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Napirendi javaslat: 

 

1. - Az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a katolikus egyház 

magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint 

néhány vagyoni természetű kérdésről szóló, 1997. június 20-án aláírt megállapodás 

módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/12975. szám 

- általános vita) 

2. 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 - az emberi jogi, kisebbségi, 

civil- és vallásügyi bizottság által benyújtott módosító javaslatok megvitatása) 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői: 

A bizottság részéről megjelent: 

Elnököl: dr. Nyikos László (Jobbik), a bizottság elnöke 
 

Dr. Puskás Imre (Fidesz), a bizottság alelnöke 

Seszták Oszkár (KDNP), a bizottság alelnöke 

Babák Mihály (Fidesz) 

 Balla György (Fidesz) 

 Dr. Bóka István (Fidesz) 

 Dr. Dancsó József (Fidesz) 

 Ékes József (Fidesz) 

Herman István Ervin (Fidesz) 

Márton Attila (Fidesz) 

 Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) 

 Hoffman Pál (KDNP) 

 Boldvai László (MSZP) 

Dr. Szekeres Imre (MSZP) 

Dr. Veres János (MSZP) 

Z. Kárpát Dániel (Jobbik) 

Vágó Gábor (LMP) 

Pősze Lajos (független) 
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Helyettesítési megbízást adott: 

 

 Babák Mihály (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz), 

 Balázs József (Fidesz) Herman István Ervinnek (Fidesz), 

 Bodó Sándor (Fidesz) dr. Bóka Istvánnak (Fidesz), 

 Font Sándor (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz), 

 Magyar Anna (Fidesz) dr. Dancsó Józsefnek (Fidesz), 

 Márton Attila (Fidesz) Hoffman Pálnak (KDNP), 

 Dr. Nagy István (Fidesz) Balla Györgynek (Fidesz), 

 Dr. Nyitrai Zsolt (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz), 

 Dr. Pósán László (Fidesz) Szólláth Tibor Zoltánnak (Fidesz), 

 Puch László (MSZP) dr. Szekeres Imrének (MSZP): 

 

 

 

 

Meghívottak részéről: 
Hozzászólók: 

 
 Dr. Fedor Tibor, az Emberi Erőforrások Minisztériumának főosztályvezetője 

 Dr. Latorcai Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkára 

 Palotai Kinga, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 32 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm képviselőtársaimat, vendégeinket és a sajtó képviselőit. A bizottság mai ülését 
megnyitom. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, figyelembe 
véve a helyettesítéseket, a jelen nem lévő, helyettesített képviselőtársainkat is. 

A napirend elfogadása 

A kiküldött meghívóhoz két napirend-kiegészítési javaslat érkezett. Puskás Imre 
alelnök úr azt javasolja, hogy a bizottság által korábban benyújtott, T/12792. számú 
törvényjavaslathoz kapcsolódó /63. számú módosító indítványt a bizottság vonja vissza. Tehát 
a bizottság a saját indítványát vonja vissza, ezt javasolja Puskás alelnök úr. 

Megkérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ezzel a napirend-kiegészítéssel egyetért-e. 
Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság többsége egyetért azzal, hogy ennek a javaslatnak a sorsát itt elrendezzük. 

További napirendi-kiegészítési javaslat is érkezett Szekeres Imre képviselő úr részéről, 
aki azt javasolja, hogy a bizottság kérjen tájékoztatást a Magyar Nemzeti Bank elnökétől arról 
az ügyről, ami a Közbeszerzési Értesítőben jelent meg, miszerint a Magyar Nemzeti Bank 
ajánlattételi felhívást tett közzé jelentős összegű kiadásokkal kapcsolatban. Azt indítványozza 
Szekeres képviselő úr, hogy ez ügyben a Nemzeti Bank elnökétől a bizottság kérjen 
tájékoztatást. Ezzel kapcsolatban is állást kell foglalnia a bizottságnak, hogy tudniillik 
egyetért-e a bizottság azzal, hogy a napirendünket ezzel a tájékoztatóval kiegészítsük. A 
tájékoztatásra mód lesz, hiszen jelen van Balog Ádám alelnök úr, akit tisztelettel köszöntök, 
és aki itt, amennyiben a bizottság ezt a kérést teljesíti, tehát napirendre veszi a tájékoztatót, 
meg is tudja tartani ezt a tájékoztatót. 

