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Napirendi javaslat  
 

1. Az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, 
valamint egyéb célú módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12833. szám)  
(Általános vita)  
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

 

2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvénynek és egyes kapcsolódó törvényeknek a nevelőszülői jogviszony és a 
speciális ellátás átalakításával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/12911. szám)  
(Általános vita)  
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módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12824. szám)  
(Általános vita) 

 

4. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/12415. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  

 

5. A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról  szóló törvényjavaslat (T/12002. szám) 
(A Számvevőszéki és költségvetési bizottság módosító javaslatainak megvitatása) 

 

6. a) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2012. évi 
 tevékenységéről szóló beszámoló (J/10573. szám)  
 (Általános vita)  
b) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2012. évi 
 tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat 
 (H/12813. szám)  
 (A Kulturális és sajtóbizottság önálló indítványa)  
 (Általános vita)  
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Megjelent  
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Szablics Bálint főosztályvezető (EMMI Civil Kapcsolatok Főosztálya)  
Dr. Nyárádi Gabriella főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és 
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Árok Szabolcs osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Somogyi Andrea osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Asztalosné Zupcsán Erika helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma)  
Dr. Auer János médiatanácstag (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) 

Megjelentek 
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Osztály)  
Majosházi Csaba szakértő (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dolhai Zsuzsanna szakértő (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Gáspár Levente osztályvezető (EMMI Egyház-finanszírozási és 
Támogatásstratégiai Osztály)  
Dr. Vass Ágnes médiatanácstag (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) 
Dr. Pap Szilvia médiafelügyeleti főosztályvezető (Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság)  
Dr. Andrássy György médiaszolgáltatási főosztályvezető (Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság)  
Mádl András műsorfigyelő és -elemző főosztályvezető (Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság)  
Lakatos Szabolcs politikai összekötő referens (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma)  
Gerencsér Balázs igazgató (NIOK Alapítvány)  
Dr. Wágner György kormány-főtanácsadó (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
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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: Szép jó 
reggelt kívánok! Köszöntöm megjelent képviselőtársaimat és kedves vendégeinket. Az ülést 
megnyitom. Bejelentem, hogy Gulyás Gergelyt Lukács Tamás, Demeter Zoltánt 
Lanczendorfer Erzsébet, Farkas Flóriánt Berényi László, Kubatov Gábort Gajda Róbert, 
Rónaszékiné Keresztes Monikát Román István, Wittner Máriát Ékes Ilona, Harrach Pétert 
Varga László helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság a helyettesítésekkel együtt 
határozatképes.  

A napirendben a kiküldötthöz képest egy változás van, a bizottságnak meg kell 
tárgyalnia a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvénynek és egyes kapcsolódó törvényeknek a nevelőszülői jogviszony és a speciális ellátás 
átalakításával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslatot, mégpedig ha az előterjesztő 
ideér, akkor 2. napirendi pontként. Azért vesszük ezt napirendre, mert a gyermekek jogairól 
szóló törvénynek vannak olyan részei, amelyek erősen érintik a gyermekek emberi jogi 
kérdéseit. A napirend kiegészítésére más javaslat nem érkezett.  

Kérdezem, hogy ki ért egyet a napirendi javaslattal a fenti kiegészítéssel együtt? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a mai 
ülés napirendjét.  

Az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/12833. szám)   
(Általános vita)   
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

1. napirendi pontunk az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint egyéb 
célú módosításáról szóló törvényjavaslat. Köszöntöm Szablics Bálint főosztályvezető urat és 
Nyárádi Gabriella főosztályvezető-helyettes asszonyt. Arra kérem önöket, hogy csak a 
bizottság illetékességébe és hatáskörébe tartozó részeket ismertessék.  

Szablics Bálint főosztályvezető (EMMI Civil Kapcsolatok F őosztálya) szóbeli 
kiegészítése 

SZABLICS BÁLINT főosztályvezető (EMMI Civil Kapcsolatok Főosztálya): Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A tervezet alapvető célja, hogy az új Polgári Törvénykönyvhöz 
kapcsolódóan a szükséges módosításokat átvezesse. Számos olyan változtatást tartalmaz a 
Ptk., ami miatt erre szükség van.  

Emellett azonban más törvények módosítására is javaslatot tesz a tervezet. Ezek közül 
kiemelkedik a személyi jövedelemadó meghatározott részének felajánlásáról szóló törvény 
módosítása. A felajánlás folyamatának megváltoztatására tesz javaslatot az indítvány. Eszerint 
2014-től felfutó rendszerben előzetes kedvezményezetti igazolás lenne szükséges. Ez úgy 
történne, hogy aki 1 százalékot szeretne fogadni, az szeptember 30-ig tud regisztrálni az 
adóhatóságnál, ezt követően pedig az adóév január 1-jéig az adóhatóság közzéteszi, hogy 
mely szervezetek válhatnak kedvezményezetté. Ez egyébként társadalmi vita alapján került az 
előterjesztésbe, mert elvégeztük a civiltörvény utólagos hatásvizsgálatát és ennek során fény 
derült erre az igényre.  

