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Napirendi javaslat  
 

1. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Fratanolo kontra Magyarország 
ügyben hozott ítélete végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről szóló jelentés 
elfogadásáról szóló határozati javaslat (J/6854. szám)  
(Módosító javaslatok megvitatása)  
 

2. Egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7678. szám)  
(Általános vita)  
 

3. Az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7676. szám)  
(Általános vita)   

 

4. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7667. szám)  
(Dr. Hoppál Péter (Fidesz) és Michl József (KDNP) képviselők önálló indítványa) 
(Általános vita)1 

 

5. Egyebek 

 

 

                                           
1 Amennyiben az Országgyűlés tárgysorozatára kerül! 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  
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Kubatov Gábor (Fidesz) Wittner Máriának (Fidesz)  
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Lendvai Ildikó (MSZP) megérkezéséig Nyakó Istvánnak (MSZP)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Sölch Gellért kabinetmunkatárs (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Asztalosné Zupcsán Erika helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
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Bódy Éva osztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
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Brassói Sándor főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 

Megjelentek 
 
Bódiné Pajer Mariann főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 31 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és meghívott vendégeinket. 
Bejelentem, hogy Csöbör Katalint Demeter Zoltán, Farkas Flóriánt Berényi László, Kővári 
Jánost Ékes Ilona, Kubatov Gábort Wittner Mária, Harrach Pétert Varga László, Lendvai 
Ildikót Nyakó István helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  

A napirend kiegészítésére érkezett javaslat Gaudi-Nagy Tamás és Zagyva György 
Gyula részéről „A védelemhez fűződő jogok drasztikus sérülésének kibontakozó tendenciája, 
aggasztóan elharapózó rendőri jogsértések nemzeti érzelmű emberekkel szemben” címmel, 
amit képviselőtársaim részére kiosztottunk. A napirend kiegészítésére vonatkozó javaslatról a 
Házszabály szerint vita nélkül határozunk. Ki ért egyet a napirend kiegészítésére vonatkozó 
javaslat napirendre-vételével? (1) Ki nem ért vele egyet? (14) Ki tartózkodott? (0) 
Megállapítom, hogy a bizottság nem vette napirendjére a napirend kiegészítésére vonatkozó 
javaslatot.  

Most pedig a napirendi ajánlásról szavazunk. Ki ért egyet a napirendi javaslattal? (16) 
Ki nem ért vele egyet? (0) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság elfogadta a 
mai ülés napirendjét.  

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Fratanolo kontra Magyarország ügyben 
hozott ítélete végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről szóló jelentés elfogadásáról szóló 
határozati javaslat (H/6854. szám)   
(Módosító javaslatok megvitatása) 

1. napirendi pontunk az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Fratanolo kontra 
Magyarország ügyben hozott ítélete végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről szóló jelentés 
elfogadásáról szóló határozati javaslathoz benyújtott módosító javaslatok megtárgyalása. Két 
módosító javaslat érkezett, ezekről kérdezem a minisztérium álláspontját.  

 
DR. SÖLCH GELLÉRT kabinetmunkatárs (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A múlt alkalommal az előterjesztés általános vitára való alkalmasságáról volt 
szó. A kormány úgy döntött, hogy kikéri az Országgyűlés véleményét erről a kérdésről, 
valamint hogy a vörös csillaggal kapcsolatos Btk.-tényállást továbbra is fenntartja. A 
kormánynak ma is ez a véleménye, de a módosító indítványokhoz nyilván lesz majd 
észrevételünk. Eszerint a kormány az 1. pontban szereplő módosító javaslatot – a tárca 
álláspontja alapján – támogatja, a 2. pontban szereplőt pedig nem támogatja.  

 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? Wittner Mária képviselő asszony!  
 
