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Napirendi javaslat  
 

1. A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2013. 
június 26-i ülésnapján elfogadott, „Egyes törvényeknek az Alaptörvény 
negyedik módosításával összefüggő módosításáról” szóló törvény  
(A köztársasági elnök átirata T/10593/28. számon került iktatásra)  
(A köztársasági elnök átirata és a zárószavazás előtti módosító javaslatok 
megvitatása) 

 

2. A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2013. 
június 26-i ülésnapján elfogadott, „A vallási közösségek jogállásával és 
működésével összefüggő törvényeknek az Alaptörvény negyedik 
módosításával összefüggő módosításáról” szóló törvény  
(A köztársasági elnök átirata T/10750/40. számon került iktatásra)  
(A köztársasági elnök átirata és a zárószavazás előtti módosító javaslatok 
megvitatása) 

 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Lukács Tamás (KDNP), a bizottság elnöke  
 
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz)  
Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz)  
Wittner Mária (Fidesz)  
Varga László (KDNP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) dr. Lukács Tamásnak (KDNP)  
Csöbör Katalin (Fidesz) Demeter Zoltánnak (Fidesz)  
Farkas Flórián (Fidesz) Rónaszékiné Keresztes Monikának (Fidesz)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz) Wittner Máriának (Fidesz)  
Kubatov Gábor (Fidesz) Gajda Róbertnak (Fidesz)  
Harrach Péter (KDNP) Varga Lászlónak (KDNP)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Fedor Tibor főosztályvezető (EMMI Egyházi Kapcsolattartási és 
Együttműködési Főosztály)  
 

Megjelentek 
 
Dr. Kaibás Gábor szakértő (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 20 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
napot kívánok! Szeretettel köszöntöm megjelent képviselőtársaimat és kedves vendégeinket. 
Az ülést megnyitom. Bejelentem, hogy Gulyás Gergelyt Lukács Tamás, Csöbör Katalint 
Demeter Zoltán, Farkas Flóriánt Rónaszékiné Keresztes Monika, Kőszegi Zoltánt Wittner 
Mária, Kubatov Gábort Gajda Róbert, Harrach Pétert Varga László helyettesíti. 
Megállapítom, hogy a bizottság a helyettesítésekkel együtt határozatképes.  

A kiküldött napirendi javaslat kiegészítésére módosítás nem érkezett.  
Kérdezem, hogy ki ért egyet a napirendi javaslattal. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 

bizottság 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.  

A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2013. június 26-
i ülésnapján elfogadott, „Egyes törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával 
összefüggő módosításáról” szóló törvény   
(A köztársasági elnök átirata T/10593/28. számon került iktatásra)   
(A köztársasági elnök átirata és a zárószavazás előtti módosító javaslatok megvitatása) 

1. napirendi pontunk a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött „Egyes 
törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról” szóló 
törvény. Ki ért egyet azzal, hogy a köztársasági elnök úr átiratát és a hozzá benyújtott 
módosító indítványt együtt tárgyaljuk meg? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 12 
igen szavazattal, egyhangúlag egyetért a fenti javaslattal.  

Szeretettel köszöntöm dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár urat a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztériumból és megadom neki a szót.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tisztelt Bizottság! A köztársasági elnök úr az Országgyűlés által elfogadott 
vonatkozó törvényt a törvény 9. §-ában szereplő, a médiatörvényt módosító azon rendelkezés 
miatt küldte vissza megfontolásra az Országgyűlésnek, amely a Nemzeti Média és Hírközlési 
Hatóság elnökhelyettesének adott volna rendelet-kibocsátásra jogot abban az esetben, ha az 
NMHH elnökének a megbízatása megszűnt és új elnök még nem került kinevezésre. A 
köztársasági elnök úr ezt a rendelet-kibocsátási jogot az Alaptörvénnyel 
összeegyeztethetetlennek tartja, ezért kéri ennek a rendelkezésnek a megfontolását az 
Országgyűléstől.  

A kormány – akceptálva a köztársasági elnök úr kifogását – egy olyan zárószavazás 
előtti módosító javaslatot készített el és terjesztett elő, amely az elnökhelyettes 
rendeletalkotási jogával kapcsolatos rendelkezést kiveszi a törvényből. A korábbi módosítás 
indoka azonban továbbra is fennáll, hiszen a Hatóság élére továbbra sem került kinevezésre 
elnök. Ennek részben az az oka, hogy a médiatörvénynek a kijelölt elnök szakmai feltételeire 
vonatkozó rendelkezések értelmezésében keletkeztek kérdések. Erre tekintettel a kormány az 
Alkotmánybíróság állásfoglalását is kérte. Az Alkotmánybíróság részben válaszolt a feltett 
kérdésekre, jelentős részben azonban arra az álláspontra helyezkedett, hogy az 
Alaptörvényből a Hatóság elnökének alkalmazási feltételeire vonatkozóan értelmezési 
támpontot nem tud adni és nem tud abból levezetni. A jogalkotó felelőssége és feladata, hogy 
ezeket az alkalmazási feltételeket pontosan szabályozza a törvényben.  

