folytatnánk akkor a 

munkánkat azzal, hogy a kiosztott anyagból látszik, hogy egyelőre a T/59. számú, a 
bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslathoz benyújtott bizottsági összegző jelentés, illetve összegző módosító 
javaslat áll rendelkezésünkre. Néhány perc múlva az országgyűlési törvénnyel 
kapcsolatos összegző módosító javaslatot is meg fogjuk kapni. Viszont hogyha ezt el 
tudjuk fogadni, akkor nincs akadálya annak, függetlenül attól, hogy a kiosztás 
megtörténik-e, és folyamatosan tudjuk-e a munkánkat folytatni, vagy pedig 2 percet 
kell várni, de hogyha ezt elfogadjuk, akkor a plenáris ülésen ennek a tárgyalása 
megindulhat. Úgyhogy erre tekintettel az összegző módosító javaslatok és összegző 
jelentések tervezeteit képviselőtársaim kézhez kaphatták.  

Most ennek megfelelően az összegző módosító javaslatról kell először 
döntenünk. Kérdezem, hogy van-e valakinek az összegző módosító javaslattal 
kapcsolatban észrevétele. (Nincs jelzés.) Hogyha nincsen, akkor kérdezem a 
bizottságot, elfogadja-e az összegző módosító javaslatot. (Szavazás.) Huszonnyolc 
igen. Ki az, aki nem fogadja el? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) Hét. 

Ha jól látom, akkor 28 igen szavazattal és 7 tartózkodás mellett a bizottság az 
összegző módosító javaslatot elfogadta. 
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Most az összegző jelentésről döntünk. A döntés egyben a részletes vita 
lezárását is jelenti. Kérdezem a bizottságot, van-e észrevétel a Törvényalkotási 
bizottság összegző jelentésével kapcsolatosan. Ez a T/59. számon benyújtott összegző 
jelentés, ez az összegző módosító után valójában csak formalitás.  

Kérdezem akkor a bizottságot, hogy elfogadja-e az összegző jelentést. Kérem, 
hogy kézfelemeléssel most szavazzunk! (Szavazás.) Huszonöt igen szavazat. Ki az, aki 
nem támogatja? (Szavazás.) Tizenkettő nem. 

Tehát 25 igen és 12 nem szavazat mellett a bizottság a Törvényalkotási 
bizottság összegző jelentését a T/59. számon benyújtott indítványról elfogadta. 

Most döntenünk kell a törvényjavaslat összevont vitájára kijelölt előadó 
személyéről. Bizottsági előadónak Czunyiné Bertalan Judit képviselő asszonyt 
javasolom, amennyiben ezt vállalja. (Czunyiné dr. Bertalan Judit bólint.) A képviselő 
asszony jelzi, hogy vállalja. Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e az előadó 
személyét. (Szavazás.) Harminc igen. Ki az, aki nem fogadja el? (Senki sem 
jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Hat. 

Tehát 30 igen szavazatot és 6 tartózkodást látok. A bizottság előadója az 
összevont vitára Czunyiné Bertalan Judit. 

Kérdezem a kisebbségi véleményt képviselő tagokat, hogy kívánnak-e maguk 
közül előadót állítani, tehát lesz-e a kisebbségi véleménynek képviselete. (Tóbiás 
József: Megosztva.) Igen, megosztva. Kérem, legyenek szívesek képviselőtársaim, 
Schiffer képviselő úr vagy Tóbiás képviselő úr a neveket bejelenteni, hogy itt rögzíteni 
tudjuk. Itt hét percet lehet megosztani. (Dr. Schiffer András: Én, egyedül.) Tehát hét 
percben Schiffer Andrást fogjuk a plenáris ülésen mindannyiunk örömére hallani. 
Köszönöm szépen. 

Most a következő és utolsó pont, ami soron következik, az az országgyűlési 
törvényhez benyújtott módosító indítványok, viszont ez az, aminek most az összegző 
módosító indítványát három percen belül ki fogják osztani. (Balczó Zoltán jelzésére:) 
Parancsoljon, Balczó képviselő úr! 

 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Elnézést, hogy ügyrendben szinte kérdezem, amit 

illene tudni: tehát amikor most megszavazunk valakit, aki a kisebbségi véleményt 
adja elő, az a módosító javaslatokra vonatkozóan ad elő kisebbségi véleményt, vagy a 
beterjesztett javaslat egészével kapcsolatban? 

 
ELNÖK: Az egészet, a teljes vitaszakaszt értékelheti. Most nyilván itt speciális a 

helyzet a házszabálytól eltérés miatt, de egyébként a törvényhozási folyamat egészére 
vonatkozóan teheti. 

