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Napirendi javaslat  
 

1. Az Állami Számvevőszék a Nemzeti Civil Alapprogram működésének-
támogatásának hatásáról, figyelemmel a társadalmi és civil kapcsolatok 
fejlődésére, egyes kiemelt fontosságú közhasznú feladatok hatékonyabb 
ellátására (1127. szám) címmel 2011 decemberében benyújtott jelentésének 
megvitatása  
Előadó:  
Horváth Balázs igazgatóhelyettes, Állami Számvevőszék 

 

2. A Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa tagjainak bemutatkozása  
 

3. A Nemzetiségek Napjáról szóló határozati javaslat (H/6265. szám)  
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)1  
(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

4. A gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásához kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6577. szám)  
(Általános vita)  

 

5. Az Országgyűlésről szóló törvényjavaslat (T/6391. szám)  
(Lázár János, Gulyás Gergely (Fidesz), Harrach Péter (KDNP) és dr. Szűcs Lajos 
(Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

 

6. A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 
46/1994.(IX.30.) OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat 
(H/6392. szám)  
(Lázár János, Gulyás Gergely (Fidesz), Harrach Péter (KDNP) és dr. Szűcs Lajos 
(Fidesz) képviselők önálló indítványa  
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)2 
 

7. Egyebek 

 

 

                                           
1 Amennyiben kapcsolódó módosító javaslatok benyújtásra kerülnek! 
2 Amennyiben a kiegészítő ajánlás elkészül! 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Lukács Tamás (KDNP), a bizottság elnöke  
 
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Csöbör Katalin (Fidesz)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz)  
Kővári János (Fidesz)  
Wittner Mária (Fidesz)  
Harrach Péter (KDNP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)  
Zagyva György Gyula (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Berényi László (Fidesz) dr. Lukács Tamásnak (KDNP)  
Demeter Zoltán (Fidesz) Csöbör Katalinnak (Fidesz)  
Ékes Ilona (Fidesz) Kőszegi Zoltánnak (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz) Harrach Péternek (KDNP)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz) megérkezéséig Wittner Máriának (Fidesz)  
Kubatov Gábor (Fidesz) Kővári Jánosnak (Fidesz)  
Varga László (KDNP) dr. Gulyás Gergelynek (Fidesz)  
Kulcsár Gergely (Jobbik) dr. Gaudi-Nagy Tamásnak (Jobbik)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Horváth Balázs igazgatóhelyettes (Állami Számvevőszék)  
Dr. Csizmadia László elnök (Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa)  
Csűrös András Jakab tag (Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa)  
Heizler Norbert László tag (Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa)  
Jakabné Jakab Katalin tag (Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa)  
Dr. Sebők László tag (Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa)  
Dr. Salgó László Péter főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 
 

Megjelent 
 
Dr. Ványai László Levente osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Apró Antal Zoltán, a civil oldal soros elnöke (Nonprofit Humán Szolgáltatók 
Országos Szövetsége 
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 47 perc)  

Elnöki bevezető  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
napot kívánok! Megállapítom, hogy a bizottság még nem határozatképes. Az előző éjszakai 
műszak után többen is jelezték, hogy késni fognak. Van olyan képviselő, aki éjjel 2-ig volt 
bent a parlamentben és most is onnan fog jönni. Mindezért a jelen lévők megértését és 
elnézését kérem. Egyébként a bizottság a helyettesítésekkel együtt tanácskozóképes, és 
amikor majd kiegészülünk, akkor fogunk a napirendi pontokról dönteni.  

Tisztelettel köszöntöm a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának tagjait. A mai 
ülésünk célja az, hogy megismerjük egymást és megpróbáljuk kialakítani azokat a 
munkakereteket, amelyek mentén a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa részben a 
jogalkotásban, részben pedig az új törvény hatályosulásával az új civil világ kialakítását 
hatékonyan tudja elvégezni és megvizsgáljuk, hogy a bizottság ebben adott esetben milyen 
segítséget tud adni.  

Szeretettel köszöntöm Horváth Balázs igazgatóhelyettes urat és munkatársát az Állami 
Számvevőszéktől. Arra kérem igazgatóhelyettes urat, beszéljen arról, hogy a korábbi Civil 
Alap pénzosztása az Állami Számvevőszék szempontjából hogyan zajlott, annak milyen 
tanulságai vannak. Idézem a görög mondást: kétszer nem léphetsz ugyanabba a mederbe, 
mégpedig azért, hogy a most felállt tanács ugyanazokat a hibákat ne kövesse el. Ez a 
megbeszélésünk elsődleges célja.  

Azzal kezdjük a tanácskozást, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának a 
megjelent tagjai két-három mondatban bemutatkoznak, majd utána megkérem az Állami 
Számvevőszék igazgatóhelyettesét, hogy beszéljen a jelentésről, amelyet a bizottság tagjainak 
kiosztottunk. A jelentésnek most nem arról a részéről beszélünk, amely a jogszabályi 
hiányosságokat, a jogi rendezetlenségeket taglalja. A törvényalkotó az ott felvetett kérdéseket 
a törvényalkotás során már figyelembe vette és ezek rendezettek lettek. Most inkább a jövőről 
essék szó, arról, hogy milyen munkakapcsolatot tudunk kialakítani, valamint hogy milyen 
kontrollingot tud kialakítani az Állami Számvevőszék annak érdekében, hogy a törvény által 
kitűzött célok minél hatékonyabban tudjanak megvalósulni.  

Azt kérem, hogy most a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának a tagjai egy-két 
mondatban mutatkozzanak be.  

A Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa tagjainak bemutatkozása 

DR. CSIZMADIA LÁSZLÓ elnök (Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa): 
Csizmadia László vagyok. A miniszter úr nevezett ki a Nemzeti Együttműködési Alap 
Tanácsa elnökének. Bizonyos múltam és tapasztalatom már van az alap működtetésében, 
ugyanis több mint egy évet töltöttem el a Nemzeti Civil Alapnál, ahol részese voltam annak a 
vizsgálatnak is, amit az Állami Számvevőszék és a KEHI produkált számunkra. Ez olyan 
tanulságokat vetett fel, amit a tanács és a kollégiumok az elkövetkezendő munkájukban 
nagyon jól fognak tudni hasznosítani.  

Világos a feladatunk, nem akarjuk túlragozni. Gyakorlatilag meg kell valósítanunk a 
szervezetben a tisztaságot, az átláthatóságot és a hatékonyságot. Minden erőnkkel erre fogunk 
törekedni, hiszen jól látható módon nem azért jöttek az emberek se a kollégiumba, se a 
tanácsba, hogy különböző jelentős anyagi javakért dolgozzanak, hanem egész egyszerűen 
elfogadták azt, hogy van egy komoly célja a nemzetnek, a munka társadalma, és ehhez egy 
hozzáadott érték lehet az önkéntes munka.  

Köszönöm szépen. Bemutatkozásként ennyit kívántam elmondani.  
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JAKABNÉ JAKAB KATALIN tag (Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa): Nagy 
szeretettel üdvözlök mindenkit. Jakabné Jakab Katalinnak hívnak, Egerből jöttem, ahol orosz, 
német, történelem szakos tanár és idegenvezető vagyok. Én vagyok a város legnagyobb civil 
szervezetének, a Cukorbetegek Egyesületének az elnöke. Az egyesület 12 éve alakult és ma 
500 fővel működik. Taglétszámát tekintve országosan is ez a legnagyobb diabétesz egyesület, 
amelynek a jelszava: jókedv és derű, mert úgy gondoljuk, hogy a mosoly és a nevetés gyógyít. 
Most az egyik szemünk sír, a másik meg nevet. Nevet az egyik, mert nagyon nagy 
megtiszteltetés, hogy ebben a tanácsban dolgozhatom – köszönöm szépen a bizottság bizalmát 
–, a másik szemünk viszont sír, mert még nem tudjuk, hogy lesz tovább, tanácstalanok 
vagyunk a tekintetben, hogy az egyesület működését a továbbiakban miből fogjuk 
finanszírozni, de biztos vagyok benne, hogy közösen ki tudunk találni valamit arra, hogy azok 
az egyesületek, amelyeknek a vezetői itt ülnek és dolgoznak, ne kerüljenek hátrányos 
helyzetbe. Hét éve tagja vagyok az Egri Civil Kerekasztalnak, ahol a szociális, egészségügyi 
és karitatív szekciót vezetem. Ez a kerekasztal legnagyobb szekciója, amely 25 egyesülettel 
működik. Április 19-én lesz Egerben a civil fórum – ennek a szervezésében évek óta részt 
veszek –, amelyen több mint száz egyesület vesz részt. Szeptember 21-23-án Eger ünnepére 
készülünk, ez az egyik legnagyobb civil rendezvény, amelyre szeretettel várjuk 
valamennyiüket. Köszönöm szépen.  

 
HEIZLER NORBERT LÁSZLÓ tag (Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa): 

Üdvözlöm önöket. Heizler Norbert építőmérnök vagyok, egy ifjúsági szervezet vezetője. Ezen 
kívül több civil szervezetben is pozícióban vagyok, több helyen pedig, ahol nem vagyok 
pozícióban, megpróbálom segíteni az adott szervezetek működését, minél tartalmasabb és 
érdekesebb programok megszervezését és az azokhoz szükséges anyagi és erkölcsi források 
megteremtését. Nagyon szépen köszönöm a bizottság megelőlegezett bizalmát, igyekszem 
méltó lenni rá.  

 
DR. SEBŐK LÁSZLÓ tag (Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa): Sebők László 

vagyok Somogyországból, Kaposvárról, a Somogy Megyei és Kaposvári Civil Szervezetek 
Szövetségének az elnöke, valamint tavaly nyár óta egy vidékfejlesztési Leader 
munkaszervezet vezetője. Hosszú ideig klasszikus civil munkával és közösségépítéssel 
foglalkoztam. Szakmám szerint jogász és magyarvédő vagyok. Az elmúlt másfél-két évben 
nagyon sokszor hallottuk a globalistáktól, hogy mindennek az alapja a sajtószabadság, a mi 
meggyőződésünk szerint viszont mindennek az alapja az igazság. Ezt próbáljuk érvényesíteni 
minden szinten. Ha pedig céljaink szerint eljutunk a magyar igazságig – erre törekszünk –, 
akkor azt hiszem, hogy a feladatunkat teljesítjük. Köszönöm.  

 
CSŰRÖS ANDRÁS JAKAB tag (Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa): Szeretettel 

köszöntöm a bizottságot. Csúrös András vagyok, a foglalkozásomat tekintve református 
lelkipásztor, és emellett történészként próbálom kutatni a tanács másik tagja által felvázolt 
lehetőségeket. Jelenleg a Károli Egyetem Hittudományi Kar doktori iskoláján vagyok végzős 
hallgató, a XX. századi magyar egyháztörténettel foglalkozom. Szolgáltam az Árpád-kori 
templommal rendelkező Ócsán, aztán Kecskeméten, jelenleg pedig Buda-Hegyvidéken 
szolgálok lelkipásztorként. Nagyrészt az ifjúsággal foglalkozom, viszem őket vidékre és a 
határon túlra, hogy egy kicsit szélesedjék a látókörük és a nemzetképük.  

A civil szférában rengeteg helyen vagyok aktív tag, illetve tisztségviselő; ezzel most 
hadd ne untassam a tisztelt bizottság tagjait. Az előző ciklusban a Nemzeti Civil Alapprogram 
közép-magyarországi régiójának a kollégiumában voltam alelnök, így láthattam a másik oldalt 
is. Én is hadd köszönjem meg a tisztelt bizottságnak, hogy megbízott azzal, hogy a tanács 
tagja legyek, és a majdnem egyhangú választással arra ösztönöznek, hogy valóban jól 
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képviseljem majd a civil ügyeket. Köszönöm szépen, és a bizottság többi tagjával együtt 
várjuk a visszajelzéseket, hogy merre induljunk el.  

