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Napirendi javaslat  
 

1. Az alapvető jogok biztosának a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak 
védelmét ellátó helyettesének jelölt dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet 
meghallgatása  
(Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 7. § (5) bekezdése 
alapján) 

 

2. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről:  
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12643. szám)  
(Firtl Mátyás (KDNP), Ivanics Ferenc, Gyopáros Alpár, dr. Nagy István, Kara 
Ákos és dr. Szakács Imre (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
 

3. a) A Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2011. február – 
 2013. február) címmel benyújtott beszámoló (J/12618. szám)  
 (Általános vita)  
 (Első helyen kijelölt bizottságként)  
b) A Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2011. február – 
 2013. február) címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról szóló határozati 
 javaslat (H/… szám)  
 (Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról) 

 

4. a) Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
 (T/12415. szám)  
 (Általános vita)  
b) Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország 2014. évi központi 
 költségvetéséről szóló törvényjavaslatról (T/12415/2. szám)  
c) A Költségvetési Tanács véleménye Magyarország 2014. évi központi 
 költségvetéséről szóló törvényjavaslat tervezetéről (T/12415/1. szám) 

 

5. A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12513. szám)  
(Általános vita)  

 

6. Egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/12617. szám)  
(Módosító javaslatok megvitatása)  

 

7. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Lukács Tamás (KDNP), a bizottság elnöke  
 
Berényi László (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Ékes Ilona (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz)  
Román István (Fidesz)  
Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz)  
Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP)  
Lendvai Ildikó (MSZP)  
Kulcsár Gergely (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) dr. Lukács Tamásnak (KDNP)  
Borbély Lénárd (Fidesz) Demeter Zoltánnak (Fidesz)  
Csöbör Katalin (Fidesz) Ékes Ilonának (Fidesz)  
Farkas Flórián (Fidesz) Berényi Lászlónak (Fidesz)  
Kubatov Gábor (Fidesz) Román Istvánnak (Fidesz)  
Wittner Mária (Fidesz) Rónaszékiné Keresztes Monikának (Fidesz)  
Varga László (KDNP) dr. Lanczendorfer Erzsébetnek (KDNP) megérkezése 
után  
Nyakó István (MSZP) Lendvai Ildikónak (MSZP)  
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek 
jogainak védelmét ellátó helyettes-jelölt  
Dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
Gácsi Györgyi Ivett számevő (Állami Számvevőszék)  
Dr. Kara Ákos főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Koleszár Katalin főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)  
Árok Szabolcs osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Hafiek Andrea államháztartási szabályozási szakértő (Nemzetgazdasági 
Minisztérium Államháztartási Szabályozási Főosztálya) 

Megjelentek 
 
Dr. Székely László az alapvető jogok biztosa  
Dr. Szabó Marcel, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó 
biztoshelyettes 
Dr. Garamvári Miklós főtitkár (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala)  
Heizerné Hegedűs Éva főtitkár-helyettes (Alapvető Jogok Biztosának 
Hivatala)  
Horváth Dávid szakértő (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
Dolhai Zsuzsanna vezető tanácsos (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Majosházi Csaba fogalmazó (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Pápai Anita szakértő (Belügyminisztérium)  
Alexov Ljubomir elnök (Szerb Országos Önkormányzat)  
Varga Szimeon elnökhelyettes (Bolgár Országos Önkormányzat)  
Dr. Topuzidisz Dimitrisz mb. hivatalvezető (Magyarországi Görögök 
Országos Önkormányzata)  
Hepp Mihály elnök (Országos Horvát Önkormányzat)  
Paulik Antal István főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma) 
László Imre jogi asszisztens  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 40 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait és kedves vendégeinket. Az ülést 
megnyitom. Bejelentem, hogy Gulyás Gergelyt Lukács Tamás, Borbély Lénárdot Demeter 
Zoltán, Csöbör Katalint Ékes Ilona, Farkas Flóriánt Berényi László, Kubatov Gábort Román 
István, Wittner Máriát Rónaszékiné Keresztes Monika, Nyakó Istvánt Lendvai Ildikó 
helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság a helyettesítésekkel együtt határozatképes.  

A napirend kiegészítésére nem érkezett javaslat. Kérdezem, hogy ki fogadja el az 
eredetileg kiküldött napirendi javaslatot. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 13 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.  

Az alapvető jogok biztosának a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét 
ellátó helyettesének jelölt dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet meghallgatása   
(Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 7. § (5) bekezdése alapján) 

1. napirendi pontunk az alapvető jogok biztosának a Magyarországon élő 
nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettesének jelölt dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet 
meghallgatása. Szeretettel köszöntöm a jelöltasszonyt. Az életrajza és a könyvtár által 
összeállított róla való tudnivalók a képviselők számára kiosztásra kerültek. Öné a szó.  

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak 
védelmét ellátó helyettes-jelölt bemutatkozó tájékoztatója 

DR. SZALAYNÉ DR. SÁNDOR ERZSÉBET, a Magyarországon élő nemzetiségek 
jogainak védelmét ellátó helyettes-jelölt: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Asszonyok és 
Képviselő Urak! Kedves Megjelentek! Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget Székely 
László ombudsman úrnak és a nemzetiségi önkormányzatok képviselőinek, akik pár nappal 
ezelőtt támogatásukról biztosították ombudsman urat a jelölés kapcsán. És azt a lehetőséget is, 
hogy most itt önök előtt pár szóval magamról, illetve néhány szakmai kérdésről véleményt 
mondhatok.  

Azon túl, ami a hozzáférhető önéletrajzomból látszik, egy pár olyan elemet szeretnék a 
figyelmükbe ajánlani, ami jelzi azt, hogy miért mertem komolyan elgondolkodni Székely 
László biztos úr javaslatán és felkérésén. Én kisebbségi létben születtem Romániában a 
Temesvárhoz közeli Zsombolyán, és 17 éves koromig ott is éltem a családommal egy olyan 
közegben, amely soknemzetiségű. Abban az időszakban számos kisebbség élt a Bánátban, és 
én akkor voltam óvodás, iskolás és Temesváron két évig gimnazista, amikor a kisebbségi lét 
nem feltétlenül volt támogatott állapot az érintett országban. A helyzet azóta szerencsére 
megváltozott. A család döntését követően 1978-tól Magyarországon élek. Megtapasztaltam 
tehát háromféle élethelyzetet, voltam magyar nemzetiségű Romániában, voltam hontalan, 
hiszen az átköltözés csak úgy történhetett meg, hogy a román állampolgárságomat 
megvonták, majd pedig visszahonosítással magyar állampolgár lettem Magyarországon.  

Ez az előzmény később, az egyetemi tanulmányaim során is meghatározta az 
érdeklődésem, és jogászként képzeltem el az életpályám. Joghallgatóként Herczeg Géza 
professzor úr – aki a nemzetközi jog művelőjeként van számon tartva Magyarországon is és 
külföldön is – állított rá a nemzetiségi kérdés, akkori szóhasználattal a kisebbségi kérdés jogi 
vizsgálatára, abban az időszakban elsősorban a nemzetközi jogi vonulatra. Később az 
egyetemen maradva ezt a fajta kutatást folytattam, a publikációs jegyzékemből látszik is, 
hogy igyekeztem ennek a kérdésnek különösen a két világháború közötti időszakát feltárni és 
olyan következtetéseket levonni belőle, amelyek különösen a kilencvenes évek utáni 
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magyarországi helyzetben hasznosíthatók lettek. Ezt a forrásmunkát a kollégák közül nagyon 
sokan ismerik és használják.  

Néhány szót a nyelvismeretemről. Mind a két szülőm magyar származású, némi olasz 
előzménnyel valahol a távoli rokonság keretei között. Zsombolyán otthon a családban 
magyarul beszéltünk, az óvodában németül, merthogy német óvodába jártam, egyébként 
pedig románul, merthogy ez az állam nyelve. A nyelv mellett megtanultam és megszoktam azt 
a közeget és kultúrát is, ami ott körülvett.  

Nem kívánom hosszan húzni az idejüket, s bár időkorlát nincs, de az udvariasság 
szabályai meghatározzák azt, hogy az embernek mennyit szabad magáról beszélnie. 
Szeretném jelezni, hogy a kisebbségekre és a nemzetiségekre vonatkozó kutatásaimat egy idő 
után, egy ponton túl, amikor az egyetemi oktatói és kutatói munkám már stabilabb alapokon 
állt, átalakítottam, mert a kontextusra is kíváncsi voltam. Ezután az egyén jogi helyzete lett 
az, ami nemcsak a nemzetközi jogban, hanem az Európai Unióhoz való tartozás kapcsán is 
mélyebben érdekelt, és az egyén jogi helyzetére vonatkozó számos olyan aspektussal 
kívántam foglalkozni, hogy meg tudjam érteni, a társadalom egy-egy közössége ebben a 
kontextusban milyen támogatásra, milyen jogokra számíthat egyrészt elvi szinten, másrészt 
pedig konkrétan és ténylegesen.  

De nemcsak a tudomány szintjén próbáltam tapasztalatot szerezni, hanem konkrétan a 
mindennapi kapcsolattartás szintjén is. Sokféle példa van. Az egyik legutóbbi tapasztalatom 
az elmúlt évben szereztem, amikor Pécsett a különböző felsőoktatás-szervezési tapasztalatok 
után – amelyek az önéletrajzomban is olvashatók – az Európa Központ vezetése kapcsán egy 
olyan EU Schola-projektet indítottam el, uniós támogatással együtt, melynek keretében 
középiskolákat sikerült megszólítani annak érdekében, hogy feltárjuk az ottani ismereteket, 
főképpen az európai integrációs ismereteket. A nemzetiségek szempontjából ebből az volt 
érdekes számomra, hogy a partnerként bevont nyolc pécsi középiskola, többek között a 
Gandhi Gimnázium és a Leöwey Klára Gimnázium diákjai eleinte milyen visszafogottsággal, 
utána pedig lelkesedéssel voltak hajlandók akár egymással is versenyezni. A Gandhi 
Gimnáziummal való kapcsolattartás nagyon érdekesen alakult, és ha megengedik, ezt egy pár 
szóval el is mondom. Eleinte az attól való tartózkodás, hogy vajon megállják-e a helyüket a 
gyerekek a többi gimnázium diákjaival való versenyben, egymás között, az ottani kollégákkal 
és középiskolai tanárokkal való beszélgetésekben felmerült, és az első rendezvényünkre nem 
jöttek el a diákok. A következő rendezvényünkön már sikerült ezt a tartózkodást feloldani, és 
egy meglepően jó és hál’ istennek kellemes hangulatú vetélkedés és versengés alakult ki a 
diákok között. Számos ilyen tapasztalatot szereztem, de erről az egyről kívántam önöknek 
beszámolni.  

