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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 
2011. november 25-én, pénteken, 11 óra 4 perckor  

a Képviselői Irodaház V. emelet 512. számú tanácstermében 
megtartott üléséről 

                                                 
∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 
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Napirendi javaslat 

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:  
Az építőipari kivitelezési tevékenység során megbízásra kerülő tervellenőr 
igénybevételére vonatkozó szabályok módosításáról szóló határozati javaslat (H/4785. 
szám)  
(Kósa Lajos (Fidesz) képviselő önálló indítványa) 

2. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényjavaslat (T/5002. szám)  
(Általános vita) 

3. A nemzetiségek jogairól szóló törvényjavaslat (T/4997. szám)  
(Általános vita) 

4. Egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5001. 
szám)  
(Általános vita) 

5. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/5000. szám)  
(Általános vita) 

6. A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes 
személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvényjavaslat (T/4858. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

7. Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4857. 
szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

8. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök 
felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/4855. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

9. A szakképzésről szóló törvényjavaslat (T/4919. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

10. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló törvényjavaslat (T/4863. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

11. A nemzeti köznevelésről szóló törvényjavaslat (T/4856. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

12. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Dr. Láng Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke 

Habis László (KDNP), a bizottság alelnöke 
Dr. Bóka István (Fidesz) 
Dankó Béla (Fidesz) 
Nagy Csaba (Fidesz) 
Szedlák Attila(Fidesz) 
Tasó László (Fidesz) 
Michl József (KDNP) 
Pál Tibor (MSZP) 
Dr. Tóth József (MSZP) 
Hegedűs Lorántné (Jobbik) 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Apáti István (Jobbik) Hegedűs Lorántnénak (Jobbik)  
Gajda Róbert (Fidesz) Dankó Bélának (Fidesz) 
Gelencsér Attila (Fidesz) Szedlák Attilának (Fidesz) 
Kósa Lajos (Fidesz) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz) 
Pogácsás Tibor (Fidesz) Habis Lászlónak (KDNP) 
Szekó József (Fidesz) dr. Bóka Istvánnak (Fidesz) 
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) Nagy Csabának (Fidesz) 
Dr. Tiba István (Fidesz) Tasó Lászlónak (Fidesz) 
Vigh László (Fidesz) Michl Józsefnek (KDNP) 
Lukács Zoltán (MSZP) dr. Tóth Józsefnek (MSZP) 
Varga Zoltán (MSZP) Pál Tibornak (MSZP) 
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Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Dr. Magyariné dr. Nagy helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
Dr. Kátai Ildikó helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 
Dr. Paulik Antal főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 
Budai Miklós osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 
Asztalosné Zupcsán Erika helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium) 
Dr. Páva Hanna helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 
Odrobina László főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dr. Hoffmann Rózsa államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 

Megjelentek 

Szabó Zsuzsanna osztályvezető (Belügyminisztérium) 
Dr. Székely Ildikó főosztályvezető (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 
Hivatal) 
Farkas Melinda főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dr. Horváth Tamás főosztályvezető (Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi 
Főfelügyelőség) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 4 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok mindenkinek, elkezdenénk a bizottsági munkát. A jelenléti ív tanúsága szerint 9 fő 
személyesen, 8 fő helyettesítéssel van jelen, tehát a bizottság határozatképes, így elkezdhetjük 
a munkát.  

A kiküldött napirendhez a következő javaslatot szeretném tenni, ha ezzel egyetért a 
bizottság: a 6. ponthoz nem érkezett be módosító javaslat, tehát a hitelszerződésekkel 
kapcsolatos napirendi pontot nem kell tárgyalnunk, a hatósági eljárással kapcsolatos 8. pontot 
szintén levesszük, mert ahhoz sem érkezett módosító javaslat, illetve kérte a 
Belügyminisztérium – akivel törekszünk a nagyon jó viszonyra–, hogy a 10. pontot hozzuk 
előre az 1. pont után, hogy a Belügyminisztérium képviselői utána el tudjanak menni, ne 
kelljen végigvárniuk a bizottsági ülést.  

Tehát ezekkel a módosításokkal javasolom elfogadni a napirendet, aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta.  

