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Napirendi javaslat  
 

1. a)  Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai 
 eseményeket feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását 
 elősegítő eseti bizottság jelentése (J/6574. szám)  
 (Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket 
 feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság 
 önálló indítványa)  
 (Általános vita)  
 (Első helyen kijelölt bizottságként)  
b)  Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai 
 eseményeket feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását 
 elősegítő eseti bizottság jelentése elfogadásáról  szóló határozati javaslat 
 (H/… szám)  
 (Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról) 

 

2. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 
1995. évi LXVI. törvény és az elmúlt rendszer titkosszolgálati 
tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 
Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6774. szám)  
(Általános vita)  
 

3. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6814. szám)  
(Font Sándor (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  
(Általános vita)1  

 

4. A nők esélyegyenlőségét szolgáló törvénymódosításról szóló törvényjavaslat 
(T/6730. szám)  
(Dr. Oláh Lajos (független) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita)  

 

5. A gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásához kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6577. szám)  
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

 

6. Egyebek 

 

 

                                           
1 Amennyiben az Oktatási, tudományos és kutatási bizottság tárgysorozatba veszi 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Lukács Tamás (KDNP), a bizottság elnöke  
 
Berényi László (Fidesz)  
Csöbör Katalin (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Ékes Ilona (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz)  
Kővári János (Fidesz)  
Wittner Mária (Fidesz)  
Harrach Péter (KDNP)  
Varga László (KDNP)  
Kulcsár Gergely (Jobbik)  
Zagyva György Gyula (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) dr. Lukács Tamásnak (KDNP)  
Berényi László (Fidesz) megérkezéséig Demeter Zoltánnak (Fidesz)  
Farkas Flórián (Fidesz) Berényi Lászlónak (Fidesz) megérkezése után  
Kőszegi Zoltán (Fidesz) megérkezéséig Csöbör Katalinnak (Fidesz)  
Kővári János (Fidesz) megérkezéséig Ékes Ilonának (Fidesz)  
Kubatov Gábor (Fidesz) Wittner Máriának (Fidesz)  
Harrach Péter (KDNP) megérkezéséig Varga Lászlónak (KDNP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) Zagyva György Gyulának (Jobbik)  
 
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Kocsis Máté képviselő, előterjesztő, Az egyenruhás bűnözés folyamatát, 
hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, valamint az egyenruhás 
bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság elnöke  
Font Sándor képviselő (Fidesz), előterjesztő  
Szakál Ferenc Pál főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatási 
Államtitkársága)  
Dr. Oláh Lajos képviselő (független), előterjesztő  
Víg Annamária főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium, 
Közgyűjteményi Főosztály)  
Gyimesi Endre levéltári miniszteri biztos (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 30 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
reggelt kívánok! Köszöntöm képviselőtársaimat és megjelent vendégeinket. Bejelentem, hogy 
Gulyás Gergelyt Lukács Tamás, Berényi Lászlót Demeter Zoltán, Kőszegi Zoltánt Csöbör 
Katalin, Kővári Jánost Ékes Ilona, Kubatov Gábort Wittner Mária, Harrach Pétert Varga 
László, Gaudi-Nagy Tamást pedig Zagyva György Gyula helyettesíti. Megállapítom, hogy a 
bizottság a helyettesítésekkel együtt határozatképes.  

Kérés érkezett azzal kapcsolatban, hogy a gyermekbarát igazságszolgáltatás 
megvalósulásához kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz 
benyújtott kapcsolódó módosító indítványokat ma ne tárgyalja a bizottság, mert a tárca nem 
tud álláspontot kifejteni a módosító javaslatokról, egyébként pedig a hét napirendjén nem 
szerepel ez a törvényjavaslat.  

A fenti módosítással együtt ki támogatja a napirendi javaslatot? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 16 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a mai ülés 
napirendjét.  

Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, 
valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság jelentése (J/6574. 
szám)   
(Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, 
valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság önálló 
indítványa)  
(Általános vita)   
(Első helyen kijelölt bizottságként)  
Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, 
valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság jelentése 
elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/… szám)   
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról) 

1. napirendi pontunk az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai 
eseményeket feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság 
jelentése, valamint az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai 
eseményeket feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság 
jelentése elfogadásáról szóló határozati javaslat. Szeretettel köszöntöm Kocsis Máté képviselő 
urat és átadom neki a szót.  

