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Napirendi javaslat  
 

1. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények 
állami fenntartásba vételéről szóló törvényjavaslat (T/8888. szám)  
(Általános vita) 

 

2. Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami 
átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8889. 
szám)  
(Általános vita)  
 

3. Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/8750. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

 

4. A választási eljárásról szóló törvényjavaslat (T/8405. szám)  
(Lázár János, Kósa Lajos (Fidesz), dr. Vejkey Imre (KDNP), dr. Varga István, 
Patay Vilmos, Bábiné Szottfried Gabriella, Csóti György, dr. Vitányi István, Ékes 
Ilona, Wittner Mária, Csöbör Katalin, Kőszegi Zoltán, Gulyás Gergely, Csizi 
Péter, Ágh Péter és László Tamás (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság által benyújtott módosító 
javaslatok megvitatása)  
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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  
Szabó Timea (LMP), a bizottság alelnöke  
Berényi László (Fidesz)  
Csöbör Katalin (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Ékes Ilona (Fidesz)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz)  
Wittner Mária (Fidesz)  
Lendvai Ildikó (MSZP)  
Nyakó István (MSZP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)  
Kulcsár Gergely (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Demeter Zoltán (Fidesz) megérkezéséig Csöbör Katalinnak (Fidesz)  
Farkas Flórián (Fidesz) Berényi Lászlónak (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz) Ékes Ilonának (Fidesz)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz) megérkezéséig Wittner Máriának (Fidesz)  
Kővári János (Fidesz) dr. Gulyás Gergelynek (Fidesz)  
Kubatov Gábor (Fidesz) Kőszegi Zoltánnak (Fidesz)  
Varga László (KDNP) dr. Lukács Tamásnak (KDNP)  
Nyakó István (MSZP) megérkezéséig, majd távozása után Lendvai Ildikónak 
(MSZP)  
Zagyva György Gyula (Jobbik) dr. Gaudi-Nagy Tamásnak (Jobbik)  
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Brassói Sándor főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
Dudás Zoltán főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
Windisch László főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Csonka Ernő helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 

Megjelentek 
 
Dr. Vargha Máté osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Honyek Péter osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Zubor András főosztályvezető (Közlekedési és Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Pálffy Ilona politikai tanácsadó (Miniszterelnökséget Vezető 
Államtitkárság) 
László Imre jogi asszisztens  
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 36 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait és kedves vendégeinket. Az ülést 
megnyitom. Bejelentem, hogy Demeter Zoltánt Csöbör Katalin, Farkas Flóriánt Berényi 
László, Gajda Róbertet Ékes Ilona, Kőszegi Zoltánt Wittner Mária, Kővári Jánost Gulyás 
Gergely, Varga Lászlót Lukács Tamás, Nyakó Istvánt Lendvai Ildikó, Zagyva György Gyulát 
Gaudi-Nagy Tamás helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság a helyettesítésekkel együtt 
határozatképes.  

A napirend kiegészítésére egy javaslat érkezett, amelyet a képviselő hölgyek és urak 
írásban megkaptak. A Házszabály szerint a napirend kiegészítésére érkezett javaslatról vita 
nélkül határozunk. Ki ért egyet a napirend kiegészítésével? (3) Ki nem ért vele egyet? (0) Ki 
tartózkodott? (12) Megállapítom, hogy a bizottság nem ért egyet a napirend kiegészítésével.  

Ki ért egyet az eredeti napirendi javaslattal? (12) Ki nem ért vele egyet? (2) Ki 
tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 
tartózkodás mellett elfogadta a mai ülés napirendjét.  

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 
fenntartásba vételéről szóló törvényjavaslat (T/8888. szám)   
(Általános vita) 

1. napirendi pontunk a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású 
intézmények állami fenntartásba vételéről szóló T/8888. számú törvényjavaslat. Az általános 
vitára való alkalmasság megállapítása a bizottság feladata. Tisztelettel köszöntöm Brassói 
Sándor főosztályvezető urat és kérdezem, hogy tárca- vagy kormányálláspontot képvisel-e.  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Kormányálláspontot képviselek, elnök úr.  
 
ELNÖK: Arra kérem, hogy főleg a bizottság illetékességébe tartozó részeket 

ismertesse a bizottsággal. Öné a szó.  

Brassói Sándor főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma) szóbeli kiegészítése 

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt 
Bizottság! Az Országgyűlés 2011 decemberében nagy többséggel elfogadott számos 
meghatározó ágazati törvényt, így a szakképzésről, a helyi önkormányzatokról, a 
nemzetiségek jogairól és a nemzeti köznevelésről szóló törvényt. Ezek a törvények alapvetően 
átalakították a közfeladat-ellátás rendszerét. Ezzel a törvénykezéssel összhangban a 
köznevelési feladatok állami fenntartásba kerülésével együtt került benyújtásra az a nyári 
törvénymódosítás, amit az Országgyűlés 2012 júliusában fogadott el. Ez a módosítás 
megváltoztatta a korábbi években alkalmazott fenntartói fogalomrendszert, és a „fenntartó” 
mellett bevezette a „működtető” fogalmát is. A működtetői fogalomrendszer a települési 
önkormányzatok vonatkozásában jelent új elemet.  

Ehhez kapcsolódik az előttünk fekvő törvényjavaslat. Azt mindenki tudja, hogy a 
nemzeti köznevelésről szóló törvény és a törvény eddigi módosításai, de maga az 
önkormányzati törvény sem tartalmazza pontosan azt a szabályrendszert, hogy a jelenleg 
önkormányzati fenntartásban lévő köznevelési intézmények közül azok, amelyek a 
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köznevelési törvény alapján 2013. január 1-jétől átkerülnek állami fenntartásba, milyen 
szabályok szerint fognak átkerülni. Ez a törvényjavaslat pont azt a célt szolgálja, hogy az 
államháztartásról szóló törvény fogalmával összhangban, a beolvadás és a jogutódlás 
fogalomrendszerére építve áttelepíti, beolvasztja azokat az intézményeket és feladatokat az 
állami intézményfenntartó rendszerébe, amelyek január 1-jétől állami fenntartásban kell, hogy 
működjenek.  

A kormányzat létrehozta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot a köznevelési 
feladatok állami ellátására azon feladatok vonatkozásában, amelyeket a jövőben 
értelemszerűen az állam lát el és nem az önkormányzatok. Ez a törvényjavaslat végső soron a 
tanulók jogviszonyával, a munkavállalók, közalkalmazottak, köztisztviselők, közszolgálati 
tisztviselők jogutódlásával és az intézményi vagyonkezelés kérdéseivel foglalkozik, 
összhangban az Országgyűlés által már elfogadott törvényekkel. Kérem a bizottságot, hogy 
támogassa a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Kinek van kérdése, észrevétele? 

Lendvai Ildikó képviselő asszony!  

Kérdések, észrevételek, válaszok 

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Kérdezni szeretnék a tisztelt előterjesztőtől. Ma 
november 4-e vagy 5-e van, már nem is tudom.  