Kérdezem tehát a bizottság tagjait, ki ért egyet azzal, hogy ezt a tájékoztatást 
meghallgassuk. Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság… (Dr. Veres János: Számolást kérek!) Még egyszer tessék 
föltenni a kezeket! (Szavazás.) Hat igen mellett a bizottság nem tűzi napirendre ezt a kérdést. 
Köszönöm szépen Balog Ádám alelnök úr közreműködését, amit érdemben nem tudtunk 
igénybe venni. Talán majd máskor. Szép napot kívánok. 

Tehát a bizottság ezek után az egyebekkel együtt négy napirendi pontot tárgyalhat. Ezt 
teszem most föl szavazásra. Tehát, aki az általam kiküldött napirendi pontokat, valamint 
Puskás alelnök úr napirendre szavazott javaslatával egyetért, ezt a módosított napirendet 
kézfelemeléssel szíveskedjék támogatni! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság többsége a naprendet elfogadta. (Dr. Veres János: Elnök Úr! Számolást kérek.) 
Számolást kér. Tehát az a kérdés, hogy ezt a napirendet ilyen kiegészítés mellett ki az, aki 
elfogadta. Kérem, még egyszer szíveskedjenek a kezeket fölemelni, és akkor számolunk! 
(Szavazás.) Tizenöt igen mellett a napirendet a bizottság megszavazta. Tessék, Veres 
képviselő úr! 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Egyrészt, elnök úr, a számolás úgy néz ki, hogy igen, 

nem és tartózkodás. Másrészt, amikor elnök úr szavazásra tette fel a napirendet, akkor nem 
volt Babák képviselő úr a teremben, ezért kérem szépen az ő szavazatát nem figyelembe venni 
a szavazás számolásánál. 

 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, én is szeretnék… 
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ELNÖK: Babák képviselő úr szavazatát nem vettem figyelembe, nem ült a helyén. De 
tizenöt igen mellett a bizottság a napirendet elfogadta. Ékes képviselő úr kíván szólni. 

 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Szeretném Veres János képviselő úrnak mondani, hogy ha 

megtetszik nézni a helyettesítést, én addig a pillanatig helyettesítettem Babák Mihályt, amíg 
be nem lépett a terembe. Ott az aláírás. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezt a kis intermezzót átlapozzuk, a bizottság elfogadta a 

korrigált napirendjét. (Jelzésre.) Ki az, aki nem ért egyet a napirend tárgyalásával? Öt. Tehát a 
bizottság többsége elfogadta a napirend tárgyalását. Köszönöm szépen. Most már tényleg a 
végére értünk ennek a procedúrának. Szekeres képviselő úr! 

 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Megvártam a napirend 

megszavazását, mert a Ház szabályai szerint, gondolom, ez az ügyrend érvényes a bizottságra 
is, gondolom. Szeretném tisztázni, hogy a javaslatom a napirend kiegészítéséről nem arra 
vonatkozott, amit elnök úr itt ismertetett. A javaslatom arra vonatkozott, hogy annak a 
hitelprogramnak az ismertetésére és hirdetésére, amelynek gyakorlatilag vége van, mintegy 6 
milliárd forintos büdzsére hirdetett pályázatot a Magyar Nemzeti Bank. Közben egyidejűleg 
mintegy 20 százalékos elbocsátásra készül. Arról szerettem volna tájékoztatást kérni a 
jegybanktól, hogy akkor ezt miért. Azért akarom pontosítani a napirendi kezdeményezést, 
mert nyilvánvalóan a Magyar Nemzeti Bank ilyen mértékű, nagyságrendű kommunikációs 
költségei és átszervezései a bizottságra tartoznak. Eddig minden alkalommal meg is 
szavaztuk, ha ilyen napirend-kiegészítést kért tőlünk a másik oldal, és a jegybank elnöke 
mindig részt is vett. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Ezt az indítványt mindenki megkapta, tehát én 

tudatosan nem ismertettem a tartalmát. Azzal mindenki tisztában van, nemcsak ennek a 
levélnek az ismeretében, hanem a médiumok is megfelelő mennyiségben és minőségben 
kommentálták. Az, hogy képviselő úr indítványának mi a tartalma, mindenki előtt világos 
volt, ezért nem ismételtem meg. Azt gondolom, aki szavazott, ennek tudatában szavazott pro 
és kontra. Köszönöm szépen. Akkor ezt is tisztáztuk. 