A jelenlegi jogszabályi környezetben egy biztoshelyettesnek az a dolga, hogy az 
alapvető jogok biztosának megfelelő bázisként és háttérként szolgáló munkát tudjon 
felmutatni. Ehhez a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak érvényesülését kifejezetten és 
kiemelten figyelemmel kell kísérni. Ebben segítségére van az az eszközrendszer, amit a 
jelenlegi háromszintű jogszabályi háttér – az Alaptörvénytől kezdve a különböző ágazati 
jogszabályokig – biztosít, és a lehető legteljesebb mértékben ki kell használni az alapvető 
jogok biztosa és helyettese rendelkezésére álló eszközöket. Ennek egyik alapja a folyamatos 
kommunikáció a nemzetiségi önkormányzatokkal és a nemzetiségek különböző szervezeteivel 
oda-vissza alapon, tehát kétirányú utcaként. Ki kell használni minden olyan jogszabályi 
lehetőséget, amely a folyamatos kommunikációból adódhat. Semmiképpen nem azt 
gondolom, hogy kizárólag a panaszmegkeresések kezelése lenne a feladat, hanem kifejezetten 
a nemzetiségi közösségeket különböző módon érintő témakörök megoldása, tudomásul véve 
azt, hogy a Magyarországon élő elismert nemzetiségek élethelyzete más és másfajta 
megközelítési módszert, egy nagyon komplex látásmódot követel, és azt is, hogy a 
létszámbeli különbségek is másfajta együttműködési formát igényelnek az önkormányzatok és 
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adott esetben a nemzetiségi ombudsmanhelyettes között. Én ezekre – amennyiben erre sor 
kerül – szívesen vállalkozom, és igyekszem az ombudsman úrnak megfelelő hátteret 
biztosítani és javaslatokat tenni erre vonatkozóan. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Elnézést kérek, de elfelejtettem külön köszönteni a magyarországi 

nemzetiségek megjelent képviselőit. Nem tudom teljességgel felsorolni, hogy kik jelentek 
meg, de valamennyiüket köszöntöm, és amennyiben kérdést kívánnak intézni a jelölthöz vagy 
hozzá kívánnak szólni, akkor erre természetesen lehetőséget adunk.  

A képviselő hölgyek és urak közül ki kér szót? Lendvai Ildikó képviselő asszony!  

Kérdések, észrevételek, megjegyzések 

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Két kérdésem lenne a jelöltasszonyhoz, miközben 
tisztelettel üdvözlöm. És hogy ne kelljen kétszer jelentkeznem, a két kérdés után még 
szeretnék mondani valamit.  

Az első kérdésem: a nemzetiségek képviselete, érdekeik védelme ügyében az új 
választási törvénnyel 2014-től bizonyos fokig új szerkezeti helyzet áll elő, hiszen lehet egy-
két olyan nemzetiség – bár minél több lenne –, amelyik tud parlamenti képviselőt is állítani. 
Ugyanakkor a létszámhatárok – és ezzel talán nem sértem meg a nemzetiségi 
önkormányzatok jelen lévő képviselőinek egyikét sem – olyanok, hogy erre reálisan egy vagy 
két hazai nemzetiségnek lesz módja. Mondom, bár több lenne. Ez sajátos szerkezeti 
különbséget teremt az érdekképviseleti lehetőségekben. Biztosjelölt asszony álláspontja 
szerint hogyan lehet a saját szerepét ezzel az új helyzettel szimmetriába hozni? Másrészt 
pedig jelenti-e ez a feladatoknak az olyan megoszlását, hogy még többet kell foglalkozni 
azoknak a nemzetiségeknek az ügyeivel, amelyeknek önhibájukon kívül, létszámokoknál 
fogva nem lesz parlamenti képviselőjük? Ezzel együtt örülünk annak, hogy valakiknek lesz, 
ez az új törvénynek egy helyes vonása.  

A második kérdésem a nemzetiségi önkormányzatok választásával és az ezzel 
kapcsolatos érdekképviseleti vagy akár panaszkezelési konklúziókkal kapcsolatos. Az új 
nemzetiségi törvény ott teszi lehetővé az önkormányzatok választását, ahol a megelőző 
népszámláláson erre bizonyos mennyiségi feltételek kialakultak. Ma már tudjuk, hogy a 
népszámlálás a roma népességet 300 ezerre taksálta, mivel ez saját bevalláson alapul. 
Ugyanakkor azt is tudjuk – ezt talán nem kell hosszan fejtegetni –, hogy nem volt még olyan 
tudományos kutatás Magyarországon, amely ne nagyobbra becsülné a roma népességet. Ha 
már így szabályoz a törvény – és most nem a törvény vitáját folytatjuk –, akkor óhatatlanul 
lesznek olyan települések, ahol azért nem lesz roma kisebbségi önkormányzat, mert a 
népszámláláson ilyen-olyan okokból – talán éppen előítéletektől vagy szociális hátrányoktól 
tartva – nem jelezték elegen a hovatartozásukat. Milyen feladatokat ró ez a helyzet az 
ombudsmanhelyettesre, illetve általában hogyan érinti ez a helyzet az ombudsman 
feladatkörébe tartozó nemzetiségi ügyeket?  

A két kérdés után pedig előrebocsátom a következőt. Az életrajza alapján, részint a 
saját tapasztalatai meg a látható tudományos tevékenysége alapján az MSZP-nek semmiféle 
személyi kifogása nincs az ombudsmanjelölt asszonnyal szemben. Egy ilyen feladatra 
nyilvánvalóan a múltjából fakadó személyes aktivitása és a tudományos felkészültsége is 
megvan. Azonban nem értünk egyet – és ez végképp nem a jelöltasszony felelőssége – azzal a 
konstrukcióval, ami az ombudsmani rendszer átalakításával létrejött, ami helyettessé fokozta 
le ezeket a fontos reszortokat. Ezért én most – hacsak a válaszban nem mond valami 
szörnyűséget, de ezt biztosan nem fogja megtenni a jelöltasszony – az eddigi információim 
alapján most felemelem a kezem és igennel fogok szavazni, azonban a konstrukció ellenzése 
miatt az MSZP frakciója feltehetőleg nem vesz részt a parlamenti szavazáson. Nem akarunk 
nemet mondani, mert nem a személy ellen van kifogásunk, de a konstrukcióval való 
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elégedetlenségünk miatt igent sem. Csupán ezt akartam előrebocsátani, hogy ne legyen 
félreértés. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az átalakításnak az volt a célja, hogy az ombudsmani 

rendszer hatékonyabb legyen. (Lendvai Ildikó: Elnök úr szerint. De mi ezt másképp látjuk.) 
Ha másképp látják, természetesen várom az érveiket. Engedjék meg, hogy az eltelt időszak 
rövidsége miatt megalapozott értékelést az új rendszerről még ne adjak, de egy idő után 
térjünk vissza erre a kérdésre és nézzük meg a korábbi rendszer hatékonyságát, amikor az 
ombudsmanok nem voltak hajlandók egymással tárgyalni, amikor mindenki önálló hivatalt és 
bürokráciát tartott fenn, ebben a rendszerben pedig az emberek képesek hatékonyan együtt 
dolgozni. Ezt csak azért mondom, mert az önök álláspontja egy olyan előítéletből fakad, 
amelyet most nehéz volna igazolni. Zárójelben jegyzem meg, ha a bizonyítási teher engem 
terhel, csak akkor tudok megalapozott véleményt mondani egy intézményrendszerről, ha 
bizonyos időszak eltelt és az új rendszert a korábbi rendszerrel össze tudom hasonlítani. Öné a 
szó.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Elnök úr, nem szeretném újra lefolytatni annak a 

bizonyos törvénynek a vitáját, amely ezt a szerkezetet átalakította. Módunk volt erről szólni a 
parlamentben. Ha jól emlékszem, én voltam az a szerencsés, aki 20 perces vezérszónoklatot is 
mondott. Nyilván nem kívánja elnök úr, hogy megismételjem, milyen szerkezeti aggályaink 
voltak. De nem is akarom megismételni, mert ez nem érinti a jelöltasszony mostani 
válaszadási lehetőségét. Természetesen arra se kérem, hogy minderről foglaljon állást. Neki 
egy kész helyzetben kell egy feladatot elvállalni. Mindezek alapján engedje meg elnök úr, 
hogy most ne mondjam el azt az összes érvet, amiket annak idején már jó hosszan 
ismertettünk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Berényi László képviselő úr!  
 
BERÉNYI LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Véleményt alkotok. 

Először is szeretném megköszönni jelöltasszonynak azt a munkáját, amit a dél-dunántúli 
régióban kifejtett. Én akkor ismertem meg alaposabban a munkásságát. Azt a munkáját is 
nagyon köszönöm, amit a nemzetiségek és a cigányság érdekében végzett, hiszen ezzel a 
munkájával közelebb hozta egymáshoz a nemzetiségeket. A szakmájából eredően nyilván 
előre látott olyan dolgokat, amiket csak néhányan láttunk. Ha ezen a pályán marad és így 
folytatja, akkor én nagyon szívesen segítem a munkáját, a további jó munkát kívánok önnek. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Van-e még kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, öné a 

szó.  

Válaszok 

DR. SZALAYNÉ DR. SÁNDOR ERZSÉBET, a Magyarországon élő nemzetiségek 
jogainak védelmét ellátó helyettes-jelölt: Köszönöm szépen a kérdéseket. Valóban egy adott 
hatályos jogszabályrendszerben kell nekem átgondolni azt, hogy mi a feladat, és milyen 
módon lehet azokat az esetleges disszonanciákat és visszásságokat kezelni az érintett 
nemzetiségi közösségek érdekében, amiért itt a teremben valamennyien vagyunk.  

A létszámadatokból valóban látható, nem lehet arra számítani, hogy mind a 13 
nemzetiség képes lesz szavazati joggal rendelkező képviselőt juttatni a parlamentbe. Az 
ember jogászként tisztában van azzal, hogy egy adott állapot eléréséhez vezető útnak többféle 
stációja van. Jelenleg egy, az előzőnél valamivel több eredménnyel kecsegtető helyzetet mutat 
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a jogszabályi környezet. Az persze nagyon szomorú, hogy egyes nemzetiségek a 
parlamentben „csak” szószólóval fognak rendelkezni, de a jogszabály legalább erre 
lehetőséget ad, és ez több annál, mint ami eddig volt. Az ezekért a témakörökért és 
közösségekért felelős ombudsmanhelyettes egyet tehet, azt, hogy folyamatosan megfelelő 
tájékoztatást, kitartó rendelkezésre állást biztosít azokhoz a jogszabály- és 
helyzetértékelésekhez, amelyekkel a nemzetiségi önkormányzatok megkeresik. Ha az 
Országgyűlés megtisztel a bizalmával, én e tekintetben természetesen nagyon szívesen állok 
majd rendelkezésre. Most egyes számban fogalmaztam, de nyilvánvalóan nem erről van szó, 
hiszen az Ombudsmani Hivatal 18 esztendeje olyan tapasztalatokat halmozott fel és olyan 
tudományos kutatásokat végeztetett, amelyek jelenleg is rendelkezésre állnak, és amelyek 
minden átmeneti időszakban vagy áthidaló állapot alkalmával segítséget tudnak adni. Az 
biztos, hogy a rendszer nem tökéletes, de azt gondolom, hogy egy következő állomás előtti 
stádiumban vagyunk.  