WITTNER MÁRIA (Fidesz): Nagyon helyesnek tartom azt, hogy a kormány nem 

fizeti ki a rá kirótt büntetést, mert a magyar törvények szerint a vörös csillag tiltott jelkép. Egy 
dolog a vörös csillag a nyugati szocialistáknál, és egy másik dolog volt a vörös csillag 
árnyékában idehaza emberek életét semmisnek tekinteni. Meg kell nézni a 301-es parcellát és 
a többit, hogy hány embert végeztek ki, hány ember tiltakozott annak idején 1956-ban a vörös 
csillagos szocializmus ellen, akik közül sokan életüket adták a hazáért. Kevesen tudják, hogy 
akkor nagyon sok embert végeztek ki, nagyon sokat vertek agyon, de van, aki kutatta ezt és 
könyvet jelentetett meg róla, például Fekete Pál Cseppek a tengerből címmel. Ez a vörös 
csillag félelmet kelt az emberekben és nagyon rosszízű emlékeket idéz fel. Mindezek alapján 
azt javaslom, hogy a vörös csillag továbbra is maradjon tiltott jelkép, ugyanúgy, mint a 
horogkereszt, mert a kettő összetartozik. Azaz a nemzetiszocializmus és a szocializmus. 
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Sztálin azért hívta fasisztáknak a jobboldaliakat, mert ők szocialisták voltak, Hitlerék pedig 
nemzetiszocialisták, és nem akarta, hogy ezt a kettőt összemossák, pedig a kettő rendesen 
összetartozik. Köszönöm.  

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

nincs, szavazni fogunk a módosító javaslatokról.  
Az ajánlás 1. pontjában dr. Vejkey Imre és dr. Vas Imre a határozati javaslatot új 3. 

ponttal javasolja kiegészíteni, amit a tárca támogat. A bizottság tagjai közül ki támogatja a 
módosító javaslatot? (12) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (6) Megállapítom, hogy a 
bizottság támogatja a módosító javaslatot.  

Az ajánlás 2. pontjában dr. Stágel Bence és Wittner Mária a határozati javaslatot új 3. 
ponttal javasolja kiegészíteni. A tárca nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja a 
módosító javaslatot? (6) Ki nem támogatja? (6) Ki tartózkodott? (6) Megállapítom, hogy a 
bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmad támogatást kapott.  

Köszönjük szépen a tárca képviselőjének a segítségét, a napirendi pont tárgyalását 
lezárom.  

Egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7678. szám)   
(Általános vita) 

2. napirendi pontunk az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló T/7678. számú törvényjavaslat. Az általános vitára való alkalmasságról 
kell döntenie a bizottságnak. Tisztelettel köszöntöm Asztalosné Zupcsán Erika helyettes 
államtitkár asszonyt és Bódy Éva osztályvezető asszonyt az Emberi Erőforrások 
Minisztériumából. Arra kérem önöket, hogy kizárólag a bizottság illetékességébe, hatáskörébe 
tartozó kérdésekre koncentráljanak. Önöké a szó.  

Asztalosné Zupcsán Erika helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
szóbeli kiegészítése 

ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Köszönöm szépen, elnök úr. A tervezet két fontos területre szorítkozik, az 
egyik a támogatott lakhatás jogszabályi alapjainak megteremtése, a másik a családi pótlék 
iskoláztatáshoz kötésének új szabályai.  

A támogatott lakhatás esetében meg kell mondanunk, mi kell ahhoz, hogy a majdani 
TIOP 3.4.1. stratégia végrehajtásához kapcsolódó pályázatra be tudják adni a pályázatukat 
azok, akik pályázni szeretnének. Tehát konkrétan meg kell mondanunk, hogy mire 
pályázathatnak. Ennek a jogszabályi feltételeit teremti meg az 1. pont.  

A családi pótlék iskoláztatáshoz kötött szabályainál felméréseket végeztünk, és 
kiderült, hogy az iskoláztatási támogatásban részesülő 1,2 millió gyermek közül 7-8 ezer az, 
akivel szemben felfüggesztéssel éltek. A felfüggesztettek 75 százaléka jogosult a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre, akiknek 11,9 százaléka 14 év alatti, a 14-16 év közöttiek 
aránya 29,3 százalék, a 16 év fölöttiek aránya pedig 58,8 százalék. Mindezek alapján 
javasoljuk, az iskoláztatási támogatás felfüggesztése azt is jelentse, hogy az iskoláztatási 
támogatás visszamenőleg sem kapható meg. Tehát ha a gyermek nem jár iskolába, elveszíti 
ezt a támogatási lehetőséget. Háromhavonta van felülvizsgálat, ha a gyermek az adott három 
hónapban megint jár iskolába, akkor a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ismételten 
folyósításra kerül számára, ha viszont nem jár, akkor három hónap után újra vizsgálatra kerül 
sor. Köszönöm szépen.  
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Kérdések, észrevételek, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van kérdése, észrevétele? Szabó Timea alelnök 
asszony!  