 

Az építőipari kivitelezési tevékenység során megbízásra kerülő tervellenőr 
igénybevételére vonatkozó szabályok módosításáról szóló határozati javaslat (H/4785. 
szám) (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita) 

Rátérünk az 1. napirendi pontunkra, amely döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba-vételéről, általános vita, az építőipari kivitelezési tevékenység során 
megbízásra kerülő tervellenőr igénybevételére vonatkozó szabályok módosításáról szóló 
H/4785. számú, Kósa Lajos által benyújtott önálló indítvány. Az előterjesztőt nem látom. 
Kérdezem, hogy ezzel a javaslattal kapcsolatban a Belügyminisztériumnak – és köszöntöm 
Magyariné Nagy Edit helyettes államtitkár asszonyt és Szabó Zsuzsannát –, hogy van-e 
hozzáfűznivalója, illetve támogatja-e a javaslatot. Kérem, tegye meg, hogy kifejti nekünk ezt, 
helyettes államtitkár asszony! 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Kormányálláspontot tudok mondani az előterjesztéssel 
kapcsolatban. A kormány jelenlegi formájában és tartalmával nem támogatja a benyújtott 
javaslatot. Ennek indoka, hogy a tervellenőrzés a biztonsági követelmények garantálása 
szempontjából fontos részét képezi a tervezési folyamatnak, és amennyiben ennek nincs meg 
a megfelelő ellenőrzése, akkor ez komoly problémákat okozhat.  

Ugyanakkor a tárca érzékeli a problémát, ezért a Belügyminisztérium az Országos 
Építésügyi Fórum napirendjére tűzte a témakört, és ezzel kapcsolatban egy előterjesztést 
kíván benyújtani 2012 januárjában a kormány elé.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Értem. Tehát a kormány nem támogatja, de kíván tenni az ügyben, ha jól 

értettem. (Dr. Magyariné dr. Nagy Edit: Igen.) Igen, köszönöm. A bizottság tagjaitól 
kérdezem, van-e kérdés, vélemény. (Nincs jelzés.) Nincs. Ki az, aki a bizottság részéről tudja 
támogatni? (Nincs jelzés.) A bizottság egyharmada sem támogatta, tehát nem tartja általános 
vitára alkalmasnak, nem vette tárgysorozatba. 
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A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló törvényjavaslat (T/4863. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó 
módosító javaslatok megvitatása) 

Az eredetileg 10. számú napirendi pont a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról 
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló T/4863. számú törvényjavaslat, a bizottság 
feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása. Az a kérdésem helyettes államtitkár 
asszonyhoz, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot fog mondani a módosítókhoz.  

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Kormányálláspontot tudok mondani.  
 
ELNÖK: Tehát kormányálláspontot fog mondani.  
Az első, a mi a bizottságunk hatáskörébe tartozik, 78. módosító javaslat, Harangozó 

Tamás, Pál Tibor és Varga Zoltán képviselők javaslata, mely összefügg a 82. és 88. ponttal. 
Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság részéről ki támogatja? (Szavazás.) 6 igen szavazat, a bizottság 

egyharmada sem támogatta.  
A 84. pont következik, Gyüre Csaba, Gaudi-Nagy Tamás és Staudt Gábor képviselő 

urak módosító indítványa. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatni tudja. (Szavazás.) 6 igen 

szavazat, a bizottság egyharmada sem támogatta. 
Végezetül a 159. pont alatti indítvány tartozik ránk, ez pedig Szabó Timea és Dorosz 

Dávid képviselő urak módosító indítványa.  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) 6 igen szavazat, a 

bizottság egyharmada sem támogatta. 
Köszönöm szépen a megjelenést, túl vagyunk ezen a napirendi ponton is.  

A közszolgálati tisztviselőkr ől szóló törvényjavaslat (T/5002. szám) (Általános vita) 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló T/5002. számú törvényjavaslat következik, nálam 
a KIM részéről Kátai Ildikó helyettes államtitkár asszonyt jelölték meg. (Jelzésre.) Itt is van, 
szeretettel köszöntöm. Az lenne a kérdésem, hogy az írásbeli előterjesztéshez nagyon röviden 
kíván-e kiegészítést tenni, vagy pedig a felmerülő kérdésekre, észrevételekre válaszol.  