A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes szabályok is pontosításra 
kerülnek. Ezek közül szintén az szja 1 százalékhoz kapcsolódóan az emelkedik ki, hogy 2015-
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től egy forrásautomatizmus alakulna ki, amely szerint a potenciális szja 1 százalék és a 
ténylegesen ki nem utalt szja 1 százalék – most a civil 1 százalékról beszélek – kerülne a 
Nemzeti Együttműködési Alapba. Ezzel kiszámíthatóvá válik a NEA forrása. A számítások 
alapján ez mintegy másfél milliárd forintos növekedést fog eredményezni 2015-től.  

Emellett szükség van az új Ptk.-hoz kapcsolódóan civil társaság beillesztésére a 
civiltörvénybe, amely a polgári jogi társasági szerződés egy speciális formája. Jogi 
személyiséggel továbbra sem rendelkezik ez a szervezeti forma.  

Jelentős változtatás még az, hogy a szétválás, átalakulás, jogutód nélküli megszűnés 
szabályai részletesebben és pontosabban kerülnek szabályozásra a civiltörvényben, 
amennyiben az Országgyűlés elfogadja a törvényjavaslatot.  

Végül egy apró egyszerűsítés a közhasznúsági melléklet elkészítéséhez kapcsolódóan, 
szintén civil szervezetektől érkezett jelzések alapján. Jelenleg a közhasznúsági mellékletet 
minden civil szervezetnek el kell készítenie, függetlenül a jogállásától. A javaslat szerint a 
jövőben erre csak a közhasznú jogállással rendelkező szervezetek körében lenne szükség. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjai közül kinek van kérdése, észrevétele, 

bármilyen megjegyeznivalója. (Nincs jelentkező.) Mivel senki nem kér szót, szavazni fogunk.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy a bizottság a T/12833. számú törvényjavaslatot 14 igen szavazattal, egyhangúlag 
általános vitára alkalmasnak tartja.  

Köszönjük szépen főosztályvezető úr segítségét, a napirendi pont tárgyalását lezárom.  
2. napirendi pontunk a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvénynek és egyes kapcsolódó törvényeknek a nevelőszülői jogviszony és a 
speciális ellátás átalakításával összefüggő módosításáról szóló T/12911. számú 
törvényjavaslat megtárgyalása lenne, de az előterjesztők még nem érkeztek meg, ami érthető 
is, hiszen ezt a törvényjavaslatot csak ma vettük napirendre.  

Arra kérem a bizottságot, járuljon hozzá ahhoz, hogy az előterjesztők megérkezéséig a 
következő napirendi pontok tárgyalását vegyük előre. Ki ért ezzel egyet? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag hozzájárult a napirendi 
pontok cseréjéhez.  

Egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12824. szám)   
(Általános vita) 

Következő napirendi pontunk az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv 
hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára való 
alkalmasságának megállapítása. Ismételten nagy szeretettel köszöntöm Nyárádi Gabriella 
főosztályvezető-helyettes asszonyt a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, valamint 
Karvalics Helga titkárságvezető asszonyt az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről és 
arra kérem őket, hogy csak a bizottság hatáskörébe tartozó változtatásokat ismertessék. Önöké 
a szó.  

Dr. Nyárádi Gabriella f őosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

DR. NYÁRÁDI GABRIELLA f őosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium): A törvényjavaslat azért került megalkotásra, mert 2014. március 
15-én hatályba lép a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az új Ptk. Az új 
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Ptk. csakúgy, mint az elődje, teljes körűen szabályozza a magánjogi viszonyokat, sőt egy 
kicsit még kiterjedőbben is, hiszen mind a családjogi, mind a gazdasági társaságok anyagi jogi 
szabályait tartalmazni fogja. A régi Ptk. és az új Ptk. közötti szabályozási különbségek teszik 
szükségessé azt, hogy a jogrendszer egészén átvezetésre kerüljenek azok a változások, 
amelyekben a két magánjogi törvény különbözik.  

