
 

Ikt. sz.: TAB/48-2/2015. 

TAB-29/2015. sz. ülés 
(TAB-55/2014-2018. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Törvényalkotási bizottságának 
2015. szeptember 24-én, csütörtökön, 10 óra 35 perckor  

az Országház főemelet 58. számú tanácstermében 
megtartott üléséről 



2 

Tartalomjegyzék  

 

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 6 

Az egyes polgári és büntetőügyekben eljáró bíróságok 
illetékességéről szóló T/6244. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 6 

Dr. Vas Imre hozzászólása 6 

Dr. Répássy Róbert hozzászólása 7 

Hozzászólások és határozathozatal 7 

Az ülés berekesztése 9 

 

 



3 

 

Napirendi javaslat  

 

Az egyes polgári és büntető ügyekben eljáró bíróságok illetékességéről szóló 
törvényjavaslat (T/6244. szám)  
(Tuzson Bence és dr. Vas Imre (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Sürgős eljárás keretében)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat benyújtására kerül sor és a HHSZ 46. § (1) bekezdése 
szerinti tájékoztatás beérkezik. Az elfogadott sürgősségi javaslat száma: T/6244/3.)
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Hende Csaba (Fidesz), a bizottság alelnöke   
 
Dr. Bárándy Gergely (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dunai Mónika (Fidesz)  
Dr. Galambos Dénes (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Pesti Imre (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz)  
Dr. Salacz László (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Gőgös Zoltán (MSZP)   
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)  
Kiss László (MSZP)  
Hiszékeny Dezső (MSZP)  
Dr. Lukács László György (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Szilágyi György (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) Hende Csabának (Fidesz)  
Balla György (Fidesz) Dunai Mónikának (Fidesz)  
Tuzson Bence (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
B. Nagy László (Fidesz) dr. Galambos Dénesnek (Fidesz)  
Bóna Zoltán (Fidesz) Vécsey Lászlónak (Fidesz)  
Horváth László (Fidesz) dr. Mátrai Máriának (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz) dr. Pesti Imrének (Fidesz)  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) dr. Salacz Lászlónak (Fidesz)  
Nyitrai Zsolt (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) dr. Tapolczai Gergelynek (Fidesz) 
Dr. Tóth Bertalan (MSZP) Hiszékeny Dezsőnek (MSZP)  
Tukacs István (MSZP) Gőgös Zoltánnak (MSZP)  
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A bizottság titkársága részéről  

Dr. Tóth Zita 
Dr. Magyar Zsóka 
Babos Tímea  

 
 
Meghívott 

Hozzászóló 
 

Dr. Répássy Róbert államtitkár (Igazságügyi Minisztérium)  
 
 

Megjelent 
 

Dr. Salgó László Péter helyettes államtitkár (Igazságügyi 
Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 35 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm a bizottság tagjait. A Törvényalkotási bizottság ülését ezennel megnyitom. 
Először is tájékoztatom a bizottságot a helyettesítések rendjéről: dr. Gulyás Gergelyt 
jómagam helyettesítem, dr. Selmeczi Gabriellát dr. Tapolczai Gergely helyettesíti, dr. 
Mengyi Rolandot dr. Salacz László, Kucsák Lászlót dr. Pesti Imre, Bóna Zoltánt 
Vécsey László, Tuzson Bencét Szűcs Lajos, Tukacs Istvánt Gőgös Zoltán, dr. Tóth 
Bertalant Hiszékeny Dezső, Horváth Lászlót dr. Mátrai Márta, B. Nagy Lászlót dr. 
Galambos Dénes, Nyitrai Zsoltot dr. Vas Imre és Jakab Istvánt Hadházy Sándor 
képviseli. Ez alapján megállapítom, hogy az ülés határozatképes. 

Most a napirendről fogunk dönteni. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja az 
előterjesztett napirendi javaslatot. Kérem, hogy szavazzanak géppel! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 29 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
napirendet elfogadtuk. 

Az egyes polgári és büntetőügyekben eljáró bíróságok 
illetékességéről szóló T/6244. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

A mai ülésünknek egyetlenegy napirendi pontja van: az egyes polgári és 
büntetőügyekben eljáró bíróságok illetékességéről szóló T/6244. számú 
törvényjavaslat, melyet a bizottság a határozati házszabály 46. §-a alapján sürgős 
tárgyalás keretében tárgyal. A törvényjavaslat előterjesztőit dr. Vas Imre 
képviselőtársunk képviseli. A kormány képviseletében Répássy Róbert államtitkár 
urat köszöntöm. 