 
DR. KÁTAI ILDIKÓ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Ha nem szükséges, akkor nem kívánom kiegészíteni, szívesen válaszolok a 
kérdésekre.  
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ELNÖK: Nagyon jó, akkor megkérdezem a bizottság tisztelt tagjait, hogy van-e 
kérdés, észrevétel a helyettes államtitkár asszonyhoz.  

(Jelzésre.) Parancsoljon, Tóth képviselő úr! 
 
DR. TÓTH JÓZSEF (MSZP): Kérdezem, hogy az 5003. javaslatot miért nem 

tárgyaljuk ezzel együtt, ez egy elvi kérdés, mert benyújtásra került az 5003-as is.  
A másik ilyen jellegű dolog… 
 
ELNÖK: Bocsánat, képviselő úr, ezt gyorsan meg is válaszolom: azért, mert nem 

lettünk rá kijelölve, hanem az alkotmányügyi bizottság lett kijelölve az 5003. javaslathoz.  
 
DR. TÓTH JÓZSEF (MSZP): De összefügg vele, mert vannak olyanok az 5003-asban, 

ami a bizottságot érinti, de ez az én szubjektív véleményem.  
 
ELNÖK: Ezt esetleg a bizottsági elnöki értekezleten jelezni fogom a házvezetés felé.  
 
DR. TÓTH JÓZSEF (MSZP): A másik ilyen, hogy mit értenek azon, hogy a 

köztisztviselő munkáltatói ellenőrzésének lehetősége technikai eszközeiről tájékoztatni kell. 
Ez, ha jól emlékszem, a 12. § (2) és (3) bekezdésében van.  

A következő ilyen a 74. §-nál, hogy a 30 napos határidőt a kilépő munkatársak 
esetében mi indokolja, hogy akkor számoljunk el a munkatársakkal.  

A teljesítményértékelés gyakoriságának a megjelölése – úgy értelmezem – kimaradt 
ebből, tehát hogy milyen időközönként kell a teljesítményértékelést elvégezni. 

A következő, utolsó ilyen, hogy az illetményrendszer szabályozásán belül az 
illetménykiegészítés, s a többi nem módosul, gyakornokok esetében a garantált minimálbér 
alatt van meghatározva az 1,79 szorzóval számolt gyakornoki bér is. A különbséget ki 
finanszírozza? 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Habis alelnök úré a szó. 

Kérdések és válaszadás 

HABIS LÁSZLÓ (KDNP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az illetményekkel 
kapcsolatban volna kérdésem.  

Ha jól számolom, egy megyei jogú város jegyzője 300 000 forintos illetményben 
részesülne. A kérdésem az, hogy ezután a köztisztviselők anyagi megbecsülése hogyan 
képzelhető el? Vajon mennyit fog keresni egy gazdasági iroda vezetője vagy egy főmérnök, 
aki milliárdos projekteket irányít, vagy egy vezető jogász? Elképzelhető-e, hogy ezek után a 
jól képzett, felkészült emberek megmaradnak a helyükön a közigazgatásban? 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Csatlakozni szeretnék, és kérem az előterjesztőtől, ezt vizsgálják meg, mert 

én is úgy érzem, hogy mondjuk egy milliárdos költségvetésért és a törvényességért felelős 
embernek bruttó 2-300 000 forintot adni, ez azért valóban nem abba az irányba mutat, hogy 
mi egyébként nagyon komoly, becsületes szakembereket szeretnénk ezekbe az állásokba 
felvenni a piacról, tehát nagyon kérem, ezt még vizsgáljuk meg. 

Amennyiben más kérdés nincs, megadom a helyettes államtitkár asszonynak 
válaszadásra a szót. 
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DR. KÁTAI ILDIKÓ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Engedjék meg, hogy általánosságban röviden válaszoljak, és átadjam a szót 
dr. Hazafi Zoltán főosztályvezető úrnak, aki a kodifikáció részleteiről ad további tájékoztatást. 

El szeretném mondani a teljesítményértékeléssel kapcsolatosan elhangzott kérdésekre, 
hogy a jelenlegi jogszabályok alapján ez egy széttagolt rendszer. Ismerünk minősítést, 
teljesítést és munkaértékelést, három különböző fogalmat használnak a jogszabályok. Ezt 
váltja ki a javaslatban egy jelenlegi egységes, modulális teljesítményértékelési rendszer, 
viszont a szabályozása terén több szintű a szabályozás, tehát itt ez a jogszabály, ez a törvény 
csak a fő szabályokat tartalmazza, és kormányzati szinten dolgozzuk majd ki a részletes 
szabályokat, annak érdekében, hogy a teljesítményértékelési rendszer rendszeresebbé, 
egyszerűbbé és áttekinthetőbbé váljon. 