Dr. Kocsis Máté képviselő, előterjesztő, Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a 
gyöngyöspatai eseményeket feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását 
elősegítő eseti bizottság elnökének szóbeli kiegészítése 

DR. KOCSIS MÁTÉ képviselő, előterjesztő, Az egyenruhás bűnözés folyamatát, 
hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés 
felszámolását elősegítő eseti bizottság elnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
A benyújtott és elfogadott jelentés mindenki előtt ismert, ezért csak nagyon röviden szeretném 
kiegészíteni néhány technikai tudnivalóval. A bizottság 282 napon keresztül állt fenn. Ez alatt 
az időszak alatt közel másfél folyóméter iratanyagot kért be különböző állami szervektől, 
valamint civil szervezetektől és személyektől, olyanoktól, akiknek releváns információjuk 
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vagy sarkos álláspontjuk lehetett az ott történtekről. A bizottság hét ülés keretében tárgyalta 
az eseményeket és folyamatosan tett javaslatokat. Egy alkalommal zárt ülésen az Információs 
Hivatal és az Alkotmányvédelmi Hivatal vezetőjét hallgatta meg a bizottság. E bizottsági ülés 
jegyzőkönyvének „titkos” a minősítése és 2036. december 31-ig tart. Ennek a feloldását 
levélben kértem Balajti László altábornagy úrtól 2011 októberében, de rövid időn belül egy 
elutasító válasz érkezett arra való hivatkozással, hogy biztonsági érdeket sértene a zárt ülés 
jegyzőkönyvének a „titkos” minősítés alóli feloldása.  

A közel húsz meghallgatott által elmondottak alapján készült jegyzőkönyvek 
feldolgozása, valamint a bekért iratanyagok alapján készült a gyöngyöspatai eseti bizottság 
jelentése, amelyet részleteiben nem kívánok ismertetni, hiszen valamennyiüknél ott van, 
inkább a felmerülő kérdésekre fogok válaszolni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele, megjegyzése? Kulcsár Gergely képviselő úr!  

Kérdések, észrevételek, megjegyzések 

KULCSÁR GERGELY (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. A Jobbik álláspontját a 
bizottság munkája során Mirkóczki Ádám képviselőtársam már ismertette, de azért néhány 
gondolattal hozzájárulnék a Jobbik álláspontjának minél szélesebb körű kifejtéséhez.  

Véleményünk szerint a jelentés a magyar jogtörténetben az ötvenes évek 
kirakatpereinek magasságában helyezhető el. A jelentésben teljesen felesleges tényeket vagy 
ok-okozati összefüggéseket keresni, mert az ilyeneket nem tartalmaz.  

Az anyagból egy az egyben kimaradtak a tavaly március 16-án tartott gyöngyöspatai 
falugyűlés eseményei, ahol az akkori polgármester – nem a jobbikos, hanem az akkori – 
kijelentette, hogy elismerik a polgárőrség jelenlétét a településen, és arról is hallgat a 
dokumentum, hogy a polgárőrök járőrözésének a meghosszabbítását a falu 2500 lakosa közül 
1600 kérte.  

A tényeket figyelmen kívül hagyó sok-sok megállapítás közül az egyik 
legszembetűnőbbet idézem: „A Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület megjelenése 
Gyöngyöspatán nem csökkentette a településen előforduló bűncselekmények számát, nem 
szorította vissza a bűnözést, hanem generálta a bűncselekmények számának növekedését.” Ez 
egy gyönyörű mondat! Ezek szerint meg kell állapítani, hogy a gyöngyöspatai polgárok 
imádják a bűnözést, hiszen 60 százalékuk a nevével vállalta azt, hogy a – kormánypártok 
szerint – hívatlan vendégek mégis maradjanak ott egy kicsit.  

Szintén kimaradt a dokumentumból az ENSZ rasszizmus és idegengyűlölet elleni 
külön megbízottjának a véleménye, aki jelen volt a településen és semmi kifogásolnivalót 
nem talált a polgárőrök tevékenységében, és nem látta úgy, hogy a helyi cigányságnak 
félnivalója lenne a polgárőröktől.  