Ennek a törvényjavaslatnak az a célja, hogy a törvényi szinten szükséges 
módosításokat átvezesse. Fontos szempont volt a szabályozás előkészítésekor az, hogy szűk 
kivételtől eltekintve ez a törvényjavaslat kizárólag a Ptk. szabályainak a jogrendszerben való 
átvezetését tűzte ki célul, egyéb szakmai kérdéseket pedig lehetőség szerint nem rendez. Ezt 
fejezi ki az is, hogy a törvényjavaslat nem a szokásos szerkezetben épül fel, azaz nem 
időrendben szerepelnek benne a módosításra kerülő törvények, hanem szakmai területek 
alapján került fejezetekre felosztásra.  

A törvény VIII. fejezete az egyes közigazgatási és igazságügyi tárgyú törvények 
módosítását tartalmazza, és itt vannak elhelyezve azok a módosítási javaslatok, amelyek a 
civil szervezetekre vonatkozó eljárási szabályokat tartalmazzák. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül kinek van 

kérdése, észrevétele. (Nincs jelentkező.)  

Kérdések, észrevételek, válaszok 

Nekem lenne egy kérdésem. Az előbb tárgyaltuk a civiltörvényt, amit az EMMI 
nyújtott be. Ebben a törvényjavaslatban az eljárási törvényt módosítják. Nem lett volna 
szerencsésebb, ha egy törvényjavaslatban jelenik meg a kettő? Arra volnék kíváncsi, hogy 
egymással összefüggő dolgokat egyidejűleg benyújtva miért különböző törvényekben 
találunk.  

 
DR. NYÁRÁDI GABRIELLA f őosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm szépen a kérdést. Ahogy említettem, a fő irány az volt, 
hogy az esetleges koherenciazavarok elkerülése érdekében valamennyi, a Ptk.-val összefüggő 
módosítás egy törvényjavaslatba kerüljön be. A civil szervezetek esetében azonban – ahogy 
azt a főosztályvezető úr is elmondta az előző napirendi pontnál – nem kizárólag az új Ptk.-val 
összefüggő módosításokra került sor, hanem más olyan módosításokra is, amiket a gyakorlat 
alapján az előterjesztő szükségesnek tartott. Ezért ebben az esetben az tűnt megfelelőbbnek, 
ha nem az a szabályozási elv, hogy a Ptk.-val összefüggő módosítások, hanem az, hogy a civil 
szervezetek anyagi jogát érintő módosítások kerülnek egy törvényjavaslatba.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés, észrevétel, bármilyen megjegyzés? 

(Nincs jelentkező.) Ha nincs, szavazni fogunk.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a törvénytervezetet? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy a bizottság a T/12824. számú törvényjavaslatot 16 igen szavazattal, egyhangúlag 
általános vitára alkalmasnak tartja.  

Köszönjük szépen főosztályvezető-helyettes asszony segítségét, a napirendi pont 
tárgyalását lezárom.  

Elnézést kérek a bizottságtól, de annyiban szeretném korrigálni magam, hogy az előző 
törvényjavaslattal kapcsolatban önként jelentkezés alapján Román István vállalta, hogy a 
bizottság előadója lesz, ehhez pedig nem állítunk előadót.  
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Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/12415. szám) 
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Következő napirendi pontunk a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 
szóló törvényjavaslat. A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megtárgyalása a 
feladatunk. A 2013. október 31-ei keltezésű ötkötetes ajánlásból dolgozunk. Köszöntöm a 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről Árok Szabolcs osztályvezető urat, Majosházi Csaba 
szakértő urat, Dolhai Zsuzsanna szakértő asszonyt, valamint az EMMI Egyház-finanszírozási 
és Támogatásstratégiai Osztályának vezetőjét, Gáspár Levente urat.  

A bizottság hatáskörébe és illetékességébe tartozó módosító javaslatokat a 
munkatársaim kivették a módosító indítványok közül.  

Arra kérem a bizottságot, járuljon hozzá ahhoz, hogy a támogatott módosító 
indítványokról egyben szavazzunk. Ki ért ezzel egyet? (Egyhangú.) Megállapítom, a bizottság 
16 igen szavazattal egyetért azzal, hogy a támogatott módosító indítványokról egyben 
szavazzunk.  

Azt javaslom, hogy a nem támogatott módosító indítványokról is egyben szavazzunk, 
de úgy – s ezt szeretném hangsúlyozni –, hogy mindkét esetben bármely képviselőnek joga 
van bármit különszavazásra kikérni a sorból. Ki ért egyet ezzel a szavazási móddal? 
(Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság 16 igen szavazattal egyetért az ismertetett 
szavazási móddal.  

Kérdezem főosztályvezető urat, hogy tárca- vagy kormányálláspontot képviselnek-e.  
 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! A bizottság hatáskörébe tartozó módosító indítványokat az előterjesztő 
nem támogatja.  