 
ELNÖK: A bizottság közben a helyettesítésekkel együtt határozatképessé vált. 

Bejelentem, hogy Berényi Lászlót Lukács Tamás, Demeter Zoltánt Csöbör Katalin, Ékes 
Ilonát Kőszegi Zoltán, Gajda Róbertet Harrach Péter, Kubatov Gábort Kővári János, Varga 
Lászlót Gulyás Gergely, Kulcsár Gergelyt pedig Gaudi-Nagy Tamás helyettesíti.  

A napirend elfogadása 

A Nemzetiségek Napjáról szóló határozati javaslathoz nem érkezett kapcsolódó 
módosító javaslat, így ez a napirendi pont okafogyottá vált.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy az előzetesen kiküldött napirendi javaslatot ki 
fogadja el. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság a mai ülés napirendjét 16 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadta.  

Az Állami Számvevőszék a Nemzeti Civil Alapprogram működésének-támogatásának 
hatásáról, figyelemmel a társadalmi és civil kapcsolatok fejlődésére, egyes kiemelt 
fontosságú közhasznú feladatok hatékonyabb ellátására (1127. szám) címmel 2011 
decemberében benyújtott jelentésének megvitatása   
Előadó:   
Horváth Balázs igazgatóhelyettes, Állami Számvevőszék 

Most pedig megadom a szót Horváth Balázs igazgatóhelyettes úrnak.  

Horváth Balázs igazgatóhelyettes (Állami Számvevőszék) tájékoztatója 

HORVÁTH BALÁZS igazgatóhelyettes (Állami Számvevőszék): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Elöljáróban szeretném az ÁSZ-stratégiában meghatározott küldetésünket 
ismertetni, amely úgy szól, hogy az Állami Számvevőszék értékteremtő ellenőrzéseivel 
kívánja előmozdítani a közpénzügyek átláthatóságát, és kíván hozzájárulni a jó 
kormányzáshoz.  

A stratégiai céljainkkal összhangban teljesült az elmúlt év végén a Nemzeti Civil 
Alapprogram működésének-támogatásának hatásáról készült jelentésünk, mert ezt a stratégiai 
küldetést teljesíti. A jelentésünk legfőbb üzenete, hogy a Nemzeti Civil Alapprogram 
szabályozási és intézményrendszere, támogatásainak elosztása és felhasználásának kontrollja 
nem biztosította a társadalmi és civil kapcsolatok eredményes fejlődését, és véleményünk 
szerint nem járult hozzá a hatékonyabb állami és önkormányzati közfeladatok ellátásához.  

Miért fontos ennek a hangsúlyozása? Azért, mert a Nemzeti Civil Alapprogramról 
szóló törvény ennek jegyében jött létre, tehát nyugodtan megállapíthatjuk, hogy az Állami 
Számvevőszék tapasztalata alapján teljesen időszerű volt az egyesülésekről és közhasznú 
szervezetekről szóló törvény megalkotása. Úgy gondoljuk, hogy azokkal a tapasztalatokkal, 
amelyek a rendszerhibákra mutattak rá, a jelentés készítésének szakaszában hozzájárultunk 
ahhoz, hogy egy előremutató szabályozás határozza meg a civil szervezetek működésének és 
támogatási rendszerének a szabályait. Nagyon röviden szeretnék ezekről a rendszerhibákról 
szólni, mert így érthető meg az a javaslat, amelyet a jelentésünkben megfogalmaztunk.  

A Civil Tanács kidolgozott egy stratégiát a támogatási rendszer hatékonyabb 
működésére és ellenőrzésére, de a jelentés egyértelműen rögzíti, a stratégia legfontosabb célja 
az, hogy a teljesítménymutatók alapján a szakmai tevékenység, a közpénz értékelvű 
felhasználása nyomon követhető legyen, de ehhez az indikátorokat nem határozta meg. 
Minden közpénznél nagyon fontos, hogy monitoringozva legyen a támogatás szabályszerű és 
eredményes felhasználása. Ez a monitoring annak ellenére, hogy az Állami Számvevőszék 
már a 2006-os jelentésében szorgalmazta, a jogelőd Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
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hatáskörében 2007. március 31-ei határidővel nem készült el. A tanács ezt pótolni kívánta, de 
hozzáteszem, hogy ehhez szükséges volt az új törvényi alap is.  

Nagyon fontos – a jelentésben külön hangsúllyal szerepeltetjük –, hogy olyan 
értékelési, bírálati rendszert alakítottak ki, amely sem az egységességet, sem az értékelvűséget 
nem közvetítette. Hiába volt benne a törvényben, hogy a hosszabb távú projektek 
finanszírozásával, az önrész támogatásával és a visszatérítendő támogatás lehetőségével kell 
megoldani a célokat, erre a Nemzeti Civil Alapprogram kétéves működésének időszakában 
nem biztosítottak lehetőséget. A támogatások útját – hangsúlyozom: a teljes útját, tehát a 
pályázati kiírásoktól egészen az engedélyezés, a végső felhasználás teljes folyamatában – 
vizsgáltuk, és azt kellett megállapítanunk, hogy szabályozási és ellenőrzési hiányosságok 
miatt nem voltak meg a szabályszerű elszámolás és a hatékony ellenőrzés garanciális 
feltételei. Hogyan lehet egy közpénz értékelvűségét megállapítani – azt, hogy a cél és az 
eredményesség jegyében történik a felhasználása –, ha nincsenek meg a hatékonysági, 
szakmai, értékelési szempontok?  

Ezek a rendszerhibák érlelték meg a változást. Nem véletlen az, hogy az Állami 
Számvevőszék súlyos szabálytalanságokkal találkozott. Annál a harminc civil szervezetnél, 
ahol a támogatások felhasználását a helyszínen ellenőriztük, összességében közel 20 millió 
forint olyan támogatás-felhasználást állapítottunk meg, ami nem felelt meg a szabályszerűség 
követelményeinek. Körülbelül az összeg fele úgy került elszámolásra, hogy a szerződésben 
meghatározott támogatási cél nem volt dokumentált. Mintegy 6 millió forint elszámolása nem 
felelt meg a számviteli törvénynek vagy az áfatörvénynek. A fennmaradó hányadnál pedig azt 
kellett rögzítenünk, hogy a céltól vagy a szerződéstől eltérően került felhasználásra. Az 
összeg nagyságrendje nem kellő mutató. Sokkal beszédesebbek a számok az ellenőrzött 
támogatásra vetítve, ugyanis a helyszínen ellenőrzött támogatás összegére vetítve az derült ki, 
hogy a támogatás közel 17 százaléka minősült szabálytalannak, a kezelőszervi dokumentáció 
alapján pedig a 11 százaléka.  

Megállapítottuk például, hogy a Magyarok Közösségépítő Egyesülete minden évben 
részesült működési és szakmai támogatásban, és az állami támogatását teljes egészében a 
Nemzeti Civil Alapprogramból nyerte el. Ennél a szervezetnél nemcsak a szabálytalan 
felhasználás derült ki, hanem a pénzfelhasználás büntetőjogi felelőssége is. Ezt a 
megállapításunkat jeleztük az ügyészségnek, és jelenleg büntetőeljárás van folyamatban az 
egyesület elnöke ellen.  

Mi az ellenőrzésünk hozadéka? Nagyon jó az, amikor egy törvényalkotási szakaszban 
tud az Állami Számvevőszék olyan tapasztalatokról beszámolni, amelyek egyértelművé teszik 
a támogatási rendszer intézményi és szabályozási rendjének a korszerű alapokra helyezését. 
Ahogy elnök úr jelezte, az Állami Számvevőszék örömmel konstatálta, hogy a jogalkotás 
szakaszában az új civil törvényt előkészítő Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
szigorította a közhasznú minősítés feltételeit, előírta a számviteli beszámoló letétbe 
helyezését, rendelkezett a hosszabb távú projektek támogatásáról, a visszatérítendő támogatás 
nyújtásáról, valamint a korábbi közhasznúsági törvénnyel ellentétben engedélyezte, hogy a 
civil szervezetek indokolt esetben hitelt vegyenek fel a várható állami támogatás terhére. Úgy 
gondoljuk, azért is nagyon jó, hogy a bizottság napirendre tűzte a jelentésünket, mert a 
törvény alapvetően keretet ad, és a végrehajtási rendeletek lesznek az eszközei annak, hogy az 
átláthatóság, az elszámoltathatóság, valamint az ellenőrizhetőség garanciális követelményei 
érvényesüljenek a jövőben a támogatási politikában.  

Befejezésül: a jelentés azokat a hozadékokat nem tartalmazza intézkedési javaslatként, 
amelyeket a civil törvény tartalmaz. Nagy örömmel vettük, hogy az Országgyűlés az új 
törvény megalkotásával valóban minőségi lépést tett annak érdekében, hogy a számvevőszéki 
jelentésben jelzett hibák megszűnjenek. Külön öröm számomra, hogy jelen van az ülésen a 
Nemzeti Civil Tanács helyébe lépő Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa, mert úgy 
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gondoljuk, hogy azoknak a követelményeknek a kulcsa, amelyek a jövőben az állami és a 
társadalmi feladatok közötti ésszerűsítést meg fogják valósítani, a Nemzeti Civil Tanács 
helyébe lépő Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa, mert minden szabályozásbeli kérdést 
konkrét támogatási elvekben kell meghatározni, és nekik kell egy olyan feladatmegosztást, 
támogatási rendszert meghatározni, amely a tapasztalatok nyomán nem csökkenti a civil 
szféra támogatását, hanem növeli, hiszen a közhasznú feladatok ellátása támogatásra méltó. 
Szeretnék kiemelni a jelentésből egy fontos adatot, amely arra utal, hogy az általunk vizsgált 
civil szervezeteknél átlagosan 52,8 százalék volt az államháztartási támogatás forrásbeli 
részaránya, és minden ötödik forint az alapprogram fejezeti kezelésű előirányzatából 
származott. Pótolni kell a stratégiában meghatározott feladatok teljesítését, azaz akkor lehet jó 
támogatási rendszert működtetni, ha megvalósul a támogatások hasznosulásának nyomon 
követése, és a monitoring által biztosított az értékelvű felhasználása. Természetesen javaslatot 
tettünk azoknak a közpénzeknek a visszafizetésére, amelyek nem a célnak és szabályoknak 
megfelelően kerültek felhasználásra. Azon ars poetica mentén, amelyet ellenőrzési 
hatáskörben követünk, azt kívánjuk, hogy a jelentésünk nyomán teljesüljön az az elv, hogy 
minden ellenőrzés annyit ér, amennyi hasznosul belőle. Nagyon szépen köszönöm a 
lehetőséget.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a jelentés nagyon tömör, de iránymutató összegzését. 

Most a bizottság tagjai tehetik fel kérdéseiket és mondhatják el az észrevételeiket. 
Mindenkitől arra is kérnék javaslatot, hogy a jövőben a hatáskörök és illetékességek teljes 
tiszteletben tartása mellett milyen együttműködési formákat tudunk elképzelni részben az 
ÁSZ, részben pedig a civil szféra képviselőivel annak érdekében, hogy az új törvény által 
kitűzött célok hatályosuljanak, hogy megvalósuljanak azok a célok, amiket a törvényalkotó 
elképzelt. Először Kővári János képviselő úrnak adom meg a szót.  