A kormánypártok az elmúlt több mint egy évben sokszor vágták a jobbikos képviselők 
fejéhez, hogy ne avatkozzunk bele a gyöngyöspatai emberek életébe, a helyiek nem kérnek a 
polgárőrökből, a Jobbikból. Ennek ellenére, mint tudjuk, a nyári időközi polgármester-
választáson a gyöngyöspatai polgárok kinyilvánították a véleményüket és a jobbikos 
polgármester-jelöltnek szavaztak bizalmat. Ezek után feleslegessé vált napirenden tartani ezt a 
témát, és több mint egy évvel az események után a nem létező egyenruhás bűnözésről 
beszélni a parlamentben, a bizottságokban és minden szinten.  

Tisztelettel kérem kormánypárti képviselőtársaimat, hogy tényleg hagyják a 
gyöngyöspatai embereket és szavazzák le a jelentés általános vitára való alkalmasságát, mert a 
benne foglaltak olyan távol vannak az igazságtól, mint Makó Jeruzsálemtől. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Zagyva György képviselő úr!  
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ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Kulcsár Gergely már elmondta a Jobbik 

véleményét erről a jelentésről, amihez csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy teljesen 
felesleges volt az ezzel kapcsolatos kutyakomédia, hiszen már majdnem egy éve Juhász 
Oszkár a polgármester, meg lehet nézni, hogy azóta hogy prosperál a falu és hogy alakultak a 
bűnözési adatok. Berényi László képviselőtársam cinikusan mosolyog azon, amit mondok, de 
azért megnézném, ő hogy vezetne el egy falut és hogy oldaná meg az ilyen problémákat. Meg 
lehet nézni, hogy Gyöngyöspatán a bűnözés azóta teljes mértékben visszaszorult, és azok a 
cigány emberek, akik beálltak a sorba, teljesen jól érzik magukat. Most mégis itt van egy 
többoldalas kutyakomédia, amit több mint kétszáz napig csinált a magyar parlament. Ezt már 
rég be kellett volna fejezni. Az lett volna az elegáns, hogy Juhász Oszkár polgármesterré 
választása után ezt a kérdést levették volna a napirendről és ez a bizottság befejezte volna a 
működését.  

A jelentésben van egy olyan rész, amely azt taglalja, hogy Gyöngyöspatán a Szebb 
Jövőért Polgárőr Egyesület és a Magyar Gárda megjelenése előtt a magyar-cigány együttélés 
példaértékű volt. Azért szeretném megkérdezni Kocsis Mátétól, hogy ő fizetne-e a saját háza 
előtt hídvámot, amit cigány gyerekek szednek. Hát abból a példa értékű együttélésből, amit a 
Fidesz kíván a torkunkon lenyomni, én nem kérek! Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Na 

nincs, Kocsis Máténak adom meg a szót, aki akkor felelhet Zagyva György Gyula kérdésére, 
ha a háza előtt van híd, de ha a háza előtt nincs híd, akkor tekintse okafogyottnak a kérdést.  

Válaszok 

DR. KOCSIS MÁTÉ képviselő, előterjesztő, Az egyenruhás bűnözés folyamatát, 
hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés 
felszámolását elősegítő eseti bizottság elnöke: Köszönöm szépen a szót, elnök úr, és 
köszönöm a képviselő urak észrevételeit. Kulcsár Gergelynek mondom: a bizottság 282 napos 
fennállása alatt egyetlenegy ellenzéki képviselő sem kérte a beérkezett iratokba való 
betekintést, éppen ezért a kérdés általuk való megítélése épp annyira hiteles, mint a 
hozzászólásuk. Nem lehet az ügy érdemi vizsgálata nélkül álláspontot megfogalmazni, ön ezt 
mégis megtette, ezért tételesen is kénytelen vagyok reagálni az elhangzottakra.  

 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Ez kutyakomédia! (Falhoz vágja a jelentést.) 

Akkor mire való a jelentés? Most hagyjuk abba az egészet!  
 
ELNÖK: Képviselő úr! Képviselő úr!  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Legyen szíves, ne képviselő urazzon! Azért 

vagyunk itt, hogy a jelentésről beszéljünk!  
 
ELNÖK: Megnyugszik szépen a képviselő úr, vagy jogában áll az üléstermet elhagyni.  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Nem azért van itt, hogy megnyugtasson!  
 
ELNÖK: Kérem, hogy a magánbeszélgetést fejezze be! Képviselő úr, az új 

Házszabály szerint figyelmeztetem. Még nem vezettetem ki…  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Nyugodtan vezettessen ki!  
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ELNÖK: Képviselő úr, tessék megnyugodni! Tessék szépen megnyugodni! Önt 
fegyelmezetten meghallgattuk, senki nem szólt közbe.  