 
ELNÖK: Tegnap volt november 4-e, amikor megemlékeztünk az 1956-os forradalom 

leveréséről.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Valóban november 5-e van, illene tudnom, elismerem, 

de ha szabad folytatnom, akkor azt megteszem. Nincs is egészen két hónap a törvényben 
korábban meghirdetett átvételig. Nemcsak személyes tapasztalatom, több iskolából is 
hallottam, hogy igen nagy informálatlanság, mondhatni őskáosz van a tekintetben, hogy mi 
fog történni. Arra nyilván a törvény sem alkalmas, még a legjobb szándéka ellenére sem, hogy 
az ezzel kapcsolatos aggodalmakat minden tekintetben eloszlassa. Ezért szeretném 
megkérdezni a következőket. 1. Úgy ítéli-e meg a tárca, hogy ez zavartalanul, simán, a 
pedagógusok nyugalmának és az oktatás színvonalának a biztosításával létre tud-e jönni. 2. 
Hogyan kívánja pótolni az állami büdzsé – amely ezután fenntartó lesz – azt az összeget, amit 
eddig az önkormányzatok hozzátettek az iskolák finanszírozására szolgáló normatívához? 3. 
Lehet-e tudni, hogy mennyit vonnak el az önkormányzatok finanszírozásából, nyilván azon a 
címen, hogy mostantól nem ők tartják fenn az intézményeket? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Kőszegi Zoltán képviselő úr!  
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Nekem csak egy kérdésem lenne. Készült-e felmérés 

arra vonatkozóan, hogy hány önkormányzat nem tudja a fenntartást vállalni, illetve milyen 
stádiumban van a felkészülés, az intézmények, az intézményfenntartó központok mennyire 
vannak erre felkészülve? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi-Nagy Tamás!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Látható, hogy az elfogadott törvény alapján 

végig akarják vinni ezt a koncepciót, az önkormányzati fenntartású iskolák meghatározott 
körének állami tulajdonba vételét. A mostani állapotban mi az a legfőbb három érv, amelyek 
ennek a bevált rendszernek az ilyen szintű leváltását indokolttá teszik. Lehet, hogy számos 
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önkormányzatnál nehézségekbe ütközik az iskolák fenntartása, de ennek nem az az alapvető 
oka, hogy az önkormányzatok nem akarják vagy nem szeretnék az iskoláikat fenntartani, 
hanem az, hogy az önkormányzati rendszer nem kap elég forrást. Az oktatásra jutó 
pénzmennyiség változik-e a jövőben, vagy ugyanakkora egységnyi pénz fog az iskolákra 
jutni, csak más leosztásban? Az önkormányzatok fenntartói jogát viszont elvonják, ami sérti 
az önkormányzatok érdekeit. Kérem, próbáljon meggyőzni minket arról, hogy ez a koncepció 
jó, helyes, és ennek érdekében most ez a törvény is szükséges.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Főosztályvezető úr válaszol a kérdésekre.  
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Lendvai 

Ildikó képviselő asszony első kérdése az volt, hogy a tárca megítélése szerint az átadás-átvétel 
a pedagógusok nyugalmának a biztosításával tud-e megtörténni. Nos a törvényjavaslat 
pontosan felvázolja azt, hogy a köznevelési intézményekben foglalkoztatottak – a pedagógus-
munkakörben dolgozók, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő laboránsok, 
pszichológusok, iskolatitkárok, a technikai munkakörökben dolgozó fűtők, kertészek stb., az 
önkormányzatoknál a köznevelési feladatok működtetését, a bérfinanszírozást, a köznevelési 
intézményekben dolgozók bérszámfejtésével foglalkozó személyek és az önkormányzatok 
által működtetett gazdasági intézményekben a nevelési-oktatási folyamatot támogató 
személyek – pozíciója, munkája nem változik meg. A törvényjavaslat pontosan rendelkezik 
arról, hogy az önkormányzat működtetővé válásával összefüggésben ezeknek a személyeknek 
a végzettségük függvényében milyen utóéletük lesz.  

Az NGM és a BM eddigi felmérései alapján jól látszik, hogy a nagyobb települési 
önkormányzatok működtetők kívánnak lenni, azaz a fenntartás helyett a működtetést 
vállalják. Ez azt jelenti, hogy január 1-je után ők lesznek felelősek a nevelési-oktatási 
intézmények infrastruktúrájának, a nevelést-oktatást segítő folyamatnak és az épületen belüli 
feltételeknek a biztosításáért. Ugyanakkor mindenki más – például aki pedagógus-
munkakörben vagy nevelő-oktató munkát segítő munkakörben dolgozik – átkerül a központ 
foglalkoztatotti állományába. Ez a változás a pedagógusok számára igazából nem jelent 
semmiféle tennivalót, semmiféle intézkedést, mindössze csak annyi történik, hogy a 
munkáltató változik meg a fejük felett, de az ellátandó óraszámok, az ellátandó feladatok, a 
munkavégzés helyszíne – az, hogy január 3-án ugyanúgy bemennek dolgozni, ugyanahhoz az 
osztályhoz – alapvetően nem fog megváltozni a pedagógusok oldaláról. Tehát a 
törvényjavaslat elfogadása után sem a pedagógusok által ellátandó feladat, sem a 
munkavégzés helyszíne nem változik meg. Ugyanez igaz a nevelő-oktató munkát segítőkre is.  

Viszont az olyan többcélú intézményekben, amelyekben 2013. január 1-je után 
önkormányzati feladatellátás is lesz – például ott, ahol az óvoda és az általános iskola egyben 
van –, az önkormányzatnak kell gondoskodnia arról, hogy december 31-ei határidővel január 
15-ig az érintett intézményét úgy szervezi át, hogy abból kikerül a 2013. január 1-jétől 
önkormányzati feladatellátási körben maradó feladat, az Államkincstár azt soron kívül be 
fogja jegyezni a nyilvántartásba, és az intézménynek azok a részei, amelyek eddig iskolai, 
iskola-szakszolgálati, szakmai szolgáltatási vagy kollégiumi feladatot láttak el, átkerülnek a 
központ struktúrájába, rendszerébe, mégpedig úgy, hogy a korábbi OM-azonosítójukat is 
viszik tovább. Magyarul: az érintett személyek számára ez vagy nem jelent változást, vagy 
csak minimális változást jelent majd a tervek szerint.  

Hogyan pótolja az állami büdzsé az állami támogatásokat? Azzal, hogy az 
Országgyűlés ez év júliusában úgy döntött, hogy az eddigi fenntartói fogalom helyett bevezeti 
a fenntartó és a működtető fogalmát, a nemzetiségi óvodai nevelés, valamint az sni-s és a btm-
es tanulók integráltan nevelhető, tanítható tanulócsoportjának az óvodai nevelését kivéve az 
állam lesz az intézményfenntartó, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, és az 
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önkormányzat működtetővé válhat. Augusztus 28-án megjelent az ezzel kapcsolatos 
299/2012. számú kormányrendelet, amely leírja, hogy az önkormányzatnak milyen feladata 
van a működtetővé válással kapcsolatban. Maga a szabályozás arra épül fel, hogy ha az 
önkormányzat működtető marad – márpedig marad –, akkor ő működteti az intézményt, és az 
infrastruktúrával, a közművekkel és egyebekkel kapcsolatos költségeket továbbra is neki kell 
fizetnie, míg az állam fizeti a béreket és a járulékokat, aminek a fedezete be van tervezve az 
állami intézményfenntartó költségvetésébe.  

Lehet-e tudni, hogy mit von el az állam? Nos az állam nem von el semmit, a cél az, 
hogy a rendszer jobban és hatékonyabban működjön. Az volt a kérdés, hogy miért van 
szükség a régi rendszer leváltására. Azért – s ezzel válaszolnék Gaudi képviselő úrnak is –, 
mert a jelenlegi rendszer nem működik kellőképpen szakszerűen. Az önkormányzati körben a 
megbízások, az üzemvezetői megbízások, a pályázati eljárások, a normatívaigénylések 
tekintetében nagyon sok a szabálytalanság – erről az egyes állami szervek a különböző 
dokumentumokban nem egyszer beszámoltak –, ezért szükséges a szakszerűség erősítése. 
Másrészt szükség van a feladat tervezhetőségének a racionalizálására is, hiszen egy adott 
megyében, régióban vagy kistérségben párhuzamos rendszerek működnek egymás mellett. E 
párhuzamosságok feloldása a cél az állami fenntartással és a megyei tervek április 30-ig való 
elkészítésével, és ezek alapján fog ez a rendszer 2013. szeptember 1-jétől tervezettebb 
struktúrában működni.  