Képviselő asszony második kérdése a népszámlálási adatokkal volt kapcsolatos. A 
hatályos jogszabályok értelmében a passzív és aktív választójog esetében a népszámlálási 
adatokhoz vagyunk kötve, holott számos kutatás mutatja azt, hogy a nemzetiségi közösségek 
tényleges létszáma nem ugyanaz, mint amit a népszámlálási adatok mutatnak. Két közösség 
esetében a tényszámok egyértelműen kevesebbet mutatnak, mint amennyi a becsült 
lélekszám. Valamifajta objektív számhoz kötni kellett a választási jogszabályok kialakításakor 
ezt a lehetőséget. A szociológia nem az én tudományterületem, de azt gondolom, hogy jelen 
pillanatban ez az egyetlen olyan objektív adat, amihez kötni lehet a választhatóságot, az aktív 
és a passzív választójogot Hogy van-e ennél ésszerűbb megoldás és van-e ennél több objektív 
körülményhez köthető megoldás? Biztos vagyok benne, hogy az Ombudsmani Hivatal ennek 
a keresését nem fogja abbahagyni, és mindenképpen rendelkezésére áll egyrészt a nemzetiségi 
önkormányzatoknak, másrészt minden olyan politikai és nem politikai szervezetnek, amelyik 
úgy érzi, hogy ebben a kérdésben mondanivalója van. Köszönöm.  

 
ELNÖK: A nemzetiségek részéről kíván-e valaki kérdést feltenni vagy hozzászólni? 

(Nincs jelentkező.) Nem.  

Szavazás 

Ki tartja alkalmasnak a helyettes ombudsmani tisztség ellátására dr. Szalayné dr. 
Sándor Erzsébetet? (14) Ki nem tartja alkalmasnak? (0) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, 
hogy a bizottság dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébetet alkalmasnak tartja a helyettes 
ombudsmani tisztség ellátására.  

Sok erőt kívánunk a feladat ellátásához, amennyiben a parlament megválasztja.  

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről:   
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12643. szám)   
(Firtl Mátyás (KDNP), Ivanics Ferenc, Gyopáros Alpár, dr. Nagy István, Kara Ákos és 
dr. Szakács Imre (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 

2. napirendi pontunk a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat, Firtl Mátyás és képviselőtársai önálló indítványa. 
Szeretettel köszöntöm Latorcai Csaba helyettes államtitkár urat az Emberi Erőforrások 
Minisztériumából. Most nem a törvényjavaslat általános vitáját fogjuk lefolytatni, hanem 
annak a tárgysorozatba-vételéről fogunk dönteni. Öné a szó, államtitkár úr.  

 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm, elnök úr. Nem én vagyok a törvényjavaslat előterjesztője, én csupán kormányzati 



- 12 - 

álláspontot szeretnék a törvényjavaslattal kapcsolatban rögzíteni, amennyiben a bizottság ezt 
igényli.  

 
ELNÖK: Nem, köszönjük szépen. Mindenki elolvashatta az előterjesztést, amelyben 

arról van szó, hogy ha egy megye területén a szükséges tíz kisebbségi önkormányzat nem 
alakulhatott meg, de a létszámot tekintve egyébként megfelelnek, akkor is lehessen megyei 
szervezetet alakítani. Mint mondtam, nem az általános vitára való alkalmasságról, hanem a 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről határozunk. Van-e valakinek kérdése, 
észrevétele? (Nincs jelentkező.) Nincs. Az előterjesztők részéről nem jelent meg senki.  

Ki támogatja a képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételét? (14) Ki nem 
támogatja? (0) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a képviselői 
önálló indítvány tárgysorozatba-vételét.  

A Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2011. február – 2013. február) 
címmel benyújtott beszámoló (J/12618. szám)   
(Általános vita)   
(Első helyen kijelölt bizottságként)  
A Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2011. február – 2013. február) 
szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/… szám) (Döntés bizottsági 
önálló indítvány benyújtásáról) 

3. napirendi pontunk a Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2011. 
február – 2013. február) szóló beszámoló általános vitára való alkalmasságának 
megállapítása. Köszöntöm dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár urat és Paulik Antal 
főosztályvezető-helyettes urat az Emberi Erőforrások Minisztériumából.  

Megint hadd jelezzem, hogy ha a nemzetiségi vezetők részéről valaki a beszámolóhoz 
hozzá kíván szólni, azt jelezze, és természetesen meg fogjuk neki adni a lehetőséget.  

Öné a szó, államtitkár úr.  

Dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) szóbeli 
tájékoztatója 

DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Köszönöm szépen. Már az 1993-as kisebbségi törvény előírta, hogy a kormánynak kétévente 
beszámolót kell benyújtania az Országgyűlés számára a hazai nemzetiségek életének 
alakulását áttekintve, illetve a megtett kormányzati intézkedésekről beszámolva. Ezt a pozitív 
és jó hagyományt az új nemzetiségi törvény is előírja.  

A beszámoló szerkezete és struktúrája már eléggé kiforrott, az első időszaktól kezdve 
ugyanabban a struktúrában tárul a kormányzati beszámoló az Országgyűlés elé. A beszámoló 
első felében a különböző alapvető jogokban bekövetkezett változásokat mutatja be a 
kormányzat, a második részében pedig tételesen végigmegy mind a 13 magyarországi 
nemzetiségen, és az elmúlt két évben az ő életükben bekövetkezett főbb változásokat mutatja 
be.  

Mik voltak a legfontosabb újdonságok és változások a magyarországi 
nemzetiségpolitikában az elmúlt két évben? Úgy gondolom, hogy az egyik legsűrűbb 
időszakot tudhatjuk magunk mögött a magyarországi nemzetiségek tekintetében, hiszen a 
beszámolási időszakban generálisan megváltozott az a jogi környezet, amely mentén a 
kulturális autonómiát meg tudják élni és ki tudják teljesíteni. A beszámolási időszakban új 
Alaptörvénye lett Magyarországnak, módosultak és érdemben változtak a nemzetiséget érintő 
nevelési-oktatási és választójogi jogszabályok. Ezek a jogszabályváltozások átalakítják a 
nemzetiségi önkormányzati munkát és kibővítik az oktatási-kulturális autonómia lehetőségeit 
is.  
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Itt egy pillanatra meg is állnék, hogy miért volt szükség a kulturális autonómia 
kibővítésére és mit értünk a kulturális autonómia kibővítésén. A magyarországi nemzetiségek 
mind szervezeteik, mind pedig önkormányzataik révén alanyi jogon jogosultak oktatási-
kulturális intézményeket alapítani, működtetni, illetve azokat átvenni más fenntartóktól. 
Sajnálatos módon ugyanakkor Magyarország demográfiai helyzete úgy változott az elmúlt 
időszakban, hogy amint a többségi társadalomban, úgy a nemzetiségek esetében is a 
kistelepüléseken sok helyen elöregedő közösségekről beszélhetünk, ahol már nem feltétlenül 
az a fontos, hogy anyanyelvű legyen az oktatás, mert egyszerűen nincs, akit oktatásban 
részesítenének, pláne nem anyanyelvi oktatásban. Ugyanakkor ezeken a településeken 
hatványozottabban fontos, hogy az idősellátást, a szociális ellátást – ami ezeken a 
településeken a polgárok részéről igényként jelentkezik – anyanyelven, az adott nemzetiség 
nyelvén kaphassák meg az ellátottak.  

Erre tettünk javaslatot, és az Országgyűlés elfogadta az új nemzetiségi törvényt, amely 
szerint a nemzetiségek ugyanúgy, ahogy oktatási és kulturális intézményeket, szociális és 
idősellátó intézményeket is alapíthatnak, működtethetnek, átvehetnek, és ezeknek az 
intézményeknek a finanszírozása természetesen teljes egészében megegyezik, illetve a 
finanszírozott összeg értéke tekintetében nem lehet kevesebb, mint a hasonló feladatot ellátó 
önkormányzati vagy állami intézményeké.  

Büszkék vagyunk arra, hogy ezeknek a jogszabályoknak a jórészét abban a partneri 
viszonyban tudtuk közösen kimunkálni és elfogadni a nemzetiségi közösségekkel, ami az 
elmúlt két évnek egy további nagyon komoly eredménye. Ez a közös gondolkodás hozta 
magával a nemzetiségi önkormányzatok új finanszírozási szabályait is, amellyel az volt a 
célunk, hogy a nemzetiségi önkormányzatok állami támogatása a valóságos 
teljesítményükkel, a valóságos munkájukkal összhangban történjék. Ne normatív 
finanszírozás alapján minden önkormányzatnak ugyanolyan mértékű támogatás jusson, hanem 
nagyon komolyan vegyük figyelembe és nagyobb volumenű támogatásban részesüljenek azok 
az intézmények, azok a nemzetiségi önkormányzatok, ahol komolyabb, mélyebb munka zajlik 
a nemzetiségi közösségen belül.  

Az egyik nagyon komoly célunk volt mind a finanszírozási, mind pedig a választójogi 
szabályok megalkotásánál, hogy az úgynevezett etnobiznisz, a nemzetiségi közösség nevében 
elkövetett visszaélés visszaszoruljon. Ezt a célt szolgálta a választójogi szabályokban a ma 
már elhangzott harmincas létszám. Tehát azokon a településeken, ahol a legutolsó 
népszámláláskor nem volt 30, magát az adott nemzetiséghez tartozónak valló személy, ott ne 
lehessen lehetőség nemzetiségi önkormányzatot alakítani. Ez év márciusában hozta 
nyilvánosságra a Központi Statisztikai Hivatal a 2011-es népszámlálás adatait. A 2011-es 
népszámlálás szintén a beszámolási időszakban zajlott, ezeknek az adatoknak a mélyebb 
elemzése megtörtént és visszaigazolódott, hogy azokon a településeken, ahol köztudomásúlag 
visszaélésszerűen alakultak nemzetiségi önkormányzatok, ott most nem fog tudni nemzetiségi 
önkormányzat alakulni.  

Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni azt is, hogy nagyon pozitív üzenete is van a 
2011-es népszámlálásnak, hiszen összességében majd’ duplájára emelkedett a magukat egy 
adott nemzetiséghez sorolók száma. Úgy gondolom, ez is azt mutatja, hogy Magyarország egy 
befogadó társadalom és senkinek nincs félnivalója azért, mert megvallja a nemzetiségi 
identitását. Ezt mutatja például az is, hogy a magukat romáknak vallók száma is több mint a 
kétszeresére emelkedett. Ez alapján megállapíthatjuk azt is, hogy ha csak a népszámlálási 
adatokat vennének figyelembe, akkor még további nyolcszáz nemzetiségi önkormányzat 
alakulhatna Magyarországon, aminek kétharmadát a roma nemzetiség tenné ki. Véleményem 
szerint ezért semmiképpen nem beszélhetünk arról, hogy ezzel a nemzetiségi autonómia 
bármilyen módon csökkenne, sőt ez növekszik. Csupán ott nem lesz lehetőség kakukktojás-



- 14 - 

önkormányzatokat alakítani, ahol a társadalmilag is tudottakat igazolták vissza a 
népszámlálási adatok.  