 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Összevissza hazudozik a Máté!  
 
ELNÖK: Képviselő úr, tessék megnyugodni. Tudom, hogy nehezére esik önnek 

felvenni a magyar parlament méltóságának megfelelő stílust, mégis arra kérem, hogy kísérelje 
meg, mert akár tetszik, akár nem, ön pillanatnyilag a magyar parlament emberi jogi 
bizottságának az ülésén vesz részt. Egyúttal arra kérem, hogy senkit ne sértegessen, a szavait 
pedig úgy válogassa meg, hogy azok feleljenek meg a hely szellemének. Kocsis Máté 
képviselő úré a szó.  

 
DR. KOCSIS MÁTÉ képviselő, előterjesztő, Az egyenruhás bűnözés folyamatát, 

hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés 
felszámolását elősegítő eseti bizottság elnöke: Még alig mondtam valamit, máris hazugsággal 
vádolnak. Kénytelen vagyok megismételni az eddig elhangzottakat. 282 nap alatt egyetlenegy 
ellenzéki képviselő sem tekintett bele az iratokba, ezért utaltam arra, hogy ennek a jelentésnek 
az értékelése sokkal hitelesebb lett volna, ha ez megtörténik. Ezt most is fenntartom, 
képviselő úr, ebben semmilyen hazugság nincs, és engedje meg, hogy folytassam.  

Kulcsár képviselő úr azt mondta, hogy a falugyűlés nem került be a jelentésbe. De 
bizony belekerült, ugyanakkor a jegyzőkönyvekből az is kiolvasható, hogy Tábi László 
egykori polgármester – a saját állítása szerint – először tudomásul vette, majd határozottan 
ellenezte a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület jelenlétét. Ez az idézet benne van a jelentésben, 
és ezt ő maga mondja. A falugyűlés részvevőinek az összetételét a jelenlévők közül többen is 
kifogásolták, mondván, hogy a falugyűlésen nemcsak gyöngyöspatai emberek vettek részt. 
Egyébként a falugyűléssel kapcsolatban komoly vita alakult ki a bizottsági ülésen.  

A Heves Megyei Rendőr-főkapitányságtól bekért iratok alapján az valóban egyértelmű 
– lehet, hogy ön ezt vitatja, de higgye el nekem, hogy így van –, hogy a büntetőeljárások, 
illetve az ismertté vált bűncselekmények száma az eseményeket követően megugrott a 
településen. Ezzel nem azt állítja a jelentés, hogy Gyöngyöspata egy nagyon erős, nagyon 
stabil közbiztonságú település lenne. Mindig is azt mondtuk, hogy Gyöngyöspatán egy 
magyar vidéki településen tapasztalható átlagos közbiztonsági helyzet van, ami nem egyenlő a 
jóval. Egy ilyen településen nincs szükség az indulatok további gerjesztésére!  

A Zagyva György Gyula képviselő úr által elmondottakra egészen röviden szeretnék 
reagálni. Ő azt mondta, hogy azok a romák, akik beálltak a sorba, egészen jól érzik magukat. 
Itt utalnék arra, éppen az a jelentés egyik releváns megállapítása, hogy az ott tavaly tavasszal 
keltett indulatok, majd pedig a nemzetközi és a hazai sajtó félretájékoztatása következtében a 
helyi romák és nem romák közötti ellentét jelentősen mélyült. Ezt a mostani polgármester, az 
előző polgármester, a jogvédő szervezetek és a szereplők egy meghatározó része egyaránt 
megerősítette. Éppen ezért örömmel fogadom, ha úgy éli meg – a jelentés is hasonlóképpen 
éli meg, ahogy ön említette –, hogy Gyöngyöspatán javult a közbiztonság, de a jelentés azt is 
tartalmazza, hogy ez a magyar adófizetőknek és a magyar rendőrségnek 250 millió, azaz 
negyedmilliárd forintjába került. S a beérkezett iratok és a szereplők álláspontja alapján azt is 
be kell látni, hogy ha a magyar állam ott nem tartja fenn a rendet és a magyar rendőrség nem 
biztosít egy nagyon erős jelenlétet, akkor a helyzet a romák és nem romák, de bármilyen 
politikai vagy társadalmi érdekcsoportok között eszkalálódhatott volna és nagyobb baj 
történhetett volna. A jelentés pusztán ennyit állít.  