Hozzászólások, reflexiók 

KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Súlyos megállapításokat tett az 
Állami Számvevőszék az NCA működésével kapcsolatban. Ez azért nagyon fontos, mert most 
már a jövőről is beszélünk, a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsáról, amelynek fontos 
hivatása, küldetése lenne az ország építésében. Jómagam már 22 éve dolgozom civil 
szervezetben, és ez a 22 év kellő tapasztalatot adott ahhoz, hogy lássam sok-sok szervezet 
működését, és a civil törvény előkészítésében is részt vettem a bizottság részéről. A 
Magyarországon bejegyzett 60 ezernél is több szervezet arra hivatott és jó esetben arra jött 
létre, hogy megindítsa a valódi polgárosodást, azaz egy olyan világot, ahol nem az államtól 
függnek az emberek, hanem a saját sarkukra állnak és megpróbálják megoldani az adott 
célcsoport számára fontos feladatokat, nem azt várják, hogy milyen állami támogatást lehet 
még megszerezni, és ahol az állam nem él vissza azzal, hogy a pénzt adja, s nemcsak úgy, 
hogy nem átlátható módon finanszíroz, mint amire az imént hallottunk példákat is. Az 
államnak úgy is kell gondoskodnia erről a folyamatról, hogy átlátható, világos célrendszert 
fogalmaz meg. Ahogy igazgatóhelyettes úr elmondta, eddig ez is hiányzott.  

A leendő tanács figyelmébe ajánlom, hogy első lépésként a célokat kell meghatározni. 
Nagyon szeretném hallani a tanács tagjaitól az erre vonatkozó elképzeléseiket, különösen 
elnök úrét, aki immár egy másféléves tapasztalattal is rendelkezik. Ha jól értettem, ez alatt a 
másfél év alatt is komoly problémák merültek fel. Szükség lenne egy önkritikus beszámolóra 
azért, hogy többet ne mondják azt, remélik, hogy a tanács tagjaként nem kerülnek hátrányba 
azért, mert a szervezetük nem kap támogatást a tanácstól. De lehet, hogy félreértettem azt, 
amit mondani tetszett. Aki a tanács tagja lesz, annak tudnia kell, hogy a szervezete nem 
részesülhet támogatásban – legalábbis ilyen szabályokat kell kialakítani –, és semmilyen 
módon nem működhet közre abban, hogy olyan szervezet kapjon támogatást, amelyik nem az 
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előre lefektetett pontos céloknak és szabályoknak megfelelően pályázik. Ha nem így történik, 
akkor az egész szektornak árt a tanács, annak a szektornak, amelyik rendkívül sebezhető. 
Gondolom önök is ismerik Kákai László és mások tanulmányait, amelyekből világosan 
látszik, hogy az állami pénzektől rendkívül függő állapotban vannak a civil szervezetek, 
másrészt pedig a civil szektorba betüremkedtek olyan szervezetek, amelyek nem tartoznak 
oda. Sajnálatos módon ezek egy része a civil törvényben is bent maradt. Elsősorban azokra a 
közhasznú gazdasági társaságokra gondolok, amelyeknek a gazdasági társaságok között volna 
a helyük, illetve a közalapítványokra, amelyeknek szerintem már a létjogosultsága is 
megszűnt, mert az állam által létrehozott civil szervezet egy abszurdum. Biztosan önök is 
ismerik az erre vonatkozó adatokat és tudják, hogy ez a két típusú szervezet vitte el az állami 
támogatások mintegy 60-70 százalékát. Ez elképesztő! Ezen a húszéves gyakorlaton 
változtatni kell.  

A Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának elsősorban az lenne a feladata – ahogy 
az a törvényben is benne van –, hogy segítse a civil szervezetek minél önállóbbá válását. Nem 
az a cél, hogy függővé váljanak a Nemzeti Együttműködési Alaptól azzal, hogy a 
működésükhöz innen kérik a támogatást, mert ennek semmi értelme nincs, hanem az a cél, 
hogy képessé váljanak források mozgósítására a gazdasági szektorból adományként, valamint 
az állami szektorból pályázatokat legyenek képesek megírni és elszámolni, fel tudják mérni, 
hogy egyáltalán milyen pályázatra képesek, jól be tudják mutatni magukat és tudjanak jól 
kommunikálni. Erre egyébként a szervezetek döntő többsége alkalmatlan, ezért van az, hogy a 
civil szektorról általában csak negatív hírek jelennek meg. Amikor próbáltam a civil 
törvényben valamilyen rendet tenni a saját fejünkben is, akkor politikai körökben is, bárkihez 
mentem, mindenkinél a negatív tartományból indult a megítélés, nyilván azért, mert csak 
azokat a híreket hallják a szektorról, hogy hol milyen visszaélések történtek. Ebben nagyon 
nagy felelőssége lesz a Nemzeti Együttműködési Alapnak. Nagyon kérem, hogy ezt vegyék 
komolyan. Én a magam részéről számos alkalommal fogok utánajárni annak, hogy sikerült-e 
kialakítani a megfelelő elveket, és azon elvek és szabályok mentén történik-e a finanszírozás. 
Nagyon sokat ártunk az egész szektornak, sőt az országnak akkor, ha negatív hírek jelennek 
meg a civilekről.  

Rendkívül sommás az a kritika, hogy az NCA szabályozási és intézményrendszere, a 
támogatások elosztása és felhasználásának kontrollja nem biztosította a társadalmi és civil 
kapcsolatok eredményes fejlődését, nem mozdította elő az állami és önkormányzati 
közfeladatok hatékonyabb ellátását. Ez azt jelenti, hogy a törvény által kitűzött feladatot 
egyáltalán nem teljesítette. Ez nem mehet így tovább! Főleg azért nem, mert a források sajnos 
szűkültek. Akármennyit küzdöttem én magam is és mások is, addig jutottunk, ameddig, és ma 
már közel feleannyi pénzből kell gazdálkodni, mint eddig. Nem gondolom azt, hogy 
feltétlenül ez a baj, hanem az lenne a baj, ha ez nagyon szétaprózódna.  

Igazgatóhelyettes úr is utalt a visszatérítendő támogatásokra. Az új törvény szerint 
azon közhasznú szervezetek esetében, amelyeknek állami vagy önkormányzati feladatellátási 
szerződésük van, csak visszatérítendő támogatást nyújthatnak. Egyébként nagyon helyesen, 
mert a kettős finanszírozás megint csak rendkívül káros. Azok a szervezetek, amelyek így 
vagy úgy állami támogatásban részesülnek hol pályázaton keresztül, hol ellátási szolgáltatási 
szerződésen keresztül, hol meg csak úgy, semmiképpen ne részesüljenek a Nemzeti 
Együttműködési Alap támogatásának a vissza nem térítendő forrásaiból, mert akkor elszívják 
a levegőt azok elől a szervezetek elől, amelyek erre még nem képesek, de ezt szeretnék 
megvalósítani. Az volt a cél a civil törvény megfogalmazásánál is, hogy a Nemzeti 
Együttműködési Alap elsősorban azt segítse, hogy a szervezetek alkalmassá váljanak a 
közhasznú feladataik ellátására, és ne úgy alakítsák ki az életüket, hogy ebből éljenek.  

Igazgatóhelyettes úr a kollégiumok működésével kapcsolatban is komoly kritikákat 
fogalmazott meg. Szeretnénk látni – elnök úr talán majd határidőt is ad – a kollégiumok 
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működésének az elveit, és azt is, hogy ezeket milyen tevékenységi körök mentén osztják fel, 
hiszen a jelentés szerint a korábbi működés arra sem volt figyelemmel, hogy milyen 
tevékenységi köröket milyen mértékben támogat.  

Azt is fontosnak tartom, megint csak a jövő szempontjából, hogy a Nemzeti 
Együttműködési Alap Tanácsának, kollégiumának és belső szervezetének a működését is 
átláthatóbbá kell tenni. Ez a végrehajtási rendeletben nyilván benne lesz. Köszönjük szépen 
azokat a javaslatokat, amelyeket megfogalmaznak, és magam is azon leszek, hogy ezek minél 
szigorúbb elvek legyenek.  

Ami a bővülő feladatokat illeti: ezentúl a határon túli szervezetek támogatására is mód 
nyílik oly módon, hogy ha hazai szervezettel együtt pályáznak. Ez nagyon fontos 
nemzetpolitikai kérdés, viszont egy újabb kockázat akkor, ha nem jól lesz szabályozva ez a 
támogatási rendszer. Ne hozzuk abba a helyzetbe a határon túli magyarok szervezeteit, hogy 
nem megfelelő szabályozási rendszer mentén támogatjuk őket, és később az a szégyen érje 
őket, hogy vissza kell fizetniük a támogatást és még a nevüket is meghurcolják. Ez azért 
fontos, mert sokkal nehezebb lesz őket ellenőrizni, ugyanis ott mások az eszközeink, mint 
idehaza.  

Végül szeretném hangsúlyozni, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap nem politikai 
szervezet. A korábbiakhoz képest a politika bármennyire is nagyobb mértékben befolyásolta 
az összetételét, hiszen a tagok kétharmadát a minisztériumok, illetve a bizottság jelölte, arra 
kérem önöket, hogy tartsák magukat távol a pártpolitikától, annak minden 
megnyilvánulásától, mert az megint csak árt a civil szektornak. A civil szektor nem a 
pártpolitika képviselete, az a társadalmi feladatok megvalósulásának a helye, azoké a 
feladatoké, amiket az állam vagy az önkormányzat nem tud ellátni, és amiket a polgárok a 
saját kezdeményezésük alapján szeretnének megvalósítani. Azt kérem, hogy önök ezt 
szolgálják, és egy pillanatra se csábuljanak el, még nyilatkozat szintjén sem, pártpolitikai 
megnyilatkozásokra, mert ez árt az egész szektornak és árt Magyarországnak is.  

Sok sikert kívánok a munkájukhoz, és – mint mondtam – szeretném hallani, hogy 
milyen elképzeléseik vannak a jövőre nézve. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Wittner Mária képviselő asszony!  
 
WITTNER MÁRIA (Fidesz): Mindenekelőtt köszönöm Horváth Balázs 

igazgatóhelyettes úr nagyon korrekt és tisztességes beszámolóját. Közben azon 
gondolkodtam, hogy az elmúlt években Magyarország pénzügyi és gazdasági helyzete Csáki 
szalmája volt. Ha valaki olyan pozícióba kerül, ami méltatlanná teszi az ország gazdasági 
helyzetére, annak nagyon mélyen a körmére kell nézni. Azon gondolkodtam, hogy nagyon 
szépen hangzik az, hogy magyar közösségépítő szervezet. Nagyon szép az, ha közösséget 
építünk, de ha ezt tesszük, akkor miért élünk vissza a közösség pénzével, hiszen mindig arra 
kell gondolni, hogy hány ember éhezik, hány embernek veszem ki a szájából a falatot.  

Én nagyon örülök a szigorú ellenőrzésnek. Magyarország csak úgy tud erkölcsileg 
felemelkedni és elindulni a megtisztulás útján, ha nem fogják akadályozni az ellenőrző 
szervezeteket abban, hogy a munkájukat tisztességgel végezzék. Megköszönöm ezt a 
beszámolót.  