 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Akkor, nem tudom, lehetséges-e, ebben a 

helyzetben szeretnénk megosztva. 
 
ELNÖK: Semmi akadálya, ha Schiffer képviselő úrral megegyezésre jutnak. 

Még nem szavaztunk. (Jelzésre:) Igen, kisebbségiről nem is kell szavaznunk, a 
kisebbség saját maga eldöntheti. Tehát, ha képviselőtársaink megegyezésre jutnak 
addig, ameddig a bizottsági munkatársak kiosztják… 

 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Bocsánat, az eddigi rendszer szerint szavazni 

kellett róla, hogy ne utólag egymás között döntsük el, de itt olyan hihetetlen módon 
működik a konszenzusra való törekvés ezen az oldalon, hogy teljes egészében átadjuk 
a lehetőséget Schiffer képviselő úrnak, hiszen lényegében közösen támogatott 
javaslatról fog döntően beszélni. 
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ELNÖK: Valójában már az MSZP is megpróbálta, hogy néhány percet elrabol 

Schiffer képviselő úrtól, de ismerve az LMP támogatottságát, belátták, hogy erre nincs 
esélyük (Derültség. - A terembiztos-szolgálat munkatársai megkezdik kiosztani az 
összegző módosító javaslatot.). Mi pedig az ellenzéknek olyan előnyöket biztosítunk, 
hogy az összegző módosító javaslatot a tőlem balra ülő képviselők már megkapták, a 
jobb oldaliak még a nyomtató teljesítményének a fokozására kell hogy várjanak.  

Megnyugtatásul szeretném jelezni képviselőtársaimnak, hogy olyan 
munkarendet tervezünk, ahol a bizottság két ülésen fog foglalkozni egy 
törvényjavaslattal, tehát egyszer lefolytatjuk a vitát, majd a következő ülésen fogunk 
dönteni az összegző módosító javaslat elfogadásáról és egyidejűleg a jelentésről, és 
akkor már az egységes szerkezetű javaslat is előttünk lehet, bár ez az előterjesztő 
feladata, de sajnos erre a házszabálytól eltérés esetén nincs lehetőség, úgyhogy jól 
gondolják meg, mikor támogatnak házszabálytól eltérést, mert ilyen következményei 
vannak. (Rövid technikai szünet.)  

Kérdezem a tőlem jobbra ülő képviselőtársaimat - még néhányan nem kapták 
meg -, hogy ismerik-e az előterjesztést ahhoz megfelelően, hogy mi tudjuk tárgyalni. 
(Közbeszólások: Igen.) Látom, hogy mindenki ismeri, akkor nincs akadálya annak, 
hogy folytassuk az összegző módosító javaslat vitáját.  

Tehát az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló T/104. számú törvényjavaslathoz előkészített összegző 
módosító javaslat és összegző jelentés vitája és határozathozatala következik.  

Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy megismerve az összegző módosító 
javaslatot, van-e bármilyen észrevételük. (Jelzésre:) Bárándy képviselőtársamnak 
adom meg a szót. 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Tisztelt Bizottság! Nekem csak egy kérdésem lenne majd. Tekintettel arra, hogy 
ráadásul az indokolás visszautal a módosító javaslatok indokolására - azt gondolom, 
helyesen, hiszen ott ez tisztázva van -, éppen ezért a módosító javaslatot benyújtó 
képviselőtársamtól kérdezném, hogy a 3. pontban kiegészítjük, azt gondolom, 
helyesen, hogy az egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység kiemelt az 
összeférhetetlenség alól, tehát más nem, de ezzel kapcsolatban nem gondolnám, hogy 
a normaszövegben érdemes ezzel foglalkozni. De az egyértelműség kedvéért talán egy 
jogalkalmazói értelmezést megér, hogy vajon a vizsgázgatás, ami ettől adott esetben 
elválhat, tehát akár egyetemi, akár főiskolai vizsgatevékenység, szakvizsgáztatás, 
PhD-védés, ilyesmi része-e az összeférhetetlenségnek, már hogy beletartozik-e az 
egyetemi oktatói vagy tudományos tevékenységbe.  

