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Napirendi javaslat  

 

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/6569. szám)  
(Dr. Bárándy Gergely (MSZP), dr. Lukács László György (Jobbik), Schmuck 
Erzsébet (LMP), dr. Völner Pál (Fidesz), dr. Vejkey Imre (KDNP) képviselők 
önálló indítványa)  
(Részletes vita)  
(Házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel)  
(Megjegyzés: Az elfogadott határozati házszabálytól való eltérésre irányuló 
javaslat száma: T/6569/1.)  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Hende Csaba (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Tuzson Bence (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
B. Nagy László (Fidesz)  
Bóna Zoltán (Fidesz)  
Dunai Mónika (Fidesz)  
Dr. Galambos Dénes (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Horváth László (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Nyitrai Zsolt (Fidesz)  
Dr. Pesti Imre (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz)  
Dr. Salacz László (Fidesz)  
Dr. Selmeczi Gabriella (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)  
Hiszékeny Dezső (MSZP)  
Kiss László (MSZP)  
Dr. Tóth Bertalan (MSZP)  
Tukacs István (MSZP)  
Apáti István (Jobbik)  
Dr. Lukács László György (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Szilágyi György (Jobbik)  
Fodor Gábor (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Balla György (Fidesz) Hende Csabának (Fidesz)   
Dr. Rubovszky György (KDNP) dr. Vejkey Imrének (KDNP)  
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A bizottság titkársága részéről  

Dr. Tóth Zita 
Dr. Magyar Zsóka 
Babos Tímea  

 
 
Meghívottak 

Hozzászólók  
 
Dr. Vízkelety Mariann államtitkár (Igazságügyi Minisztérium)  
Dr. Völner Pál előterjesztő (Fidesz)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 50 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm a képviselőtársaimat. A bizottsági ülést megnyitom. A helyettesítési 
rendet szeretném ismertetni: Vejkey Imre képviselőtársunk Rubovszky Györgyöt, 
Hende Csaba alelnök úr pedig Balla György alelnök urat helyettesíti. Ezzel együtt az 
ülés határozatképes. 

A napirendi javaslatot a képviselőtársaim kézhez kapták. Kérem, most erről 
szavazzunk! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az előterjesztett napirendi javaslatot 29 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta.  

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosításáról szóló 
T/6569. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita) 

Ennek megfelelően soron következik az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 
módosításáról szóló T/6569. számú törvényjavaslat ötpárti előterjesztéssel.  

A kormány képviseletében köszöntöm az államtitkár asszonyt. Az 
előterjesztőket közösen fogja Bárándy Gergely képviselőtársunk és Völner Pál 
képviselő úr képviselni, de természetesen bármelyik más frakció képviselőjének 
lehetősége van előterjesztőként megszólalni. Technikailag úgy találtuk a 
legegyszerűbbnek, ha az előterjesztők közül a legnagyobb kormánypárt és a 
legnagyobb ellenzéki párt egy-egy képviselője képviseli az előterjesztést. 

A házszabálytól eltérés szabályai szerint járunk el, ennek megfelelően először 
az előterjesztőknek adom meg a szót. Völner Pál képviselő úr, parancsoljon! (Dr. 
Völner Pál mikrofonja nem működik.) Ha lehet, akkor adjuk meg államtitkár úrnak a 
szót.  

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. VÖLNER PÁL (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen, most már van 
hangosítás. Köszönöm, elnök úr.  

Látható, hogy egy ötpárti egyeztetéssel született előterjesztésről van szó, 
úgyhogy a részleteit nem taglalnám. A lényege az, hogy az olyan esetekben, mint ami 
most a Budapesti Ügyvédi Kamaránál kialakult, legyen egy olyan jogszabálykeret, 
amely mentén az átmeneti időszakokban is biztonságosan el tudja a kamara mint 
köztestület látni a feladatait, és úgy, hogy maga a kamarai autonómia nem sérül. 
Természetesen ha bármilyen észrevétel vagy kérdés van, akkor részletesebben is 
ismertetem az előterjesztést. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Szintén az előterjesztők képviseletében Bárándy alelnök 

úrnak adom meg a szót. Parancsoljon! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke, előterjesztő: 

Köszönöm szépen, elnök úr. Képviselőtársam előterjesztéséhez csak annyi 
kiegészítést fűznék, hogy én annak örülök, hogy itt egy szakmailag letisztult és 
szakmai konszenzust élvező javaslatot tudunk előterjeszteni, ami nem csupán az öt 
párt egyetértését bírja, hanem a Magyar Ügyvédi Kamara elnökének a szakmai 
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egyetértését is. Úgyhogy én kérem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy támogatni 
szíveskedjenek. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A kormány képviseletében Vízkelety államtitkár 

asszonynak adom meg a szót. Parancsoljon! 
 
DR. VÍZKELETY MARIANN államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Annyit szeretnék csak egy mondatban szólni, hogy 
az előterjesztést a kormány nem tárgyalta, viszont az igazságügyi tárca támogatja. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Kíván-e valaki felszólalni? 

(Nincs jelzés.) Miután felszólalót nem látok, ezért a vitát lezárom. Összegző jelentést 
kell a bizottságnak elfogadnia. Kérem képviselőtársaimat, szavazzunk arról, hogy ki 
az, aki az összegző jelentést támogatja. Az előterjesztő, illetve az igazságügyi tárca 
támogatja. (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy az összegző jelentést a bizottság 32 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta.  

Bizottsági előadónak Tuzson Bence alelnök urat javasolom. Kérem, hogy 
kézfelemeléssel szavazzunk az ő személyéről! (Szavazás.) Köszönöm.  

A bizottság őt egyhangúlag bizottsági előadónak kijelölte. 

Az ülés berekesztése 

Ezzel a vita és a napirendi pontunk végére értünk. Az ülést berekesztem. 
Köszönöm.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 55 perc) 

 

 

 

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Nánásiné Czapári Judit  
 