 
ELNÖK: Értem. Tehát nincs olyan módosító indítvány, amit az előterjesztő 

támogatna.  
A következő módosító indítványokról kérnénk különszavazást: a 158. és 1597. számú, 

egymással összefüggő ajánlási pontokról, amelyeket Gulyás Gergely nyújtott be. A 200. és 
468. számú ajánlási pontokról, amelyeket dr. Aradszki András nyújtott be. A 201. és 469. 
számú ajánlási pontokról, amelyeket szintén dr. Aradszki András jegyez. Az 1592., 1679. és 
1683. számú ajánlási pontokról, amelyeket Potápi Árpád János és képviselőtársai nyújtottak 
be.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki más módosító javaslatokról 
különszavazást kérni. (Nincs jelentkező.) Nem.  

Megállapítom, hogy a bizottság hatáskörébe és illetékességébe tartozó módosító 
javaslatok közül a minisztérium egyetlenegyet sem támogat. Az előbb ismertetett 
javaslatokról külön-külön szavazunk, a többiről pedig együtt.  

Az ajánlás 158. pontjában – amely összefügg az 1597. ajánlási ponttal – dr. Gulyás 
Gergely a törvényjavaslat 1. melléklet IV. fejezet 1. cím módosítását javasolja, az Alapvető 
Jogok Biztosa Hivatalának a költségvetését kívánja megemelni. Ez összefügg azzal a 
törvénymódosítással, amelyet most nyújtottak be az alapvető jogok biztosa helyettesének a 
jogállásával kapcsolatban. Tehát egy másik törvénnyel is összefügg ez a módosító javaslat. 
Kérdezem, hogy a tárca miért nem támogatja. 

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A módosító 

javaslat az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának az előirányzatát növelné 8 millió forinttal az 
MNV Zrt. ingatlan-beruházási és ingatlanvásárlási kiadásai terhére. Az előterjesztő ezt azért 
nem támogatja, mert az ingatlanprojektek előirányzatai már megkezdett beruházások, 
műemléki ingatlanok állagmegóvásához biztosítanak fedezetet, továbbá a költségvetési 
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szervek takarékosabb elhelyezésének megteremtésével hosszú távon csökkentik az állami 
kiadásokat. Az előterjesztő nem járulhat hozzá ahhoz, hogy innen forrásokat 
átcsoportosítsanak.  

 
ELNÖK: A előterjesztő tehát nem azt vitatja, hogy az alapvető jogok biztosának 

helyettese jogállásának a megváltoztatásához biztosítani kell a személyi bért, csak a módosító 
javaslatban megjelölt forrásátcsoportosítással nem ért egyet. Kérdezem, hogy ki támogatja a 
módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 16 igen szavazattal, 
egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.  

Az ajánlás 200. pontjában – amely összefügg a 468. ajánlási ponttal – dr. Aradszki 
András a törvényjavaslat 1. melléklet X. fejezet 20. cím 4. alcím 3. jogcímcsoport módosítását 
javasolja. Kérdezem az előterjesztő álláspontját.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A módosító 

indítvány a Gyere Haza Alapítvány támogatási sort hozza létre 20 millió forintos 
előirányzattal.  

 
ELNÖK: Ez fontos társadalompolitikai kérdés.  
 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Mindezt a 

nemzetpolitikai tevékenység támogatása előirányzat terhére teszi. Azonban a nemzetpolitikai 
tevékenység támogatása előirányzat csökkentésével a nemzetpolitikai szempontból kiemelt 
jelentőségű partnerprogramok és fejlesztési célú támogatások, illetve az e célra létrehozott 
intézmények és szervezetek működtetése és fenntartása kerül veszélybe. Ezért nem támogatja 
az előterjesztő.  

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

javaslatot? (11) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (5) Megállapítom, hogy a bizottság 
támogatja a módosító javaslatot.  

Az ajánlás 201. pontjában – amely összefügg a 469. ajánlási ponttal – dr. Aradszki 
András a törvényjavaslat 1. melléklet X. fejezet 20. cím 4. alcím 3. jogcímcsoport módosítását 
javasolja. Kérdezem az előterjesztő álláspontját.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez a módosító 

indítvány is a Gyere Haza Alapítvány támogatási sorát nevesíti a költségvetési 
törvényjavaslatban, csak nem 20, hanem már 100 millió forinttal, ugyanannak az 
előirányzatnak a terhére, mint az imént. Az előterjesztő ezt sem támogatja.  

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

javaslatot? (13) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság 
támogatja a módosító javaslatot.  