Én egyértelműnek gondolom ezt a dolgot, de mivel gondolom, többünket 
érinthet ez az Országgyűlésben, ezért érdemes legalább a kérdést feltenni, és ha és 
amennyiben ez beleértendő, akkor talán a jogalkalmazói értelmezés keretében az 
indokolásban megjeleníteni. A normaszöveget én nem változtatnám semmiképp. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Megadom Czunyiné képviselőtársamnak a szót. 
 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Azt 

gondolom, hogy az előterjesztéskor, illetve a módosító javaslat benyújtásakor is ez 
volt a szándék, tehát az oktatási tevékenységgel egyenértékű. 
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ELNÖK: Köszönöm. Akkor én javaslatot teszek arra, hogy miután a 
normaszöveget nem kell érintenünk, de az összegző bizottsági módosító indokolását a 
11. § (1) bekezdésére tekintettel - jegyzőkönyvbe mondom - a következőképpen 
módosítsuk: „A bizottság a T/104/6/3. számú módosító javaslat indokolását az 
alábbiak szerint változtatja meg: A módosítás célja a keresőfoglalkozásként végezhető 
kivételek körének pontosítása az oktatói tevékenységek körében. A javaslat 
egyértelműsíti, hogy az egyetemi, illetőleg a főiskolai oktatói tevékenység, beleértve a 
szakvizsgáztatást is, ebbe a kivételi körbe tartozik.” 

Kérdezem, hogy ez elfogadható-e így. (Jelzésre:) Vas képviselőtársunk! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Igen, csak itt arra figyeljünk egyébként, hogy például 

a szakvizsgáztatás, amit a képviselőtársam mond, nem az elsőbe, tehát nem a 
keresőfoglalkozásba, hanem az egyéb tevékenységbe tartozik. Tehát ott is mind a 
kettőnél a vizsgáztatást bele kell érteni, mert mondjuk, a szakvizsgáztatás nem ott 
vizsgáztatás, hanem a mondat második részében, tehát ez nem keresőfoglalkozás. De 
egyébként az oktatói tevékenységbe mindenhol a vizsgáztatást - bíróknál is, 
mindenhol - mindig beleértettük. 

 
ELNÖK: Egyetértek. Tehát akkor ez azt jelenti, és szerintem az indokolásból is 

ez világos, hogy a tudományos, egyetemi oktatói, főiskolai oktatói tevékenységbe 
értendő bele, és ennek megfelelően esik a kivételek körébe. Tehát ez világos, az 
indokolás ezt rögzíti. Úgy is szól, a javaslat egyértelműsíti, hogy az egyetemi, illetőleg 
főiskolai oktatói tevékenység, beleértve a szakvizsgáztatást is, ebbe a kivételi körbe 
tartozik. Ez szerintem egyértelmű, világos. 

Akkor kérdezem a bizottságot, hogy mindenekelőtt ezt az indok… (Jelzésre:) 
Rubovszky képviselőtársam, parancsoljon! 

 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Elnézést, elnök úr. Ha én jól értem Vas 

Imre képviselőtársam problémáját, ő azt mondja, hogy a második fordulat, tehát nem 
az egyetemi oktatói tevékenység - hogy abban a vizsgáztatás benne van, az rendben 
van. De ez az oktatói tevékenység még egyszer előjön a törvényben: egyéb 
tevékenységért oktatási - az itteni oktatói tevékenységben is legyen benne a 
vizsgáztatás. Tehát amikor munkaszerződéssel, nem munkaviszonyban, bocsánat, 
megbízási szerződéssel végzi nem főiskolán, hanem egyéb oktatói tevékenységben, 
abba az oktatói tevékenységbe is értse bele a bizottság a vizsgáztatás jogát. 

 
ELNÖK: Bárándy képviselőtársam! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Nem akartam ilyen nagyon bonyolult vitát ezzel, az az igazság. Tehát magunk közt 
szólva, énnekem teljesen mindegy, hogy az 1. §-on belül hova értem bele; én inkább a 
tudományosba érteném bele. De ha annyi indokolási kiegészítés kerül bele, amit az 
elnök úr felolvasott, azt gondolom, az helyre teszi ezt a kérdést. Tehát teljesen 
mindegy, abban nincsen benne, hogy az 1. §-on belül ez hova értendő.  

Én javasolnám elfogadni azt, amit az elnök úr mondott, és ennek a kérdésnek 
ennél nem nagyobb feneket keríteni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Akkor kérdezem, hogy elfogadható-e ez ebben a formában. (Jelzésre:) 

Ketten is jelentkeznek. Vas Imre, parancsoljon! 
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DR. VAS IMRE (Fidesz): Azt javaslom, hogy rögzítsünk csak annyit, hogy az 
oktatói tevékenységbe a vizsgáztatást is beleértjük, és akkor ezzel mind a hármat, ahol 
fel van sorolva, beleértjük.  