A többi kérdésre Hazafi főosztályvezető úr válaszol. 
 
DR. HAZAFI ZOLTÁN főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az elhangzott kérdések sorrendjében szeretnék 

válaszolni. Az első kérdés a munkáltató ellenőrzési jogával kapcsolatos rendelkezésre 
vonatkozott. Itt arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez a rendelkezés, ez a szabályozás 
tulajdonképpen az általános munkaügyi szabály átvétele, az erre vonatkozó rendelkezések 
egyébként az új munka törvénykönyve szabályai között is megtalálhatók, tulajdonképpen 
ennek az átültetése a közigazgatásba. Ezt tartalmazza a személyhez fűződő jogok védelme 
rendelkezés alatt ez a bekezdés.  

Egyébként ennek az oka vagy ennek az indokoltsága abból a szempontból ítélhető 
meg, hogy vannak bizonyos eszközök, amelyeket munkavégzés céljából a munkáltató a 
tisztviselő, illetőleg a munkáltató rendelkezésére bocsát, de valamilyen módon ellenőriznie 
kell a munkáltatónak, hogy egyrészt valóban arra a célra használja-e fel azokat az eszközöket 
– például az internet, a számítógép használatáról van szó –, másrészt pedig a 
vagyonvédelemhez kapcsolódóan merülhet fel olyan eset, amikor a munkáltatónak a 
munkahely tekintetében van valamiféle ellenőrzési lehetősége, ellenőrzési jogosultsága, 
tulajdonképpen ezt szabályozza ez a rendelkezés. Úgy gondolom, ebből az a lényeg és az a 
fontos, ami arra vonatkozik, hogy ez az ellenőrzés, vagy ennek az ellenőrzésnek a teljesítése 
nem járhat olyan következménnyel, ami a személyhez fűződő jogok védelmének a sérelmét 
okozná, illetőleg a tisztviselő magánélete természetesen ebbe az ellenőrzési körbe nem 
vonható be.  

Természetesen ennek a szabálynak az alkalmazásához kapcsolódóan az adatvédelmi 
követelményeket, az adatvédelmi törvényben meghatározott rendelkezéseket is figyelembe 
kell venni, alkalmazni kell. Úgy gondolom, ezeknek a garanciális szabályoknak a 
kiegészítésével, figyelembevételével megfelelően rendezi a munkáltató, a munkahely, 
illetőleg a köztisztviselő, a tisztviselő a magatartásával összefüggő ellenőrzési tevékenységét 
vagy ellenőrzési hatáskörét. Úgy gondolom, ez mindenképpen a törvény egy garanciális 
rendelkezése.   

Ami a 30 napos határidőt illeti, itt valóban van egy változás a korábbi vagy a jelenleg 
hatályos szabályhoz képest, egy tágabb határidőt határoz meg a munkáltató számára a 
megfelelő iratok elkészítésére. Ez a törvényi rendelkezés tulajdonképpen a jelenlegi 
gyakorlatot képezi le. A jelenlegi feltételek között a munkáltatók csak igen nehezen tudták 
betartani az idevonatkozó eljárási határidőt. Most tulajdonképpen ehhez a gyakorlathoz 
igazodik a szabályozás, mintegy 15 nappal meghosszabbítva az eddigi határidőt. 

Ami a díjazásra vonatkozik, tehát illetménykiegészítés, a gyakornok, a megyei jogú 
város jegyzőjének az illetménye, ehhez szeretnék néhány gondolatot hozzáfűzni. Ami a 
gyakornokok díjazását illeti, kétségkívül vannak olyan fizetési fokozatok, amelyek 
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szorzószáma a jelenlegi, illetve a tervezett garantált bérminimum összege alatti értéket vagy 
mértéket érnek el, de természetesen nem azt jelenti, hogy a garantált bérminimum alatti 
alapilletményre lennének jogosultak. Az általános szabályok figyelembevételével, a garantált 
bérminimumra vonatkozó szabályok figyelembevételével a különbözetet természetesen az 
érintett tisztviselőknek meg kell kapniuk.  