 
SZABÓ TIMEA (LMP): Lenne néhány kérdésem a lakhatási szolgáltatással 

kapcsolatban. A módosítás szerint lehetőség nyílhat akár ötven fő elhelyezésére is lakások, 
épületek együttesében. Nem gondolják, hogy ez túl sok? Mi úgy gondoljuk, hogy a valódi 
társadalmi integrációt az segíti, ha minél kevesebben élnek együtt; a kitagolási programnak is 
ez lett volna a lényege. A következő kérdésem arra vonatkozik, hogy a kitagolási program 
hogy halad. Mi azt látjuk, hogy folyamatosan tolódik ki a határidő, egyáltalán nincs előrelépés 
ebben az ügyben. Mit tudnak ezzel kapcsolatban mondani?  

Ha tényleg a valódi társadalmi integráción van a hangsúly, akkor miért sorvasztjuk el 
azokat az otthon közeli szolgáltatásokat, amelyek az intézményből való kikerülést, a családi 
közegbe való visszakerülést segítenék? A támogatott lakhatás esetében miért nem kell 
érdekképviseleti fórumot és ellátotti önkormányzatot felállítani, illetve működtetni? Mikor 
lesz végre egységes meghatározása a fogyatékos személynek a magyar jogrendszerben? 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Önöké a szó.  
 
BÓDY ÉVA osztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Maximális 

létszámként jelenik meg az ötven fő elhelyezése lakások összességében. Ezt úgy kell 
elképzelni, hogy az eddigi maximum 150 férőhelyes ápoló-gondozó otthonok helyett 
maximum 50 fős lakócentrumba költözhet. A lakócentrum lakások együtteséből áll, 
praktikusan úgy néz ki, mint egy nyugdíjasház, vagy mint egy társasház. Ez a biztonság 
szempontjából maradt bent, illetve a választás jogának a fenntartása miatt. Amikor a 
kormányhatározatban a stratégiát egyeztettük az érdekvédő szervezetekkel – civil és szakmai 
szervezetekkel –, akkor azon az állásponton maradtunk, hogy mivel az egyén döntése is 
megjelenik az ő lakhatási formájának a választásában is, mi nem tudunk más egyén helyett 
egy jogszabályban előre egy lehetőséget elengedni. Amennyiben ezzel nem fognak élni, 
logikusan annál kevesebb ilyen típusú elhelyezési forma lesz.  

A TIOP 3.4.1. határideje egyszer tolódott ki, elsősorban a megyei intézményfenntartó 
központok átalakulása miatt, nehogy emiatt kimaradjanak a pályázati lehetőségből, azóta nem 
változott a határidő. El is indult ez a munka a TÁMOP 5.4.5-ben, amelyet a Fogyatékosok 
Esélye Közalapítvány végez. A leendő pályázók egy mentori és facilitátori segítséget kaptak 
abban, hogy a megvalósíthatósági tanulmány keretén belül minden egyes most bent lévő 
kliens vonatkozásában az egyéni komplex szükségletfelmérését meg tudják csinálni, és ez 
alapján jelölik ki, hogy lakásban, házban, kisebb-nagyobb létszámú házban, lakásban, vagy 
esetleg lakócentrumban – maximum 50 fős lakócentrumban – szeretne az adott kliens a 
továbbiakban élni. Itt hívom fel a figyelmet arra, hogy a stratégia és ezáltal a támogatott 
lakhatás fogalmi rendszere választ kell adjon a most még otthonukban élők, illetve a húsz, 
harminc vagy negyven éve intézményi ellátásban hospitalizálódott személyek számára.  