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz 
benyújtott bizottsági módosító javaslat visszavonásának kezdeményezése 

Most valóban rátérünk az 1. napirendi pontra, Puskás képviselő úr javaslatára. 
Kérdezem alelnök urat, hogy kívánja-e ezt indokolni. Tessék! 

 
DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem kívánom, tekintettel 

arra, hogy a beadványt ismerik a bizottság tagjai. Csupán arról van szó, hogy közben úgy 
ítéltük meg, hogy erre a módosításra nincs szükség. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben a bizottság úgy dönt, hogy ezt visszavonja, 

akkor ez egy zárószavazás előtti módosító javaslat visszavonását jelenti. Tehát ezek szerint 
nem lenne zárószavazás előtti módosító javaslatról vita. Bár más módosító javaslatok 
természetesen lehetnek. Kinek van ez ügyben észrevétele? Veres képviselő úr! 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Miután bizottsági indítványról van szó, szeretnék 

indoklást kérni Puskás képviselő úrtól, miért gondolja most, hogy vissza kellene vonni azt, 
amit annak idején megszavazott. 
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ELNÖK: Tessék, Puskás képviselő úr! Alelnök úr! 
 
DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Képviselő Úr! Ugyan nem én nyújtottam be, hanem a 

bizottság, ebből következően azt gondolom, nem vagyok előterjesztője ennek az 
indítványnak, amit el kívántam mondani ezzel kapcsolatban, a napirend kiegészítésekor már 
elmondtam a véleményemet. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Jelen van Palotai Kinga főosztályvezető asszony. Kérem, 

segítsen nekünk a szakmai összefüggések tisztázásában. De mielőtt szót adok az NGM 
képviselőjének, Balla képviselő úr kíván szólni. 

 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Csak annyit, hogy láttam én már a történelemben olyan 

pénzügyminisztert is, aki benyújtott kétszer két különböző költségvetést, mind a kettőt 
visszavonta, valamiért meggondolta magát, majd a harmadikat a saját neve alatt nyújtotta be. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor ezek után szót adok a minisztérium képviselőjének, 

Palotai Kinga főosztályvezető asszonynak, szíveskedjék minket itt fölvilágosítani az ügy 
szakmai hátteréről. (Dr. Veres Jánoshoz.) Szót fogok adni, de most hallgassuk meg a tárca 
képviselőjét. Tessék parancsolni! 

 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Üdvözlöm a 

bizottság tagjait. A módosító indítvánnyal kapcsolatban a részletes vizsgálatok azt mutatták, 
hogy ezek alapvetően olyan termékek, amiket elsősorban a kozmetikai iparágban és a 
gyógyszeriparban használnak, illetve bőr- és textilárukhoz hasznosítják. Illetve ezek az 
anyagok csak korlátozott mértékben tartalmaznak ásványolajat. Ami a módosítás eredeti célja 
volt, hogy a visszaéléseket megszüntesse, alapvetően az autóiparban használt kenőolajokkal, 
de azt mutatták a további vizsgálatok, hogy ez a kiegészítés nem szükséges ehhez. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, főosztályvezető asszony. Ez volt tehát a szakmai indok a 

tárca interpretációjában, és akkor Veres képviselő úr kért szót. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! 

Egyrészt az indoklás valószínűleg szakmailag helytálló, valószínűleg az az indítvány nem volt 
helytálló, amit a bizottság megszavazott. Az érvek valószínűleg ezelőtt három héttel is 
helytállóak voltak. Ezért azt gondolom, ismét felhívja a figyelmet arra a mostani történet, 
hogy nem megfelelő a módosító indítvány ilyen módon való kezelése a parlamentben, nem 
megfelelő az előkészítése ezeknek az indítványoknak. Csak megsúgom, hogy lesz még olyan 
termék a most megszavazandó körben, amit szintén ki akarnak majd venni. Valószínűleg nem 
most fogják ezt megtenni, hanem majd egy későbbi indítvánnyal fogják ezt megoldani. 
Ugyanis eleve el volt rontva ez az indítvány. De ezzel nekem nincs különösebb gondom, ez az 
önök felelőssége attól kezdve, amint megszavazzák. Lesz még olyan iparág, amit nagyon 
kellemetlen helyzetbe fog hozni a most megszavazandó javaslat. 