Tisztelettel kérem a bizottságot, hogy fogadja el a jelentést, már csak azért is, mert az 
eseti bizottság tárgyilagosságát az is igazolja, hogy valamennyi szereplő meghallgatásra 
került, mindenki elmondhatta az álláspontját – a jegyzőkönyvek megtekinthetők –, és az 
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azokból leszűrt következetéseket tartalmazza a jelentés. Állítom, hogy az ebben foglaltak 
igazságtartalmát vitatni nem lehet, ugyanis ez hangzott el a bizottsági üléseken. Köszönöm 
szépen a figyelmet.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról és a határozati javaslat elfogadásáról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki tartja általános vitára alkalmasnak az eseti bizottság 
jelentését? (14) Ki nem tartja általános vitára alkalmasnak? (2) Ki tartózkodott? (0) (Egy 
képviselő nem vett részt a szavazásban.) Megállapítom, hogy az emberi jogi bizottság az eseti 
bizottság jelentését általános vitára alkalmasnak tartja.  

Ki ért egyet a határozati javaslattal? (14) Ki nem ért vele egyet? (2) Ki tartózkodott? 
(1) Megállapítom, hogy a bizottság egyetért a határozati javaslattal.  

A bizottság előadója Berényi László lesz a plenáris ülésen. Az ellenzék kíván-e 
kisebbségi előadót állítani? (Zagyva György Gyula: Nem.) Köszönöm szépen.  

A 2. napirendi ponthoz még nem érkeztek meg a minisztérium képviselői, ezért most a 
3. napirendi pontot tárgyaljuk meg.  

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/6814. szám)   
(Font Sándor (Fidesz) képviselő önálló indítványa)   
(Általános vita) 

Következik tehát a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat, Font Sándor képviselő úr önálló indítványa. Az általános vitára való 
alkalmasságról kell döntenünk. A módosításnak az a lényege, hogy kistérségek is 
átadhassanak iskolákat. Font Sándor képviselő úré a szó.  

Font Sándor képviselő (Fidesz), előterjesztő szóbeli kiegészítése 

FONT SÁNDOR képviselő (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Tavaly a megyei önkormányzatok intézményei egy törvény alapján 
átkerültek a megyei kormányhivatalokhoz. Ennek a vagyonátadási procedúrának része volt, 
hogy a közoktatási törvény 89/A. § (2) és (3) bekezdését is törölte a parlament. A törvény 
vagyoni helyzetet tisztázott, amit a törlés egyértelművé tett, ilyen értelemben tehát jogos volt.  

Azonban a (2) bekezdés utolsó mondata is törlésre került, amely úgy szólt, hogy „a 
többcélú kistérségi társulás az ellátott feladatai tekintetében az e törvény 81. §-ában 
meghatározottak szerint közoktatási megállapodást is köthet”. Mivel ez a mondat is törlésre 
került, január 1-jétől az a helyzet állt elő, hogy azok az önkormányzatok, amelyek alanyi 
jogon működtetnek közoktatási intézményt, a jelen törvényi szabályozás szerint bármely más 
fenntartóval is köthetnek közoktatási megállapodást. Ugyanakkor azoknál a közoktatási 
intézményeknél, amelyek társulási formában működnek, a társulás lenne jogosult bármilyen 
új közoktatási megállapodás megkötésére más fenntartóval. Mivel az említett mondat törlésre 
került, a társulások jogosultsága január 1-jétől megszűnt arra vonatkozóan, hogy más 
fenntartókkal – alapítványokkal, egyházakkal – közoktatási szerződést köthessenek. 
Megjegyzem, hogy minden évben május 31-ig kell megkötni az új közoktatási megállapodást 
az új fenntartóval annak érdekében, hogy az új fenntartó szeptembertől elláthassa a feladatait. 
Mint említettem, a társulásban működő közoktatási intézmények a törlés miatt ettől a 
lehetőségtől elesnek. A módosító indítványom arra irányul, hogy a társulásban működő 
közoktatási intézmények ugyanolyan jogosultsággal köthessenek megállapodást, mint a 
tisztán önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények. Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntöm Szakál Ferenc Pál főosztályvezető 
urat a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatási Államtitkárságáról. Kívánja-e kiegészíteni az 
elhangzottakat?  