Az ajánlás 1592. pontjában – amely összefügg az 1679. és 1683. ajánlási pontokkal – 
Potápi Árpád János, Pokorni Zoltán, Ékes Ilona, Hidvéghi Balázs, Csóti György és Kőszegi 
Zoltán a törvényjavaslat 1. melléklet XLII. fejezet 42. cím 2. alcím módosítását javasolja. 
Kérdezem az előterjesztő álláspontját.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A módosító 

indítvány a Bethlen Gábor Alap támogatásának előirányzatát emeli meg 2034,7 millió 
forinttal, és úgy látom, hogy forrásmegjelölés nélkül teszi ezt. Ennek a támogatásnak a 
növelése rontaná az államháztartás egyenlegét, annál is inkább, mert az előirányzat 15 ezer 
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magyarországi és külföldi diák utazását, cserekapcsolatait tudja biztosítani. A program 
megvalósítására 2013-ban is 465,3 millió forint volt előirányozva. Úgy gondoljuk, hogy nem 
indokolt ennek a támogatásnak a bővítése.  

 
ELNÖK: Az 1679-es nem lába ennek a javaslatnak?  
 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Úgy tűnik, hibás az ajánlás, de a nagy számok törvénye alapján a hibázási 

lehetőség adott.  
 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nincs mínuszos 

lába a javaslatnak, az a probléma, hogy mind a három javaslat emelni kíván, tehát formai 
hibás a módosító indítvány. Feltehetőleg a Bethlen Gábor Alap támogatásából szeretett volna 
átcsoportosítani a módosító indítvány benyújtója, de ezt hibásan tette. Magyarán, nem forrást 
csoportosít át, hanem minden érintett támogatást növel.  

 
ELNÖK: Mivel nem mi vagyunk a főbizottság, ezért azt, hogy egy indítvány alakilag 

jó-e vagy sem, nem mi állapítjuk meg. Kérdezem, hogy ki támogatja a módosító indítványt. 
(6) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (10) Megállapítom, hogy a bizottság nem 
támogatja, de egyharmadot kapott.  

Most pedig az összes többi, a bizottság illetékességi körébe tartozó módosító 
indítványról egyben szavazunk, amelyeket az előterjesztő nem támogat. Ezek a javaslatok a 
következők: 1-1672-1675; 2-1673-1676; 6; 16-130; 131-239-391-470-535-537-635-696-
1110-1125-1556-1691-1692-1693-1696-1697; 132-15-17-18-19-154-182-210-240-392-471-
622-687-1093-1705; 133-177; 134-1117-1306; 135-1169; 150-142; 152-214; 153-155; 159-
428; 171-140; 174-1337; 175-547-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-
1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736; 176-1241-1254-1510-1530-1534-
1537-1578-1758-1763; 184-444; 187-319; 190-538; 191-206; 192-1101; 193-14-161-185-
195-196-202-637-658-1576; 194-309; 198-237; 199-443; 441-488; 442-229; 445-745; 446-
728; 447-675; 448-1154; 449-676; 450-677; 451-914; 452-803; 453-811; 454-678; 455-1214; 
456-738; 457-724; 458-742; 459-757; 460-1193; 461-957; 462-1030; 463-860; 464-988; 465-
1065; 466-753; 467-1573; 539-642-647; 589-1585; 593-569-587-592-597-602-604-1572-
1575-1600-1603-1668; 599-1099; 619-620; 624-1256-1278; 625-160; 643-1522; 644-548; 
645-1548; 646-359; 654-526; 659-565; 674-656; 682-657; 683-138; 684-435; 722-81; 723-
1401; 748-1659; 855-1324; 912-270; 994-1347; 1100-1102; 1103-233; 1113-1107; 1114-20-
205-211-212-213-216-226-393-688-693-704-705-706-1086-1096-1284-1307-1433-1434-
1435-1436-1437-1458-1496-1497-1525-1526-1570-1577-1581-1596-1604-1605-1606-1670-
1671-1674-1677; 1115-236; 1118-1574; 1139-148-151-694-1078-1126-1159-1172-1174-
1175-1176-1177-1178-1281-1283-1335-1430-1509-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-
1567-1568-1569-1579-1678; 1140-1149; 1148-489; 1153-242; 1170-1594-1762; 1171-183; 
1187-480; 1207-528; 1209-529; 1210-518; 1213-1439; 1217-525; 1218-1517; 1219-285; 
1224-351; 1226-521; 1227-1109; 1228-68; 1229-73; 1230-1108; 1231-1339; 1232-1340; 
1233-1413; 1234-1406; 1237-530; 1238-1112; 1240-487; 1243-492; 1245-517; 1247-1321; 
1250-516; 1252-1362; 1255-680; 1258-1440; 1259-141; 1260-77; 1261-396; 1262-500; 1512-
234; 1513-512; 1514-1541; 1518-491; 1519-520; 1520-513; 1521-514; 1524-204; 1527-527; 
1528-76; 1532-231; 1533-1660; 1540-75; 1542-1338; 1549-551; 1552-509; 1557-531; 1593-
1685; 1602-1121; 1680-208; 1681-523; 1682-1688; 1684-550; 1686-524; 1687-209; 1752-
180-545-1753 és 1762-1170-1594. Ki támogatja ezeket a módosító indítványokat? (0) Ki nem 
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támogatja? (16) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatokat, a javaslatok egyharmados támogatást sem kaptak.  