Na most, Balla úr hozzászólásához. Rosszul emlékszik, képviselő úr, mint annyiszor 
máskor is már. Ugyanis két nagy különbség van a valóság és a között, amit ön elmondott. Az 
első. Én nem vontam vissza benyújtott költségvetést. Volt egy éve Magyarországnak, amikor 
a szeptemberben benyújtott költségvetési javaslatot követően, október 7-ével olyan támadás 
indult Magyarország ellen a tőzsdén és másutt, a pénzpiacokon, aminek eredményeképpen át 
kellett értékelni a következő évi lehetőségeit az országnak. Ennek hatására volt egy módosítás 
benyújtva az éppen parlament előtt szabály szerint tárgyalt költségvetéshez, majd, amikor úgy 
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látszott, hogy még rosszabb helyzetben találja Magyarországot ez a szituáció, és leegyeztettük 
hazai üzleti szereplőkkel, az önök pártjával is, el ne felejtse, az önök pártvezetője is ott volt 
azon az egyeztetésen, ami ebben a kérdésben történt a Tudományos Akadémián. Ezt követően 
valóban az én képviselői módosító indítványomként benyújtásra a 2009-es költségvetéshez 
olyan javaslat, amely a házszabályszerűség feltételeinek megfelelően módosította azokat a 
makroszámokat, amelyeket módosítani kellett ahhoz, hogy az akkor reálisnak tűnő 
előirányzatok kerüljenek az Országgyűlés elé a 2009. évi költségvetésnél. 

Tehát, képviselő úr, nem lett visszavonva költségvetés, hanem az érvényes Házszabály 
minden egyes pontjának betartásával lett benyújtva hozzá módosító indítvány. Egyébként 
pedig azt tudom mondani, hogy örülnék annak, ha önök legalább olyan széles körű 
előkészítéssel tennék meg módosításaikat, mint annak idején, abban a kényszerhelyzetben mi 
megtettük ezt a módosítást. Röviden ennyi a reagálásom. Tehát rosszul emlékszik, máskor 
emlékezzen pontosabban vissza az akkor történtekre, és akkor hitelesebb lesz minden 
hozzászólása. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tehát arról kell vitáznunk, ha vita van, hogy 

visszavonja-e ezt az indítványát a költségvetési bizottság azon szakmai érvek ismeretében, 
amiket a főosztályvezető asszony elmondott, illetve ezt a kis eszmecserét figyelembe véve. 
Van-e ehhez észrevétel? (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nincs több észrevétel, ezért szavazás 
következik arról, hogy a bizottság egyetért-e Puskás alelnök úr azon javaslatával, miszerint a 
T/12792/63. számú módosító indítványát visszavonja. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság döntő 
többsége ezzel egyetért. Kérek ellenszavazatot. Ellene ki van? Nincs senki. Tartózkodott? Öt. 

A napirendi pont lezárása 

Köszönjük szépen főosztályvezető asszonynak és munkatársának a részvételét. 

Az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a polgári törvénykönyvről szóló 
törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló 
törvényjavaslathoz benyújtott bizottsági módosító javaslatok megtárgyalása 

Tisztelt Bizottság! Megyünk tovább, a 3. pontban szerzett ügyet vesszük sorra, mert 
képviselője időzavarban lehet, ha nem így teszek. Tehát az egyes civil szervezetekkel 
kapcsolatos törvényeknek a Ptk.-ról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslathoz érkezett módosító javaslatok megvitatásáról van szó, 
mégpedig azokról, amelyek a bizottság hatáskörébe tartoznak. Úgy látom, ez nem sok. 

Itt van mindjárt az 1. ajánlási pontban az emberi jogi bizottság indítványa. Az emberi 
jogi bizottságot képviseli-e valaki? (Nincs jelentkező.) Nem képviseli senki. Ezért kérdezem a 
kormány képviselőjét, Latorcai helyettes államtitkár urat, akit ismét köszöntök körünkben, 
kíván-e ehhez szólni, pontosabban a kormánynak mi a véleménye erről az indítványról. 