Erre az alkotmánybírósági döntésre is tekintettel a kormány azért, hogy minél 
hamarabb betöltésre kerülhessen a Hírközlési Hatóság elnöki tisztsége és ezzel a 
rendeletkiadások lehetősége továbbra is biztosított legyen, az alkalmazási feltételek 
pontosítását javasolja a törvényben. Ezzel kívánjuk kiegészíteni a törvényt.  
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Kérem, hogy a bizottság támogassa a javaslatot.  
 
ELNÖK: A köztársasági elnök úr átiratával és a módosításokkal kapcsolatban kinek 

van kérdése, észrevétele, megjegyzése? (Nincs jelentkező.) Senkinek.  
Ki fogadja el a köztársasági elnök átiratát az Alaptörvény negyedik módosításával 

kapcsolatban? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal, egyhangúlag 
elfogadta a köztársasági elnök átiratát.  

Most pedig a 2013. július 4-ei keltezésű ajánlás szerint a módosító indítványokról 
szavazunk.  

Az ajánlás 1. pontjában – amely összefügg a 3. ajánlási ponttal – az előterjesztő az 
elfogadott, de ki nem hirdetett törvény 9. §-a szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja. 
Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 

bizottság 12 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.  
Az ajánlás 2. pontjában dr. Lamperth Mónika és Lendvai Ildikó az elfogadott, de ki 

nem hirdetett törvény 9. §-a szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja. Ez annyiban 
különbözik az előzőtől, hogy a teljes rendeletalkotási lehetőséget eltörölné. Kérdezem, hogy a 
tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (12) Ki 

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

Köszönjük szépen helyettes államtitkár úr segítségét, a napirendi pont tárgyalását 
lezárom.  

A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2013. június 26-
i ülésnapján elfogadott, „A vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő 
törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról” szóló 
törvény  
(A köztársasági elnök átirata T/10750/40. számon került iktatásra)   
(A köztársasági elnök átirata és a zárószavazás előtt módosító javaslatok megvitatása) 

2. napirendi pontunk a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött „A vallási 
közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az Alaptörvény negyedik 
módosításával összefüggő módosításáról” szóló törvény, amelyet az előzőhöz hasonló módon 
tárgyalunk. Szeretettel köszöntöm dr. Fedor Tibor főosztályvezető urat, az EMMI Egyházi 
Kapcsolattartási és Együttműködési Főosztályának vezetőjét, valamint dr. Kaibás Gábor 
szakértő urat a KIM-től. Önöké a szó.  

 
DR. FEDOR TIBOR főosztályvezető (EMMI Egyházi Kapcsolattartási és 

Együttműködési Főosztály): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ebben az esetben is a 
köztársasági elnök úr a törvény aláírását megelőzően észlelt egy olyan kodifikációs 
problémát, ami a nagy számú benyújtott módosító javaslatból eredt, mégpedig azt, hogy a 
nyilvántartásra vonatkozó rendelkezések esetében egy olyan módosító indítvány is 
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megszavazásra került volna, amely a törvény egyes rendelkezéseinek az olyan hatályvesztését 
okozta volna, ami a nyilvántartással kapcsolatban szükséges, hogy fennálljon, és a törvény 
végrehajtását megnehezítette volna. Ezért az előterjesztő a köztársasági elnök úr átirata 
kapcsán egy ismételt zárószavazás előtti módosító javaslatot terjesztett elő, amely ezt a 
kodifikációs, de mondhatnám azt is, hogy koherenciaproblémát kiküszöböli.  

Kérem a bizottságot, hogy a módosító javaslatot fogadja el. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele, megjegyzése? (Nincs jelentkező.) Senkinek.  
Ki fogadja el a köztársasági elnök úr átiratát? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 

bizottság 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a köztársasági elnök úr átiratát.  
Most pedig a 2013. július 4-ei keltezésű ajánlás szerint a módosító indítványokról 

szavazunk.  
Az ajánlás 1. pontjában az előterjesztő az elfogadott, de ki nem hirdetett törvény 9. §-a 

módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
DR. FEDOR TIBOR főosztályvezető (EMMI Egyházi Kapcsolattartási és 

Együttműködési Főosztály): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 

bizottság 12 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.  
Az ajánlás 2. pontjában az előterjesztő az elfogadott, de ki nem hirdetett törvény 19. § 

(1) bekezdését új c) ponttal javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
DR. FEDOR TIBOR főosztályvezető (EMMI Egyházi Kapcsolattartási és 

Együttműködési Főosztály): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 

bizottság 12 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.  
Köszönjük szépen főosztályvezető úr segítségét, a napirendi pont tárgyalását lezárom.  
A bizottság előadója mind a két törvény esetében Demeter Zoltán képviselő úr lesz.  

Egyebek 

Az egyebek között van-e valakinek kérdése, észrevétele, bármilyen bejelentenivalója? 
(Nincs jelentkező.) Nincs.  

Megköszönöm képviselőtársaim részvételét, a mai napra mindenkinek további jó 
munkát, a jövő héttől pedig jó nyaralást kívánok. Az ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 30 perc)  

 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