A napirendi pont tárgyalásának végére értünk. Köszönjük szépen az előterjesztő 
képviselőinek a segítségét, a napirendi pont tárgyalását lezárom.  

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/12002. szám)   
(A Számvevőszéki és költségvetési bizottság módosító javaslatainak megvitatása) 

Következő napirendi pontunk a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről 
szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslathoz a 
Számvevőszéki és költségvetési bizottság által benyújtott módosító javaslatok megtárgyalása. 
A T/12002/9. számú kiegészítő ajánlásból dolgozunk. Ismételten köszöntöm Árok Szabolcs 
osztályvezető urat és dr. Somogyi Andrea osztályvezető asszonyt az NGM részről.  

A kiegészítő ajánlás 1. pontjában a Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 25. § (1) 
bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez a javaslat a 

közoktatási intézményeket megillető egyházi kiegészítő támogatás összegét módosítja és az 
előterjesztő támogatja.  

 
ELNÖK: Megkérdeztem a két legnagyobb történelmi egyházat, a katolikust és a 

reformátust, hogy ezzel a számmal egyetértenek-e. A történet eredetileg arról szólt, hogy az 
egyházak visszafizetnek, és most 6 egész valahány milliárdnál tartunk. Aztán megküldték a 
részletes megbontást. Úgy tudom, hogy az egyházi szakértők és a minisztérium között volt 
vita, és nem tudom, hogy ami előttünk van, az az egyházakkal egyeztetett álláspont-e.  

Varga László képviselő úr!  
 
VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Eredetileg vissza kellett volna fizetni 3,3 milliárd 

forintot. A módosító javaslat szerint az oktatásra 6,6 milliárdot kapnak. Az egyházaktól 
szerzett ismereteim szerint az egyházak 9,9 milliárdot kérnek. Ha ezt a kettőt összeadom, az 
éppen 9,9. Tessék már megmagyarázni, ha tudja, hogy hogyan jön ez ki.  

 
ELNÖK: Tehát a megbontott táblázat alapján mivel számolnak? Az egyházban ezzel 

foglalkozó szakértők nekem azt mondták, a különbség abból adódott, hogy nem azonos 
adatbázissal dolgoztak. Ez a kérdés tisztázódott-e már?  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az egyházakkal 

jelenleg is folyamatban vannak a megbeszélések. Egyelőre még nincs végső és pontos egyházi 
kiegészítő támogatási összeg.  

 
ELNÖK: Mikor lesz erről szavazás?  
 
DR. ARCZT ILONA főtanácsadó: Még ma.  
 
ELNÖK: És mikor lesz végleges megegyezés az egyházak és önök között?  
 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ma délután 16 

órára kértük az egyházak egyetértő nyilatkozatát ebben a kérdésben. Még nem érkezett meg 
az egyházak ezzel kapcsolatos álláspontja. Ha szükséges, akkor a héten még le kell ülni az 
egyházakkal, folytatni a megbeszéléseket.  
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ELNÖK: Ezek azok a helyzetek, amiket nagyon nehéz megoldani annak érdekében, 

hogy az ember jó lelkiismerettel mondjon igent vagy nemet. Mind a két megoldás rossz. A 
jegyzőkönyv számára rögzíthetjük, hogy ez a költségvetési bizottsági javaslat nem 
konszenzusos javaslat.  

 
VARGA LÁSZLÓ: Azt javaslom, hogy a bizottság majd akkor döntsön, ha a 

minisztérium be tud számolni arról, hogy megegyezett az egyházakkal. Akár pozitíven, akár 
negatívan, de lezárják a tárgyalásokat. Akkor tudjuk elfogadni a helyzetet.  

 
ELNÖK: Ez a bizottság hatáskörét és illetékességét meghaladó kérdés. A Házbizottság 

felé ezt jelezni fogom, de miután erről a mai napon szavazás lesz a parlamentben, nekünk 
most döntenünk kell. Én ebben a helyzetben jó lelkiismerettel csak tartózkodni tudok.  

Ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (16) 
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem 
kapott.  

A kiegészítő ajánlás 2. pontjában a Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 25. § (2) 
bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem az előterjesztő álláspontját.  