A civil szervezetektől – van, akinek ismerem a munkáját, most nem részletezem – 
csak egyetlenegy dolgot kérek, és ezt jó tanácsként is mondom: soha ne feledjék el azt, hogy a 
tisztesség mindig kifizetődő. Ezt adtam egy egyetemistának útravalóul, aki a szakdolgozatát 
az általam adott anyagokból írta meg. Vannak dolgok, amiket nem lehet pénzben kifejezni, 
például a becsület sem pénzkérdés. A beépített emberektől viszont meneküljenek! Nézzenek 
jól körül, mert mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy tévútra vigyék önöket. 
Munkájuk során mindig az emberi tisztesség és hazánk felemelkedése lebegjen a szemük 
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előtt, mert már tényleg el kellene indulni azon az úton, hogy ebben az országban mindenkinek 
jó legyen az élete. Élhetővé kell tenni a hazánkat! Amit az elmúlt hetekben tapasztaltunk, az 
egész egyszerűen tragikus. Itt van a nagyhét és megint keresztre feszítettünk valakit. 
Gondoljuk végig ezt a vonulatot!  

Nagyon sok tisztességet és emberséget kívánok a munkájukhoz és azt, hogy legyenek 
sikeresek. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tisztelettel üdvözlöm az alap bemutatkozó 

tagjait és nagyon szépen köszönjük ezt a remek, a kollégáim által is már dicsért 
számvevőszéki jelentést, amelynek a ténye, tehát az, hogy megszületett, örömteli hír, azon 
viszont, amiket tartalmaz, az ember sírni tudna, hogy ilyen módon kezelték ezeket a pénzeket. 
Ez számomra, mint jogász számára elsősorban azt üzeni, hogy itt nagyon sok büntető 
törvénykönyvi tényállást állapít meg a Számvevőszék. Mivel nem ügyészségről van szó, 
hanem egy pénzügyi, gazdálkodási feladatokat vizsgáló szervről, nyilván nem vonhatta le ezt 
a következtetést. Nekem mindenféle szószaporítás helyett az a kérésem, hogy a bizottság – 
mint annak idején a Balsai-jelentést – ezt a jelentést is juttassa el a legfőbb ügyész úrhoz, 
kezdeményezve a szükséges büntetőeljárások megindítását. Szerintem ennél hatékonyabban 
nem tudnánk tenni, hiszen akárhova nézek, a jelentés bármely oldalát nézem, azt látom, hogy 
minden jelentősebb szempont sérült, úgymint az átláthatóság, az elszámoltathatóság, a célhoz 
kötöttség, tehát azok az alapelvek, amelyek egy civil pénzalap-felhasználásnál 
felmerülhetnek. A 13. oldalon például azt olvashatjuk, hogy a civil szervezetek 
gazdálkodásában számos törvénysértést tapasztaltunk, a bizonylati elvet és fegyelmet nem 
érvényesítették. De ez csak egy csepp a tengerben. Azt kérem, hogy megköszönve az Állami 
Számvevőszék értékes munkáját adjunk ennek egy jogkövetkezményt. A cukoripari jelentés is 
egy jó példa volt erre. A cukoripari privatizációt vizsgáló bizottság jelentéséről szóló 
határozatban is a kezdeményezésünkre az Országgyűlés azt fogadta el, hogy a legfőbb ügyészt 
felkérjük arra, hogy a büntetőjogi következményeket érvényesítse, illetve ahol lehet, szerezze 
vissza az elzabrált vagyont.  

A jövőre szólóan pedig csatlakoznék Kővári Jánoshoz és Wittner Máriához. A 
közpénzgazdálkodás egy nagyon kényes területéről van szó, ahol a döntések valamilyen 
szempontból szükségképpen tartalmazhatnak szubjektívebb elemeket is, hiszen a civil világ 
maga is egy színes és szubjektív világ, nem olyan, minthogy egy hídépítési pályázatra melyik 
konzorcium adja a jobb ajánlatot. Amelyik civil szervezet a különlegessége folytán vagy 
valamilyen ok miatt értékes közhasznú munkát végez, az méltó a támogatásra, de ez nem 
jelenti azt, hogy a gazdálkodás, a pénzfelhasználás és a pályázati odaítélés területén meg lehet 
szegni bizonyos alapelveket, mint például az átláthatóság, a kiszámíthatóság, az 
ellenőrizhetőség és egyebek. Sok sikert kívánva a munkájukhoz arra kérem önöket, hogy 
ezeket az elveket próbálják meg maximálisan érvényesíteni, és arra bátorítom önöket, hogy ha 
valamilyen anomáliát észlelnek, akkor tekintsék partnernek az emberi jogi bizottságot. 
Bármikor, amikor úgy érzik, hogy olyan folyamat ütötte fel a fejét, ami nem kívánatos, akkor 
keressék meg a bizottságot vagy a bizottság valamely tagját. Nem tudom, hogy a 
kollégáimnak van-e ilyen vágya, de én nagyon szívesen venném, ha a beindulást követően egy 
kihelyezett közös találkozásra lehetőség nyílna és beleláthatnánk abba, hogy milyen 
szempontrendszerek alapján működik a most felállt Nemzeti Együttműködési Alap, hiszen 
sok vád hangzott el és vita folyt azzal kapcsolatban, hogy milyen befolyás fog érvényesülni. 
Szerintem a legcsattanósabb válasz erre egy olyan működés, egy olyan munka, melynek során 
még a látszatát is el lehet kerülni annak, hogy itt valamifajta nemkívánatos irányultság szerint 
zajlanak a dolgok.  
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Hadd vessek fel még egy témát, ami szorosan kapcsolódik az eddigiekhez, noha 
valószínűleg nem az urak és hölgyek tudnak ezen változtatni, hanem mi. Mivel a civil 
szervezetek széles körét érinti, döbbenetes az, hogy az 1 százalékok tekintetében jelenleg 
olyan diszkriminatív szabályozás van érvényben Magyarországon, amely hátrányosan sújtja a 
közhasznú szervezeteket. Arról van szó, hogy egy sima mezei alapítvány és egyesület, 
amelynek az alapító okirata tartalmazza a politikamentességi klauzulát, megkaphatja az 1 
százalékot. Viszont egy közhasznú szervezetnél megköveteli a jogszabály, hogy állami vagy 
önkormányzati szervezettel kössön együttműködési vagy támogatási megállapodást, és 
megszűnt a kiemelt közhasznú státusz. Nagyon sok szervezet annak idején azért vált 
közhasznúvá, hogy az adókedvezményekre jogosult legyen, most viszont csapdahelyzetbe 
került. A felajánlási határidő május 20., de gyakorlatilag katasztrófahelyzetbe kerülhetnek a 
civil szervezetek. Arra kérem elnök urat – bár tudom, hogy egyéni képviselői kezdeményezés 
is lehet ebben a tárgykörben –, támogassa, hogy a bizottság karoljon fel egy ilyen javaslatot. 
Éppen ma hívta fel erre egy könyvelő barátom a figyelmem és a lelkemre kötötte, hogy ezt 
mindenképpen mondjam el. Még egyszer arra biztatom a Nemzeti Együttműködési Alap 
Tanácsának a tagjait, hogy ezt a munkát felelősségteljesen, lelkiismeretesen és sikeresen 
végezzék, elnök urat pedig arra kérem, hogy ezt az anomáliát próbáljuk egy törvénymódosító 
javaslattal megszüntetni, mielőtt még nagyon nagy baj lesz a civil szektorban. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: A egyes felszólalóktól arra is kértem javaslatokat, hogy hogyan képzelik el a 

további együttműködést. Azt javaslom, miután a kollégiumok is felállnak, s szervezeti és 
működési szabályzattal is rendelkezik a tanács, ezekre a kérdésekre térjünk vissza úgy, hogy 
egy  bizottsági ülésre meghívjuk a tanács tagjait. Akkor ezekre a kérdésekre nyilván majd 
érdemibb válaszokat fognak tudni adni.  

Harrach Péter frakcióvezető úré a szó.  
 
HARRACH PÉTER (KDNP): Én is üdvözlöm a tanács tagjait. Szeretném 

megerősíteni képviselőtársaim, elsősorban Kővári képviselő úr felszólalásának egy 
gondolatát. Néhány évvel ezelőtt alkalmam volt egy tárca keretében egy olyan civil pályázatot 
kiírni és figyelemmel végigkísérni, amiben ha nem is nagy összeget, de olyan 1-1,5 milliárd 
forintot civil szervezetek egy körének tudtunk támogatásként juttatni. Ennek az volt a 
tapasztalata – és én is ezt a két pontot szeretném nyomatékosan kiemelni –, hogy ne ebből a 
támogatásból éljenek, hanem olyan mértékű támogatást kell adni, ami aktivitásra késztet. 
Hiszen a civil szervezetnek az a lényege, hogy megsokszorozza a számára juttatott támogatást 
éppen a civil erőnek és személyi lehetőségeinek a biztosításával.  

A másik, ami nagyon fontos és szintén a tapasztalat része, hogy egy monitoring 
rendszer működtetése elengedhetetlen, mert ezzel a saját becsületüket is védik, illetve az 
állami pályázat felelőseinek a lelkiismerete is nyugodt lehet. Erre a két tapasztalatra 
szeretném felhívni a figyelmet. Nem a támogatás összege, hanem annak az ösztönző ereje a 
fontos, és meg kell vizsgálni, hogy mire költötték. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gulyás Gergely alelnök úr!  
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Mindössze arra szeretném felhívni a jelenlévők 

figyelmét, hogy ez a vizsgálat a 2008-2010-es évekre vonatkozik. A tagok jelentős része új, 
de azon sincs mit számon kérni, aki eddig részt vett a Nemzeti Civil Alapprogram 
Tanácsában, hiszen – ha jól tudom – ők 2010 őszén kapták a megbízatásukat. Egyelőre csak 
azt látjuk, hogy a megelőző időszak struktúrája különböző visszaélésekre adott okot és egy 
elfogadhatatlan eljárásrendet rögzített. A jelenlévőkön tehát ebben az ügyben nincs mit 
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számon kérni, ettől függetlenül ha bárki jogi következmények érvényesítését látja 
szükségesnek, akkor meg kell tenni a megfelelő lépéseket.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megköszönöm alelnök úrnak, hogy erre felhívta a 

figyelmet. Annak érdekében, hogy az itt felvetett kérdések mindegyikére kielégítő választ 
kapjunk, azt javaslom, hogy a szervezeti és működési szabályzat elkészülése és a kollégiumok 
felállása után – tehát akkor, amikor már látjuk, hogy a rendszert hogyan kívánják működtetni 
– ugyanebben a körben üljünk össze. Kővári Jánosnak adok ismételten szót.  

 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Én azt szeretném kérni, hogy Csizmadia László, aki 

másfél évig tagja volt a Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának és a tanács új tagjai most 
mondják el meglátásaikat az ÁSZ-jelentéssel kapcsolatban. Sőt Csizmadia úr talán ennél 
többet is, mert ő másfél év alatt megismerte, hogy hogyan működik ez a szervezet, és 
gondolom, hogy ez alatt a másfél év alatt sikerült kialakítania új támogatási elveket, 
átláthatóbb finanszírozást és monitorozási rendszert. Ezekről szívesen hallanék, mert az 
nyugtatna meg minket, ha azt látnánk, hogy a tanács tagjai felkészültek arra a munkára, amit 
el kell végezniük. A szervezeti és működési szabályzatban ezeket az elveket nyilván 
részletesen kell majd lefektetni, de az elveket szeretnénk hallani.  

 
ELNÖK: Nem tudom, hogy a tanács tagjai megkapták-e az Állami Számvevőszék 

jelentését. (Csizmadia László: Nem.) Akkor munkatársaimtól meg fogják kapni. Ennek 
hiányában csak a most elhangzottakra tudnának reagálni, azt pedig felesleges lenne 
megismételni, amit hallottak. Nem hiszem, hogy ez érdemi volna. Arra kérem a 
munkatársaimat, hogy az Állami Számvevőszék jelentését osszák ki a tanács tagjainak.  