Ezek a legfontosabb fejlemények és változások, amelyeket élőszóban is szükségesnek 
tartottam összefoglalni. Tisztelettel kérem a bizottságot, hogy támogassa a jelentés 
Országgyűlés elé terjesztését, illetve később az elfogadását. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimé a szó. Lendvai Ildikó képviselő 

asszony!  

Kérdések, észrevételek, megjegyzések, válaszok 

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen a beszámolót. Két kérdésem, illetve 
kérdésbe oltott megjegyzésem volna. Az első inkább megjegyzés, a második pedig valódi 
kérdés.  

Hallottunk most arról, hogy pozitívnak ítéli meg a tárca annak a jogszabálynak a 
következményeit, miszerint a népszámlálási önbevallás alapján alakulhatnak meg 
önkormányzatok. Kénytelen vagyok megjegyezni, nem hosszan érvelve, hogy mint a téma 
szakértője akár álkérdést is feltehetnék önnek, de nem fogok. Ön is tudja, hogy nem 300 ezer 
roma él az országban. Azt mondani tehát, hogy ha ennek megfelelően alakulhatnak 
nemzetiségi önkormányzatok, akkor csak azt értük el, hogy az etnobizniszt és a kakukktojás-
önkormányzatokat visszaszorítottuk. Hát számszerűen nem stimmel a dolog! Én nagyon 
örülök, hogy dupla annyian vallották magukat romának – megjegyzem ebben a népszaporulati 
tényezők is benne vannak, de talán valóban az öntudatosodás és az identitásvállalás is benne 
van bizonyos fokig –, de tudjuk, hogy ez még mindig fele, harmada, nem akarok becslésekbe 
bocsátkozni, a tényleges számnak. A probléma igazából nemcsak az, hogy bizonyos 
nemzetiségek esetében – a romák ilyenek – meggondolja az illető, hogy annak vallja-e magát, 
más nemzetiségeknél ez talán kisebb mértékben merül fel, bizonyos mértékig felmerülhet, de 
talán kisebb mértékben, hanem az igazi, mondjuk úgy, hogy jogi természetű probléma az, 
hogy amikor a népszámlálás történt, senki sem mondta meg a nemzetiségeknek, később ezen 
múlik majd, hogy alakíthatnak-e önkormányzatot. Akkor is meg lehetne kérdőjelezni ezt az 
előbb említett roma probléma miatt, ha ezt előre lehetett volna tudni, de hogy ez utólag derült 
ki, nemcsak szociális, morális, hanem jogi szempontból is megkérdőjelezhető. Ez inkább 
megjegyzés volt, mint kérdés, mert államtitkár úrnak nyilván a létező jogszabályt kell védenie 
mundér okokból is, meg talán a saját meggyőződése okán is.  

A másik dolog, ami miatt szólok, az viszont kérdés. A jogszabályokban az elmúlt 
időszakban, ahogy mondta is, nagyon sok minden változott. Ezek között volt általunk is 
üdvözölt pozitív változás, és volt – az előbb utaltam egyre – olyan is, amit helytelennek 
tartottunk. Az mindenképpen pozitív változás, hogy a parlamenti képviseletre lehetőséget ad 
az új választási törvény a nemzetiségeknek. Nagyon határozottan szeretném mondani, hogy 
ezt üdvözöljük. Azt is tudom, hogy nem könnyű erre koherens és adekvát jogi megoldást 
találni. Mindenesetre most aggodalommal tölt el nem egyszerűen a létszámhatár, amiről az 
előbb szóltam, mert valamilyen létszámhatárt nyilván kell mondani – azon majd később lehet 
vitatkozni, hogy nem túl magasra taksálják-e azt a létszámhatárt, ami a teljes jogú parlamenti 
képviselethez kell –, de egy probléma ezen túlmenően is mindenképpen felmerül. Tudom, 
hogy milyen okból, ismerem a jogi érveket, de végül is a jogszabály szerint ha egy 
nemzetiségi polgártársunk a saját nemzetiségi képviseletére szavaz, akkor pártlistára nem 
szavazhat. Még egyszer mondom, tudom, ez azért van, hogy kettős képviselet ne alakuljon ki. 
Ezzel együtt a helyzetet meglehetősen problematikusnak érzem. Ma Magyarországon ebben a 
nagyon kiélezett politikai hangulatban – lehet, hogy normális országokban ez működne, de 
ebben a nagyon kiélezett politikai hangulatban – minden párt össze fogja törni magát, hogy a 
pártlistájára vonzza oda a nemzetiségekhez tartozókat, tartozzanak azok bármely 
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nemzetiséghez. Bizonyos százalékban óhatatlanul sikert is fognak elérni, s nemcsak 
propagandisztikus okokból, hanem azért is, mert az illető legalább olyan fontosnak tartja a 
maga politikai identitását, mint a nemzetiségit. Attól tartok, hogy ez a rendszer eleve le fogja 
szorítani azoknak a számát, akik egy más rendszer esetén szívesen szavaznának nemzetiségi 
listára. A puding próbája nyilván az, hogy megesszük, de azért mégiscsak kérdezem a tárca 
képviselőjétől, hogy gondolkoznak-e másfajta megoldáson, folyik-e ennek a nehezen 
áthidalható ellentmondásnak a megoldására valamilyen gondolkodás, mint ahogy örömmel 
láttam, hogy az előbb megszavazott másik törvénymódosításban önök is, illetve az 
előterjesztők is átlátták, hogy nem nagyon stimmelt valami a nemzetiségi önkormányzatok 
megalakíthatóságával kapcsolatban. Ott tehát történt egy könnyítő, rugalmasabbá tevő 
elmozdulás. Itt van-e hasonló gondolkodás? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Államtitkár úr nyilván fog majd válaszolni, de engedjék meg, hogy annyit 

elmondjak, ha erre tekintettel valamely képviselő változtatási igényt előterjesztene, akkor 
joggal merülne fel, hogy a választások előtt ez már nem lenne elegáns. (Lendvai Ildikó: 
Tegyék meg a választások után.) A választások után természetesen lehet ezen gondolkodni, 
ráadásul a választási tapasztalatokat is figyelembe véve.  

Berényi László képviselő úrnak adom meg a szót.  
 
BERÉNYI LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselő asszony, az 

előző választási törvényben ugyanúgy benne volt a harmincas választási létszám. Nekünk, 
nemzetiséghez tartozóknak nem újdonság az, hogy egyrészt regisztrálni kell, másrészt hogy a 
választást úgy tűzik ki, ha legalább 30 fő regisztrálta magát. Minden nemzetiség tudta, hogy a 
nemzetiségi hovatartozás tekintetében legalább azt produkálja, ami a jogszabályi 
környezetben elő van írva, nevezetesen hogy azt legalább 30 embernek kell kezdeményezni. 
Ez a mi szempontunkból azt jelentette, hogy a regisztrációnál figyeltünk arra, hogy legalább 
ez a létszám meglegyen. Az viszont örömteli hír, hogy azokon a helyeken, ahol annak ellenére 
alakultak nemzetiségi önkormányzatok, hogy ott nem is volt roma nemzetiség, most nem 
tudják megválasztani az ál kisebbségi önkormányzatot. Az viszont egyfajta könnyítés, hogy 
lehetőség nyílik egy másik településen kisebbségi önkormányzatot választani, mert ott vannak 
legalább harmincan. Ez jelzés az irányunkba, mert lehet, hogy eddig nem volt a 
látókörünkben. És ez így van a többi nemzetiségnél is.  

Az a tendencia pedig, amely azt mutatja, hogy hál’ istennek megduplázódott a 
nemzetiségek száma, nekünk azt sugallja, hogy nem kell lasszóval fogni a nemzetiségi 
állampolgárokat, ma már be merik vallani a nemzetiségi identitásukat. Én a romák 
tekintetében tudok véleményt nyilvánítani. Nagyon sokan féltek attól, hogy a múltat idézve 
különböző regisztrációs listák kerülnek elő. Úgy látom, hogy eloszlott ennek a 
véleményalkotásnak a köde és az emberek meg merik vallani, hogy melyik nemzetiségi 
közösséghez tartoznak.  

Örülök annak, államtitkár úr, hogy koncentrálnak arra, hogy a központi településeken 
lehetőség nyílik a nyelvoktatásra, és annak is, hogy a differenciált támogatás bekerült a 
jogszabályok közé. Amennyi munka, annyi támogatás. Ha ezt már a kilencvenes években 
bevezettük volna, amikor a nemzetiségi önkormányzatok támogatása még egész másként 
történt, akkor lehet, hogy most máshol tartanánk. Ez egy jó út, követendő. És reméljük, hogy 
minden olyan magyar állampolgár, aki valamelyik nemzetiséghez tartozik, ezután bátran, 
emelt fővel tud ebben az országban élni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Lendvai Ildikó!  
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LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Képviselő úr, jegyzőkönyvbe beszélünk. Ön szerint 
önök 300 ezren vannak?  

 
ELNÖK: Képviselő asszony, az identitás megválasztása és megvallása minden ember 

személyes ügye és joga. Ennek következtében irreleváns az, hogy ki hogyan becsül meg 
bizonyos adatokat. Egyetlenegy biztos adat van, ha egy adott kérdésre 300 ezren válaszolnak 
úgy, hogy ők ehhez a közösséghez tartoznak, akkor az 300 ezer. Nem 400 ezer és nem 200 
ezer, hanem 300 ezer.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Megismétlem a kérdést, mert a képviselő úrnak tudnia 

kell. 300 ezren vannak?  
 
BERÉNYI LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt képviselő asszony, biztos, hogy nem 300 ezren 

vagyunk. A mi felmérésünk szerint legalább a duplája a cigányság létszáma. De hadd tegyek 
fel én is egy kérdést önnek. Ön szerint az önök időszakában 190 ezer cigány volt 
Magyarországon?  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Nem, de nem is ettől tettük függővé, hogy alakíthatnak-

e helyi önkormányzatot. Ön beszélt a regisztrációról. Tehát van más módszer is. De nem 
parttalanná akarom tenni a vitát. Ön elismerte, illetve ugyanúgy látja, hogy nem 300 ezren 
vannak, az új szabályozás szerint mégis a 300 ezres létszám után alakíthatnak helyi 
önkormányzatokat. Ez azt jelenti – ha igaz az ön becslése, hogy dupla annyi roma él 
Magyarországon –, hogy az új szabályok szerint csak feleakkora kisebbségi önkormányzati 
képviseletük lehet, mint ahányan vannak. Én ezt a módszert tartom rossznak. Egyszerűen csak 
erről van szó. Nem hiszem, hogy úgy érezhetné, hogy önök ellen beszélek.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Berényi László!  
 