A fogyatékosügyi program 2012-13. évi programtervében szerepel, hogy a fogyatékos 
személyek egységes fogalomhasználatával, definícióinak a megfogalmazásával foglalkozni 
kell; ez ebben az időszakban meg is fog történni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó Timea!  
 
SZABÓ TIMEA (LMP): Ha kötelező lesz az önálló gyermekjóléti szolgálat 

működtetése, ezek létrehozásához milyen segítséget, illetve anyagi forrást terveznek 
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biztosítani az önkormányzatoknak? A (26) bekezdés szerint tovább szigorodik az iskoláztatási 
támogatás feltételrendszere, például megszűnik a felfüggesztés jogintézménye. Ezzel 
kapcsolatban már az ombudsman is kifejezte aggályait. Figyelembe vették-e az ombudsman 
észrevételeit?  

 
BÓDY ÉVA osztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem változik a 

gyermekjóléti szolgálatok kötelezettsége a törvényben, csupán egy pontosítás történik, hiszen 
továbbra is érvényben van az a jogszabályi hely, amely eddig is előírta, hogy minden egyes 
települési önkormányzatnak kötelező gyermekjóléti szolgáltatást fenntartani. Ezt persze, 
ahogy eddig is, megteheti társulás keretében, esetleg civil vagy egyházi szervezettel karöltve. 
Azért történt a pontosítás, mert ez a paragrafus további gyermekjóléti alapellátásokra is kitért, 
és ott keveredett a bölcsőde, illetve családi napközi kötelezettsége. A jogalkotó szándéka tehát 
nem változik arra vonatkozóan, ami 1997 óta létezik, gyermekjóléti szolgálatot minden 
önkormányzatnak kötelező vagy maga, vagy más által fenntartani.  

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): A képviselő asszony másik kérdésére én válaszolok. A felvezetésemben 
elmondtam, hogy itt tulajdonképpen egy nagyon kis körről van szó, tekintettel arra, hogy a 16 
év fölöttiek aránya közel 60 százalék, ami eddig is ugyanezen rendelkezés alapján történt. A 
szigorítás tehát egy igen kicsi kört fog érinteni. Az ombudsmannak nem ezzel kapcsolatban 
volt megállapítása, hanem az volt a kérése, vizsgáljuk meg, hogy hogyan lehetne a családok 
létbiztonságát megteremteni. A szociális törvény alapján járó egyéb ellátásaik ettől nem 
kerülnek veszélybe.  

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

nincs, szavazni fogunk.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot? (16) Ki nem tartja általános 
vitára alkalmasnak? (3) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság általános vitára 
alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot.  

Az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/7676. szám)   
(Általános vita) 

3. napirendi pontunk az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról 
szóló T/7676. számú törvényjavaslat. Az általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk. 
Tisztelettel köszöntöm dr. Czepek Gábor főosztályvezető urat a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztériumtól. Öné a szó.  

Dr. Czepek Gábor főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) szóbeli 
kiegészítése 

DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nagyon röviden szeretném bemutatni az igazságügyi és 
közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat néhány olyan releváns 
elemét, ami a bizottság hatáskörébe tartozik.  

Ez egy sokrétű törvényjavaslat. Az első és legfontosabb eleme, hogy revízió alá veszi 
a Kúria felülvizsgálati eljárását, ugyanis az új jogpolitikai irányvonal szerint a Kúriának 
komoly jogegységesítő szerepe van, amelynek elsődleges eszköze a jogegységi eljárás. Az 
eddigi eszköz, a felülvizsgálati eljárás háttérbe szorul. Ez jogállami deficitet nem okoz, 
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ugyanis a felülvizsgálati eljárásokat általában többfokú bírósági eljárás, közigazgatási perek 
esetében pedig többfokú közigazgatási eljárás is megelőzi. Bizonyos kisebb jelentőségű 
ügyeknél lenne nehezebb ezentúl a Kúria felülvizsgálati eljárását kérni, illetve bizonyos 
esetekben meg is szűnne ez a lehetőség. Ez az egyik eleme ennek a sokrétű 
törvényjavaslatnak.  