Van-e információ arról, hogy hány önkormányzat adja át az iskoláit? Ezzel 
kapcsolatban nyitva áll az Ebr42-es rendszer, amit az önkormányzatok használnak. Már 
három hete folyik az adatigénylés menetrendje, s ezzel kapcsolatban részletes szakmai 
iránymutatás került el az összes önkormányzathoz, amit az érintett minisztériumok készítettek 
el. Ez alapján nagyjából azt lehet előrevetíteni, hogy a nagyobb önkormányzatok 
megmaradnak a működtetői struktúrában, a 3 ezer főnél kisebb települések esetében pedig – 
miközben a törvény a fenntartói jogosítványokat alapvetően az államhoz telepíti – vannak 
olyan önkormányzatok, amelyek önerő híján is megpróbálnak működtetők maradni. E 
tekintetben folyamatos az egyeztetés, november 15-e az a végső határidő, amíg az 
önkormányzatoknak ezt a nyilatkozatot meg kell tenniük, és utána a miniszter 10 napon belül 
értesíti őket a döntésről. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi-Nagy Tamás!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen a válaszokat. Lenne még 

egy kérdésem. A javaslatban azt látom, hogy az önkormányzat az Állami Intézményfenntartó 
Központ működtetésének ideje alatt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, nem vonhatja ki 
az oktatási körből az iskoláját. Ez egyfajta garancia. De a másik oldalról van-e garancia az 
önkormányzatnak arra, hogy az Állami Intézményfenntartó Központ kezelésébe kerülő 
intézményt az önkormányzat hozzájárulása vagy beleegyezése nélkül nem fogják bezárni? 
Mert a fő ideológiai magyarázat a javaslattal kapcsolatban a kisiskolák megmentése. Milyen 
törvényi garanciákat nyújt a törvényjavaslat arra, hogy ne történhessen meg az, hogy egy nagy 
központban a helyi közösség megkérdezése nélkül zárhassanak be intézményeket?  

 
ELNÖK: Köszönöm. Lendvai Ildikó képviselő asszony!  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Én is köszönöm a választ. Részint ezzel kapcsolatban 

tennék egy megjegyzést, majd feltennék egy további kérdést is.  
A megjegyzés. Ha jól értettem, azt mondta érvként az iskolarendszer államosítására, 

hogy sokféle szabálytalanság volt a normatívák felhasználása során. Muszáj megjegyeznem 
az önkormányzatok védelmében, hogy az önkormányzatok kivétel nélkül hozzátettek a 
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pénzhez és nem elvettek belőle valamilyen szabálytalansággal. Azt hiszem, ebben 
egyetértünk, hiszen ezért merült fel az a kérdés, hogy honnan lesz meg a többlet.  

A pedagógusok említett nyugalmával kapcsolatban szeretném megjegyezni, azért 
mindannyian érzékeljük, hogy ez a nyugalom nem akkora, hiszen már a sztrájkkészültséget is 
fontolgatják, de ez nem tartozik ide. Nem tudom, ül-e köztünk szakszervezeti vezető, én nem 
vagyok az, de hallottam a nyilatkozatukat. Félreértés ne essék, én nem drukkolok ennek, 
hanem annak drukkolok, hogy jöjjön rendbe a dolog. Inkább csak azt mondom, hogy olyan 
fene nagy nyugalom azért nem tapasztalható, de ezt majd eldönti az idő.  

A kérdés. Főosztályvezető úr említette, de nyár óta mi is tudjuk, hogy elválnak a 
működtetői és a fenntartói feladatok, és a nagyobb, nyilván városi önkormányzatoknak joguk 
van a működtetői feladatokat megtartani. A kérdésem az – s ez kapcsolódik Gaudi-Nagy 
Tamás kérdéséhez is –, hogy ez milyen jogkörökkel jár. Az rendben van, hogy kifestethetik az 
iskolát, ha leesik a vakolat, de mi az, amibe beleszólhatnak, például az intézmény 
megszűnése, az igazgató kinevezése, összevonások esetén a profil meghatározása vagy 
egyebek kapcsán.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Főosztályvezető úr!  
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

köznevelési törvény is és a jelenlegi törvényjavaslat is egyértelműen arról szól, hogy azok az 
ingó és ingatlan eszközök, amelyek átkerülnek a központhoz, a központ használatába vagy 
vagyonkezelésébe kerülnek, attól függően, hogy az önkormányzat 3 ezer főnél kisebb-e és 
vállalja a működtetést, vagy 3 ezer főnél nagyobb és nem vállalja ezt a feladatot. Az 
önkormányzat véleménye nélkül ebben a dologban nem lehet döntéseket hozni. Az 
önkormányzati vagyon nem vonható ki ebből a körből, ha arra nincs szükség a továbbiakban, 
akkor visszakerül az önkormányzathoz és ő rendelkezik róla. Ilyen eset az, ha valahol elfogy a 
tanuló és a központ úgy dönt, hogy ezt más módon oldja meg. Tehát nem arról van szó, hogy 
az állam államosítja az önkormányzati vagyont. Nem! Ez csak addig kerül át az állam 
kezelésébe, amíg a feladat ellátása érdekében szükséges.  

Az intézményvezető kinevezésével vagy a vezetői megbízás visszavonásával 
kapcsolatban a köznevelési törvény hatályban lévő rendelkezései az irányadók. Ettől a 
törvényjavaslattól ez nem változik meg. Ez a törvényjavaslat önmagában semmilyen 
munkáltatói, fenntartói vagy működtetői jogosítványt nem változtat meg; ez összhangban van 
az elfogadott köznevelési törvénnyel, amely már kihirdetésre került. A működtető 
önkormányzatnak ilyen értelemben az intézmény működésében, a pedagógiai program 
irányainak a megváltoztatásában nincs vétó- vagy egyetértési joga. Nyilván minden esetben 
lesz egyeztetés egy településen az ott működő intézményt működtető önkormányzattal – 
polgármesterrel, képviselő-testülettel –, ha az állami fenntartó változtatást szeretne, de azon 
túl nincs beleszólása abba, hogy a működtetési feladatokkal összefüggésben a szükséges 
forrásokat és a technikai alkalmazottakat biztosítja az állami fenntartó részére.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még Nyakó Istvánnak van egy kérdése.  
 
NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Nem kívánnám túlzottan igénybe venni elnök úr türelmét, 

ezért kellőképpen leegyszerűsítem a kérdést. Az elmúlt időszakban a vatikáni megállapodás 
alapján az önkormányzatoknak kellett kiegészíteniük az állami támogatást az önkormányzati 
intézmények tekintetében, míg az állam – legalábbis ha jól számoltunk, nekünk így jött ki – 
20-25 százalékkal finanszírozta az egyházi intézményeket. Most, hogy állami fenntartásba 
kerülnek és az önkormányzat nem pótolja a különbözetet, feltételezem, hogy ez a 20-25 
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százalék be van építve a költségvetésbe, tehát az állam nem különbözteti meg az egyházi 
intézménybe járó diákot az állami intézménybe járótól. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Kérdezem főosztályvezető úrtól, hogy ez a kérdés szerepel-e a 

törvényjavaslatban?  
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem, 

ennek a törvényjavaslatnak nem ez a tárgya.  
 
ELNÖK: Mi pedig most erről a törvényjavaslatról tárgyalunk.  
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen, de 

egyébként ez be van építve a költségvetésbe.  
 
ELNÖK: Amennyiben nincs több kérdés vagy észrevétel, szavazni fogunk a 

törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot? (14) Ki nem tartja általános 
vitára alkalmasnak? (2) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen 
szavazattal, 2 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett egyetért a törvényjavaslat általános vitára 
való alkalmasságával.  

Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami 
átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8889. szám)   
(Általános vita) 

2. napirendi pontunk az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási 
intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló T/8889. számú 
törvényjavaslat. Az általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk. Tisztelettel 
köszöntöm Dudás Zoltán főosztályvezető urat az Emberi Erőforrások Minisztériumától és arra 
kérem, hogy a bizottság illetékességi körébe tartozó kérdésekre koncentráljon a felvezetése 
során.  

Dudás Zoltán főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma) szóbeli kiegészítése 

DUDÁS ZOLTÁN főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt 
Elnök Úr! Kedves Képviselő Hölgyek és Urak! Az előterjesztésben az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma azt a korábban előállt helyzetet kívánja orvosolni, amelyről az elmúlt 
időszakban önök is értesülhettek, hogy a szociális törvény és a gyermekvédelmi törvény 
hatálya alá tartozó intézmények esetében előfordulhattak ellátási nehézségek. A kormány ezt 
már korábban is igyekezett orvosolni, amikor az intézmények 2012. január 1-jével a megyei 
önkormányzatoktól átkerültek a megyei intézményfenntartó központokhoz. Ennek a lépésnek 
egy következő fázisa a jelenlegi előterjesztés, amelyben mind a megyei intézményfenntartó 
központoknál lévő intézmények, mind a szociális szakosított ellátást biztosító önkormányzati 
fenntartású intézmények, mind pedig a gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmények 
állami fenntartású intézményekké válnak  2013. január 1-jétől. Ez a szociális területen 60 
telephelyen 4700 férőhelyet, a gyermekvédelmi szakellátás területén pedig közel 120 
telephelyen 3300 férőhelyet érint az elkövetkezendőkben.  

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

asszony!  
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Kérdések, észrevételek, válaszok 

SZABÓ TIMEA (LMP): Én azért szeretnék egy kicsit részletesebb indoklást kérni arra 
vonatkozóan, hogy mért volt erre szükség, mert azért látjuk, hogy megyei szinten sem nagyon 
működött ez a dolog. Ön pont arra hivatkozott, hogy ezt folytatva vitték le a fővárosra, a 
megyei jogú városokra, illetve egyes városokra. A mi értesüléseink azt támasztják alá, hogy 
egyáltalán nem működik az az államosítási roham, amit most folytatnak. Miért gondolják azt, 
hogy az iskoláknál ez működni fog, amikor az intézmények nem fogják megkapni se a 
normatívát, se az önkormányzatoknak járó kiegészítéseket? Magyarul: a szakellátás teljesen 
meg fog szűnni ezekben a szociális intézményekben és előre prognosztizálhatóan 
szegényházak fognak létrejönni, ahol csak a fűtést és az élelmet tudják biztosítani, de 
semmilyen gyógyellátás nem folyik majd ezeken a helyeken.  

Másrészt szeretném megjegyezni, úgy tudom, a fideszes önkormányzati képviselők is 
hevesen ellenezték ezt a lépést. Történt-e bármilyen konzultáció a helyi képviselőkkel a 
törvény benyújtása előtt, mert úgy tudjuk, hogy ezt nemcsak ellenzéki, hanem kormánypárti 
képviselők is ellenezték, a szakmáról és az ellátottakról nem is beszélve.  

A harmadik kérdés most nem jut eszembe, de rögtön eszembe fog jutni, ha a 
válaszokat megkapom. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Főosztályvezető úr!  
 
 DUDÁS ZOLTÁN főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Ha 

megengedik, néhány példát is hozok a saját területemről, a gyermekvédelmi szakellátás 
területéről. A gyermekvédelmi szakellátásnak jelen pillanatban három struktúrája van: 
egyrészt a fővárosnál és a megyei jogú városok önkormányzatainál, másrészt a MIK-eknél, 
harmadrészt pedig a minisztériumi háttérintézményeknél. Azt tudom önnek megnyugtatásul 
elmondani, hogy minden olyan esetben, amikor sem a megyei jogú városok, sem a Fővárosi 
Önkormányzat, de még a megyei intézményfenntartó központok sem tudják ellátni a speciális 
szükségletű gyermekeket, akkor minden esetben a minisztérium áll helyt. A gyermekvédelem 
területén ma nyolc, a szociális szakellátás területén pedig négy olyan háttérintézménye van a 
minisztériumnak, amelyek a legcizelláltabb, legsúlyosabb helyzeteket és eseteket is kezelni 
tudják, és fel is vállalják azokat. A minisztériumnak ezen a területen már egy sokéves 
tapasztalata van, és minden olyan esetben, amikor krízis adódott, amit nem tudtak sem 
megyei, sem helyi szinten orvosolni, azt a minisztériumi háttérintézmény orvosolta. Tehát 
rendelkezésre áll az a szaktudás, az a tapasztalat, amely ezt a helyzetet meg tudja oldani.  

Azt is látni kell, hogy a gazdálkodás területén 2012. január 1-jétől egy elég erőteljes 
központosítás valósult meg ezeknek a háttérintézményeknek az esetében, amely jelentős 
költségmegtakarítással járt. A költségmegtakarítás nem a szakszemélyzet leépítéséből 
adódott, hanem a közbeszerzések ésszerűsítése miatt. A nyolc intézmény eddig nyolc helyről 
szerezte be a különböző szolgáltatásokat – gáz, víz, elektromos áram –, ezek egy nevezőre 
hozása, központosítása százmilliós megtakarítást eredményezett. És most csak nyolc 
intézményről beszélek. De ha azt nézzük, hogy ami a változtatások után egy kézbe kerül, az 
több mint 42 ezer férőhelyet érint, és ha ezek racionalizálását is számba vesszük, akkor azt 
látjuk, hogy nagyon nagymértékű lesz a költségmegtakarítás, ami visszaforgatható az 
ellátásra.  

Milyen egyeztetések voltak az elmúlt időszakban? Ezzel kapcsolatban szeretném 
elmondani, hogy az elmúlt másfél-két évben, de azt megelőzően is a megyei jogú városok 
feladatellátásával kapcsolatban rengeteg egyeztetés volt. 2006-ban a megyei jogú városoknak 
ellátási kötelezettségük támadt ezen a területen, és nagyon jól tudjuk, hogy a 23 
önkormányzatból összesen 5 tett eleget ennek a kötelezettségének, 2 pedig külső szolgáltatás 
vásárlásával tett ennek eleget. Tehát az önkormányzatok döntő többsége nem ragaszkodott 
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ehhez az ellátáshoz, sőt mi több, egy idő után ők jelezték azt, hogy ettől a feladattól inkább 
szabadulnának. Az elkövetkezendő időszakban november 15-ig kell elkészíteni azt a jelentést, 
amelyik azt tartalmazza, hogy konkrétan melyik önkormányzattal milyen megállapodás, 
milyen megegyezés született.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó Timea alelnök asszony  
 
SZABÓ TIMEA (LMP): Ezek szerint a költségracionalizálás nem fog elbocsátásokkal 

járni, ez pusztán egy nagyon racionális átszervezés annak érdekében, hogy a rendszer 
finanszírozása hatékonyabb legyen. Ha jól értem, itt spórolásról van szó és nem arról, hogy 
ezekből az intézményekből a dolgozók egy jelentős része elbocsátásra kerüljön.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon!  
 
DUDÁS ZOLTÁN főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Azt is látni 

kell, hogy az ellátást biztosító szakszemélyzet már ma is eléggé koppon van. A szaktárca nem 
gondolkodik abban és nem tervezi azt, hogy tovább csökkentse azoknak a számát, akik 
közvetlenül az ellátottak mellett dolgoznak, mert az már az ellátás biztonságát veszélyeztetné. 
Ilyen tervekről én nem tudok, és ez nem is szerepel az előterjesztésben.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Számomra sokkal izgalmasabb az a kérdés 

annál, hogy nem kerülnek elbocsátásra a szociális és gyermekvédelmi feladatot ellátó 
személyek, hogy mikor kerül sor az ő bérfejlesztésükre. Ez a lépéssorozat az önök 
szempontjából helyettesíti ezt?  