Annak előrebocsátásával, hogy egy adott idő után ugyanebben a körben ismét  
összeülünk, Csizmadia László úrnak adom meg a szót.  

 
DR. CSIZMADIA LÁSZLÓ elnök (Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa): Nagyon 

szépen köszönöm a lehetőséget. Különösképpen tudom értékelni a tanács és a saját magam 
nevében is, hogy végre azt érezzük, a parlamenti bizottság komolyan veszi a Nemzeti 
Együttműködési Alap működését. Nem akarok visszautalni arra a kilenc évre, amikor lehetett 
volna ellenőrizni a Nemzeti Civil Alap működését, de ez valamilyen oknál fogva nem történt 
meg.  

Ami pedig a személyes munkámat illeti: szeretném megnyugtatni Kővári Jánost, hogy 
az eltelt egy évben, ameddig a Nemzeti Civil Alap elnöke voltam, mindent elkövettem annak 
érdekében, hogy azok a pénzosztások, amiket jól és világosan láttunk és közös 
munkamegbeszéléseken az ÁSZ-szal is felfedtünk, már akkor nagyító alá kerüljenek. Meg is 
állítottuk a kollégiumok pénzfizetését és a helyettes államtitkár úrral egyetemben 
intézkedések is történtek, hogy a kollégiumok változtassák meg az elosztásokat. Nagyon 
komoly eredményeket értünk el ebben a dologban. De azért azt látni kell, hogy itt volt egy 
szabadesés, és minden felelős személy, aki az NCA körül fellelhető, ebben a buliban benne 
volt, mert sokkal éberebbnek kellett volna lenni.  

De hagyjuk a múltat, mert ez a szervezet teljes mértékben megszűnt, és vannak 
tanulságok. A tanulságokat egy az egyben fogjuk átvezetni az ügyrendben és a 
munkaterveinkben. Szeretném elmondani a tanácstagok és a kollégiumi tagok védelmében, 
hogy itt egy önkéntes, nem pedig hivatásos, fizetésért történő munka folyik, és nagyon nagy 
feladat hárul rájuk, annak ellenére, hogy az ÁSZ segítségével a kezelőszervezet, a Wekerle 
Sándor Alap kidolgozott egy olyan rendszert, amely a monitoringnak messze megfelel, nem is 
hasonlítható a régi rendszerhez, ugyanakkor nagy dilemma előtt állnak a kollégiumok, hiszen 
látni kell, hogy be fog érkezni 10-12 ezer pályázat, amit az öt kilenc fős kollégiumnak, azaz 
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45 embernek kell 15 nap alatt szakmailag és tartalmilag elbírálni, ami lehetetlen. Lehetetlen 
volt és lehetetlen lesz ezután is. Ezért csak igyekezni tudunk annak érdekében, hogy a tartalmi 
elbírálások során véletlenül se merüljenek fel olyan anomáliák, amelyek a múltra utalnának. 
De azért látni kell, hogy mit vállaltak fel ezek az emberek, és hogy milyen 15 napok várnak 
majd rájuk ebben a kérdésben. Tehát a megítéltetés ilyen szempontból rendkívül fontos.  

Ami a NEA-elnökséggel kapcsolatos politikai megnyilvánulásokat illeti: én azt tudom 
ígérni Kővári Jánosnak, hogy a NEA semmiféle politikai megnyilvánulásban nem fog részt 
venni. Én NEA-elnökként nem fogok nyilatkozatokat tenni, de engedtessék meg az egyéni 
szabadságom, én is egy civil szervezetnek vagyok a tagja, és ha úgy fogom érezni, akkor 
nyilvánvalóan nem a NEA nevében, de meg fogok nyilvánulni. Nem hiszem, hogy ezt nekem 
bárki megtilthatná. Rövid filozófiai kérdésként szeretném elmondani, hogy Barsi Balázs, az 
én hitvezető atyám azt mondta egyszer, hogy nincs semleges ember, Laci. Ez annyit jelent, 
hogy aki semleges, az olyan, mint egy nyitott ház, az ablakok és az ajtók mind nyitva vannak, 
s a szemetet a huzat ide-oda viszi. Következésképp biztos vagyok benne, hogy nyíltan 
megmondhatjuk – főleg majd négyévenként a szavazófülkében –, hogy ki hogy gondolja az 
állásfoglalását. Ennyit a dolog politikai részéről, de azt gondolom, hogy ezt szükséges volt 
tisztázni.  

Ami a munkánkat illeti: a tanácsot április 18-ára újra összehívtuk. Az első feladatunk 
az volt, hogy a működési pályázatokat minél előbb kiírjuk. Ez komoly munkával sikerült, 
amiért köszönet illeti az alapkezelő és a minisztérium munkatársait, hiszen nagyon jól elő volt 
készítve. Itt is van az ÁSZ előre jelzett megfogalmazása, miszerint ne a könyveket és az 
eredményeket nézzük, hanem azt, hogy a feladatok tükrében a működési pénz mire kerül 
felhasználásra, hiszen nem lehet külön kezelni csak a működést, mert ha valaki csak működik, 
akkor megkérdezhető tőle, hogy milyen szakmai munkát végez, miért működik, azért, hogy a 
laptopot működtesse, használja a gépkocsit meg a telefont. Ezzel csak azt szeretném jelezni, 
hogy mi is benne vagyunk ebben a témában, és a miniszter úrtól én azt a feladatot kaptam, 
hogy becsülettel hajtsuk végre. S az a segítség, ami itt megnyilvánul, számunkra rendkívül 
fontos. Tudjuk, hogy 250 ezer forint a legkevesebb és 5 millió forint lehet a legtöbb, amit 
működésre lehet adni. Az elbírálásnál természetesen fel fogjuk hívni a kollégiumok figyelmét, 
hogy már eleve próbálják társítani a szakmai programokhoz a működési feltételeket, ne csak a 
számokat nézzék, hanem a tartalmat is.  

Összességében még az előkészítés fázisában vagyunk, és két nagyon fontos dolgot 
meg kell említenem. Egyrészt fogadjuk el, hogy a civil törvény rendszerváltó törvény volt, 
végre valami történt a civil ügyekben, rendkívüli szigorításokkal. Ez azt jelenti, hogy a 
pályázatok elbírálói még véletlenül sem nyújthatnak be pályázatot és egy fillért sem 
nyerhetnek el. Ezáltal húztunk egy olyan vasfüggönyt – imádjuk a „vasfüggöny” szót, de itt 
pozitív értelemben használom –, amivel a minden szentnek maga felé hajlik a keze című 
dolgot félre tudjuk tenni. De a törvény értelmezésével vannak gondjaim. Az 
összeférhetetlenség és a pályázatok vonatkozásában minden rendben van. A miniszteri egyedi 
támogatások vonatkozásában azonban a törvény értelmezési gondokat vet fel, mert az én 
olvasatom szerint a miniszter a 10 százalékos NCA-ból közvetíthető pénzek tekintetében 
szubjektív módon, nem pedig az összeférhetetlenség alapján azokat a szervezeteket is 
segítheti, „jutalmazhatja”, amelyek esetleg bent dolgoznak az elbírálás rendszerében, a 
kollégiumokban, illetőleg a tanácsban. Én jogászként azt tudom mondani, mintha a 
jogalkotónak az lett volna az elképzelése, hogy ne zárjon ki mindenkit. Vannak itt nagy 
szervezetek, amelyek az elmúlt évek során óriási munkát végeztek, és ha a miniszter úgy ítéli 
meg, hogy egyedi támogatásban részesíti ezeket a szervezeteket, akkor ez a törvény ezért 
született. Ezért a miniszternek is fel kell vállalnia a felelősséget, ő adott esetben egyik 
kollégiumi tagnak sem családtagja vagy rokona, mert akkor lehet összeférhetetlenség, 
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egyébként véleményem szerint nem. Mindezt azért mondtam el, hogy próbáljuk értelmezni a 
rendeletet.  

A másik nagyon komoly probléma a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsba való 
delegálásunk, ami az NCA részéről történt meg még a tavalyi év folyamán. Ők most légüres 
térben mozognak, mert az NCA megszűnt, a NEA pedig csak négy év múlva fog ebben a 
kérdésben állást foglalni, de a törvény szerint állást kell foglalnia. Nagyon szomorúnak 
tartom, hogy noha végre sikerült a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsba tagokat 
bejuttatni, a hatékonyságuk azonban nagyon gyenge. Pontosan az a társadalmi háttér 
szükséges, ami most hiányzik, hiszen ők nemcsak a győztes 12 ezer szervezetet, hanem 60 
ezer szervezetet – de lehet, hogy a közhasznúság miatt csak 30 ezret – képviselnek. Úgy 
gondolom, a tanács akkor fog helyesen eljárni, ha a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi 
Tanácsba delegált tagjait időnként beszámoltatja, beszélget velük, elmondja, hogy ő hogy 
képzeli, fordítva ugyanez visszajön ebből a tanácsból, együtt értékeljük, hogy a civilek 
feladata mégis mi lenne. Látjuk, hogy a munkaadók, a munkavállalók és a szakszervezetek 
máris kisajátították – azon lehet vitatkozni, hogy jogosan vagy jogtalanul – a területet, de a 
jogalkotó nyilván itt sem arra gondolt, hogy a civilek csak fent üljenek a pálya szélén vagy 
maradjanak az öltözőben, hanem pályára küldte őket, és ezt mindenképpen meg kell 
valósítanunk.  

Engedje meg, elnök úr, hogy még egy fontos dolgot kiemeljek. A nyitottság és a jó 
együttműködés érdekében feltétlenül fel kell emelni egy rácsot, nevezetesen a tanácsnak és a 
kollégiumoknak nagyon szoros együttműködésben kell dolgozniuk úgy az ellenőrzés, mint az 
alkotás kérdésében. Az első tanácsülésen – egyébként nyitottak a tanácsülések, tehát nem kell 
nekünk e tekintetben új rendeletet hozni, bárki beülhet oda – a kollégiumok felvetéseire a 
tanács rögtön tudott reagálni, és az ő észrevételeik figyelembevételével hoztuk meg a 
döntéseket. A jövőre vonatkozóan két dolgot mindenképpen megvalósítani javasolnék. Az 
egyik az, hogy a tanács részéről mindig legyen összekötő személy egy-egy kollégiummal, aki 
persze nem avatkozhat be a kollégium anyagi-elosztási formáiba, viszont azonnal tudja hozni 
a problémákat, másrészt továbbra is meg fogjuk hívni, mégpedig gyakorlatszerűen és nem 
esetenként a kollégiumvezetőket a tanácsülésre, mert így sokkal hatékonyabbak tudunk lenni.  

Az új civiltörvénnyel kapcsolatban azt mondtam, hogy rendszerváltás volt, de azért 
egy s más történt civil alapon is. Ha azt várjuk a civil egyesületektől és alapítványokból, hogy 
vegyenek részt a nemzetépítésben, a nemzeti értékek őrzésében, megtartásában és 
fejlesztésében, akkor rendkívül fontos, hogy a támogatásokat úgy kapják meg, hogy 
értékeljük, tényleg abban vesznek részt. Nagyon egyetértek Harrach képviselő úr felvetésével: 
nem arról van szó, hogy ha egy fillért sem kapnak a civilek, akkor nagyon jól végezzük a 
dolgunkat. Az én felfogásom szerint kapjanak, de ehhez önkéntes alapon tegyék hozzá 
kétszer-háromszor is azt a munkamennyiséget, amivel új értéket tudnak hozni, s akkor 
elmondhatjuk, hogy önkéntes alapon egy értékteremtés történik, mégpedig a nemzetépítés 
tekintetében. Mindezt egy példával szeretném megvilágítani. Van egy ház, amit ki kell 
takarítani és ehhez várjuk a civileket. Jönnek a civilek és azt mondják, hajlandók vagyunk itt 
ötven-hatvan órát is dolgozni. De könyörgöm, azért a seprűt oda kell adni nekik. Erre is 
gondoljunk, amikor arról beszélünk, hogy álljon meg a civil mindenféle támogatás nélkül.  