Ami pedig a jegyzők illetményére vonatkozó kérdést, illetve észrevételt illeti, 
tulajdonképpen a mostani törvényi rendelkezések a korábbi szabályokat veszik át, tehát 
figyelembe véve a jelenlegi költségvetési finanszírozási feltételeket, a mostani kondíciók 
alkalmazásával a mostani illetmények, szorzószámok nem változnak, tehát az új törvény is 
ezeket az illetménymértékeket veszi át. Úgy gondolom, ez igazodik a jelenlegi realitásokhoz 
is. 

Nagyon röviden ennyit szerettem volna elmondani a felvetődő kérdésekre és 
észrevételekre. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Úgy gondolom, főosztályvezető úr, még fogunk vitatkozni a realitásokról. 
Ha nincs egyéb észrevétel, hozzászólás, akkor meg szeretném kérdezni, a bizottság 

részéről ki az, aki általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot. (Szavazás.) 15 igen 
szavazat. Ki nem tartja alkalmasnak? (Szavazás.) 6 nem szavazat. A bizottság a 
törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta.  

Menjünk tovább, nagyon szépen köszönöm a részvételüket.  

A nemzetiségek jogairól szóló törvényjavaslat (T/4997. szám) (Általános vita) 

A nemzetiségek jogairól szóló T/4997. számú törvényjavaslat általános vitája 
következik. Nálam Latorcai Csaba államtitkár úr van felírva, de ezek szerint nem ért rá… 
(Jelzésre.) vagy nem ért ide. Akkor elkezdjük a vitát, és majd bemutatkoznak az urak a 
jegyzőkönyv kedvéért.  

Kérdezem, kívánnak-e valamit hozzáfűzni a szöveges részhez, vagy majd a 
kérdésekre, hozzászólásokra válaszolnak.  

Dr. Paulik Antal f őosztályvezető-helyettes (KIM) szóbeli kiegészítése 

DR. PAULIK ANTAL f őosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, 
Paulik Antal főosztályvezető-helyettes vagyok, és kollégám Budai Miklós osztályvezető, a 
KIM nemzetiségi főosztályáról érkeztünk. Az önök előtt fekvő javaslatot szerintem annyiban 
érdemes kiegészíteni, amennyiben a bizottság szakmai profilja indokolja. Értelemszerűen ez a 
tervezet alaposan és részletesen magában foglalja a nemzetiségi önkormányzatok 
választásának anyagi jogi szabályait, illetve működésének pontosítását, valamint a 
gazdálkodásának új elemeit. 

Azt talán érdemes megemlíteni, hogy a nemzetiségi önkormányzatoknál, illetve a 
nemzetiségi területen általánosságban az elmúlt évek során több olyan információ kapott 
viszonylag nagy visszhangot a sajtóban, illetve mindenféle területeken, amelyek kapcsán 
kénytelenek voltunk hozzányúlni az eddigi szabályozáshoz. Viszont kiemelném, hogy 
alapvetően nem minden eleme vadonatúj az új szabályozásnak, és azt is kiemelném, hogy 
folyamatosan egyeztetés alatt állt a tervezett anyag az országos kisebbségi 
önkormányzatokkal, amelyek megtették a véleményüket, illetve jórészt támogatták azokat a 
felvetéseket, amelyeket új elemként meg szeretnénk jeleníteni ebben a törvényben. Úgy 
gondolom, ennek a viszonylag részletes és folyamatos egyeztetésnek az lett az eredménye, 
hogy egy, a korábbi szabályozásnál összefogottabb, áttekinthetőbb, jobban strukturált és 
minden szempontból előremutatóbb változat került önök elé.  



- 11 - 

Ha kérdések lesznek, természetesen szívesen válaszolunk azokra.  
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. A bizottság tagjait kérdezem, hogy kérdés, 

észrevétel van-e az előterjesztőhöz. (Jelzésre.) Pál Tibor képviselő úr, parancsoljon! 