 
ELNÖK: Arra kérem, képviselő úr, hogy a törvényjavaslattal kapcsolatban kérdezzem, 

mert az ezzel a kérdéssel nem foglalkozik.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ehhez kapcsolódik az én kérdésem is.  
 
ELNÖK: A bérfejlesztés nem ennek a törvénynek a tárgya, az költségvetési kérdés, ez 

a törvényjavaslat az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények 
állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szól.  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Mivel a tárca jelen lévő képviselője ennek a 

területnek az egyik felelőse, és mivel egy komplex átalakítást jelent ez a törvényjavaslat, 
amelyhez a támogatásunkat kérik, mégiscsak rákérdeznék, tervben van-e az, hogy az ezen a 
területen dolgozók bére közelítsen az európai szinthez.  

Másrészt a 4. § utolsó mondata számomra egy kicsit aggasztónak tűnik: „A kijelölt 
szerv 2013. május 31-ig felmondhatja az átvett feladathoz kapcsolódó ellátási szerződéseket, 
megállapodásokat.” Ez jelentheti egy olyan kiskapu kinyitását, hogy a működtetésre kijelölt 
szerv jövő május végéig saját belátása szerint ellátásokat tud megszüntetni? Azaz bizonyos 
érintettek kikerülhetnek az ellátási rendszerből? Vagy van-e valamilyen más rendelkezés, 
amely ezt kizárttá teszi?  

 
ELNÖK: Köszönöm. Főosztályvezető úrtól a törvénnyel kapcsolatban kérem a választ.  
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DUDÁS ZOLTÁN főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 4. § 
leginkább a szociális szakosított eljárásokat érinti. Az intézmények nagyon sok helyen 
integrált ellátásokat nyújtanak, azaz van, ami alapellátás és van, ami szakellátás. Az 
önkormányzat ezt korábban úgy oldotta meg, hogy egy épületen belül volt az alapellátás is és 
a szakellátás is. Például egy idősek otthona a település többi idősek otthona számára is 
biztosította az étkeztetést. Jelen pillanatban tárgyalások folynak arról, hogy ez a továbbiakban 
hogyan lesz biztosítva. Ez a passzus kimondottan az integrált intézményekre vonatkozik. A 
következő év május 31-ig pontosítani kell, hogy a szakellátás húzza az alapellátást is, vagy 
pedig egyszerűbb az, hogy mivel az alapellátás egy nagyobb volumen és egy adott településen 
a szakellátásnak csak egy nagyon kis szeletét biztosítja, az alapellátás vinné a továbbiakban a 
szakellátást az adott településen. Ez a szakasz erre vonatkozik.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lendvai Ildikó képviselő asszony!  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Nekem is kérdésem volna. Engem is aggaszt a május 

31. után beálló felmondási lehetőség. Szeretném, ha arra is volna megnyugtató válasz, hogy 
mi történik az ellátottakkal, az intézményekkel, az ott dolgozókkal.  

A második kérdéscsoportom a nevelőszülőkkel kapcsolatos. Azt hadd tegyem hozzá, 
hogy noha a törvény általános államosítási irányát nem támogatjuk, azzal viszont egyetértünk, 
hogy a nevelőszülői jogviszonyt szabályozzák, mert ehhez valóban hozzá kellett nyúlni. A 
kérdéseim a szabályozás részleteit illető aggodalmakat próbálják jelezni. Ha jól számoljuk, a 
nevelőszülők díjazásának átalakítása a hivatásos nevelőszülők esetében jövedelemcsökkenést 
jelent. Így van-e ez, és ha igen, akkor miért van így? Ha jól olvasom, emelkedik a sima 
nevelőszülőknél elhelyezhető gyermekek száma. Mi ennek az oka, és pedagógiailag ez 
helyes-e? A törvény indoklásában azt olvashatjuk, hogy a nevelőszülő bizonyos gyámi 
feladatokat kell, hogy ellásson, de közben a gyereknek gyermekvédelmi gyámsága van, tehát 
a gyámi feladatok megoszlanak. Én ezt egy kicsit zavarosnak és rendezetlennek látom, mint 
ahogy azt is, hogy a gyermekvédelmi gyámság intézménye hogy viszonylik a családgondozó 
szolgálathoz. Melyik mit csinál a nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek esetében?  

Az utolsó kérdésem nem a nevelőszülői hálózatra vonatkozik, de szintén a törvény 
kapcsán merül fel. A szociális területen jelenleg egy szelektív államosításnak vagyunk tanúi, 
hiszen nem minden feladat kerül az államhoz, hanem bizonyos feladatok az 
önkormányzatoknál maradnak. Én nem látom a logikát benne, hogy mikor melyik kerül az 
államhoz. A hajléktalanellátás ott marad az önkormányzatoknál, míg más típusú ellátás – 
amely pedig szintén helyi ismeretekhez kötött – elkerül onnan. Tervezi-e a kormány, hogy a 
jelenlegi szelektív államosítást kiterjeszti és egy lépcsőzetes megoldást alkalmaz, vagy nem 
így gondolja, és akkor milyen logika szerint maradnak bizonyos ellátási feladatok az 
önkormányzatoknál, illetve kerül át a feladatok egy más csoportja az államhoz? Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Főosztályvezető úr!  
 
DUDÁS ZOLTÁN főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Ami a 

kollégákat illeti és a határidőket érinti, az elsődleges szempont az, hogy mindez az állam 
felelőssége. Ahogy az előbb is említettem, ha az önkormányzat valamely feladatot nem vállal 
be, akkor az államnak ott be kell lépnie, azaz ilyen esetekben ez az elsődleges univerzális 
szabály életbe lép, mert valamennyi ellátott és minden egyes kolléga biztonságát és ellátását 
garantálni kívánjuk.  

A nevelőszülőkkel kapcsolatban pedig azt szeretném jelezni, hogy a nevelőszülők 
díjazása területén csökkenés nem várható. Jelen pillanatban az 5600 nevelőszülőből 238 
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rendelkezik hivatásos státusszal, döntő többségük pedig nevelőszülői díjat kap. Ennek 
körülbelül olyan kategóriája van, mint egy ösztöndíjnak, semmiféle jogosultságot vagy 
munkaviszonyt nem teremt. Ezt szeretnénk úgy megváltoztatni, hogy ez foglalkoztatási 
jogviszonyt jelenthessen a nevelőszülőknek. Ez nem jár bevételcsökkenéssel, sőt mi több, 
inkább bevétel-növekedéssel jár, mintegy elismerve a nevelőszülők 24 órás szolgálatát az év 
365 napján.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Elnézést kérek, de az én kérdésem a hivatásos 

nevelőszülők díjazására vonatkozott. Azt értem, hogy zusammen nem akarnak spórolni a 
nevelőszülőkön.  

 
DUDÁS ZOLTÁN főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A hivatásos 

nevelőszülők munkabére jelenleg bruttó 135 ezer forint, hét gyermekre. Ha azt vesszük, hogy 
négy gyerekre 96 500 forint, akkor a hivatásos nevelőszülőknél is inkább bérnövekedés 
tapasztalható. A hagyományos nevelőszülők létszámához pedig nem nyúltunk hozzá, jelen 
pillanatban is négy gyermekben gondolkodunk, és ebbe természetesen a vérszerinti 
gyermekeket is beleértjük.  