Köszönöm a figyelmet. Még órákat tudnék beszélni erről a témáról. Egyet ígérhetek: 
az ÁSZ-szal együttműködünk, s nemcsak a mai napon, hiszen már egyébként is nagyon jó a 
kapcsolatunk egymással. Megpróbáljuk emberi léptékkel a legjobb, legoptimálisabb rendszert 
– akár a monitoring, akár a célok felépítése tekintetében – létrehozni. Előre is köszönjük, 
hogy a parlamenti bizottság a jövőben velünk együtt akar működni. Ezt kezdeményezni 
fogjuk a tanács és a kollégiumok oldaláról is, de nagy szeretettel várjuk az erre irányuló 
kezdeményezést elnök úrék részéről is. Köszönöm, hogy meghallgattak.  
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ELNÖK: A napirendi pont lezárása előtt még Kővári Jánosnak adom meg a szót.  
 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Csizmadia úr néhány gondolatára szeretnék reagálni, hogy 

pontosan értsük egymást. Az biztosan nem lesz jó, hogy 15 nap áll rendelkezésre 12 ezer 
pályázat elbírálására. Ha eleve úgy állítunk fel egy rendszert, hogy a pályázatokat nem lehet 
megfelelő színvonalon elbírálni, akkor az rossz. Azt kérem önöktől, úgy állítsák fel a 
rendszert, hogy ne legyen ilyen.  

 
ELNÖK: Ez van a törvényben, a törvényt pedig nem ők alkotják.  
 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Akkor lehet módosítani a törvényen.  
 
ELNÖK: Ezt ön kezdeményezheti és nem a civilek.  
 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Végigmondhatom, elnök úr? Nyilván ez a mi dolgunk.  
 
ELNÖK: Csak a tévedését szerettem volna kijavítani. Önnek mint országgyűlési 

képviselőnek törvénykezdeményezési joga van. A civileknek a jogszabályokat be kell tartani, 
de ők a jogszabályokat nem tudják megváltoztatni, csupán fel tudják hívni a törvényalkotók 
figyelmét arra, hogy ezen változtatni kell.  

 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Ha végighallgatja elnök úr, amit mondani szeretnék, akkor 

kiderül, hogy nem a törvény módosítását kell nekik megoldani, ez nyilván a mi dolgunk, az ő 
dolguk az, hogy a törvényben szereplő 15 naphoz kialakítsák az elbírálási rendszert. Szűkítő 
feltételekkel kell meghirdetni a pályázatokat, hogy ne egyszerre érkezzen be 12 ezer pályázat. 
Ők nyilván tudják, mert vannak rá számítások, hogy milyen típusú tevékenységet folytató 
szervezetből hány van, abból hánynak van közhasznú minősítése, tehát tudják úgy szűkíteni a 
feltételeket, hogy ne egyszerre érkezzen be 12 ezer pályázat. Több kollégium is van, és 
nyilván a kiírástól függ, hogy egyáltalán hányan tudnak jelentkezni a pályázatokra. Ezekre az 
eszközökre gondolok. A tanács és a kollégiumok tudják megszabni, hogy hányan tudnak 
érvényes pályázatot beadni.  

 
DR. CSIZMADIA LÁSZLÓ elnök (Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa): A 

működési pályázatok például egyszerre vannak kiírva. Nekünk nincs lehetőségünk megszabni 
azt, hogy milyen ütemben érkezzenek be a pályázatok. A szakmai pályázatoknál van ilyen 
lehetőség és élni fogunk vele.  

 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Elnézést, elnök úr, ugye még az a rend a bizottsági ülésen, 

hogy megvárják, amíg befejezi az ember a kérdést és csak utána kapnak szót. Ha jól 
emlékszem, ön még nem adott szót Csizmadia úrnak, aki viszont már válaszolt. Szeretném 
meghallgatni a válaszát de előbb feltenném a kérdésem.  

 
DR. CSIZMADIA LÁSZLÓ elnök (Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa): 

Köszönöm szépen, várom.  
 
ELNÖK: Parancsoljon, képviselő úr!  
 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Érdekes ez az ülésvezetés. A 15 napra vonatkozóan az 

lenne a kérés, hogy úgy alakítsák ki a feltételrendszereket, hogy az ne terhelje túl a 
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kurátorokat vagy a bírálóbizottsági tagokat. Ezt nyilván meg lehet tenni. A működési 
pályázatoknál is megtehető ez.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, nem kívánom megszakítani, de úgy látom, elkerülte a 

figyelmét, hogy én javaslatot tettem – s egyébként a bizottság minden tagjától kértem erre 
javaslatot –, hogy amikor elkészül a szervezeti és működési szabályzatuk, valamint az a 
rendszer, amely alapján el kívánják bírálni a pályázatokat, akkor a bizottság és a NEA ezt 
közösen beszélje meg. Lehet, hogy elkerülték képviselő úr figyelmét ezek a szavaim, vagy ha 
nem, akkor nem jól értelmezte azokat.  

 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Teljesen jól értettem elnök urat is, Csizmadia urat is és 

arra reagálok, amit ő problémaként felvetett, nevezetesen hogy 15 nap nem elég 12 ezer 
pályázat elbírálására. Ezzel kapcsolatban mondtam el azt, amit elmondtam, s ők a szabályzat 
kialakításakor erre majd gondolni fognak.  

A másik a politikai nyilatkozat. A Nemzeti Együttműködési Alap vezetője, akármi is 
volt előtte, akármilyen politikai tevékenysége volt, a megválasztása után a közhatalom, vagy 
ha úgy tetszik a köz tisztviselője. Az Állami Számvevőszék vezetője is hiába volt politikus, 
attól kezdve, hogy az Állami Számvevőszék vezetője, nem nyilatkozik politikai kérdésekben, 
s nem véletlenül, hiszen összeférhetetlen ez a dolog. A kérésem arra vonatkozik, hogy a 
jövőben – akármelyik párt, a bizottság vagy a minisztérium jelölte – politikai nyilatkozatot ne 
tegyen. Az teljesen természetes, hogy van pártállása és van magánvéleménye, ezt ezután sem 
fogja senki senkinek megtiltani. A kérésem úgy szólt, hogy ezután ne tegyen senki sem, mert 
az nem tesz jót a civil társadalomnak. S azt gondolom, helyénvaló, hogy megemlítettem az 
Állami Számvevőszék vezetőjének a példáját, aki természetesen tartja is magát ehhez.  

 
ELNÖK: Bocsánatot kérek, de erre kénytelen vagyok reagálni, miután az emberi jogi 

bizottságban ülünk. Az emberi jogi egyezmény pontosan rögzíti, hogy a véleménynyilvánítás 
szabadsága milyen feltételek mellett korlátozható. A példája egyébként sántít, tekintettel arra, 
hogy egy állami szerv vezetőjének teljesen más a jogi státusza, mint egy civil tanács 
elnökének. Ennek következtében azt, hogy kinek a véleménynyilvánítási szabadsága milyen 
módon korlátozható, az emberi jogi bizottságban illik ismerni, és tudni kell, hogy az európai 
jogi egyezmény milyen feltételeket szab a véleménynyilvánítási szabadság korlátozásának. 
Ennek három feltétele van, gondolom, hogy ezeket nem kell elmondanom.  

 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): A Nemzeti Együttműködési Alap állami közpénzek 

elosztásának az alapja, ezért ez nem egy civil tanács, nem egy civil társaság. Ennek alapján 
értelmezhető az, amit mondtam, és remélem, hogy jól is értette mindenki.  

Végül az 5 millió forintos támogatással kapcsolatban beszéltünk arról is – s itt megint 
a működési elvekről lenne szó –, hogy az 5 millió forintos működési támogatás nem járható 
út, hiszen akinek 5 millió forint működési támogatásra van szüksége és nem állami vagy 
önkormányzati feladatot lát el, tehát nem intézményt működtet, annak indokolatlan ekkora 
mértékű támogatás, mert akkor tényleg arra szoktatjuk rá a szervezeteket, hogy ebből éljenek. 
Itt megint azt javaslom, hogy az elvek kidolgozásánál minél alacsonyabb működési 
támogatást sikerüljön megállapítani úgy, hogy hozzá kelljen tenni a civil szervezeteknek más 
forrásokból is. Erre késztessük őket. Ezeket javasolnám az elvek kidolgozásánál figyelembe 
venni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Ha elkészülnek a kollégiumok szervezeti és működési szabályai, akkor 

javaslom, hogy egyeztetett időpontban térjünk vissza ezekre a kérdésekre. S nyilván mindenki 
a saját hatáskörében és illetékességében teszi meg, amit megtehet, hiszen egy autonóm 
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szervezetről van szó. Ha az ÁSZ igényli, akkor erre az ülésre természetesen az Állami 
Számvevőszéket is meghívjuk. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a hozzászólását.  

Gaudi-Nagy Tamás következik ügyrendben.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Azt szeretném kérni, hogy a felvetésemről a 

bizottság hozzon döntést, arról, hogy a jelentést juttassuk el a legfőbb ügyész úrhoz a 
szükséges büntetőjogi és esetlegesen polgári jogi, tehát az eredeti állapot helyreállítását célzó 
intézkedések megtétele érdekében.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, ha elolvasta a jelentést, akkor láthatta, hogy az Állami 

Számvevőszék bizonyos esetekben megtette a büntető feljelentést. Az mérlegelés kérdése, 
hogy mi pönalizált cselekmény, illetve mi az, ahol egyszerűen csak arról van szó, hogy a 
közpénzt alaki hiba miatt vissza kell fizetni. A következő ülésen visszatérünk arra is, hogy az 
itt felsorolt szervezetek visszafizették-e a közpénzt, illetve hogy mit tett a tanács a közpénzek 
visszafizetésének az érdekében és mennyire volt ez eredményes. Utána kell megtenni a 
büntető feljelentést, de nem nekünk, mert ez nem a mi illetékességünk, hanem a tanácsnak, 
ahol annak a feltételei fennállnak. Az nyilvánvalóan evidenciával bír, hogy az a szervezet, 
amelyik a közpénzeket a felhívás ellenére nem fizette vissza, pályázatot ne is próbáljon 
beadni, alakilag és tartalmilag megfelelő pályázatot se, mert ezt eleve kizáró oknak kell 
tekinteni. A következő ülésen erre vissza fogunk térni, és a képviselő úr arra is választ fog 
kapni, hogy milyen szervezetek esetében tettek büntető feljelentést.  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Mindezek ellenére arra kérem elnök urat, 

hogy tegye fel szavazásra az ügyrendi javaslatom.  
 
ELNÖK: Ki ért egyet azzal, hogy a bizottság tegyen büntető feljelentést?  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nem ez volt a javaslatom, hanem az, hogy 

továbbítsuk a jelentést a legfőbb ügyész úrhoz a szükséges büntetőjogi lépések megtétele 
érdekében.  

 
ELNÖK: Tehát arról kér szavazást Gaudi-Nagy Tamás, hogy a bizottság továbbítsa az 

Állami Számvevőszék jelentését a legfőbb ügyész úrhoz a további lépések megtétele 
érdekében. Ki ért ezzel egyet? (4) Ki nem ért vele egyet? (12) Ki tartózkodott? (0) 
Megállapítom, hogy a bizottság nem ért egyet Gaudi-Nagy Tamás javaslatával.  

