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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 49 perc) 

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

HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó estét 
kívánok, hölgyeim és uraim! Az ülést megnyitom. Helyettesítési rendünk a 
következőképpen néz ki: dr. Varga Lászlót dr. Szakács László, Balla Györgyöt Farkas 
Flórián, Bóna Zoltánt B. Nagy László, Budai Gyulát Mátrai Márta, Kerényi Jánost 
Vécsey László, Ovádi Pétert Horváth László, Nyitrai Zsoltot Nagy Csaba, Demeter 
Mártát Keresztes László Lóránt, Aradszki Andrást Vejkey Imre, Hiszékeny Dezsőt 
Bangóné Borbély Ildikó helyettesíti. Ennek alapján megállapítom, hogy ülésünk 
határozatképes. 

Kérem, hogy a mai napirendünkről, melyet kiküldtünk, szavazni 
szíveskedjenek! Ki az, aki elfogadja a kiküldött napirendet? (Szavazás.) 

A Törvényalkotási bizottság a mai ülésének napirendjét 27 egyhangú igen 
szavazattal elfogadta. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó 
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosításáról 
szóló T/16565. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita) 

Soron következik az 1. napirendi pont: a T/16565. számú, a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és 
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat. Részletes vitát folytatunk, kivételes eljárás keretében. Az elfogadott 
kivételességi javaslat száma T/16565/1. Az összevont vitára az Országgyűlés holnapi 
ülésnapján kerül sor. Előterjesztő az Innovációs és Technológiai Minisztérium. 
Képviseletében köszöntöm Schanda Tamás miniszterhelyettes-államtitkár urat. 
Tájékoztatom önöket, hogy sem képviselői módosító javaslat, sem TAB saját 
módosítási szándék nem érkezett. 

Ezek után a vitát megnyitom. Ki kíván hozzászólni? (Jelzésre:) Keresztes László 
Lóránt, parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatal 

DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Egy indoklást szeretnék kérni, mert viszonylag 
semmitmondó és sablonos az indoklása ennek a javaslatnak. Egy indoklást szeretnék 
kérni, mert amit én látok ebben a javaslatban, illetve amit mi látunk, az nagyjából arról 
szól, hogy a vagyonkezelő alapítványok esetében azt a kitételt, hogy a jogi személy 
érdekében köteles eljárni a vezető tisztségviselő, gyakorlatilag kilúgozza, kiüresíti, és 
semmilyen módon tartalmi szempontból a későbbiekben nem lehet vizsgálni, kizárólag 
formai szempontból, hogy az alapítvány, a jogi személy érdekében járt-e el a szereplő.  

Ez lefordítva nekünk azt üzeni, hogy a vagyonkezelő alapítványok esetében a 
kurátorok tevékenységét a későbbiek tekintetében tartalmilag nem lehet vizsgálni. 
Magyarul, mentesítené az önök által hatalmas közvagyonnal megtömött alapítványok 
kuratóriumainak önök által kinevezett tagjait a jogi személy érdekében, illetve a jogi 
személy érdekével ellentétesen tett cselekmény esetében. Tehát mi ezt érzékeljük 
ebben a javaslatban. Nem látunk más indokot, ezért szeretném, ha államtitkár úr 
szóban kiegészítené, hogy mi a szándékuk ezzel a javaslattal. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándék van-e? (Nincs jelzés.) 
Nincsen, ezért a vitát lezárom, és megkérdezem államtitkár urat, hogy kíván-e reagálni. 
(Jelzésre:) Igen, úgy látom, kíván. Parancsoljon! 

 
SCHANDA TAMÁS JÁNOS államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Nagyon szépen köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
Engedjék meg, hogy gyorsan reagáljak Keresztes frakcióvezető úr kérdésére. Azt 
mindenképpen jeleznem kell, hogy az előttünk fekvő javaslat semmifajta módosítást 
nem eszközöl a kuratóriumok kapcsán, tehát a kuratóriumok tagjaira és jogállására 
nem vonatkozik ez a szabályozási javaslat. Tehát a képviselő úr kérdésében 
megfogalmazott állítás semmilyen esetben nem lehet igaz, ez nem csökkenti a 
kuratóriumok felelősségét.  

A javaslatnak világos és egyértelmű célja van: azt szeretnénk, hogy a magyar 
fiatalok a jövő nyertesei legyenek. Ehhez jobb felsőoktatási intézményeket szeretnénk, 
erről szól az egész modellváltási folyamat, és ez az előttünk fekvő javaslat megteremti 
annak a lehetőségét is, hogy a magáncégek is - itt magáncégekről van szó, nem állami 
cégekről - támogathassák a magyar fiatalok jövőjét a közérdekű vagyonkezelő 
alapítványokon keresztül, az ő ezekhez a közfeladatokhoz való csatlakozásukat könnyíti 
meg, és bontja le a bürokratikus akadályokat. Tehát a szabályozás, mondom még 
egyszer, azt teszi lehetővé, hogy a magánszereplők is a lehető leghatékonyabban hozzá 
tudjanak járulni a közfeladatok ellátásához. Bízunk benne, hogy minél több ilyen 
magánszereplő lesz, aki ilyen módon is felelősséget érez és felelősséget visel a közös 
dolgainkért. Köszönöm a szót, elnök úr, remélem, hogy ezzel megmagyaráztam 
képviselő úr számára is az előttünk fekvő javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Most szavazni fogunk az összegző 

jelentésről. Kérem, hogy szíveskedjenek szavazatukat leadni! (Szavazás.) 
A bizottság az összegző jelentést 23 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében, 

2 tartózkodás mellett elfogadta. 
Bizottsági előadónak javaslom B. Nagy László képviselőtársunkat kijelölni. 

(Szavazás.) Köszönöm szépen. Látható többség. Kisebbségi előadót az ellenzék nem 
kíván állítani. 

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! Miután napirendi pontjaink végére értünk, a mai ülést 
berekesztem. A viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 56 perc) 

  Hende Csaba 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető:  Baloghné Hegedűs Éva 