A gyermekvédelmi gyámmal kapcsolatban pedig szeretném elmondani, hogy ott 
vannak olyan feladatok – például egy bizonyítvány aláírása –, amiket mindenképpen ott kell 
hagyni annál, aki a gyermek ellátását, gondozását biztosítja, azaz a mindennapi feladatokat 
nem célszerű a gyermekvédelmi gyámra átruházni. Ugyanakkor az elkövetkezendőkben a 
gyermekvédelmi gyámnak teljes felelőssége lesz abban, hogy a gyermek minél hamarabb 
visszakerüljön a vérszerinti családba, esetleg örökbefogadó szülőkhöz kerüljön vagy pedig a 
megfelelő gondozási helyre. Ma a rendszerben nagyon sok ember tülekedik a gyermek körül, 
a jövőben egy olyan ember lenne, aki felelősséget vállal a gyermek sorsáért és jövőjéért, és ez 
a gyermekvédelmi gyám.  

Nagyon egyszerűen megfogalmazva azt lehet mondani, jelenleg az a rendszer logikája, 
hogy az alapellátás marad az önkormányzatoknál, a szakellátás pedig felkerül az állami 
szintre. A hajléktalanellátás mindig is középút volt, az alapellátás és a szakellátás között 
helyezkedett el, ezért kerül át a jövőben önkormányzati feladatkörbe.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lendvai Ildikó képviselő asszony!  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Én megnyugodni akarok és nem kötekedni. Több levelet 

is kaptam hivatásos nevelőszülőktől, akik aggódnak a bérükért. Ők azt írják, hogy eddig 
minimum 135 ezer forintot kellett kapniuk, de úgy olvassák, hogy ez a jövőben – ahogy ön 
mondta, a gyerekszámtól függően – lehet kevesebb is. Én mit mondhatok nekik? Aki eddig 
135 ezer forintot kapott, az ezt az összeget továbbra is megkapja, vagy ennél bonyolultabb a 
rendszer?  

 
ELNÖK: Az egyszerű kérdésre egyszerű választ kérünk.  
 
DUDÁS ZOLTÁN főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Eddig 

mindenki 135 ezer forintot kapott, az is, aki egy gyermeket nevelt és az is, aki hetet. Úgy 
gondoljuk, hogy ezt a dolgot valamiképpen egyensúlyba kell hozni.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Ezek szerint lesz olyan, aki a jövőben kevesebbet fog 

kapni. Nyilván az, aki kevés gyereket nevel.  
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DUDÁS ZOLTÁN főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Mindenki 
annak mértékében fog pénzt kapni, amilyen munkát elvégez.  

 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Ez kevesebb lesz, mint 135 ezer forint?  
 
DUDÁS ZOLTÁN főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Ha a 

továbbiakban hét gyermeket visz, akkor megkapja a 135 ezer forintot.  
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): És ha csak két gyermeket nevel, akkor 

kevesebbet fog kapni?  
 
SZABÓ TIMEA (LMP): A minimum lesz a 135 ezer forint, a középérték vagy a 

maximum?  
 
DUDÁS ZOLTÁN főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Elnézést 

kérek, ha nem voltam egyértelmű. Az alap a minimálbér és négy gyermek, tehát egy gyermek 
után 24 ezer forint jár.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Aki tehát három gyermeket nevel, az 135 ezer forintnál 

kevesebbet fog kapni.  
 
DUDÁS ZOLTÁN főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 6 ezerből 

a 238 nevelőszülő esetében ez a helyzet.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): És hány gyereknél éri el az összeg nagysága a 135 ezer 

forintot?  
 
DUDÁS ZOLTÁN főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Hat 

gyereknél.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném összefoglalni az elhangzottakat. A 135 ezer 

forintos nevelőszülői normatívához van hét gyermek rendelve, viszont ha több gyermeket 
nevel, akkor több pénzt fog kapni, ha meg kevesebbet nevel, akkor kevesebb pénzt kap. Jól 
értettem?  

 
DUDÁS ZOLTÁN főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Egy kicsit 

cizellálnám elnök úr összefoglalóját. A jelenlegi rendszerben egy gyermek után a 
hagyományos nevelőszülők 15 ezer forintot kapnak, a hivatásos nevelőszülőknek pedig 135 
ezer forint a munkabérük akkor is, ha egy, és akkor is, ha hét gyereket nevelnek. 2013-tól egy 
felmenő rendszerben egészen 2015-ig a hivatásosokat hagyva legutoljára egy foglalkoztatási 
jogviszony kerül bevezetésre valamennyi nevelőszülő esetében, aminek az alapja a 
minimálbér, és a minimálbérhez számolva négy gyermek. Aki tehát egy gyermeket nevel, 
annak a munkabére 24 ezer forint, és nem 15 ezer forint.  

 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Ezek szerint megszűnik a hivatásos és a nem 

hivatásos nevelőszülő közötti különbségtétel.  
 
DUDÁS ZOLTÁN főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Így van.  
 
ELNÖK: Érthető a rendszer. Lendvai Ildikó képviselő asszony!  
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LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Érthető, de azért hadd fejezzem ki, nem kérdés 

formában, az aggodalmam. A hivatásos nevelőszülő attól hivatásos, hogy az életét annak 
szenteli, hogy gyereket vagy gyerekeket nevel. Aki „csak” négy gyereket nevel, az eddig 135 
ezer forintot kapott, 2015-ben pedig könnyen lehet, hogy ennek csak a felét fogja kapni. Mint 
főosztályvezető úr elmondta, nincs olyan sok hivatásos nevelőszülő, ezért kérdezem, hogy 
nem lehetne-e ezt a problémát megoldani. Miért kell, hogy a hivatásos nevelőszülőnek 
csökkenjen a jövedelme?  

 
CSÖBÖR KATALIN (Fidesz): Mert az a cél, hogy ne egy, hanem több gyereket 

neveljen.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Az azért nem annyira egyszerű, hogy neveljen többet.  
 
ELNÖK: Pontosan hány hivatásos nevelőszülő van Magyarországon?  
 
DUDÁS ZOLTÁN főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 238.  
 
ELNÖK: 238 hivatásos nevelőszülő van. A módosító indítványok ismeretében majd 

kiderül, hogy mi fog történni. Öné a szó.  
 
DUDÁS ZOLTÁN főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Azt is 

érdemes átgondolni, hogy bizonyos nevelőszülők miért csak egy gyermeket neveltek az 
elmúlt időszakban, amikor a nevelőszülői kapacitásra igény van. Miért kell intézményes 
keretek közé szorítani gyermekeket, amikor családi környezetben lehetne őket nevelni? 
Hivatásos nevelőszülőkhöz pedig nem kerültek gyerekek, nem mennék bele, hogy milyen 
okoknál fogva. Ugyanakkor vannak olyan hivatásos nevelőszülők, akik valóban egy-két 
gyereket nevelnek, holott nevelhetnének hetet is.  

 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Hányan tartoznak abba a körbe, amelyben a nem 

hivatásos nevelőszülők eddig 15 ezer forint juttatást kaptak?  
 
DUDÁS ZOLTÁN főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Valamivel 

több, mint 5600-an.  
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): A költségvetés számára ez több kiadást jelent, 

hiszen ha a 238 hivatásos nevelőszülőnél jelentős is lesz a csökkenés, attól függően, hogy ki 
hány gyermeket nevel, viszont egy több mint 5 ezres tömegnél lesz egy 60 százalékos emelés. 
Ezek szerint nem költségvetési oka van a változtatásnak, mert a változtatás után több lesz az 
állami kiadás és nem kevesebb.  

 
DUDÁS ZOLTÁN főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Az állami 

kiadások egyensúlyba kerülnek azáltal, hogy ha nevelőszülőhöz helyezünk ki egy gyermeket, 
mert annak az éves költsége 1,1 millió forint, míg ha intézményes ellátást biztosítunk neki, az 
2,4 millió forintba kerül.  