A kormány álláspontjának ismertetése (Szakál Ferenc Pál főosztályvezető, Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium Oktatási Államtitkársága) 

SZAKÁL FERENC PÁL főosztályvezető (NEFMI Oktatási Államtitkársága): Nagyon 
röviden szeretném kiegészíteni Font Sándor képviselő úr szavait. A törvénymódosítás 
előkészítésekor a minisztériumban már abban a szellemben folyt a gondolkodás, hogy nem 
lesznek majd ilyen jellegű társulások, és a különböző fenntartóktól is olyan jelzések érkeztek, 
hogy nincs kapacitás az átvételekre. Emiatt került sor az említett törlésre. Viszont arra az 
átmeneti időszakra, amely még hátra van az állami fenntartásig, támogatjuk ennek a 
rendelkezésnek a visszaállítását.  

 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, szavazni 

fogunk.  

Szavazás a tárgysorozatba-vételről és az általános vitára való alkalmasságról 

Ki ért egyet a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételével? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy a bizottság 17 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért a tárgysorozatba-vétellel.  

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy a bizottság a törvényjavaslatot 17 igen szavazattal, egyhangúlag általános vitára 
alkalmasnak tartja.  

A nők esélyegyenlőségét szolgáló törvénymódosításról szóló törvényjavaslat (T/6730. 
szám)   
(Dr. Oláh Lajos (független) képviselő önálló indítványa)   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita) 

Következő napirendi pontunk a nők esélyegyenlőségét szolgáló törvénymódosításról 
szóló törvényjavaslat, dr. Oláh Lajos független képviselő önálló indítványa. Köszöntöm 
képviselő urat és megadom neki a szót.  

Dr. Oláh Lajos képviselő (független), előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. OLÁH LAJOS képviselő (független), előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Nemrég voltam itt önöknél, amikor egy olyan javaslatot tettem az asztalra, hogy függetlenül 
attól, hogy köztulajdonban vagy magántulajdonban vannak a zártkörű részvénytársaságok, 
legyen lehetőség arra, hogy egyfajta kvótarendszer keretében megmondjuk: a nők hány 
százalékot képviseljenek az igazgatóságban, a felügyelőbizottságban, illetve a 
topmenedzsmentben. Akkor volt olyan képviselő, aki azt mondta, túl nagy lépés ez így 
egyszerre, ezért átdolgoztam a törvényjavaslatot, és a mostani változat azt mondja, hogy a 
köztulajdonban lévő vállalatok esetében a nők egyfajta kvótarendszer keretében vehessenek 
részt ezek munkájában. Én mindig Norvégiát szoktam felhozni példaként, de nemcsak ott van 
érvényben hasonló kvótarendszer, hanem Belgiumban, Franciaországban, Olaszországban, 
Hollandiában, Spanyolországban, Dániában, Finnországban, Görögországban, Ausztriában, 
Szlovéniában is, a közelmúltban pedig az Európai Parlament döntött úgy, hogy az uniós 
szabályozásnak abba az irányba kell mutatnia, hogy 2015-ig 30, 2020-ig pedig 40 százalék 
legyen kötelező jelleggel a nők aránya az igazgatóságokban.  
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Tisztelettel kérem a bizottságot, hogy támogassa ezt a törvényjavaslatot, és ha úgy 
gondolják, hogy a cél támogatható, de módosítani kívánják, akkor tegyék meg módosító 
javaslataikat és közösen hozzuk meg ezt a döntést. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ha 

nincs szavazni fogunk.  

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Ki támogatja a képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételét? (1) Ki nem 
támogatja? (15) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételét.  

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 
LXVI. törvény és az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az 
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6774. szám)   
(Általános vita) 

4. napirendi pontunk a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 
védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és az elmúlt rendszer titkosszolgálati 
tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 
létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. Az általános 
vitára való alkalmasságról kell döntenünk. Képviselőtársaim részére kiosztottuk a Magyar 
Szakszervezetek Országos Szövetsége elnökének az iratát. Tisztelettel köszöntöm Víg 
Annamáriát a Nemzeti Erőforrás Minisztériumból. Öné a szó.  