A másik eleme, ami a civil szektort érintheti, hogy 2012. január 1-jén hatályba lépett a 
civil anyagi és eljárási kódex, amit technikai szinten módosít a javaslatunk, ugyanis 
könnyebbé válna adószámot és statisztikai számjelet kérni ezentúl bírósági rendszeren 
keresztül a bejegyzési eljárásba. Ez tehát egy technikai könnyítés.  

Ezenkívül az ügyészségre vonatkozó szabályozás is módosul egy fogalomegységesítés 
keretében, ugyanis törvényességi felügyelet helyett – amely egy 1990 előtti terminológia – 
törvényességi ellenőrzést gyakorolhatna a civil szektor felett az ügyészség.  

Még számos más eleme is van a javaslatnak, de azokba most nem mennék bele 
részletesebben. Várom a kérdéseiket és állok rendelkezésükre.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság hatáskörébe az adatszolgáltatás, az 

egyesülési törvény és a jogsegélyszolgálat tartozik. Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs 
jelentkező.)  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot? (16) Ki nem tartja általános 
vitára alkalmasnak? (0) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság általános vitára 
alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot.  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7667. szám)   
(Dr. Hoppál Péter (Fidesz) és Michl József (KDNP) képviselők önálló indítványa) 
(Általános vita) 

4. napirendi pontunk a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat. Amennyiben az oktatási bizottság mint főbizottság 
tárgysorozatba veszi, úgy az általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk. Azért került 
ez elénk, mert a nemzetiségi oktatást és az egyházi oktatást is érintő kérdésekről van benne 
szó. Tisztelettel köszöntöm Brassói Sándor főosztályvezető urat az Emberi Erőforrások 
Minisztériumából. Arra kérem főosztályvezető urat, hogy a nemzetiségi és az egyházi oktatást 
érintő kérdésekre koncentráljon. Kérdezem, hogy tárca- vagy kormányálláspontot képvisel-e.  

A tárca álláspontjának ismertetése (Brassói Sándor főosztályvezető, Emberi 
Erőforrások Minisztériuma)  

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt 
Bizottság! Az egyéni képviselői módosító indítvány kapcsán egyelőre tárcaálláspontot tudok 
közvetíteni. A tárca, illetőleg az oktatási államtitkárság támogatja a javaslatot, amelynek – 
ahogy az előterjesztők is írták – alapvetően három fő csapása van. Az egyik oldalon jól 
látható, hogy némiképp változott az a koncepció, amely mentén az állami fenntartásba való 
átvétel szerveződött az önkormányzati vonalról a törvény elfogadása után, ezért a 
kormányhivatalok mint intézményfenntartók helyett az Állami Intézményfenntartó Központ 
elnevezést viszi be a módosító javaslat a köznevelési törvénybe. A másik oldalon pedig a 
járási kormányhivatalok létrehozásával szükségessé válik ennek a jogintézménynek az 
alkalmazása, bevezetése a nemzeti köznevelésről szóló törvénybe, hiszen az egyes járási 
szinteken szerveződő feladatellátási pontok kapcsán, illetőleg az önkormányzatoktól, a 
jegyzőktől átkerülő általános tankötelezettséggel, óvoda- és iskolalátogatással kapcsolatos 
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feladatok, nyilvántartások rendszere megváltozik a tavaly elfogadott törvényhez képest. A 
járási kormányhivataloknak ilyen szempontból a nyilvántartások vonatkozásában a jegyzői 
feladatoktól eltérően jelentős szerepük lesz.  

Számos pontosító javaslat kerül a törvényjavaslatban átvezetésre, például az 
önkormányzatoktól az állami fenntartásba kerülő intézmények és az ezekhez kapcsolódó 
fenntartói jogok átalakulása figyelhető meg. Tehát az intézményfenntartás mint 
fogalomrendszer megváltozik, és a működtető fogalma is bekerül a rendszerbe. Ez az egyházi 
és alapítványi intézményfenntartókat nem érinti, de a önkormányzati fenntartásban működő 
intézményeket igen. Maga a javaslat közvetlenül egyházi, illetve nemzetiségi vonalon nem 
visz be olyan változást, ami látványosan megváltoztatná a szabályozást. A tárca részéről ezzel 
kívántam hozzájárulni a napirendhez. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lendvai Ildikó következik.  