Kérdések, észrevételek 

PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Azt gondolom, maga a törvényjavaslat 
nagyon fontos, mégis érdekes, hogy elég hosszú ideig tartott az előkészítés, de valójában az 
egyeztetés elég rövid volt. Mi ennek az indoka, hogy az ilyen rövid idő állt rendelkezésre az 
egyeztetésre az érintetteknek, az ombudsmantól kezdve a nemzetiségi érdekképviseleteknek?  

Azt gondoltam, hogy lesz egy kis felvezető, mert azért engem érdekelne például az 
iskolák finanszírozásának a kérdése, ezzel foglalkozik a javaslat. Kérem, hogy ha lehetne, 
akkor térjen már ki, mert itt egy párhuzamot húz az egyházi iskolák és a nemzetiségi iskolák 
finanszírozása között. Ha ezt kibontaná, hogy mi az, amit ma az egyházi iskolák kapnak, és 
akkor mire számíthatnak a nemzetiségi iskolák, az szerintem jó dolog lenne, már csak azért is, 
mert önkormányzati bizottságként láthatnánk, hogy egyébként az önkormányzati iskolák, ha 
visszaigényeljük – ha nem, ez most másik kérdés –, akkor érdemes volna végiggondolni a 
finanszírozás kérdését, hogy az állami iskolák majdan megkapják-e ezt a bizonyos 
finanszírozást.  

Ha jól láttam, akkor a népszámlálás adatai is belekerültek a törvénybe. Annak a 
figyelembevétele hogyan történik? Ha erről kicsit bővebben szólna, akkor szerintem jobban 
átlátható lenne a törvény, és összességében ezek azok a kérdések, amelyek a bizottsághoz 
tartoznak.  

Még egy van, ez pedig a média kérdése. Örömmel láttam, hogy van egy ilyen fejezet a 
törvényben, ha jól emlékszem, a korábbiban ilyen nem volt, tehát ez egy új fejezete a 
törvénynek. Azt szívesen meghallgatnám, hogyan képzelik, hogyan gondolják ezt mondjuk 
egy városban, egy kistelepülésen vagy éppen országosan, mi erről az elképzelésük, mert az, 
hogy itt le van írva egy paragrafusban, ez jó, ez előremutató lehet, de azért kérdés, hogy 
ennek a megvalósulása hogyan fog történni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Úgy látom, nincs egyéb hozzászólás a bizottság részéről, 

úgyhogy kérem, válaszoljon.  

Válaszadás 

DR. PAULIK ANTAL f őosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Köszönöm szépen a kérdéseket. Kezdeném az elejéről, hogy az egyeztetés 
miért volt ilyen rövid. Most nem tudom, miért rövid, mert az országos kisebbségi 
önkormányzatokkal tavaly augusztusban kezdtük az egyeztetést egyáltalán a törvény 
koncepciójának a kialakításában, ezt követően négy alkalommal volt személyes egyeztetés 
velük, és folyamatosan küldözgettük nekik a részanyagokat, és ők erre véleményeket küldtek, 
illetve kezdeményezésekkel éltek. Tehát igen aktívan bekapcsolódtak ebbe az előkészítési 
szakaszba. Tegnapelőtt tárgyalta az emberi jogi bizottság ugyanezt az előterjesztést, ott jelen 
volt egyébként az országos német önkormányzat elnöke, aki nem cáfolta ezt a folyamatos 
egyeztetést, és lényegében elismerte, hogy az egyeztetési folyamat gyakorlatilag minden 
részletre kiterjedt, ami ebben a törvényben megjelenik. 