BERÉNYI LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt képviselő asszony, ez így nem igaz. Ugyanis ha 

– mondjuk – Kaposvárott kétszázan jelentkeztek be az 1500 helyett, az nem azt jelenti, hogy 
nem lesz kisebbségi önkormányzat. Lesz, mert harmincnál többen regisztráltak, csak nem 
annyian, amennyien regisztrálhattak volna. Tehát az ön megközelítése nem egészen helytálló. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Szeretném megismételni, hogy logikailag két különböző dologról 

vitatkoznak. Az, hogy milyen becsült adatok, milyen ismérvek alapján, szociológiai vagy 
egyéb szempontból próbálja megközelíteni a kérdést, az nem azonos azzal, hogy ha valaki 
vállalja az identitását. Itt az identitás vállalásáról van szó.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Elnök úr, nem mondták meg neki a népszámláláskor, 

hogy az identitásvállalás azt is befolyásolja, hogy majd alakíthatnak-e önkormányzatot vagy 
sem. Ha megmondják neki, akkor még mindig el lehet gondolkodni azon, hogy milyen 
akadályai vannak az identitásvállalásnak, de legalább jogilag tiszta a helyzet. Nem mondták 
meg neki, hogy az a válasz, amit ad, az önkormányzatok alakításának a lehetőségét vagy nem 
lehetőségét jelenti. Mi ezt kifogásoljuk. Értjük egymás álláspontját, de ettől én még 
fenntartom ezt a kifogást, aminek a jogosságát ezek a létszámadatok sajnos bizonyítják. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Tényleg azért ne menjünk ebbe bele, mert az egy másik vita lehetne, hogy az 

etnobizniszt tovább engedtük volna vagy nem engedtük volna tovább, milyen módszerrel 
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lehetett megakadályozni. Természetesen készen állok arra, hogy erről egy más alkalommal 
vitatkozzunk.  

Államtitkár úr, öné a szó.  
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Nem szeretnék számháborúba bonyolódni, de szerintem a népszámlálási adatok elég 
egyértelműek. 2001-ben 205 ezer személy vallotta magát romának, 2011-ben pedig 315 ezer. 
Úgy gondolom, hogy ez a tendencia összességében örömteli és üdvözlendő, de azért azt is 
figyelembe kell venni, hogy a huhogással ellentétben nem a félelem miatt nem vallják 
magukat romának olyan személyek, akik egyébként származásilag annak lennének 
tekinthetők, hanem azért, mert a magyarországi nemzetiségek közül a roma közösségekben a 
leggyengébb a nemzetiségi identitás. Ha egy roma embert megkérdezünk, hogy mi az 
identitása, ő sokkal inkább mondja a magyart kizárólagosan és csak másodlagosan vagy még 
úgy sem említi a roma identitást. Ez a több mint százezres fejlődés az identitás megvallása 
tekintetében mindenképpen üdvözlendő, és ez azt mutatja, hogy a magyarországi roma 
közösségek egyre öntudatosabbak. Véleményem szerint ezzel a helyes kormányzati politikát 
is visszaigazolva láthatjuk. De természetesen lehetne más utat is választani.  

Ugyanakkor a kormányzat nem kíván semmiféle listázás hibájába vagy bűnébe esni. 
Ha azt nézzük, hogy milyen objektív mutatóval lehet bármilyen módon visszaigazolást nyerni 
arról, hogy egy adott településnek milyen a nemzetiségi összetétele, akkor az egyedüli 
objektív mutató a népszámlálási adatok figyelembevétele. Ahogy Berényi képviselő úr is 
említette, a 30 fős szám eddig is ismert volt, és a jövőben sem csupán a népszámlálási 
adatokon múlik a dolog, hanem azon is, hogy az adott nemzetiségi választói névjegyzékre 
legalább 30 fő feliratkozzon. Ez a kettős szabály érvényes egy helyi nemzetiségi választás 
kitűzésénél. Azért mondtam, hogy a helyi nemzetiségi választás kitűzésénél, mert azokon a 
településeken, ahol ugyan nem volt 30 fő a népszámlálási adatok alapján, szintén lehet 
választói névjegyzéket nyitni és arra feliratkozni, és ezek a választópolgárok ugyanúgy 
szavazhatnak a megyei és az országos nemzetiségi önkormányzati választásokon, csak 
helyben nem alakulhat önkormányzat a számukra. Az ilyen kis létszámú közösségek esetében 
nem önkormányzatot kell alakítani, ott a civil szervezetek százszor hatékonyabban tudják a 
helyi közösségi és nemzetiségi identitást erősíteni.  

Arról még nem esett szó, hogy az új nemzetiségi törvény egyik vívmánya az – ami 
mindenképpen üdvözlendő –, hogy megteremti mind megyei, mind országos szinten az 
egyszeri és közvetlen választást és megszűnik az elektori rendszer, hiszen 2010-ig bezárólag a 
nemzetiségi személyek csupán helyben alakíthatták ki az álláspontjukat és a véleményüket, 
csak helyben szavazhattak, de számukra már nem nyílt meg az a lehetőség, hogy megyei és 
országos szinten is közvetlenül válasszák meg a képviselőiket, hanem egy elég furcsa 
úgynevezett elektori rendszer útján a már megválasztott helyi nemzetiségi önkormányzati 
képviselők mondhattak véleményt a megyei és az országos választásokon. Úgy gondolom, 
hogy sokkal demokratikusabb és legitimebb nemzetiségi önkormányzatok fognak alakulni 
2014-ben.  

Képviselő asszonynak pedig az országgyűlési választói jogi szabályokkal kapcsolatban 
feltett kérdéseire azt tudom mondani, hogy az a törvényjavaslat, amit az Országgyűlés 
elfogadott, nem kormányindítvány volt, hanem képviselői önálló indítvány. Tehát a 
kormányzatnak – és személy szerint nekem is – az a feladata, hogy ne kommentálja, hanem 
hajtsa végre ezeket a szabályokat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lendvai Ildikó képviselő asszony!  
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LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Van elég tartalmi vitánk, úgyhogy nem volna 
szerencsés, ha stiláris vitákba is kellene bocsátkoznunk. Ezért kérem tisztelettel államtitkár 
urat, azt a szót, hogy „huhogás”, vonja vissza a jegyzőkönyvből. Akárkinek van itt igaza, ha 
valaki aggódik, nem én, mások, és nemcsak a romák, hanem bármely nemzetiség 
identitásvállalásának a feltételeiről, ha igaza van, ha nem, az nem huhog, hanem valami 
nagyon fontos kérdést vet fel. Tudom, hogy államtitkár úr sem sérteni akart, ezért kérem, 
hogy ez a szó maradjon ki a jegyzőkönyvből, ha államtitkár úr egyetért vele. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Államtitkár úr!  
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Valóban nem a sértés volt a célom. Nincs kifogásom ellene. Csupán arra szerettem volna 
felhívni a figyelmet, hogy ne mindig a rossz szándékot, a megfélemlítést vagy a félelmet 
tekintsük akkor, amikor nem vallják meg a személyek az identitásukat. Nekünk azon kellene 
összefogással segítenünk, hogy a nemzetiségi identitást összességében erősítsük. Hisz 
Magyarországon a nemzetiségek összességében csak egy csekély hányadát teszik ki az 
összlakosságnak, és az asszimiláció ilyenkor természetesen nagyobb erővel érvényesül. Tehát 
inkább azon kellene dolgoznunk és azért kellene összefognunk, hogy az asszimilációt 
lassítsuk vagy állítsuk meg, hiszen mindannyiunk büszkeségére az összmagyar kultúrát 
gazdagítják a nemzetiségi közösségeink, és ennek az ápolása mindannyiunk feladata és 
kötelessége. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez gyönyörű végszó volt. Kíván-e még valaki 

hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ha nem, szavazni fogunk.  

Szavazás 

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a beszámolót? (14) Ki nem tartja általános vitára 
alkalmasnak? (0) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság általános vitára 
alkalmasnak tartja a beszámolót.  

Ki ért egyet azzal, hogy a bizottság nyújtsa be a kiosztott országgyűlési határozati 
javaslatot? (14) Ki nem ért vele egyet? (0) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a 
bizottság egyetért az országgyűlési határozati javaslat benyújtásával.  

A plenáris ülésen Berényi László lesz a bizottság előadója.  

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/12415. szám) 
(Általános vita)   
Az Állami Számvevőszék véleménye a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 
szóló törvényjavaslatról (T/12415/2. szám)   
A Költségvetési Tanács véleménye a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 
szóló törvényjavaslat tervezetéről (T/12415/1. szám) 

4. napirendi pontunk a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat. Az általános vitára való alkalmasság megállapítása a feladatunk. Tisztelettel 
köszöntöm Árok Szabolcs osztályvezető urat, Dolhai Zsuzsanna vezető tanácsos asszonyt és 
Majosházi Csaba fogalmazó urat a Nemzetgazdasági Minisztériumból, valamint Gácsi 
Györgyi Ivett számvevő asszonyt az Állami Számvevőszéktől. Önöké a szó.  

Árok Szabolcs osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Egy rövid felvezetővel készültem a 2014. évi központi költségvetésről 
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szóló törvényjavaslattal kapcsolatban. A költségvetési törvényjavaslatot a kormány az 
államháztartási törvényben előírt határidőben, szeptember 30-ig beterjesztette az 
Országgyűlés elé. A benyújtást megelőzően a kormány a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően szeptember 13-ig megküldte a Költségvetési Tanácsnak a törvényjavaslat 
tervezetét. A Tanács ezzel kapcsolatban az egyetértését fejezte ki. Véleményét eljuttatta a 
kormány részére, eszerint „a Tanácsnak a 2014. évi központi költségvetésről szóló 
törvényjavaslat tervezetének hitelességére és végrehajthatóságára nézve nincsenek olyan 
alapvető ellenvetései, amelyek indokolnák a véleményezésre átadott dokumentummal 
kapcsolatban az egyet nem értés jelzését”. A Tanács egyúttal a költségvetés egyes bevételi és 
kiadási tételeinek az államháztartási egyenleget esetlegesen negatívan érintő kockázataira 
hívta fel a figyelmet és a kockázatok elemzését javasolta a kormánynak. A kormány mind a 
várható makrogazdasági folyamatok, mind a költségvetési bevételek és kiadások tekintetében 
kockázatelemzést végzett és úgy ítélte meg, hogy a tartalékok elegendő mértékűek az 
esetleges negatív hatások kezelésére.  

Néhány szót szólnék a makrogazdasági feltételekről. A kormány gazdaságpolitikai 
célja 2014-ben is az államadósság csökkentése, a költségvetési hiány 3 százalék alatt tartása, a 
foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség javítása és a kiegyensúlyozott gazdasági 
növekedés biztosítása. Ennek érdekében az elmúlt három és fél évben jelentős strukturális 
átalakításokat hajtott végre többek között a munkaerőpiac, a nyugdíjrendszer, az adórendszer, 
az oktatás és a közigazgatás területén. Az eredmények azt mutatják, hogy a költségvetési és a 
pénzügyi egyensúly helyreállítására, az államadósság csökkentésére, valamint a 
munkaerőpiac keresleti és kínálati alkalmazkodására, a gazdasági növekedés újraindítására 
való törekvések már meghozták az elvárt pozitív fordulatot. Az intézkedések hatására a 
költségvetési hiány és a GDP-arányos államadósság érdemben csökkent az elmúlt három és 
fél évben. A kormány költségvetési hiányt visszaszorító intézkedéseinek eredményeképpen az 
államháztartás GDP-arányos jellege európai összehasonlításban is kedvezően alakult az 
elmúlt években.  