 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): A tárcának ezek szerint az a szándéka, hogy a 

hivatásos nevelőszülők minél több gyermeket neveljenek, ezért az egyszerű nevelőszülői 
tevékenységet jobban kívánják megfizetni.  
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DUDÁS ZOLTÁN főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Pontosan 
így van.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Nem a tárcát akarom vádolni azzal, hogy elspórolja a 

gyerekek tejének az árát, hanem egy anomáliára szeretném felhívni a figyelmet, amit továbbra 
is annak érzek. Annak örülünk, ha többet kap a nem hivatásos nevelőszülő, de van olyan 
hivatásos nevelőszülő, aki nemcsak egy-két gyereket, hanem négy-öt gyereket nevel egy 
akkora lakásban, amelyben nem tud hét gyereket nevelni, de ezeket a gyerekeket már tíz-
tizenöt éve neveli. Ha csökkentik az ő fizetését, akkor a családja – és a családot a nevelt 
gyerekekkel együtt értem – bajba kerül. Nem lehet célunk az, hogy visszaadja a gyerekeket, 
hogy el tudjon menni dolgozni. Nem feltételezek rossz szándékot, de ha úgy is csak 238-an 
vannak, akkor miért hozzuk őket a korábbinál nehezebb helyzetbe, kockáztatva azt, hogy a 
gyereket visszaküldjük az érzelmileg is nyilván sivárabb, és mint kiderült, az államnak is 
többe kerülő intézeti rendszerbe. Önök is tudják, hogy nem egy óriási pénzről van szó, ezért 
legalább mondjuk azt, hogy aki eddig ennyit kapott, annak nem csökkentjük a pénzét, és az új 
szabályozás szerint a felmenő rendszerben mit tudom én, mi lesz.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki kíván még hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ha nincs 

több jelentkező, szavazni fogunk.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot? (14) Ki nem tartja általános 
vitára alkalmasnak? (3) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen 
szavazattal, 3 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett támogatja a törvényjavaslat általános 
vitára való alkalmasságát.  

Köszönöm szépen főosztályvezető úr segítségét, a napirendi pont tárgyalását lezárom.  

Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/8750. szám)   
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

3. napirendi pontunk az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények 
módosításáról szóló T/8750. számú törvényjavaslathoz benyújtott és a bizottság feladatkörébe 
tartozó módosító javaslatok megvitatása. A 2012. október 31-ei keltezésű ajánlásból 
dolgozunk. Tisztelettel köszöntöm Windisch László főosztályvezető urat és Vargha Máté 
osztályvezető urat a Nemzetgazdasági Minisztériumtól és kérdezem, hogy kormány- vagy 
tárcaálláspontot képviselnek-e.  

 
WINDISCH LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Tárcaálláspontot.  
 
ELNÖK: Az ajánlás 12. pontjában Vágó Gábor a törvényjavaslatot új 9. §-sal javasolja 

kiegészíteni. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
WINDISCH LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? Szabó Timea alelnök asszony!  
 
SZABÓ TIMEA (LMP): Egy nagyon egyszerű kérdésem van. Miért nem támogatja a 

tárca Vágó Gábor módosító javaslatát?  
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WINDISCH LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Azért, mert 

a módosító indítvány jelentősen csökkentené a családi adókedvezmény mértékét, amit 
elfogadhatatlannak tartunk, ugyanis az adópolitikán keresztül is szeretnénk ösztönözni a 
gyermekvállalást.  

 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (3) Ki nem 

támogatja? (17) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 53. pontjában Szabó Timea a törvényjavaslat 253. §-ának szerkezeti és 
tartalmi módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
WINDISCH LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Most én kérdezem meg, hogy miért nem támogatja.  
 
WINDISCH LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

költségvetés szempontjait figyelembe véve nem tudjuk támogatni.  
 
ELNÖK: Értem. Alelnök asszony kíván hozzászólni?  
 
SZABÓ TIMEA (LMP): Nem kívánok, csupán megjegyezném, hogy ez egy nagyon 

kimerítő válasz volt.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (6) Ki nem 

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 58. pontjában Vágó Gábor a törvényjavaslatot új 264. §-sal és azt megelőző 
alcímmel javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
WINDISCH LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja, mégpedig azért nem, mert a munkahelyvédelmi akció keretében ugyanezen 
célcsoport számára elég jelentős szociális hozzájárulással adókedvezményt biztosítottunk. Ha 
ezt támogatnánk, akkor átfedésben lenne a két kedvezményrendszer.  

 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (6) Ki nem 

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Köszönjük szépen főosztályvezető úr segítségét, a napirendi pont tárgyalását lezárom.  

A választási eljárásról szóló törvényjavaslat (T/8405. szám)   
(Lázár János, Kósa Lajos (Fidesz), dr. Vejkey Imre (KDNP), dr. Varga István, Patay 
Vilmos, Bábiné Szottfried Gabriella, Csóti György, dr. Vitányi István, Ékes Ilona, 
Wittner Mária, Csöbör Katalin, K őszegi Zoltán, Gulyás Gergely, Csizi Péter, Ágh Péter 
és László Tamás (Fidesz) képviselők önálló indítványa)   
(Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság által benyújtott módosító 
javaslatok megvitatása) 

4. napirendi pontunk a választási eljárásról szóló T/8405. számú törvényjavaslathoz az 
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság által benyújtott módosító javaslatok 
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megvitatása. A T/8405/49. számú kiegészítő ajánlásból dolgozunk. Tisztelettel köszöntöm 
Csonka Ernő helyettes államtitkár urat és Zubor András főosztályvezető urat a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztériumtól.  

Azt javaslom, hogy az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság javaslatairól 
három részben szavazzunk, mégpedig csomagban. A első csomagba tartoznak a kodifikációs, 
szövegpontosító és nyelvhelyességi módosítást tartalmazó javaslatok, a második csomagba 
azok, amelyek a Nemzeti Választási Központ helyett a Nemzeti Választási Iroda elnevezést 
javasolják, a harmadik csomagba pedig a kiegészítő ajánlásba foglaltak. Ki ért egyet ezzel a 
javaslattal? (14) Ki nem ért vele egyet? (0) Ki tartózkodott? (6) Megállapítom, hogy a 
bizottság egyetért a fenti javaslattal.  

Az első csomagba tehát a kodifikációs, szövegpontosító és nyelvhelyességi módosítást 
tartalmazó javaslatok tartoznak. Ezek az ajánlás következő pontjaiban találhatók: 3., 5., 9., 
10., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 20., 23., 24., 27., 28., 29., 30., 31.,32., 33., 35., 37., 38., 39., 
40., 41., 42., 43., 44., 47., 48., 49., 52., 55., 56., 64., 65., 66., 69., 70., 71., 73., 78., 80., 83., 
84., 85., 91., 95., 98., 100., 101., 105., 106., 107., 109., 110., 112., 113., 115., 117., 119., 121., 
124., 125., 127., 129., 130., 135., 136., 138., 141., 142., 145., 147., 148., 149., 150., 153., 
155., 156., 157., 158., 160., 162., 163., 164., 166., 167., 169., 170., 172., 173., 179., 182., 
183., 184., 185., 190., 192., 193., 194., 195., 197., 198., 199., 204., 208., 214., 215., 216., 
221., 224. és 225.  

A második csomagba azok a módosító javaslatok tartoznak, amelyek a Nemzeti 
Választási Központ helyett a Nemzeti Választási Iroda elnevezést javasolják. Ezek a 
következők: 6., 8., 15., 46., 47., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 57., 60., 61., 62., 63., 64., 71., 72., 
74., 75., 76., 79., 81., 82., 83., 102., 108., 126., 146., 154., 161., 165., 168., 174., 176., 177., 
180., 181., 186, 187., 188., 201., 202., 203., 205., 206., 210., 219. és 223.  