 
DR. LATORCAI CSABA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány támogatja az indítványt. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja az indítványt. A bizottságot kérdezem, van-e 

észrevétel, vélemény. (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor szavazás következik. Ki támogatja az 
indítványt? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. A bizottság többsége 
támogatja. 

A 3. ajánlási pontban ugyancsak az emberi jogi bizottság indítványáról államtitkár 
úrnak mi a véleménye? 
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DR. LATORCAI CSABA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A kormány 
támogatja. 

 
ELNÖK: A kormány támogatja ezt is. A bizottság? (Szavazás.) A többség ezt is 

támogatja. 
A 4. ajánlási pontban szintén az emberi jogi bizottság indítványa. Államtitkár úr? 
 
DR. LATORCAI CSABA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság? (Szavazás.) A többség támogatja. 
Az 5. ajánlási pontban Jávor Benedek képviselő úr indítványa. Őt nem látom 

körünkben. Államtitkár úrnak mi a véleménye? 
 
DR. LATORCAI CSABA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság részéről ki támogatja? (Szavazás.) A 

bizottság nem támogatja. 
A 6. ajánlási pontban az emberi jogi bizottság indítványáról a kormány véleménye? 
 
DR. LATORCAI CSABA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság? (Szavazás.) A többség támogatja. 
A 7. ajánlási pontban az emberi jogi bizottság indítványa. Kormány? 
 
DR. LATORCAI CSABA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatjuk az 

indítványt. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság? (Szavazás.) A többség támogatja. 
A 8. ajánlási pontban szintén az emberi jogi bizottság indítványa. A kormány 

vélemény? 
 
DR. LATORCAI CSABA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság? (Szavazás.) A többség támogatja. 
A 9. ajánlási pontban az emberi jogi bizottság indítványa. A kormány véleménye? 
 
DR. LATORCAI CSABA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság? (Szavazás.) A többség támogatja. 
A 12. ajánlási pontban az emberi jogi bizottság indítványa. 
 
DR. LATORCAI CSABA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság? (Szavazás.) A többség támogatja. 
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A napirendi pont lezárása 

Köszönöm szépen. Így ezzel a napirendi ponttal is végeztünk. Köszönjük szépen 
államtitkár úrnak a közreműködését. 

Az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a katolikus egyház 
magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint 
néhány vagyoni természetű kérdésről szóló, 1997. június 20-án aláírt megállapodás 
módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitára 
való alkalmasságának tárgyalása 

Folytatjuk az 1. napirendi pontban jelzett törvényjavaslat tárgyalásával, amelynek 
ügyében nem mi vagyunk az első helyen kijelölt bizottság, de az általános vitára való 
alkalmasságról jó lenne, ha mi is állást foglalnánk, ezért javasoltam ezt a napirendünkre. 
Tehát az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között létrejött megállapodás 
módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szól ez a törvényjavaslat, amit a 
Külügyminisztérium jegyez, de jelentős pénzügyi vonatkozásai vannak, ezért célszerű, ha mi 
bizottságunk is megismeri ezt, és erről véleményt formál. Bocsánat, nem a 
Külügyminisztérium, hanem az Emberi Erőforrások Minisztériuma az első számú 
előterjesztés, vagyis a kormány. 

Üdvözlöm a kormány képviselőjét, és megkérdezem, kíván-e a benyújtott 
törvényjavaslathoz szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Nagyon röviden annyit ismertetnék, hogy miért kerül erre sor. 1997-ben született 
meg a megállapodás a magyar kormány és Apostoli Szentszék között. Ennek a 
megállapodásnak a módosítását az időközben jelentősen megváltozott jogszabályi 
körülmények indokolták. Erre vonatkozóan kétoldalú ad hoc bizottság került felállításra, a 
bizottság megtárgyalta a módosítandókat, erre vonatkozóan javaslatot tett, konszenzus alakult 
ki, és miniszterelnöki felhatalmazás alapján ennek a megállapodásmódosításnak az aláírása 
kormányzati oldalról megtörtént, és természetesen az Apostoli Szentszék oldaláról is, a 
nemzetközi megállapodásokra vonatkozó törvény alapján, különös tekintettel arra, hogy az 
1997-es megállapodás is törvényben került kihirdetésre, a megállapodás módosításának is a 
törvénnyel történő kihirdetése indokolt. Természetesen kérdéseikre készségesen választ adok, 
amennyiben vannak ilyenek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Fedor Tibor főosztályvezető urat hallottuk. Kinek van 