Az itt elhangzottak figyelembevételével nyilván az Állami Számvevőszék és a tanács 
is mérlegeli a tényállásokat. Nagyon szépen köszönöm a megjelenést. Azt hiszem, hogy 
nagyon hasznos és érdemi volt a jelentés megbeszélése. A további együttműködési formákra 
meg várom a javaslatokat. A napirendi pont tárgyalását lezárom.  

A gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásához kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6577. szám)   
(Általános vita) 

Következő napirendi pontunk a gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásához 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. Az általános vitára való 
alkalmasságról kell döntenünk. Köszöntöm Salgó László Péter főosztályvezető urat a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részéről. Öné a szó.  
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Dr. Salgó László Péter főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
szóbeli kiegészítése 

DR. SALGÓ LÁSZLÓ PÉTER főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A T/6577. számú, a gyermekbarát 
igazságszolgáltatás megvalósulásához kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslatot a gyermekbarát igazságszolgáltatásért felelős munkacsoporttal, illetve civil 
szervezetekkel történt konzultációt követően terjesztette be a kormány. A munkacsoport 
tavaly december 31-én egy miniszteri utasítással alakult azért, hogy a gyermekbarát 
igazságszolgáltatás megvalósulásához szükséges törvénymódosításokról egyeztessen a civil 
szervezetekkel és jogszabályi módosításokat kezdeményezzen. Ennek keretében a kormányzat 
két törvénymódosítási csomagot készít elő, az egyik az önök előtt lévő törvényjavaslat, amely 
a Ptk.-, Be.- és Pp.-módosításokat tartalmazza, ezenkívül terveink szerint 2012 második 
félévében benyújtunk egy másik törvényjavaslatot is, amelyik a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium, a Belügyminisztérium, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
hatósági területéhez kapcsolódó törvényjavaslatokat fogja tartalmazni.  

A törvényjavaslat előkészítésében az említett három minisztérium mellett az UNICEF 
Alapítvány, a Legfőbb Ügyészség, az Országos Bírói Hivatal, valamint civil szervezetek 
képviselői is részt vettek, a társadalmi egyeztetés keretében pedig más civil szervezetek 
mellett az Ügyvédi Kamarának is lehetősége nyílt a véleményezésre, és mindenki teljes 
támogatásáról biztosította a javaslatot.  

A módosítások alapvetően arra irányulnak, hogy a gyermekek jogait minél szélesebb 
körben kiterjesszük, ennek érdekében módosulnak például a büntetőeljárásról szóló 
törvényben bizonyos szabályok. Ezek után ha a sértett még nem volt 18 éves meghatározott 
bűncselekmények esetén, akkor a 18. életévét követő öt éven belül nem évül el a cselekmény. 
Módosulnak az emberölés szabályai is. Minősített eset lesz az, ha valaki kiskorú gyermeket 
öngyilkosságra rábír, de ugyanígy változnak a megrontás vagy az erőszakos közösülés 
szabályai is. A Be.- és Pp.-módosítások pedig alapvetően arra irányulnak, hogy a kiskorú 
életkorára és értelmi fejlődésére tekintettel kell lenni a meghallgatás során, a 
meghallgatásokat a kiskorú legteljesebb kíméletével kell lefolytatni, illetve hogy csak akkor 
kell meghallgatni a kiskorút, amikor szükséges, indokolatlanul ne citáljuk őt a bíróságok elé. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjaié a szó. Gaudi-Nagy Tamás képviselő 

úr!  

Hozzászólások 

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nagyon értékesnek tartjuk ezt a javaslatot, 
támogatjuk a tárgysorozatba-vételét és általános vitára is alkalmasnak tartjuk. Néhány 
tekintetben vannak jobbító javaslataink szakmai terminológiai szempontból. Ez egy nagyon 
fontos terület. Egy állam civilizáltságát és kulturáltsági fokát nagyon jól reprezentálja, hogy 
mennyire védi a kiskorúakat. Az angol terminológiában ez child fair justice néven ismert. 
Készülőben van az Európa Tanácsban egy child fair justice, gyermekbarát igazságszolgáltatás 
című jelentés, és nagyon büszke vagyok arra, hogy az Európa Tanács idén januári ülésén a 
jogi bizottságban engem bíztak meg ennek a véleményezésével. Igyekszem majd szigorú 
tekintettel és jobbító szándékkal figyelni ezt a javaslatot.  

Az előttünk lévő javaslat – ahogy a felvezetőben elhangzott – anyagi jogi és 
eljárásjogi szabályokat érint. Egyet lehet érteni a célokkal. Főosztályvezető úr említette, hogy 
ez a javaslatoknak csak egy része. A kritikánk annyiban fogalmazódik meg, hogy jobb lett 
volna ezt egy csomagban idehozni. A közigazgatási eljárási törvény szabályrendszerében elég 
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sok olyan elem van, ami a cselekvőképtelen ügyfélre, például kiskorúra vonatkozóan nem 
adja meg azt a védelmi szintet a kihallgatási szabályoknál, ami szükséges lenne.  

A részletekbe nem belemenve kiemelnék egy-két módosítást. Jó dolog az, hogy az 
emberkereskedelem és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények esetén az érintett később is 
tehessen feljelentést, de a megfogalmazás szerintünk egy kicsit döcög, ezért itt egy pontosabb, 
szakszerűbb megfogalmazást fogunk javasolni. A pénzbüntetési tételek módosítását 
alapvetően jó irányúnak tartjuk, viszont azt az arányt, amit a fiatalkorúaknál javasolnak, a 
felnőtt korúakra is alkalmazni kéne. A kiskorú veszélyeztetése tényállásnál a rendszerben még 
mindig nincs szankcionálva az az esetkör, amikor a kiskorút megfélemlítik vagy megalázzák. 
Ezt még csiszolni kellene. Nem biztos, hogy az „érzelmi fejlődés veszélyeztetése” teljesen jól 
visszaadja azt a célt, amit követni szeretne a jogalkotó. Erre is fogunk benyújtani módosító 
javaslatot.  

Summa summarum, ez a javaslatcsomag jó irányú és üdvözlendő, bárcsak minél több 
ilyen típusú pozitív, a társadalmat felemelő jellegű javaslat kerülne elénk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a támogató hozzászólást. Az előterjesztő a módosító 

javaslatokra nyilván fog majd reagálni, de a konzultációs lehetősége itt is megvan.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

A bizottság az általános vitára való alkalmasságról fog szavazni. Ki tartja általános 
vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 11 igen 
szavazattal, egyhangúlag általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot.  

Az Országgyűlésről szóló törvényjavaslat (T/6391. szám)   
(Lázár János, Gulyás Gergely (Fidesz), Harrach Péter (KDNP) és dr. Szűcs Lajos 
(Fidesz) képviselők önálló indítványa)   
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Következő napirendi pontunk az Országgyűlésről szóló törvényjavaslathoz benyújtott 
és a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. A 2012. 
április 3-ai kiegészítő ajánlásból dolgozunk. Szintén Salgó László Péter főosztályvezető úr 
lesz segítségünkre, aki tárcaálláspontot képvisel. Az előterjesztőket Gulyás Gergely és 
Harrach Péter képviseli.  

A kiegészítő ajánlás 43/1. pontjában – amely összefügg a 61/1. és 260/1. ajánlási 
pontokkal – Lipők Sándor a törvényjavaslat 11. § (1) bekezdés j) pont módosítását javasolja. 
Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. SALGÓ LÁSZLÓ PÉTER főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  
 
HARRACH PÉTER képviselő (KDNP) előterjesztő: Az előterjesztő támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 11 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 136/1. pontjában Lipők Sándor a törvényjavaslat 54. § (5) 
bekezdés módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
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DR. SALGÓ LÁSZLÓ PÉTER főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): A tárca támogatja.  

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  
 
HARRACH PÉTER képviselő (KDNP) előterjesztő: Az előterjesztő támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (8) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 213/1. pontjában a mentelmi bizottság a törvényjavaslat 79. §-a 
helyébe új rendelkezést javasol. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. SALGÓ LÁSZLÓ PÉTER főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  
 
HARRACH PÉTER képviselő (KDNP) előterjesztő: Az előterjesztő támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (8) Ki nem 

támogatja? (3) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 216/1. pontjában – amely összefügg a 221/1., 317/2., 336/2. és 
345/1. ajánlási pontokkal – dr. Kovács Zoltán a törvényjavaslat 83. § h) pont elhagyását 
javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. SALGÓ LÁSZLÓ PÉTER főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  
 
HARRACH PÉTER képviselő (KDNP) előterjesztő: Ha jól értelmezem, a 216/1. és a 

221/1. számú javaslat az összeférhetetlenség eltörléséről szól. Ezt nem lehet támogatni, mert 
nem így szólt az előterjesztés. Ez pont ellentétes vele.  

 
ELNÖK: A tárca egyeztetett az előterjesztővel?  
 
DR. SALGÓ LÁSZLÓ PÉTER főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Igen.  
 
DR. GULYÁS GERGELY képviselő (Fidesz) előterjesztő: Az előterjesztő is 

támogatja.  
 
HARRACH PÉTER képviselő (KDNP) előterjesztő: Miért? Ez megszünteti az 

összeférhetetlenséget!  
 
DR. GULYÁS GERGELY képviselő (Fidesz) előterjesztő: Nem az 

összeférhetetlenséget szünteti meg, hanem teljes összeférhetetlenséget hoz. Félreértés ne 
essék, a javaslat azt tartalmazza, hogy 2014-től az országgyűlési képviselő semmilyen más 
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tevékenységet nem folytathat, csak jogi oltalom alá eső oktatói és egyéb tevékenységet. Tehát 
nem lehet ügyvéd, mondom Gaudi képviselőtársamnak, nem lehet kórházigazgató, amit önök 
kértek.  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ezzel száműzitek az életet az 

Országgyűlésből.  
 
DR. GULYÁS GERGELY képviselő (Fidesz) előterjesztő: Az volt a Jobbik 

álláspontja, hogy jó irányban indultunk el a közjogi összeférhetetlenséggel, de ez nem teljes, 
mert milyen az, hogy valaki lehet kórházigazgató, milyen az, hogy betölthet más tisztséget. Ez 
a módosítás arra tesz javaslatot, hogy egy országgyűlési képviselő 2014-től semmilyen más 
tisztséget nem tölthet be. S miután ezt általánosságban rögzítjük, már nincs értelme felsorolni 
külön a polgármesterséget, a megyei alelnöki tisztséget, mert teljes körű összeférhetetlenség 
lép érvénybe. Remélem és várom a Jobbik támogatását, hiszen gyakorlatilag az általuk 
korábban megfogalmazott követeléssel egyező javaslat ez.  

 
ELNÖK: Nem szívesen vitatkozom alelnök úrral, csak elővettem az eredeti 

kapcsolódó módosító indítványt. Ha ez lett volna a cél, azzal egyetértenék. De a kapcsolódó 
indítvány felsorolja, hogy mi nem lehet, viszont kihagyni rendeli például a kormányhivatal-
vezetőket. Ez a szándék ellenére alakilag rosszul hat.  