Az elért eredmények jelentőségét bizonyítja, hogy Magyarország 2013 júniusában 
kikerült a 2004 óta fennálló túlzottdeficit-eljárás alól. 2014-től kezdve a 2013-ban beindult 
kedvező folyamatok tovább erősödhetnek. A gazdasági növekedés szerkezete egyre 
kiegyensúlyozottabbá válik, azt mind a lakossági fogyasztás bővülése miatti belső kereslet, 
mind a növekvő beruházások, mind a külső kereslet élénkülése meghatározza. Az év 
egészében 2 százalékos GDP-növekedés prognosztizálható. Emellett a pedagógus-béremelés, 
a rezsicsökkentés és a foglalkoztatás bővülése, ezáltal pedig a reáljövedelmek emelkedése 
következtében a háztartások fogyasztási kiadása várhatóan közel 2 százalékkal növekszik 
jövőre. A kiegyensúlyozott növekedést a fogyasztói árak mérsékelt emelkedése és az inflációs 
ráta alacsony volta is támogatja. Ez 2,4 százalék lesz az elkövetkezendő időszakban. A 
munkaerőpiacot érintő kormányzati intézkedések mellett jövőre a kedvező gazdasági 
környezet is hozzájárul a versenyszféra foglalkoztatottságának 1,1 százalékos mértékű 
bővüléséhez.  

A 2014. évi költségvetés alapvetően a rezsicsökkentés költségvetése. Az 
Alaptörvénnyel és a gazdasági stabilitásról szóló törvénnyel összhangban a költségvetési 
politikának kiemelt prioritása az államháztartási hiány és ezzel együtt a magas államadósság 
csökkenetése. A kormány elsődleges törekvése az, hogy mindezek biztosításával 
Magyarország gazdasági fejlettsége, illetve foglalkoztatási rátája folyamatosan növekedjen. A 
kormány továbbra is elkötelezett a GDP-arányosan 3 százalék alatti költségvetési hiány, 
valamint az államadósság tartósan csökkenő pályájának biztosítása mellett a gazdasági 
növekedés ezen keretek közötti feltételeinek elérésében. Ezzel összhangban 2014-re 
vonatkozóan a GDP arányában 2,9 százalékban határozta meg az európai uniós módszertan 
szerinti hiánycélt. Az előre nem várt makrogazdasági kockázatok kivédése érdekében az 
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Országvédelmi Alap előirányzata ismételten jelentős, mintegy 100 milliárd forintos összeggel 
került megtervezésre. Emellett a törvényjavaslat az előre nem látható kiadások, bevételek 
elmaradásai ellensúlyozására a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzaton mintegy 
120 milliárd forintot tartalmaz.  

Mondanék néhány szót arról is, hogy a törvényjavaslat milyen alapokon nyugszik. 
Jövő évben az emberek mindennapi életét alapjaiban is kedvezően érintő feladat a 
rezsicsökkentés megvédése. Ennek révén több száz milliárd forinttal több forrás marad a 
családoknál. A közoktatásban a köznevelési törvényben elfogadott szempontok alapján és 
módon illetményalap-emelésre kerül sor 2014-ben, ezzel összhangban a törvénytervezet 
mintegy 160 ezer pedagógus számára összesen mintegy 153 milliárd forint többletkiadást 
épített be a köznevelés ágazatába, figyelemmel a 2014-2015-ös tanév indításától tovább 
megemelt bérek jövő évi kifizetésének a forrására is. A nyugdíjak és a nyugdíjszerű ellátások 
megőrzik a reálértéküket, a várható infláció mértékével, azaz 2,4 százalékkal emelkednek 
úgy, hogy az idei többletek a bázisba épülnek.  

Végül arról szeretnék még szólni, hogy a kormány kiemelt célkitűzései közé tartozik a 
családi támogatás és a gyermekvállalás elősegítése. A népesedési program kapcsán a 
költségvetés a családi adókedvezmény igénybevételének kiterjesztésével számottevő 
járulékbevétel-csökkenéssel számol. Ez utóbbi kapcsán a személyi jövedelemadóból az 
adóalaphiány miatt nem érvényesített családi adókedvezményt a magánszemélyek a 7 
százalékos egyéni egészségbiztosítási járulékból és a 10 százalékos nyugdíjjárulékból családi 
adókedvezményként, járulékkedvezményként érvényesíthetik. A kiterjesztett családi 
adókedvezmény így közel 265 ezer családnak javítja a jövedelmi helyzetét.  

Ennyit kívántam elmondani és várom a képviselő hölgyek és urak kérdéseit. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Közben megérkezett Koleszár Katalin főosztályvezető-

helyettes asszony. Arra kérem őt, arról tájékoztasson bennünket, hogy a következő évi 
költségvetésben a nemzetiségi pénzek, az egyházi pénzek és a civil pénzek hogyan alakulnak.  

 
DR. KOLESZÁR KATALIN főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Elnézést kérek, elnök úr, de nem készültem ezekkel a számokkal. Az idei, a 
2013. évi költségvetéshez képesti nagyobb elmozdulásokat azonban természetesen el tudom 
mondani.  

 
ELNÖK: Akkor másképp kérdezek. Ha a tavalyi évet vesszük bázisszámnak, akkor 

ehhez képest csökkenő vagy növekvő mértékűek ezek az összegek?  
 
DR. KOLESZÁR KATALIN főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Valamennyi területen növekszik a támogatás.  
 
ELNÖK: További részletezést nem kérek. Most pedig megadom a szót az Állami 

Számvevőszék képviselőjének.  

Az Állami Számvevőszék véleményének ismertetése (Gácsi Györgyi Ivett számvevő) 

GÁCSI GYÖRGYI IVETT számvevő (Állami Számvevőszék): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségét teljesítve összeállította 
véleményét a Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatról. Az Állami 
Számvevőszék arra kereste a választ, hogy a költségvetési törvényjavaslat összeállítása 
megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, teljesültek-e a tervezési tájékoztatóban 
megfogalmazott követelmények, a bevételi és a kiadási előirányzatok megalapozottak-e, 
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számításba vették-e az EU-tagság pénzügyi-gazdasági hatásait, az Alaptörvényben és a 
stabilitási törvényben foglaltak alapján érvényesül-e az államadósság-szabály. Az ÁSZ a 
törvényjavaslat részét képező makrogazdasági prognózis megbízhatóságát nem minősítette. 
Az Állami Számvevőszék a költségvetési tervezés egy adott állapotáról nyilatkozik, hiszen a 
költségvetési jóváhagyási folyamat decemberben zárul. A 2014. évi költségvetési 
törvényjavaslat kiadási főösszegének 88,6 százalékát, a bevételi főösszegnek pedig a 93,6 
százalékát ellenőrizte az ÁSZ.  

Az Állami Számvevőszék főbb megállapításai. A törvényjavaslat megfelel az 
Alaptörvényben és a stabilitási törvényben meghatározottaknak, az államadósság-szabálynak 
és az államháztartásról szóló jogszabályi előírásoknak. Az ÁSZ véleménye szerint a 2014. évi 
hiánycél tartható, az adósságszabály érvényesül, az államadósság-mutató várható mértéke 
2014 végén 76,9 százalék lesz. Az adóbevételek megalapozottsága javult, nincsenek nem 
megalapozott adóbevételek.  

A tartalékok vonatkozásában az Állami Számvevőszék megállapítása szerint a 
rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék megalapozott, azonban az 
Országvédelmi Alap előirányzatai részben megalapozottnak tekinthetők. Ennek oka, hogy a 
törvényjavaslat indoklása nem mutatja be, hogy az Országvédelmi Alap mértékének a 
meghatározásánál milyen jellegű és mértékű kockázatokkal számoltak. Továbbá az Állami 
Számvevőszék megállapította, hogy a fejezetek, illetve az elkülönített állami pénzalapok 
bevételi és kiadási főösszegei megalapozottak.  

Végül a törvényjavaslat a helyi önkormányzatoknak a 2013. évinél 9,3 százalékkal 
nagyobb összeget biztosít, ugyanakkor nem áll rendelkezésre arra vonatkozó információ, 
hogy az előirányzatok elégséges támogatást biztosítanak-e a bázisévben és 2014-ben az 
önkormányzatok kötelező feladatainak az ellátására. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Ezek után képviselőtársaim tehetnek fel 

kérdéseket és mondhatnak véleményt. Berényi László képviselő úr!  

Kérdések, észrevételek, válaszok 

BERÉNYI LÁSZLÓ (Fidesz): Három kérdésem lenne. 1. Hogyan segíti a jövő évi 
költségvetés a Nemzeti Együttműködési Alapot? Magyarul: a civil szervezeteinknek mennyire 
lesz pénzük? 2. Mennyire segíti a felzárkózás politikáját a jövő évi költségvetés? 3. Az 
Országos Roma Önkormányzatnál az elmúlt időszakban a tiszteletdíjak kifizetése problémás 
volt. Ebben a költségvetési javaslatban van-e e tekintetben elmozdulás?  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lendvai Ildikó!  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Nekem is kérdéseim vannak. Az egyik hasonlít Berényi 

kolléga kérdésére, de nem azzal kezdeném.  
Az ÁSZ véleményében le van írva és el is hangzott – én ezt tekintem a legnagyobb 

kérdőjelnek –, nem lehet pontosan tudni, hogy az önkormányzatok kötelező feladatellátására 
megfelelő keretet ad-e a költségvetés. A minisztérium képviselője elmondta, hogy 
megvizsgálták ezt a kockázatot és kvázi pozitív válasz van rá. Az érdekelne, hogy ez micsoda. 
Hogy bizonyosodtak meg arról, hogy ez elég. Ez érint minket is, mert az önkormányzatoknak 
nyilván vannak olyan feladataik is, amelyek a mi területünkre tartoznak.  

A másik kérdés három részkérdésből áll a bizottságunk feladatkörét illetően. Berényi 
László már rákérdezett, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap támogatása miként változott. 
Természetesen én is megnéztem ezt, de egyszerűen nem igazodtam ki. Tavaly terveztünk egy 
viszonylag alacsony összeget, ami az év közben valamennyivel felemelődött, és most nem 
tudom, a kolléganő válasza arra vonatkozik-e, hogy annál több, mint amit terveztünk, vagy 
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annál több, mint amennyire év közben felemeltük. Engem a tényadat érdekel, de nyilván 
Berényi képviselőtársamat is.  

A másik két kérdés a nemzetiségi önkormányzatok támogatására vonatkozik. Lehet, 
hogy rosszul néztem és ezt a vendégeink biztosan jobban tudják, mert ők nyilván alaposan 
áttanulmányozták. A kérdésem arra vonatkozik, hogy figyelembe veszi-e az ő támogatásuk 
azt a nyilvánvaló többletigényt, ami egy új rendszer, egy új törvény által szabott feladatok 
előírásából következik.  