 
DR. SOMOGYI ANDREA osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az 

egyházakkal az egyeztetés ez esetben megtörtént, valamennyi történelmi egyház egyetértő 
nyilatkozata a birtokunkban van. Annyi korrekció történt, hogy itt is kedvezően változott az 
egyházak részére az elszámolás, hiszen az egyházak kérésére az igazgatási költségeiket is 
figyelembe vettük az elszámolás során. Így a szociális területen az egyházi kiegészítő 
támogatás visszafizetési összege csökken. A kormány még azt a javaslatot is tette, hogy ennek 
az egyharmada kerüljön átengedésre, és ezt is átvezettük a módosító indítványon. Tehát ez az 
egyházakkal egyeztetett és elfogadott összegeket tartalmaz a szociális vonalon. Köszönöm.  

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

támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 16 igen 
szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.  

Arra kérem önöket, ha az egyházak részéről mégis valamilyen válasz érkezik, akkor a 
munkatársaimat értesítsék, hogy mi is tudjunk róla. Köszönöm szépen.  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek 
és egyes kapcsolódó törvényeknek a nevelőszülői jogviszony és a speciális ellátás 
átalakításával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12911. szám) 
(Általános vita) 

Következő napirendi pontunk a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló törvényjavaslat. Szeretettel köszöntöm Asztalosné Zupcsán Erika helyettes államtitkár 
asszonyt az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről. Azért vettük napirendre ezt a 
törvényjavaslatot, mert vannak olyan részei – gyermekek elzárása, a gyermekneveléssel 
kapcsolatos új intézményrendszer –, amelyek a bizottság illetékességi körébe tartoznak. 
Kérem, hogy a törvényjavaslatnak csak ezeket a részeit ismertesse.  

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

ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ez a kérdés már az elmúlt években is 
volt a bizottság látókörében, hiszen először a tavalyi év során nyújtottuk be ezt a 
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törvényjavaslatot, de akkor kormányzati szempontból nem tudtunk megegyezni abban, hogy 
hogyan történjen a nevelőszülők finanszírozásra, ezért a törvényjavaslatnak ezt a részét 
visszavontuk. Most viszont örömmel mondhatom, hogy teljes egyetértésben került 
kidolgozásra ez a koncepció.  

Jelenleg az 5200 nevelőszülő közül 300 hivatásos, a többiek normál nevelőszülőként 
vannak alkalmazásban. A kormány most egységesíti a nevelőszülő fogalmát és befogadó 
szülőként fogjuk őket megjelölni. Ezek a befogadó szülők társadalombiztosítási jogviszonyt is 
szerezhetnek azzal, hogy a gyermekek hozzájuk kerülnek. Ahhoz, hogy valami 
munkaviszonynak minősülhessen, a társadalombiztosítási jogszabályok alapján minimális 
bérrel kell, hogy rendelkezzen, és a minimálbér 30 százaléka az, ami jogviszony-
keletkeztetést okoz. Ezért kellett meghatároznunk azt az alapdíjat, amit a nevelőszülők kapni 
fognak a minimálbér 30 százalékának megfelelő összegben. Ez tehát egy alapdíj. S ha a 
nevelőszülőhöz, a befogadó szülőhöz gyermek kerül kihelyezésre, akkor ő további 20 
százalék kiegészítést fog kapni a gyermek neveléséig. Ez alapozza meg azt a foglalkoztatási 
jogviszonyt, amely alapján ezután az 5200 nevelőszülőből 3200, akinek eddig semmilyen 
foglalkoztatási jogviszonya nem volt, új foglalkoztatási jogviszony keretében fog működni.  

Számukra természetesen különféle képzéseket írunk elő. A képzések úgy fognak 
történni, hogy a jelenlegi nevelőszülőknek beszámításra kerül a mostani képzése, hiszen most 
is képzéseken kell, hogy részt vegyenek. A 60 órás képzés az 500 órás képzés első 
moduljának feleltethető meg, tehát nekik a továbbiakban erre vonatkozóan kötelezettségük 
nem lesz, illetve arra lesz kötelezettségük, hogy azokat a plusz órákat, amelyek az OKJ-s 
képzéshez szükségesek, elvégezzék. Mivel 2014. január 1-jétől a 12 év alatti gyermekeket 
nevelőszülőkhöz kell elhelyezni, a törvény arra ad lehetőséget, hogy a gyermekek 2014. 
január 1-jétől konkrétan nevelőszülőkhöz tudjanak kerülni, illetve a 0-3 év közötti gyermekek 
kigondozásra kerülnek a gyermekvédelmi szakellátás keretében.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim közül kinek van kérdése, észrevétele? 