 
DR. GULYÁS GERGELY képviselő (Fidesz) előterjesztő: Nagyon óvatosan 

próbálom jelezni, hogy nem teljesen pontos az, amit elnök úr elmondott, ugyanis a következő 
a helyzet. Az eredeti javaslatból a h) és az i) pont marad ki, mégpedig azért, mert a h) és az i) 
pont a jelenlegi szabályok szerint a 2014-ben megválasztandó Országgyűlés megbízatásának 
kezdetével lépne hatályba. De miután nem ez lép hatályba, hanem ehelyett egy teljes 
összeférhetetlenséget kimondó klauzula – ami a módosító javaslat második része –, ezért ezt 
ki kell hagyni. A többi azért marad benne – mármint az a) pont: köztársasági elnök, b) pont: 
Alkotmánybíróság elnöke –, mert ezek ma fennálló összeférhetetlenségek, amelyek ebben a 
ciklusban fennállnak, majd 2014-ben ennek a helyébe lép az a szabály, amit most behozunk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, így érthető, és ha az indoklásban így le is írnák, akkor 

rögtön megértettem volna. Zagyva György képviselő úr!  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Ügyvéd nem lehet, kórházigazgató nem 

lehet; futballklub elnöke lehet?  
 
DR. GULYÁS GERGELY képviselő (Fidesz) előterjesztő: Szó szerint úgy szól a 

javaslat, hogy „a képviselő más kereső foglalkozást nem folytathat, és egyéb tevékenységéért, 
tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint a jogi oltalom alá eső szellemi 
tevékenységek kivételével díjazást nem fogadhat el”. Tehát nincs akadálya annak, hogy ha a 
Hatvannégy Vármegye a képviselő urat felkéri tiszteletbeli elnöknek, akkor ezt a tisztséget – 
ha azt a képviselői tevékenységével politikai értelemben összeférhetőnek tartja – betöltse. 
Ugyanígy nincs akadálya annak, hogy bárki védnökséget, tiszteletbeli elnökséget vállaljon, 
viszont más kereső tevékenységet nem folytathat és egyéb tevékenységéért díjazást nem 
fogadhat el. Úgy gondoljuk, hogy álláshalmozás az is, ha valaki – hogy olyan példát mondjak, 
ami engem érint, bár egyre inkább csak formailag – ügyvédi tevékenységet folytat. De 
álláshalmozás az is, ha valaki kórházigazgatói tevékenységet lát el.  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Mutasd ki ezt a munkámon!  
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DR. GULYÁS GERGELY képviselő (Fidesz) előterjesztő: Egy csomó polgármester 

van, akinek a képviselői munkáján egyáltalán nem látszik a más irányú elfoglaltság.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Csak éppen soha nem szólnak hozzá.  
 
DR. GULYÁS GERGELY képviselő (Fidesz) előterjesztő: A Fidesz frakcióvezetőjét 

sok mindennel megvádolhatják, de azzal nem, hogy nem dolgozik sokat vagy ne látná el 
tisztességesen a frakcióvezetői tevékenységét.  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Így van.  
 
DR. GULYÁS GERGELY képviselő (Fidesz) előterjesztő: Most azt mondja Gaudi 

képviselő úr, hogy így van, de akkor miért beszélnek álláshalmozásról. Ha Gaudi 
képviselőtársamnak az a véleménye, hogy a frakcióvezetői munkát el lehet látni a 
polgármesterség mellett, akkor mi volt az a kampány, amit önök az elmúlt két évben 
folytattak? Ha kimondjuk általánosságban az összeférhetetlenséget, akkor legyünk korrektek 
és ne csak a polgármesterség, az alpolgármesterség, a megyei közgyűlési tisztség, illetve 
tagság legyen kizáró ok, hanem minden más, egyébként díjazással járó munka is kerüljön be 
ebbe a körbe.  

 
ELNÖK: Gaudi képviselő úr a véleményét a szavazatával is ki tudja fejezni. Egy 

mondatra öné a szó.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Csak egy mondatot mondhatok, vagy többet 

is? Gulyás képviselőtársam többet is mondhatott.  
 
ELNÖK: Gulyás képviselő úr mint előterjesztő szólt hozzá.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A Jobbik az első pillanattól kezdve a 

köztisztségek halmozása ellen lépett fel. Ha ezen túlment egy nyilatkozat, én azzal soha nem 
értettem egyet, kockáztatva ezzel azt is, hogy esetleg szembemegyek a Jobbik véleményével. 
A köztisztségek halmozásával valóban szembe kell menni, de ha valaki egy tisztes, normális 
szakmát űz és mellette képes, kész ellátni az országgyűlési képviselői feladatait nem 
középiskolás fokon és nem adminisztratív jelenlétet produkálva, mint például Kósa Lajos, az 
ezt miért ne tehetné meg.  

 
ELNÖK: Figyelmeztetem, képviselő úr, hogy Kósa Lajos nincs itt.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Látom, de ettől a tény még tény marad. A 

lényeg az, hogy a módosításnak azzal az irányával egyet tudok érteni, hogy köztisztséget nem 
láthat el a képviselő, számomra ez a cezúra. Ha valaki a köz szolgálatára szenteli magát és azt 
mondja, hogy én a köz ügyét szolgálom, akkor ezt több köztisztség tekintetében ne tehesse 
meg. De a saját döntése alapján bárki folytathasson villanyszerelői vagy bármilyen olyan 
tevékenységet, ami nem esik oktatási, kulturális, szerzői jogi tevékenység alá, vagy 
részmunkaidőben lehessen egy politikai munkát végző szervezet megbízottja, képviselője. 
Véleményem szerint nyilván a polgármesterek lázadásáról van szó, akik sértetten azt 
mondják, hogy ha kiszúrtak velünk, akkor mindenki pusztuljon, de az életet fogjuk száműzni 
az Országgyűlésből, és erre fel kell hívni a figyelmet. De nyissunk egy nagyobb összefüggést. 
Mi kétkamarás parlamentről beszéltünk és a második kamara lett volna többek között az 
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önkormányzatok érdekképviseleti fóruma, ahol ott ülhetnének méltóságteljesen a 
polgármesterek, más önkormányzati vezetők és különböző szakmai testületek tagjai. Ha 
minden szakmai hivatásrendet egyszerűen kizárunk az országgyűlési munkából, akkor egy 
berlini falat húzunk fel a társadalom és a képviselők közé, ami szerintem beláthatatlan 
következményekkel járhat.  

 
ELNÖK: Zagyva György képviselő úr következik.  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): A Jobbik a társadalmi köztisztséget betöltők 

álláshalmozásáról beszélt. Modellezzük le, hogy mit fog okozni ez a javaslat! Azt fogja 
okozni, hogy azok a képviselők, akiknek bármilyen érdekeltségük van a civil szférában, 
strómanokon keresztül fogják ezt megoldani, azaz a korrupció mocsarába fogjuk tolni az 
egész Országgyűlést. Köszönjük szépen.  

 
ELNÖK: Végül Gulyás Gergely előterjesztőnek adom meg a szót.  
 
DR. GULYÁS GERGELY képviselő (Fidesz) előterjesztő: Mi azt reméljük, hogy a 

törvényeket még a Jobbik is be fogja tartani. Ha valaki strómanokkal irányít egy céget, az 
nyilván ellentétes ezzel a szabályozással.  

 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Soroljam, hogy a Fideszben hányan 

dolgoztatnak strómanokkal? A belügyminisztertől kezdve a nem tudom kiig.  
 
DR. GULYÁS GERGELY képviselő (Fidesz) előterjesztő: Nagyon szomorú az, hogy 

jobbikos képviselőtársaink folyton közbekiabálnak, bár lehet, hogy még mindig jobb, mintha 
külön felszólalásra kérnének szót, mert rögtön tudok reagálni. Miután most nem ilyen a 
szabály, teljesen felesleges sorolni ezt a gyakorlatot. Akkor semmi értelme nincs ennek a 
megszólalásnak, hiszen ha most is strómanokkal lát el bárki ilyen jellegű feladatokat, akkor 
mennyiben változtat ezen ez a szabályozás, és akkor ez miért érv ebben a vitában.  

Egyébként Gaudi képviselő úrral azért sem értek egyet, mert nem teljesen értem, hogy 
ha valakinek a tevékenysége úgy jelent másfajta kereső foglalkozást is, hogy az nem a 
közszférán belül van, ettől még a parlamenti képviselőségtől veszi el az időt.  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Mutasd ki, hogy elveszi az időt a képviselői 

munkámtól!  
 
DR. GULYÁS GERGELY képviselő (Fidesz) előterjesztő: Ha szigorítunk ezen a 

szabályozáson, akkor indokolt a teljes körű szigorítás. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja a 216/1. és a hozzákapcsolódó 221/1., 

317/2., 336/2. és 345/1. pontokban Kovács Zoltán javaslatát? (11) Ki nem támogatja? (1) Ki 
tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 236/1. pontjában dr. Schiffer András a törvényjavaslat 87. § 
kiegészítését javasolja új j) pont felvételével. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  

 
DR. GULYÁS GERGELY képviselő (Fidesz) előterjesztő: Az előterjesztő nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
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DR. SALGÓ LÁSZLÓ PÉTER főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): A tárca nem támogatja.  

 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem 

támogatja? (11) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 236/2. pontjában dr. Schiffer András a törvényjavaslat 87. § 
kiegészítését javasolja új j) pont felvételével. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  

 
DR. GULYÁS GERGELY képviselő (Fidesz) előterjesztő: Az előterjesztő támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
DR. SALGÓ LÁSZLÓ PÉTER főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (11) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 238/1. pontjában – amely összefügg a 339/1. ajánlási ponttal – 
Lipők Sándor a törvényjavaslat 91. § a) pont módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az 
előterjesztő támogatja-e.  

 
DR. GULYÁS GERGELY képviselő (Fidesz) előterjesztő: Az előterjesztő támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
DR. SALGÓ LÁSZLÓ PÉTER főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 11 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 260/2. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás a törvényjavaslat 109. § 
(2) bekezdés módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  

 
DR. GULYÁS GERGELY képviselő (Fidesz) előterjesztő: Az előterjesztő nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
DR. SALGÓ LÁSZLÓ PÉTER főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem 

támogatja? (11) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Köszönjük szépen a segítséget, a napirendi pont tárgyalását lezárom.  

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994.(IX.30.) OGY 
határozat módosításáról szóló határozat javaslat (H/6392. szám)   
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(Lázár János, Gulyás Gergely (Fidesz), Harrach Péter (KDNP) és dr. Szűcs Lajos 
(Fidesz) képviselők önálló indítványa)   
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Következő napirendi pontunk a Magyar Köztársaság Országgyűlésének 
Házszabályáról szóló országgyűlési határozat módosításáról szóló határozati javaslathoz 
benyújtott és a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. A 
2012. április 2-ai keltezésű kiegészítő ajánlásból dolgozunk. Ismét Salgó László Péter 
főosztályvezető úr lesz segítségünkre, aki tárcaálláspontot képvisel.  

A kiegészítő ajánlás 11/1. pontjában dr. Tapolczai Gergely a határozati javaslat 14. § 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  

 
DR. GULYÁS GERGELY képviselő (Fidesz) előterjesztő: Az előterjesztő támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
DR. SALGÓ LÁSZLÓ PÉTER főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 11 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 60/1. pontjában Ékes József a határozati javaslat 50. §-ában a H. 
134/A. § (2) bekezdés módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  

 
DR. GULYÁS GERGELY képviselő (Fidesz) előterjesztő: Az előterjesztő támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
DR. SALGÓ LÁSZLÓ PÉTER főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 11 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

Egyebek 

Az egyebek között van-e bárkinek kérdése vagy bármilyen bejelentenivalója? (Nincs 
jelentkező.) Köszönöm szépen a fegyelmezett munkát, az ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 40  perc)  

 
  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