 
ELNÖK: Most milyen vizsgáztatást? Érettségi vizsgára gondolunk? (Dr. Vas 

Imre: Akár az is lehet.) Csak szerintem az nem esik abba a körbe, ami kivétel lehet. 
Tehát én továbbra is ragaszkodnék ahhoz, hogy az egyetemi oktatói, főiskolai oktatói 
tevékenységbe kell a szakvizsgáztatást beleérteni, mert a vitorlásvizsga, de szerintem 
az érettségi vizsga sem tartozik ebbe a körbe.  

Van-e ezzel kapcsolatban… (Jelzésre:) Tóbiás képviselőtársam! 
 
TÓBIÁS JÓZSEF (MSZP): Csak szeretném megkérdezni, hogy az eddigi 

joggyakorlat értelmében ez beleértendő volt-e vagy sem. 
 
ELNÖK: Énszerintem egyértelműen az egyetemi oktatói, főiskolai oktatói… 
 
TÓBIÁS JÓZSEF (MSZP): Akkor köszönöm szépen, elnök úr.  
 
ELNÖK: Én is köszönöm szépen. (Derültség.) Nem szeretnék frakción belüli 

vitákba beleszólni, de Bárándy képviselő úr szükségesnek tartotta ennek pontosítását. 
Ha Tóbiás képviselő úr nem tartja annak, akkor szét fog szavazni az MSZP-frakció, 
ami mondjuk, nem lesz tragédia, tehát túl fogjuk ezt mi élni. (Derültség.) 

Ennek megfelelően akkor most feltenném kérdésként, hogy annak keretében, 
hogy kifejezetten az egyetemi oktatói, főiskolai oktatói tevékenységbe értjük bele az 
eredetileg felolvasott javaslatnak megfelelően a szakvizsgáztatást is, ez a módosító 
javaslat, az indokolásnak ez a módosítása elfogadható-e a bizottság számára. Kérem, 
hogy akinek igen, most szavazzon! (Szavazás.) Ki az, aki ellene van? (Senki sem 
jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.)  

Két tartózkodással a bizottság a javaslatot elfogadta. 
A javaslat 8. pontjában kell még egy minimális pontosítást tennünk. Ez pedig 

annyi, hogy a képviselő tevékenységét segítő alkalmazottak határozott idejű 
szerződéssel, a képviselő mandátuma alatt munkaviszonyban vagy polgári jogi 
jogviszonyban foglalkoztathatóak. Tehát ott a jogi szó betoldását kérem.  

Kérem a bizottságot, ha ezzel egyetért, akkor legyen kedves ezt megszavazni! 
(Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki nem ért egyet? (Senki sem jelentkezik.) Ki 
tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen. 

A bizottság egyhangúlag elfogadta a javaslatot.  
Mindezekre tekintettel kérdezem, hogy az összegző módosító javaslatot ebben 

a formában, a már elfogadott módosításokkal együtt elfogadja-e a bizottság. Ki az, aki 
ezt támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk az összegző módosító javaslatot.  

Kérem a bizottságot, hogy a további időhúzás elkerülése érdekében hatalmazza 
fel a bizottság elnökét, hogy az ennek megfelelő összegző jelentést az elnök aláírja, és 
ennek megfelelően az a parlament plenáris ülése elé kerüljön. Abban tartalmilag 
semmi új nem lesz az összegző módosító indítványhoz képest. Amennyiben ezt a 
bizottság elfogadja, kérem, hogy szavazzunk róla. (Szavazás.) Ki az, aki ellene van? 
(Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) A bizottság 
ezt egyhangúlag elfogadta.  

Megköszönöm a mai kitartó munkát. Elnézést kérek a hosszú szünetért.  
Még egy feladatunk van, előadót kell állítanunk az ügyben. Többségi előadónak 

javaslom Tuzson Bence képviselőtársunkat. Ki az, aki elfogadja, hogy Tuzson Bence 



- 32 - 

legyen az előadó? (Szavazás.) Ki az, aki ellene van? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki 
tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.)  

Egyhangúlag elfogadtuk. Kisebbségi vélemény nincs, hiszen egyhangúlag 
fogadtuk el.  

Köszönöm szépen a mai munkát. (Közbeszólás: Mikor lesz a következő ülés?) 
Csütörtökön lehetséges a sürgősség miatt.  

 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Szeretném bejelenteni, hogy igazolt 

legyen a távollétem, hogy én csütörtökön külföldön leszek, és Vejkey Imre írásbeli 
meghatalmazással fog helyettesíteni.  

Elnöki zárszó 

ELNÖK: Köszönöm szépen, tudomásul vettük. Tóbiás képviselőtársunk is 
hasonlóképpen jelzi a távollétét.  

Köszönjük szépen. Mindenkinek további jó munkát kívánok. A bizottsági ülést 
bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 52 perc) 
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a bizottság elnöke 
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