A kiosztott háttéranyagban szerepel az Igazságügyi bizottság T/6244/7. számú 
módosító javaslata. Vas Imre képviselőtársunk az előterjesztői tájékoztatóban akként 
nyilatkozott, hogy az Igazságügyi bizottság módosító javaslatáról nem kíván állást 
foglalni. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e mégis az előterjesztő 
hozzászólni. (Jelzésre:) Megadom a szót dr. Vas Imrének. 

Dr. Vas Imre hozzászólása 

DR. VAS IMRE (Fidesz) előterjesztő: Igen. Köszönöm szépen a szót. Egyrészt 
köszöntöm alelnök urat a bizottságban, ma van itt az első ülésen.  

Ennek, hogy nem nyilatkozom, a házszabály rendelkezése az oka, különben, ha 
nyilatkoznék, akkor ma nem tudnánk tárgyalni. Arról tudom tájékoztatni a 
bizottságot, hogy az előterjesztők a tegnapi nap során az Igazságügyi bizottságban 
Salacz képviselőtársunk módosított indítványát - tehát változtatással tartotta fenn - 
támogatták, egyébként a véleményük nem változott. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Ki kíván hozzászólni? 

(Jelzésre:) Bocsánat, először a kormány álláspontjáról Répássy Róbert államtitkár 
urat szeretném kérdezni, hogy egyetért-e a módosító javaslattal.  
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Dr. Répássy Róbert hozzászólása 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Köszönöm a szót. Az Igazságügyi bizottság módosító indítványát 
támogatjuk. Már a tegnapi vitában is, tehát az Igazságügyi bizottság előtti vitában is 
kifejtettük az indokainkat, ha szükséges, akkor részletes indokolást is adok a 
támogató nyilatkozathoz. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki kíván hozzászólni a napirendi ponthoz? 

(Jelzésre:) Megadom a szót dr. Bárándy Gergely alelnök úrnak. 

Hozzászólások és határozathozatal 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 
szót, elnök úr. Én csak az államtitkár urat kérdezném meg arról, hogy esetleg az 
éjszaka folyamán nem gondolta-e úgy, hogy az Igazságügyi bizottságban képviselt 
álláspontjától eltérően egy általános megoldást támogatna, mert ha igen, illetve ha azt 
válaszolja, hogy igen, akkor javasolnám azt, hogy egy TAB-módosítóval ezt vezessük 
át. Ha nem, akkor nyilvánvalóan nem fogok fölösleges módosító javaslatot 
előterjeszteni itt, a bizottság ülésén. Úgyhogy ennyi kérdésem lenne csak. Köszönöm 
szépen. A véleményem már elmondtam korábban. 

 
ELNÖK: Répássy államtitkár úr! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a 

szót, elnök úr. Tisztelt Alelnök Úr! Az éjszaka folyamán sok mindenen gondolkodtam 
(Derültség.), de nem változott meg az álláspontom. (Dr. Bárándy Gergely: Kár, hogy 
ezen nem.) Ugyanis, ahogyan az Igazságügyi bizottságban is elmondtam, Bárándy 
képviselő úr két módosító javaslata - amelyek általánosságban akarják meghatározni 
az eljáró bíróságot - nem oldja meg azt a problémát, ahogyan látják a 
törvényjavaslatban, hogy a Barcsi Járásbíróság kivételre kerülne a Somogy Megyei 
Bíróságból, és a barcsi ügyeket a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság tárgyalná, 
illetve a Zala megyei problémát sem oldja meg, hiszen Zala megye a Győri Ítélőtábla 
illetékességéhez tartozik, de mégis praktikus okokból mégsem kellene Győrbe vinni 
ezeket az ügyeket, hanem a pécsi székhelyű bíróságokra kellene vinni. 

Tehát, bár szimpatikus az általános megoldás, amit Bárándy képviselő úr 
javasol, de az Országos Bírósági Hivatallal egyeztetett eredeti törvényjavaslat eltérne 
ezektől az általános illetékességi szabályoktól. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Megadom a szót Staudt Gábor képviselő 