Varga László képviselő úr!  

Kérdések, észrevételek, válaszok 

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Én úgy látom, hogy a jelenlegi hivatásos nevelőszülők 
ezzel a juttatással rosszabbul járnak, mint a jelenlegivel. Rosszul látom?  

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): A törvény kimondja, hogy a hivatásos nevelőszülők nem járhatnak 
rosszabbul a jelenlegi helyzetükhöz képest, és 2016-ig érvényben lesz egy átmeneti szabály, 
amelyben ez konkrétan kimondásra is kerül. Meg fogom keresni azt a pontot, amely erről 
rendelkezik. Benne van a jogszabályban, hogy az ellátásuk 2016. december 31-ig akkor sem 
csökkenhet, ha ők a jelenlegi rendszerben kevesebbet kapnának. Ebben az esetben 
automatikusan életbe lép az, hogy nekik legalább a jelenlegi juttatásokat meg kell kapniuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés, észrevétel vagy bármilyen 

megjegyzés? (Nincs jelentkező.) Nincs.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy a bizottság 16 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a törvényjavaslat általános vitára 
való alkalmasságát.  

A bizottság ehhez a törvényjavaslathoz sem állít előadót.  
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Köszönjük szépen helyettes államtitkár asszony segítségét, a napirendi pont 
tárgyalását lezárom.  

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2012. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló (J/10573. szám)   
(Általános vita)   
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2012. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/12813. szám)   
(A Kulturális és sajtóbizottság önálló indítványa)   
(Általános vita) 

6. napirendi pontunk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2012. 
évi tevékenységéről szóló beszámoló. A beszámoló általános vitára való alkalmasságának 
megállapítása a feladatunk. Tisztelettel köszöntöm dr. Auer János médiatanácstag urat, dr. 
Vass Ágnes médiatanácstag asszonyt, dr. Pap Szilvia médiafelügyeleti főosztályvezető 
asszonyt, dr. Andrássy György médiaszolgáltatási főosztályvezető urat és Mádl András 
műsorfigyelő és -elemző főosztályvezető urat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
részéről. Önöké a szó.  

Dr. Auer János médiatanácstag (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) szóbeli 
kiegészítése 

DR. AUER JÁNOS médiatanácstag (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A Médiatanács a médiatörvény 133. §-ában foglalt 
kötelezettségének eleget téve 2013. május 31-ig elkészítette a 2012. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót, amit benyújtott az Országgyűlés Hivatalának. A beszámoló a törvényben előírt 
rendben és fejezetek szerint tartalmazza a 2012. évi tevékenységünket. Amennyire tudtuk, 
igyekeztünk mindenre kiterjedően tájékoztatni az Országgyűlést a Médiatanács 
tevékenységéről.  

Amennyiben bármilyen kérdés felmerül a benyújtott beszámolóval kapcsolatban – 
amit egyébként a Kulturális bizottság már megtárgyalt és általános vitára alkalmasnak talált –, 
készek vagyunk válaszolni a kérdésekre. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, Képviselőtársaim közül kinek van kérdése, észrevétele? 

(Nincs jelentkező.)  

Észrevételek 

A gyűlöletbeszéd szabályozottságáról a bizottság most nem kíván vitát nyitni. Nyilván 
a szabályozás kérdése, hogy hogyan alakult a Médiatanács gyakorlata ebben a kérdésben. De 
még sok minden más is – például a kiskorúak védelme – a szabályozás kérdéskörébe tartozik. 
A jogalkotónak nyilván hasznos tapasztalatokat és útmutatást mutat a beszámolónak ez a 
része. Ezt azért mondtam el, mert e rész miatt tárgyalja a beszámolót az Emberi jogi bizottság.  

Szavazás a beszámoló általános vitára való alkalmasságáról 

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a beszámolót? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság 16 igen szavazattal, egyhangúlag általános vitára alkalmasnak tartja a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2012. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját.  

Kérdezem, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2012. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslathoz, amely a 
Kulturális és sajtóbizottság önálló indítványa, kívánnak-e észrevételt fűzni?  
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DR. AUER JÁNOS médiatanácstag (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): 

Köszönjük szépen, nem.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül kinek van kérdése, észrevétele a határozati 

javaslattal kapcsolatban? (Nincs jelentkező.)  
Ki ért egyet a határozati javaslattal? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 16 

igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a határozati javaslatot.  
Most viszont muszáj előadót állítanunk. Mivel ezt csak a jövő héten tárgyalja a 

parlament és most nincs önként jelentkező, a bizottság előadóját később fogjuk kijelölni.  
A napirendi pont tárgyalását lezárom.  

Egyebek 

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

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

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 22 perc)  

 
 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