A harmadik és utolsó kérdésem. Nem feltétlenül a költségvetésből kellene 
megértenem, nem is értettem meg belőle, hogy saccolták meg, hogy mennyi kell akkor, 
amikor egyházi szervezet vállalja fel a hit- és erkölcstanoktatást. Nem értem pontosan, hogy 
változik az alap, különös tekintettel arra, hogy marad a korábbi nem kötelező iskolai 
keretekben végzett hittanoktatás támogatása is, mert nyilván maradnia is kell. Ebben a több 
szeletű dologban én nem tudtam kiigazodni. Ehhez kérek segítséget. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Demeter Zoltán képviselő úr!  
 
DEMETER ZOLTÁN (Fidesz): Szeretném megkérdezni, hogy növekszik-e az 

egyházak rendelkezésére álló forrás, van-e valamilyen kiemelt külön projekt. A kisegyházak 
kaphatnak-e támogatást és ha igen, milyen összegben? Köszönöm szépen.  

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

Főosztályvezető-helyettes asszonyé a szó.  
 
DR. KOLESZÁR KATALIN főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): A Nemzeti Együttműködési Alap költségvetési támogatása a 2013. évi 
támogatáshoz képest változatlan. Azt gondolom, hogy ez nem rossz hír. A 2014. évi 
törvényjavaslat jelentős összegű zárolásbázis beépítésével indult a költségvetési intézmények 
esetében. 3380 millió forint ennek az előirányzata.  

A társadalmi felzárkózás tekintetében a 2013. évi költségvetési törvényben foglalt 
előirányzatok mind megtalálhatók. Két olyat mondanék, amelyik kifejezetten emelkedik. Az 
egyik a nemzeti tehetségprogram, amelyet az szja 1 százalékos felajánlásoknak megfelelő 
összeggel kell tervezni, így ennek az összege 2014-re a 2013-ban felajánlott 1 százalékok 
alapján 1381,2 millió forint. Emelkedik a Türr István Képző és Kutató Intézet kiadása, amely 
intézményi szinten felkarolja a társadalmi felzárkózás területéhez kapcsolódó feladatokat. Új 
elemként jelenik meg a társadalmi felzárkózási és integrációs intézkedések előirányzat. Ez az 
integrált pedagógiai rendszerek programjának az önálló előirányzaton való nevesítése.  

Az Országos Roma Önkormányzat kifizetéseire vonatkozó kérdésre nem tudok 
válaszolni, mert a problémát nem tudom azonosítani. A képviselő úrral esetleg majd 
konzultálunk az ülés után és akkor megbeszéljük, hogy pontosan miben tudnánk neki segíteni.  

A Nemzeti Együttműködési Alapot illetően a civil támogatások nem növekednek, de 
amint mondtam, nem is csökkennek. (Lendvai Ildikó: Mihez képest? A tavaly előterjesztetthez 
vagy az év közben megemelthez képest?) A 2013. évi költségvetési törvényben ténylegesen 
szereplő előirányzathoz képest.  

A nemzetiségi támogatások terén jelentős növekedés tapasztalható – alapvetően a 
Kisebbségi Vegyes Bizottság ajánlásainak megfelelően – például a Pécsi Horvát Színház 
bővítése és felújítása, valamint a sátoraljaújhelyi Magyar-Szlovák Általános Iskola és 
Kollégium beruházása kapcsán. Ez utóbbinak az első üteme már 2013-ban elindult. A kisebb 
támogatások eleve az önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatási sorára 
kerültek át, amelyek szintén az ajánlásokkal összefüggésben meghatározott többletfeladatok, 
illetve többletvállalások forrását teremtik meg.  



- 23 - 

Az egyházi támogatások igen jelentősen növekednek 2013-ról 2014-re, több 
tekintetben is, és több kiemelt projekt is van az egyházi területen. Jelentős, 2 milliárd forintot 
is meghaladó a növekedés az egyházi közgyűjtemények, közművelődési intézmények 
támogatása terén. Új elemként kerül be a Dunamelléki Református Egyházkerület, a 
Tiszáninneni Református Egyházkerület, a Győri Evangélikus Egyházközség támogatása, 
megjelenik a debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális 
fejlesztésének a 3 milliárd forintos támogatása, valamint a csehimindszenti templom 
felújításának a 2014. évi üteméhez szükséges költségvetési támogatás is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Lendvai Ildikó!  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): A hit- és erkölcstan finanszírozásával kapcsolatos 

kérdésemre nem kaptam választ. Ez nem feltétlenül az én kérdésem, a történelmi egyházak 
korábban jeleztek ezzel kapcsolatban bizonytalanságot.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Képviselő 

asszonynak erre a kérdésére én fogok válaszolni. A költségvetés alapvetően két jogcímet 
tartalmaz a kötelező erkölcstan helyett választható hit- és erkölcstanoktatás támogatására. 
Mindkét támogatás jogcíme az EMMI fejezetében található. Az egyik a 20/2/4 jogcím, a hit- 
és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás, ahol 1127,4 millió forint áll rendelkezésre. Az 
állami iskolákban felmenő rendszerben az 1. és 5. évfolyamon lehet választani a hit- és 
erkölcstant. A gyerekek mintegy fele választotta a kötelező erkölcstan helyett a hit- és 
erkölcstanoktatást, és a szaktárca ennek megfelelően kalkulálta ki ezt az összeget. 
Kiszámították, hogy milyen átlagbéralapú támogatást kell az itt dolgozó óraadóknak juttatni, 
természetesen figyelembe véve már az emelt béreket. Az 1127,4 millió forint támogatást 
nyolc fős csoportokra biztosítja a költségvetés. De ennek kiegészítéseképpen van egy másik 
előirányzat is, amiből kifejezetten a kis létszámú csoportokban szervezető hit- és 
erkölcstanoktatás támogatását biztosítja a költségvetés. Ez a 20/4/11 jogcím, amelyben 400 
millió forint áll rendelkezésre. Ez kifejezetten az egyházak kérésére került bele, hiszen a nyolc 
főt nem mindenhol tudják elérni, különösen a kisebb egyházak. A katolikus egyház még 
nagyjából igen, de nagyon sok helyen a református és az evangélikus egyház sem mindig 
tudja elérni az elvi nyolc fős létszámot; ekkor ez a bizonyos második támogatás áll 
rendelkezésükre. A kettő együtt közel másfél milliárd forint támogatást jelent.  

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

nincs, szavazni fogunk.  

Szavazás 

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslatot? (14) Ki nem tartja általános vitára alkalmasnak? (2) 
Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság a törvényjavaslatot általános vitára 
alkalmasnak tartja.  

Köszönöm szépen főosztályvezető-helyettes asszony és osztályvezető úr segítségét, a 
napirendi pont tárgyalását lezárom.  

A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12513. szám)   
(Általános vita) 

5. napirendi pontunk a Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. A törvényjavaslat általános vitára való 
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alkalmasságának megállapítása a bizottság feladata. Tisztelettel köszöntöm Hafiek Andrea 
államháztartási szabályozási szakértő asszonyt a Nemzetgazdasági Minisztérium 
Államháztartási Szabályozási Főosztályától. Öné a szó.  

Dr. Hafiek Andrea államháztartási szabályozási szakértő (Nemzetgazdasági 
Minisztérium Államháztartási Szabályozási Főosztálya) szóbeli kiegészítése 

DR. HAFIEK ANDREA államháztartási szabályozási szakértő (Nemzetgazdasági 
Minisztérium Államháztartási Szabályozási Főosztálya): Az Alaptörvény 36. cikke alapján a 
költségvetési törvénynek minden évben úgynevezett tiszta törvénynek kell lennie, tehát más 
tárgyköröktől elkülönítve kell tárgyalni. Ennek az előírásnak a betartása és az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírása alapján a költségvetési törvényhez 
kapcsolódó egyéb törvények módosításai önálló törvényben kerülnek benyújtásra az 
Országgyűlés elé, mégpedig a költségvetési törvénnyel egyező időpontban. Így a 
Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó törvény is önállóan került 
benyújtásra.  

Ebben a törvényjavaslatban egyetlenegy, a bizottságot érintő módosítás található, az, 
hogy a nemzetiségi önkormányzatok támogatása kikerült a költségvetés IX. fejezetéből, a 
helyi önkormányzatok fejezetből, és a XX. fejezetbe, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezetébe került át. Éppen ezért az államháztartási törvény VII. fejezetéből, a helyi 
önkormányzatok támogatásai blokkból a helyi nemzetiségi önkormányzat szövegrészek 
kikerültek. Viszont bekerült ide egy átmeneti szabály. 2013-ra vonatkozóan még a IX. 
fejezetből kapták ezeket a támogatásokat, ezután viszont az idei, tehát a 2013-ra vonatkozó 
szabályok szerint kell ezzel számolniuk.  

A megalapozó törvényben a bizottságot érintő más változás nincs. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kinek van kérdése, észrevétele, megjegyzése? (Nincs 

jelentkező.) Ha nincs, szavazni fogunk.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot? (14) Ki nem tartja általános 
vitára alkalmasnak? (0) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság a 
törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartja.  

Egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12617. szám)   
(Módosító javaslatok megvitatása) 

6. napirendi pontunk az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megtárgyalása. A 
2013. október 16-ai ajánlásból dolgozunk. Nagy tisztelettel köszöntöm dr. Kara Ákos 
főosztályvezető urat a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumból. Kérdezem, hogy 
kormány- vagy tárcaálláspontot képvisel-e.  

 
DR. KARA ÁKOS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Tárcaálláspontot képviselek, elnök úr.  
 
ELNÖK: Az ajánlás 1. pontjában dr. Bárándy Gergely a törvényjavaslat 14. §-át új (1) 

bekezdéssel – a Be. 138. § (2) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a 
tárca támogatja-e.  
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DR. KARA ÁKOS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 
tárca nem támogatja.  

 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? Lendvai Ildikó képviselő asszony?  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Miért nem támogatja a tárca ezt a módosító javaslatot?  
 
DR. KARA ÁKOS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

házi őrizet elrendelése során az előzetes letartóztatás elrendelésének a feltételeit folyamatosan 
vizsgálni kell. Ez a módosító indítvány arra irányul, hogy a büntetőeljárás tartama helyett csak 
abban az esetben lehet ezt vizsgálni a házi őrizetnél, ha azért rendelik el a házi őrizetet, mert 
az előzetes letartóztatás végső határideje lejárt. Ezt mi nem tartjuk támogathatónak.  

 
ELNÖK: Van-e még kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (2) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 2. pontjában dr. Bárándy Gergely a törvényjavaslat 14. §-ában a Be. 138. § 
(4) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. KARA ÁKOS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

tárca nem támogatja. Bár teljesen jogos a felvetés, de a büntetőeljárásról szóló törvényben 
több helyen is szerepel a „külön jogszabály” kifejezés, ezért megtévesztő lenne, ha egyes 
helyeken átvezetnénk ezt a jogalkotási rendeletben. Köszönöm.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Ez azt jelenti, hogy lényegében miniszteri rendelet lesz, 

csak azt itt jogszabálynak hívják a szöveg egységesítése miatt?  
 