A harmadik csomagba a kiegészítő ajánlásba foglalt érdemi javaslatok tartoznak. 
Ezek: 1., 2., 4., 7., 18., 19., 21., 22., 25., 26., 34., 36., 45., 58., 59., 67., 68., 76., 77., 78., 86, 
87., 88., 89., 90., 92., 93., 94., 96., 97., 99., 103., 104., 111., 114., 116.,118., 120., 122., 123., 
128, 131., 132., 133., 134., 137., 139., 140., 143., 144., 151., 152., 159., 171., 174., 175., 178., 
191., 196., 200., 207., 209., 211., 212., 213., 217., 218., 220., 222., 226., 227., 228., 229.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP):  Elnök úr, komolyan gondolja, hogy ezek után tudjuk, 

miről fogunk szavazni?  
 
ELNÖK: Képviselő asszony, engem köt a Házszabály és kötnek az önök szavazatai. 

Amikor az imént feltettem a szavazásra vonatkozó kérdést, akkor kifejthette volna ezt a 
véleményét. De hogy követhető legyen a dolog, lefénymásoljuk a listát és mindenki számára 
kiosztjuk. (Megtörténik.)  

Az első csomaggal kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele? Gaudi-Nagy Tamás!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A múlt keddi alkotmányügyi bizottsági ülésen 

elég hosszú vita folyt erről a módosító csomagról. Ott is hármas tagolásban szavaztunk, és 
már akkor is észrevételeztük, hogy az elnök úr által is megjelölt első csomagban nemcsak 
technikai jellegű módosításokról van szó. Azt kérem ezért, nyíljon lehetőség arra, hogy az 
egységes szavazás főszabálya mellett, amit a többség megszavazott, az olyan kérdéseket 
megtárgyalhassuk, amelyek nem tekinthetők egyszerű módosításnak. Ilyennek tartjuk mi a 
47., az 52., az 55., a 69. és a 70. ajánlási pontokban található módosító javaslatokat. Tehát 
számos olyan módosító javaslat van, amely nemcsak kodifikációs, technikai módosítást 
tartalmaz. Tudom, hogy nem ez a főbizottság, de ha már idekerült, akkor komolyan kell 
vennünk, ezért kérem, biztosítsa a lehetőséget arra, hogy érdemi vitát folytathassunk azokról a 
javaslatokról, amelyek nem tekinthetők technikainak.  
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ELNÖK: Képviselő úr, a vita során természetesen bármely ajánlási ponthoz 

hozzászólhat. Most csak szavazási technikáról van szó, de megszavaztatom a bizottságot 
arról, hogy ha valaki valamit ki akar venni a csomagból és arról külön szavazást kér, akkor 
arra lehetőség legyen. Ki ért egyet azzal, hogy ha valaki külön szavazásra kikér valamely 
javaslatot, akkor arról külön is lehessen szavazni? (15) Ki nem ért vele egyet? (0) Ki 
tartózkodott? (5) Megállapítom, hogy a bizottság egyetért a fenti javaslattal.  

Ki kér szót? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A 47. ajánlási pontnál azt észleljük, hogy egy 

jogorvoslati lehetőség, a köztársasági elnök és a miniszterelnök indítványával kapcsolatos 
döntési jogkör kikerül a szabályok közül. Mi ennek az oka?  

Ez a módosítás elég sok rendelkezést érint, de a Nemzeti Választási Irodára vonatkozó 
szabályokból kiesik a (7) és (8) bekezdés. Miért?  

 
ELNÖK: A jegyzőkönyv számára szeretném rögzíteni, hogy az alkotmányügyi 

bizottság meghívást kapott az ülésre, de a bizottságot senki nem képviseli, így tehát 
előterjesztő nincs, ezért most csak tárca- vagy kormányálláspontot fogunk hallani.  

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tárcaálláspontot tudok képviselni.  
 
ELNÖK: És mi a tárca álláspontja az elhangzottakkal kapcsolatban?  
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Ezt az ajánlási pontot támogatjuk. Valóban kiveszi a miniszterelnök elleni 
jogorvoslati lehetőséget. Az az alapállás, hogy az autonóm választási szervek vezetőjét a 
miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki. Célszerű ezt kivenni és a (6) 
bekezdésben lévő szabályozás marad érvényben, az, hogy a polgári perrendtartás 
munkaviszonyra vonatkozó szabályait kell alkalmazni, vagyis a munkáltató ellen kell 
megindítani a pert.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi-Nagy Tamás!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A javaslatba belekerült ez a megoldás, a 

bizottsági módosító javaslat meg kiemeli onnan. Ezek szerint a tárca álláspontja az eredeti 
megoldással egyezik meg. Bár nem tárca-előterjesztés volt a javaslat, de azért hadd 
kérdezzem meg, hogy önök szerint szakmailag kellő garanciát ad-e ez a megoldás. 
Megnyugtató rendezésnek minősül-e ezt a speciális javaslatot kiemelni a rendszerből?  

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Mi elsősorban jogi és szakmai szempontból vizsgáltuk meg a vonatkozó 
rendelkezéseket. Véleményünk szerint az eredeti rendelkezés is jogszerű és alkotmányos, és 
ez is.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e még kérdés, észrevétel? Gaudi-Nagy Tamás!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A 17. ajánlási pontban szereplő javaslat 

módosított formában került elfogadásra a mi javaslatunk nyomán: „A választási bizottság 
megbízott tagja az lehet, aki az adott választáson jelöltként indulhat.” Ez volt a mi 
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javaslatunk. Örülünk, hogy ez így belekerült az alkotmányügyi bizottság javaslatába és ennek 
megfelelően módosult a szöveg. Kérdezem, hogy a tárca egyetért-e ezzel a fordulattal?  

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Ezt a javaslatot elfogadtuk, ez rendben van a részünkről.  
 
ELNÖK: Van-e még kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérdezem, hogy a 

tárca az első csomagból mit támogat és mit nem.  
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az első csomagot teljes egészében támogatjuk.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (14) Ki nem támogatja? (1) Ki 

tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja az első csomagot.  
Kérdezem a tárca véleményét a második csomagról.  
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Teljes egészében támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) A bizottság tagjai közül 

ki támogatja a második csomagot? (17) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (1) 
Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a második csomagot.  

Kérdezem a tárca véleményét a harmadik csomagról.  
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Teljes egészében támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) A bizottság tagjai közül 

ki támogatja a harmadik csomagot? (14) Ki nem támogatja? (4) Ki tartózkodott? (0) 
Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a harmadik csomagot.  

Megköszönöm helyettes államtitkár úr segítségét, a napirendi pont tárgyalását 
lezárom.  

Egyebek 

Utolsó napirendi pontunk az egyebek. Gaudi-Nagy Tamásnak adom meg a szót.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Múlt heti ülésén a bizottság döntött arról, 

hogy a hét délvidéki fiatal ügyében megkeresi a Külügyminisztériumot. Van-e valamilyen 
fejlemény az ügyben?  

 
ELNÖK: Még aznap e-mailen átküldtem a levelet Németh Zsolt államtitkár úrnak, és 

sürgősséggel kértem választ a feltett kérdésre. Várjuk a választ.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen a tájékoztatást. Azt azért 

szeretném elmondani, hogy mind a hét fiatal esetében az előzetes letartóztatás 
meghosszabbítására került sor harminc napra, tehát a helyzet vészes és aggasztó. Arra kérem 
elnök urat, hogy szorgalmazza a mielőbbi választ, hogy az alapján tudjunk mihamarabb 
továbblépni.  
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ELNÖK: Abban a pillanatban, ahogy bármilyen módon – e-mailen vagy írásban – 
választ kapok, arról értesíteni fogom a bizottság valamennyi tagját.  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr.  
 
ELNÖK: Van-e más kérdés, megjegyzés, bármilyen bejelentenivaló az egyebek 

között? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, megköszönöm a munkájukat és az ülést 
bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 47 perc)  

 
 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