kérdése? (Nincs jelentkező.) Főosztályvezető úr, engedje meg, nekem van egy kérdésem. Ez 
pedig úgy szól, hogy ismernek-e önök olyan nemzetközi gyakorlatot, amely hasonlít ehhez. 
Tehát olyan módon is támogatja a kormány az egyházat, valamelyik felekezetet, hogy az 
adófizetők adója 1 százalékának felajánlásával segíti a hitéleti és az oktatási tevékenységet az 
állam. Tehát az a kérdés, hogy nemzetközi tapasztalataik vannak-e ez ügyben. Tessék! 

 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen, a legpregnánsabb 

vetülete ennek az olasz modell, ahol hasonló módon a személyi jövedelemadó felajánlásával 
lehet támogatni az egyházakat. Ugye, az olasz specifikum figyelembevételével ez 
elsődlegesen a katolikus egyház, de még további néhány elismert egyházat is érint ez. Ha jól 
tudom, ott nem 1 százalék, hanem 0,8 százalék kerül felajánlásra, ugyanakkor,  legalábbis a 
korábbi idők olasz gazdasági teljesítményét figyelembe véve ez bőségesen elegendő az 
egyházak támogatására. A magyar költségvetési sajátosságok figyelembevételével az 1 
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százalék felajánlása volt hagyomány már az 1997-es megállapodás óta. Ennek a különböző 
volumenű kiegészítései meglehetősen hektikusan változtak, ezért történt azt, hogy az Apostoli 
Szentszék küldöttsége végül is azt javasolta, ami a megállapodásba is bekerült, hogy az ilyen 
irányú támogatás stabilizálása érdekében a teljes személyi jövedelemadó 1 százaléka erejéig 
történjen meg az egyházak javára történő felajánlások kiegészítése. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Világos. Kinek van még kérdése? Babák képviselő 

úrnak. 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Kérdésem nincs, hozzászólást szeretnék tenni két 

mondatban. 
 
ELNÖK: Akkor rátérünk a hozzászólásokra. Tessék! 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, nagyon fontos 

dologról van szó a megállapodást illetően. Ugyanis a magyarországi egyházaktól a háborút 
követően elvettek minden vagyont, és üldöztetésben volt részük. Lényegesen rosszabb 
helyzetben vannak, mint Európa más egyházai, így nagyon fontos a megállapodás. Nagyon 
fontosnak ítélem azt, hogy még hosszú időn keresztül be kell hozni 55 évet a magyar 
egyházak stabilitásában. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van még észrevétele, hozzászólása? (Nincs 

jelentkező.) Úgy látom, nincs. Főosztályvezető úr kíván-e reagálni erre a hozzászólásra? 
 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem, köszönöm szépen. 

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Nem kíván reagálni. Akkor szavazás következik. Ki az, aki egyetért a 
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságával? Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság többsége egyetért. Ki az, aki 
nem ért ezzel egyet? Ki tartózkodott? Három. A bizottság egyetértett azzal, hogy ez általános 
vitára kerüljön. 

Azt javaslom, hogy előadót ne állítson a bizottság, hanem írásban tájékoztassuk 
állásfoglalásunkról a parlamentet. Köszönöm szépen. 

Az ülés bezárása 

Az egyebekben szeretném azt bejelenteni minden valószínűség szerint csütörtökön 
kell bizottsági ülést tartanunk a költségvetési törvényhez érkezett kapcsolódó módosító 
javaslatokról. Ezt nagy valószínűséggel mondom, még nem biztos. 

Kinek van még mondanivalója? (Nincs jelentkező.) Úgy látom, senkinek. Akkor 
köszönöm, befejeztük az ülésünket. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 00 perc.) 
 
 
 

 Dr. Nyikos László 
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 a bizottság elnöke 
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