DR. KARA ÁKOS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

hatályos normaszövegben is „külön jogszabály” szerepel. Tehát ez a módosítás a szövegnek 
ezt a részét nem érinti. Ez egyébként valójában már egy meglévő miniszteri rendelet.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Tehát tartalmilag így lesz, csak nem így fogják hívni.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem támogatja? (14) Ki 

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

Az ajánlás 3. pontjában dr. Bárándy Gergely a törvényjavaslat 27. §-ának – a Be. 
176. § (1) és (4) bekezdését érintően – az elhagyását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  

 
DR. KARA ÁKOS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Miért nem támogatja? Ez most egy nagyon akut és 

neuralgikus pont.  
 
DR. KARA ÁKOS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

nyomozás határidejének a meghosszabbítására a Be. most is lehetőséget ad. Ez a módosító 
javaslat ezen nem változtat, csupán egy esetkörrel terjeszti ki, amikor a nyomozást azért kell 
meghosszabbítani, mert a törvényben elrendelt eljárási cselekményt kell végezni, például 
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iratot kell ismertetni. Ez ennek teremti meg a jogalapját. Ma is meghosszabbítják a 
gyakorlatban ilyenkor a nyomozást, csak nincs meg hozzá a megfelelő jogalap.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZ): Ha jól értem, itt maximálódna a hosszabbítás időtartama.  
 
DR. KARA ÁKOS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

hosszabbítás időtartama nem változik. A változtatás arra vonatkozik, hogy az e törvényben 
elrendelt eljárási cselekményt kell elvégezni, és akkor is meghosszabbítható a nyomozás.  

 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem támogatja? (14) Ki 

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

Az ajánlás 4. pontjában dr. Dorosz Dávid a törvényjavaslat 28. §-ának – a Be. 181. § 
(4) bekezdését érintően – az elhagyását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. KARA ÁKOS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (2) Ki nem támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 5. pontjában dr. Dorosz Dávid a törvényjavaslat 29. §-ának – a Be. 182. § 
(2) bekezdését érintően – az elhagyását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. KARA ÁKOS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem támogatja? (14) Ki 

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

Az ajánlás 6. pontjában dr. Bárándy Gergely a törvényjavaslat 31. §-ában a Be. 186. § 
(4) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. KARA ÁKOS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Miért nem támogatja?  
 
DR. KARA ÁKOS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

nyomozás érdekét is sérthetné ezeknek az iratoknak a nyilvánosságra hozatala, továbbá a 
bíróság előtt az ügyészi álláspont az érdekes. Az, hogy adott esetben milyen viták folytak a 
nyomozó hatóság és az ügyészség között, ilyen szempontból irreleváns.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Nem gondolja, hogy ha nem kaphatja meg az esetleges 

korábbi vitákról és kérdőjelekről való dokumentumot, az a védelem jogát csorbítja?  
 
ELNÖK: Megkaphatja, csak az a kérdés, hogy mikor kaphatja meg.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Ezt hogy érti?  
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ELNÖK: A nyomozás érdekeire figyelemmel nem biztos, hogy a védőnek azonnal 
odaadják. Az iratismertetéskor viszont mindent megismerhet.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): A kérdést fenntartom.  
 
DR. KARA ÁKOS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Álláspontunk szerint ez a védelem jogait nem csorbítja. Viszont a nyomozás érdekeit 
veszélyeztethetné, ha ezekről az iratokról másolat lenne adható. Ezek olyan belső iratok, 
amelyekről nem adható másolat. Ez korábban is így volt, most csak egy korábbi állapothoz tér 
vissza az eljárási törvény.  

 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem támogatja? (14) Ki 

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

Az ajánlás 7. pontjában dr. Staudt Gábor a törvényjavaslat 36. § (1) bekezdése 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. KARA ÁKOS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 8. pontjában dr. Schiffer András a törvényjavaslat 36. §-át új (2) és (3) 
bekezdéssel – a Be. 195. § (2) és (2b) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni. Kérdezem, 
hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. KARA ÁKOS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 9. pontjában dr. Bárándy Gergely a törvényjavaslat 39. §-ának – a Be. 
206/A. § (1) bekezdés b) pontját érintően – az elhagyását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  

 
DR. KARA ÁKOS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

tárca nem támogatja, mégpedig azért nem, mert álláspontunk szerint a javasolt módosítás 
lényegében a 74/2009-es büntető kollégiumi véleménynek a normaszövegbe való átültetése. 
Jelen pillanatban a „haladéktalanul” szó szerepel ebben a pontban, viszont a kollégiumi 
vélemény szerint ez nem azt jelenti, hogy „azonnal”, hanem arra értelemszerűen megfelelő 
időt kell biztosítaniuk a hatóságoknak, hogy adott esetben a büntetőeljáráshoz szükséges 
adatokat összerendezze és úgy tegye meg a feljelentést.  

 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem támogatja? (14) Ki 

tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító indítványt, 
egyharmadot sem kapott.  
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Az ajánlás 10. pontjában dr. Bárándy Gergely a törvényjavaslat 42. § (2) 
bekezdésében a Be. 211. § (4a) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  

 
DR. KARA ÁKOS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

tárca nem támogatja. Ennek az az indoka, hogy ezt egy lehetőségként szeretnénk megtartani. 
Adott esetben a gyermek érdekét szolgálja az, hogy nem kötelezően gyermekmeghallgató 
szobában hallgatják ki, mert még az is elképzelhető, hogy a nyomozási bíró illetékességi 
területe egy megyére kiterjed, és ha a megyén belül csak egy gyermekmeghallgató szoba van, 
akkor nem feltétlenül az a célszerű, ha a gyereket oda ráncigálják.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Bocsánatot kérek, hogy ellentmondok. Ráadásul ha volt 

olyan törekvése a tárcának, Navracsics miniszter úrnak, amit én nagyon támogathatónak 
tartottam, az pont a gyerekek védelmét szolgáló és a sajátos feltételeket figyelembe vevő 
gyermekbarát helyiségek kialakítása. Ha most azt mondjuk, hogy „tarthatja meg”, akkor 
adunk egy pofont annak a bizonyosnak, ráadásul senkit sem ösztönzünk arra, hogy ilyen 
helyiségeket létrehozzon. Esküszöm, hogy a kormány eredeti álláspontjának az erősítése 
érdekében, és nem valamiféle ellenzéki kekeckedésből, nagyon is támogatnám ezt a 
javaslatot.  

 
ELNÖK: Én már voltam ilyen gyermekmeghallgató szoba avatásán, és azt mondom, 

ezek használata legyen a bíró bölcsességére bízva. Ha a bíró olyan körülményeket észlel az 
eljárás során, amelyek a gyermekmeghallgató szoba használatát szükségessé teszik, akkor 
például a gyöngyösi bíró is elrendelheti, hogy Egerbe tegyék át az eljárást, mert Gyöngyösön 
nincs ilyen szoba. Tehát hadd tartozzon ez a bírói mérlegelés körébe. Ha minden bíróság 
területén volna ilyen szoba, akkor egyszerű lenne a dolog és lehetne ilyen rendelkezést hozni. 
De amíg a tárgyi feltételek nem állnak rendelkezésre, ne hozzunk olyan döntést, amit nem 
lehet betartani. Csak zárójelben jegyzem meg, bízzunk a bíróban – aki ráadásul szakosított 
gyermekbíró és az ilyen esetekben megfelelő szakemberek is a rendelkezésére állnak –, hogy 
a körülményeket úgy ítéli meg, ahogy az szükséges. Egyébként a bíró adott esetben még át is 
teheti máshova a tárgyalást és elrendelheti az ilyen meghallgatást. De kötelezővé tenni egy 
ilyen meghallgatást akkor, amikor nincsenek meg a feltételei, nem lehet, mert ebben az 
esetben formálissá tennénk a bírói mérlegelést, másrészt pedig azt fejeznénk ki, hogy nem 
bízunk a bírókban.  

Ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) 
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem 
kapott.  

Az ajánlás 11. pontjában dr. Bárándy Gergely a törvényjavaslat 52. §-ának – a Be. 
341. § (4) bekezdését érintően – az elhagyását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. KARA ÁKOS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem támogatja? (14) Ki 

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

Az ajánlás 12. pontjában dr. Bárándy Gergely a törvényjavaslat 70. § b) pontja 
elhagyását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
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DR. KARA ÁKOS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 
tárca nem támogatja.  

 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem támogatja? (14) Ki 

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

Az ajánlás 13. pontjában dr. Bárándy Gergely a törvényjavaslat 72. § (1) 
bekezdésében az Rtv. 39. § (1) bekezdés g) pontja módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a 
tárca támogatja-e.  

 
DR. KARA ÁKOS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

tárca nem támogatja.  Álláspontunk szerint ezzel a szövegjavaslattal a bíróságnak arról 
kellene döntenie, hogy a rendőr a nyomkövető eszköz telepítése érdekében bemehet a 
magánlakásba. Ilyen döntést a bíróság értelemszerűen nem hoz, és azt gondoljuk, az eredeti 
szövegből egyértelműen kiderül, hogy a rendőr akkor mehet be a lakásba, ha van olyan 
döntés, ami a Be.-nek megfelel, hogy ilyen eszközt kell telepítenie.  

 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem támogatja? (14) Ki 

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

Az ajánlás 14. pontjában dr. Bárándy Gergely a törvényjavaslat 81. § (16) 
bekezdésének – a Bnytv. 68. § (8) bekezdését érintően – az elhagyását javasolja. Kérdezem, 
hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. KARA ÁKOS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

tárca nem támogatja, mégpedig azért, mert ez a feladat alapvetően most is adott a büntetés-
végrehajtási intézetnek, csak pontosításra került annak érdekében, hogy ezt a feladatot el tudja 
látni. Egy puszta fénykép alapján a hozzákapcsolódó személyazonosító adatok nélkül bárkit 
nagyon nehéz azonosítani. A b) pontban pedig nem arról van szó, hogy ujjlenyomatokat 
vennének és hasonlítanának össze, hanem arról, hogy van egy olyan kötelezettsége a BV-
intézetnek, hogy ha a büntetőeljárás során nem történik meg a biometrikus adat levétele, 
akkor neki kell levennie, de ehhez tudnia kell azt, hogy megtörtént-e, és az ehhez szükséges 
információkat bocsátaná a javaslat a rendelkezésére.  

 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem támogatja? (14) Ki 

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

Az ajánlás 15. pontjában dr. Dorosz Dávid a törvényjavaslat 91. § (2) bekezdésében a 
Szabs. tv. 82. § (3a) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. KARA ÁKOS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (2) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 16. pontjában dr. Dorosz Dávid a törvényjavaslat 108. §-ában a Szabs. tv. 
193. § (1) bekezdés b) pontja módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
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DR. KARA ÁKOS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 
tárca nem támogatja.  

 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Nagyon szépen köszönjük főosztályvezető úr segítségét. A napirendi pont tárgyalását 
lezárom.  

Utolsó napirendi pontunk az egyebek. Van-e valakinek kérdése, észrevétele, bármilyen 
bejelentenivalója? (Nincs jelentkező.) Nincs.  

Megköszönöm képviselőtársaimnak a fegyelmezett munkát és mindenkinek további 
szép napot kívánok. Az ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 2 perc)  

 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