Víg Annamária főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közgyűjteményi 
Főosztály) szóbeli kiegészítése 

VÍG ANNAMÁRIA f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
Közgyűjteményi Főosztály): Tisztelt Bizottság! A kormány a 1107/2012.(IV.11.) számú 
határozatában döntött arról, hogy a megyei levéltáraknak a Magyar Országos Levéltárba kell 
beolvadniuk. Ez a kormánydöntés egy hosszú előkészítés eredménye. Az előkészítő 
folyamatban a szakmával együtt a tárca Kulturális Államtitkársága több alternatívát mérlegelt. 
Valamennyi alternatíva közül a legfontosabb cél az volt, hogy a jelenlegi megyei 
intézményfenntartó központok rendszeréből a megyei levéltárakat más fenntartói körbe 
emeljük. A jelenleg az intézményfenntartó központok fenntartásában működő 19 megyei 
levéltár sorsa volt a tét, és mind a szakmai szervezetek, mind a tárca illetékes területének 
egyetértését tükrözi az a megoldás, ami gyakorlatilag kiemelt állami feladatnak, kiemelt 
kormányzati érdeknek határozza meg a levéltárfenntartást, és e gondolat jegyében új levéltári 
szervezet létrehozását tartja indokoltnak. A döntés lényege tehát az, hogy a megyei levéltárak 
– amelyek 2012. január 1-jétől állami tulajdonba kerültek – megtartják állami tulajdonú 
voltukat, és a Magyar Országos Levéltár szervezetébe integrálódva annak területi szervezeti 
egységeiként, tagintézményenként működve új egységes nemzeti levéltári intézményrendszert 
alkotnak. A Kulturális Államtitkárság stratégiai elképzeléseit tükrözi ez az irány, amennyiben 
a kulturális intézményrendszer csúcsán nemzeti intézmények állnak, a piramis alsóbb részein 
pedig a települési fenntartású intézményrendszer található.  

Tekintettel arra, hogy a levéltárügy részben kulturális, részben közigazgatási funkciót 
fed le, indokolt, hogy az állami fenntartás megerősödjön, és egy új szervezeti struktúrában a 
jelenleginél hatékonyabb módon biztosítsa a feladatellátást. A levéltári törvény 
módosításának legfontosabb indoka tehát a jelzett átalakítási folyamat. Az általános megyei 
levéltárak nemzeti szintű levéltári intézményrendszerré alakulnak, ennek a jogszabályi 
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megalapozása elengedhetetlen, tehát szükségszerű a levéltári törvény javasolt módosítása. 
Ennek érdekében felül kell vizsgálni a Magyar Országos Levéltár és a megyei levéltárak 
jogállását, valamint a szakmai és iratkezelési szabályzatok jóváhagyásával összefüggő 
feladatokat. További kérdések felmerülése esetén vagy most, vagy később írásban szívesen 
válaszolunk.  

A módosítás egy folyamat első lépése. Várható, hogy a levéltári törvény komplex 
módosítására még ebben az évben sor kerül, hiszen ez az átalakulás számos olyan szakmai 
kérdést vet fel, amelyek megoldása az eddigi rendszerben – amely széttagolt volt és a szakmai 
irányítás szempontjából is nagyon sok kérdőjelet vetett fel – nem volt lehetséges. Úgy 
érezzük, hogy ezzel a törvénymódosítással a levéltári szakma hosszú ideje vitatott kérdései is 
nyugvópontra kerülnek. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium elképzeléseivel 
egyetértve még azt is elképzelhetőnek tartjuk, hogy a Nemzeti Levéltár a továbbiakban akár 
kormányhivatalként is végezheti a munkáját. Mindenképpen a terület erősítése, a 
szakembereink jobb megbecsülése és a szakmai irányítás egységesebb volta valósul meg ezzel 
a módosítással. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kinek van kérdése, észrevétele? Kulcsár Gergely 

képviselő úr!  

Kérdések, észrevételek 

KULCSÁR GERGELY (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Véleményünk szerint a 
törvény alapvetően két dologról szól. Az egyik a (9) bekezdés, amit az MSZOSZ is kiemelt a 
levelében. Ezzel maximálisan egyet tudunk érteni, hiszen jelenleg csak a két állampárt iratai 
vannak állami tulajdonban, azok többsége pedig, amiket a javaslat felsorol, a Földes György 
történész, az MSZP volt választmányi elnöke vezette Politikatörténeti Intézet tulajdonát 
képezi. Ezek állami tulajdonba vételét a Jobbik támogatja.  