úrnak. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Csak 

nagyon röviden, mert valóban az Igazságügyi bizottság ülésén lefolytattuk hosszasan 
ezt a vitát, illetve a plenáris ülésen is. Mi is egy általános megoldást támogattunk 
volna jobb szívvel, boldogabban. A helyzetre való tekintettel, ahogy a plenárison 
elmondtam, fogcsikorgatva fogjuk támogatni az előterjesztést, mert a bíróságok 
munkája, illetve a szegedi bíróság munkája láthatóan tényleg nagyon leterhelődött a 
helyzet által, de azért egy általános megoldás sokkal jobb lenne. Gondoljanak csak 
arra, hogy ha mondjuk, Ukrajnában a konfliktus tovább éleződik és mondjuk, onnan 
is megindulnak bevándorlók, akkor ők is Szegedhez fognak tartozni, ha jelen szabály 
alapján nézzük és jól értem, de javítson ki államtitkár úr. De nem is ez a lényeg, 
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hanem az: hogy most tovább tevődött a probléma, ez várható volt. Ez mozoghat 
sajnálatosan határaink környékén. 

Jobb lett volna univerzális megoldást találni, de felkészültünk rá, hogy néhány 
hét múlva újra majd egy javaslattal áll elő az előterjesztő vagy a kormány. Sajnáljuk, 
hogy nem sikerült olyan megoldást találni, ami alapján nem az Országgyűlést kell 
állandóan munkára bírni. Dolgozunk mi szívesen, csak amikor fölöslegesen kell 
dolgozni, és a kormány, illetve az előterjesztő ezt megpróbálja megmagyarázni, az 
néha érdekes képet fest az egész Országgyűlésről és a kormányról. De ettől 
függetlenül a különleges helyzetre való tekintettel fogjuk támogatni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólásra jelentkezést nem látok, 

ezért tehát a vitát lezárom. Államtitkár úr kíván-e a vitában elhangzottakra reagálni? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Igen, elnök 

úr. Köszönöm. Csak nagyon röviden szeretnék Staudt Gábor képviselő úr felvetésére 
reagálni. A plenáris vitában is kitértünk már erre a problémára. Természetesen nem 
lehet kizárni, hogy újból módosítani kell ezt a törvényt. Ezt nem lehet kizárni, ezt én 
nem vitatom. De a büntetőeljárásoknak nem a határhoz, hanem a határzárhoz van 
köze. 

Tehát ahogyan a határzár épül, ahogy a határzár kiépül, a határzáron való 
átlépés, a határzár megrongálása vagy a határzár megkerülése számít 
bűncselekménynek. Azokon a határszakaszokon, ahol nincsen határzár, ott ez az 
egész illetékességi probléma fel sem merül, mert ott csak szabálysértés marad az 
illegális határátlépés. A menekültügyi eljárásban pedig a tranzitzónában való 
ügyintézés a kulcs, az illetékesség tulajdonképpen a tranzitzónához van kötve. 
Amennyiben előfordul, hogy más határszakaszon is tranzitzónát jelölnének ki, csak 
akkor merül föl az a probléma, hogy ott milyen bíróság járna el. Köszönöm szépen a 
lehetőséget, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Senki többet; tehát akkor most az Igazságügyi 

bizottság módosító javaslatáról szavazunk, amely szerepel a háttéranyagban. Ezt a 
módosító javaslatot a kormány és az előterjesztő is támogatja. Kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy ki az, aki az Igazságügyi bizottság módosító javaslatával 
egyetért. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 25 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, és 
7 tartózkodás mellett elfogadta a módosító javaslatot és támogatta azt. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról szavazunk. 
Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki az összegző jelentés és az összegző 
módosító javaslat elfogadását támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 27 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 7 tartózkodás 
mellett elfogadta a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot. 

Bizottsági előadónak Galambos Dénes képviselőtársunkat javasolom. Kérem, 
hogy kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) Ki van ellene? (Nincs jelzés.) Ki 
tartózkodott? (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy egyhangúlag Galambos Dénes 
képviselő urat bizottsági előadónak jelöltük. 

Szeretném közbevetőleg jelezni, hogy Balla György képviselőtársunkat az 
ülésen Dunai Mónika képviselő asszony helyettesíti. 

Kérdezem a bizottság kisebbségben maradt tagjait, hogy kívánnak-e kisebbségi 
előadót állítani. (Jelzésre:) Nem kívánnak, mondja Bárándy alelnök úr. A többi 
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ellenzéki… (Közbeszólások a Jobbik soraiból: Mi támogattuk.) Ti támogattátok, jó. 
Köszönöm szépen. 

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! Amennyiben senkinek egyéb felszólalási szándéka nincs, 
akkor a mai munkát megköszönve berekesztem az ülést. További szép napot! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 48 perc)  

 

 

Hende Csaba 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Nánásiné Czapári Judit és Baloghné Hegedűs Éva 