Megjegyzések 

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Nem is tudom, hogy kérdezem-e a tárca képviselőjétől 
vagy mondom; mind a kettő elképzelhető. Ez tipikusan az új igazgatási változásokhoz 
kapcsolódó törvénymódosítás. Ha valaminél, akkor egy ilyen témánál végképp célszerűnek 
tartom, hogy a kormány terjessze elő. Nem azért, mert nem bízom a képviselőkben, hanem 
azért, mert nekik nincs módjuk sem az önkormányzati szövetségekkel, sem egyetlen más 
érintettel sem egyeztetni. Most már rájöttem, ez se nem kérdés, se nem észrevétel, hanem 
kritika. Ha ilyen van, akkor a kormány dolga, hogy előterjessze és a kellő egyeztetési 
rituálékat betartsa. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Szeretném megjegyezni, képviselő asszony, hogy az országgyűlési 

képviselők jogállásáról szóló, hatályban lévő törvény szerint önnek is és minden más 
képviselőnek is jogában áll bármelyik törvényhozási tárgyban önálló indítványt előterjeszteni. 
Nemcsak módosítást, hanem önálló törvényjavaslatot is. Ennek nyilván feltétele, hogy az 
előterjesztő képviselő az adott szakterületnek valamelyest ismerője legyen, bár kétségtelen, 
hogy ezt nem a törvény kívánja meg, hanem az előterjesztendő törvényjavaslat minősége. Öné 
a szó.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Nem szóltam volna újra, elnök úr. Valahogyan már 

tisztában vagyok vele, hogy magam is nyújthatok be javaslatokat, szoktam is ilyet tenni. Nem 
is a két benyújtó képviselőt kritizáltam, hanem a kormány képviselőjének tettem fel azt a 
költői kérdést, illetve címeztem azt a szemrehányást, hogy ezt bizony nekik kellett volna 
beterjeszteniük, mert a képviselőnek, még ha ért is a szakterülethez, nincs módja hivatalos 
egyeztetésre összehívni a partnerszervezeteket. Tehát a kritikám nem a két előterjesztőnek, 
hanem a hiányzó előterjesztőként most csak véleményt mondó kormányképviselőnek szólt. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Azt hittem, képviselő asszony, hogy értette, amit mondtam. A hatályos 

törvény alapján egyetlen képviselőnek azt a jogát, hogy ő bármikor, bármely időpontban 
törvényt terjesszen elő bármely törvényhozási tárgyban, nem lehet korlátozni. A végrehajtó 
szerv – éppen a hatalmi ágak szétválasztása miatt – a képviselőknek ezt a jogát nem veheti el, 
és nem mondhatja meg egy képviselőnek, hogy tegyen vagy ne tegyen valamilyen tárgyban 
előterjesztést. Ebből adódóan ezt nem lehet számon kérni a kormánytól. A kormánynak nem 
is kell tudnia arról, hogy bármely képviselő törvényjavaslatot kíván előterjeszteni.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Ez biztos így volt!  
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ELNÖK: Ha ön komolyan veszi a demokráciát, akkor nem kérdőjelezi meg a 

képviselőknek ezt a jogát.  
Van-e még kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, szavazni 

fogunk.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot, ha azt az oktatási bizottság 
tárgysorozatba veszi? (14) Ki nem tartja általános vitára alkalmasnak? (2) Ki tartózkodott? (2) 
Megállapítom, hogy a bizottság általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot.  

Egyebek 

Az egyebek keretében szeretném elmondani, hogy kiosztásra került a tavalyi évi 
szakértői keret felosztása és elszámolása.  

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a Krisna-tudatú hívők meghívták a bizottságunkat 
Somogyvámosra. Hogy a látogatásunkra mikor kerülhet sor, azt nyilván a törvényhozás 
menete határozza meg. A meghívást mindenkinek kiosztottuk, a látogatás időpontjáról később 
fogunk dönteni.  

Mindenkinek megköszönöm a munkáját, az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 2 perc)  
 
 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