Van azonban egy másik dolog is, ami miatt a javaslat általános vitára való 
alkalmasságát nem tudjuk támogatni, ez pedig az, hogy a megyei levéltárakat a Magyar 
Nemzeti Levéltár alá akarják rendelni. Ezt a centralizációt a hozzánk eljutott vélemények 
szerint a szakma nem támogatja, sőt tiltakozik ellene. Főosztályvezető asszony említette, hogy 
folyt szakmai egyeztetés. Kérdezem, hogy ez milyen széles körű volt, mivel a hozzánk eljutott 
szakmai vélemények tiltakoznak ez ellen az ésszerűtlen centralizáció ellen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Wittner Mária képviselő asszonyé a szó.  
 
WITTNER MÁRIA (Fidesz): Köszönöm a szót. Azt hiszem itt az ideje, hogy ezen a 

téren is megtörténjen a rendszerváltás. Jobbikos képviselőtársam valószínűleg a fiatal kora 
miatt nem tudja, hogy mik történtek a rendszerváltás kezdetén. Ma már nem lehet teljes 
egészében nyomon követni az elmúlt 45 év történéseit, hiszen a lábatlani papírgyárban 
mázsaszám semmisítettek meg könyveket, iratokat és egyéb dokumentumokat. Bármilyen 
rendszer is legyen, mindenképpen meg kell őrizni a magyar nemzet számára a történelmi 
folyamatokat, még akkor is, ha ez a különböző pártokra, elsősorban az MSZP-re nagyon nagy 
árnyékot vet. Konkrétan tudom, hogy volt olyan könyv, amelyben megyénként fel voltak 
tüntetve az egyes pártemberek nacionáléi, személyi adatai és beosztásai, de ezek a könyvek 
mind eltűntek. Egy példány azonban véletlenül megmaradt, amit én annak idején Csurka 
Istvánnak adtam oda, hogy a továbbiakban is követni tudja a folyamatokat. Nagyon jó tehát, 
hogy a levéltárakat központosítják, mert így megmarad a nemzet számára a dokumentumok 
tárháza. Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérem miniszteri biztos urat, hogy válaszoljon az 
elhangzott kérdésekre.  

Válaszok 

GYIMESI ENDRE levéltári miniszteri biztos (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 
levéltáros szakma 2010 végén maga kezdeményezte, hogy szeretne állami kezelésben, azon 
belül NEFMI fenntartásban maradni. Különböző tárgyalások folytak az elmúlt másfél 
esztendőben. Nem egészen az a végső eredmény született, amire a levéltáros szakma igazából 
vágyakozott, a szakma ugyanis nagyobb önállóság kimondását várta a törvénytől. Úgy 
gondolom, a szabályozórendszer még alakítható oly módon, hogy az igényelt szakmai és 
gazdasági önállóság megteremthető legyen. Ez a tagintézménnyé válás lehetőségével nem fog 
csorbulni, ugyanakkor nagyon sok előnye van a szervezeti együttmunkálkodásnak. Mire 
gondolok? Arra, hogy a megyék bármennyire is lokálpatrióták voltak, különböző 
lehetőségekkel bírtak az elmúlt tíz esztendőben a levéltárak fejlesztése terén, és nagyon 
egyenetlenül sikerült ez az elmúlt időszakban, mert volt, akinek több pénze volt rá, másnak 
meg abszolút nem volt erre forrása. Ez meg fog szűnni és a jövőben a MIK-ekkel ellentétben 
azonos szakmai elvek alapján, azonos feltételrendszerben, állandó szakmai kontroll mellett 
tudnak működni az intézmények. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Képviselő úr kérdése arra irányult, hogy kikkel egyeztettek. Csak a megyei 

levéltárakkal, vagy más szervezetekkel is?  
 
GYIMESI ENDRE levéltári miniszteri biztos (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 

Megyei Levéltárak Szövetségével ugyanúgy folyt egyeztetés, mint az Önkormányzati 
Levéltárak Szövetségével.  

 
ELNÖK: Tehát a szakmai szövetségekkel megtörtént az egyeztetés. Köszönöm 

szépen.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot? (14) Ki nem tartja általános 
vitára alkalmasnak? (0) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság a 
törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartja.  

Az előadó személyét később fogjuk megjelölni.  

Egyebek 

Az egyebekben van-e valakinek kérdése, kérése, bármilyen bejelentenivalója? (Nincs 
jelentkező.) Nincs.  

Köszönöm szépen a megjelenést, az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 12 perc)  
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