Az iskolák finanszírozásának kérdése, az egyházi, illetve nemzetiségi párhuzam. Ez 
ma is élő gyakorlat, tehát az egyház által működtetett iskolák, illetve az országos nemzetiségi 
önkormányzatok által átvett iskolák finanszírozása párhuzamos. Magyarán minden 
magyarországi iskola kap alapnormatívát a működéséhez, ezt ezek között természetesen az 
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egyházi és nemzetiségi iskolák is megkapják. Ezen felül van egy kiegészítő nemzetiségi 
normatíva, amelyet megkapnak az állami keretben működő nemzetiségi iskolák, és ezt 
megkapják az országos önkormányzatok által működtetett intézmények is, és ezen felül van 
az a bizonyos kiegészítő normatíva, amely az intézményfenntartó nemzetiségi 
önkormányzatot illeti meg, hasonlóan az egyházi normatívához, ez nagyjából 220 ezer forint. 
Ez a finanszírozásnak azt a részét váltja ki, amit egy települési önkormányzat saját bevételből 
meg tud teremteni. Ezt, mivel az országos nemzetiségi önkormányzatok nem tudnak bevételt 
termelni, hiszen nincs adókivetési vagy semmiféle hasonló joguk, tehát ezt a részt, amit a 
települési önkormányzatok jelen pillanatban, a mostani rendszerben elvben hozzátesznek az 
iskola működtetéséhez, ennek a kiváltására jött létre annak idején először az egyházi 
normatíva, majd ezt követően néhány évvel később sikerült a nemzetiségi országos 
önkormányzatok által működtetett intézményekre is kiterjeszteni. Tehát ez a finanszírozás 
jelenlegi helyzete, és vélhetőleg hasonló lesz – természetesen hozzáigazítva a 
feladatfinanszírozáshoz – a jövőben is. Abban, hogy ez aztán az állami iskolák tekintetében 
hogyan fog működni, nem szeretnék találgatni, mert nem igazán van rálátásom a mostani 
folyamatokra.  

A népszámlálás adatainak a figyelembevétele elsődlegesen a választások kapcsán 
merült fel, hogy a korábbi időszakban tapasztalt visszaélések általában olyan jellegűek voltak, 
hogy olyan településeken alakultak meg kisebbségi önkormányzatok, ahol korábban a 
népszámlálás szerint nem létezett az adott kisebbséghez tartozó ember, nem volt 
nyilvántartva. Ezt erősen támadta korábban a kisebbségi jogokért felelős ombudsman is, hogy 
a települési kisebbségi önkormányzatoknak körülbelül 8-10 százaléka olyan településen 
alakult, ahol vagy nem volt egyáltalán ahhoz a nemzetiséghez tartozó lakos a korábbi 
népszámlálás szerint, vagy egy-két-három ember jelezte, hogy valamelyik kisebbséghez 
tartozik. A mostani tervezet szerint ez úgy alakulnak, hogy a mostani népszámlálás adatait a 
következő választások előtt oly módon vennénk figyelembe, hogy csak ott kerülhet kiírásra 
nemzetiségi önkormányzati választás, ahol legalább 30 ember vallotta magát az adott 
kisebbséghez tartozónak, illetve a népszámlálás második nemzetiségi kérdésére válaszolva 
másodlagos kötődést jelez valamely nemzetiséghez. Tehát ez magának a kiírásnak a feltétele 
lesz, ez van a tervezetben. 

A médiafejezet lényegében így, önálló fejezetként valóban nem szerepelt a korábbi 
szabályozásban, de a médiával kapcsolatos jogok azért benne voltak. Tehát ez a mostani 
médiafejezet elismerve a terület jelenlegi kisebbségi, nemzetiségi közéletben betöltött 
szerepét, egy önálló fejezetben kívántuk rendezni mindazon médiajogosultságokat, amelyeket 
egyébként már a médiaszabályozás is tartalmaz. Tehát röviden összefoglalva, az anyanyelvű 
tájékozódás, tájékoztatás jogát tartalmazza. Települési szinteken ez azt jelenti, hogy korábban 
terveztünk egy szintén népszámlálási adathoz kötést, ezt végül is nem fogadta el az egyeztetés 
során több szereplő. Ezért most az „indokolt esetben” kerül bele a törvénybe, ami azt jelenti, 
hogy a települési önkormányzat kezdeményezésére a helyben működő médiumoknak, tehát 
kábeltévéknek, helyi városi műsoroknak, programoknak adott esetben biztosítaniuk kell a 
nemzetiségi nyelvű adásokat is. Azt, hogy mi az indokolt, majd eldönti a települési 
önkormányzat, de ez ellen a döntés ellen bírósághoz lehet fordulni, tehát ez egyfajta garancia 
arra, hogy azért ezek a médiajogok nyilvánvalóan érvényesülni tudjanak.  

Azt egyébként szintén hozzá szeretném tenni, hogy olyan településeken, ahol saját, 
önálló, saját nyomtatott médium vagy kábeltévé szolgáltatás van, ott igazából kiemelkedő 
problémákkal nem találkoztunk. Szinte valamennyi településen, ahonnan ilyen információkat 
kaptunk, korábban működött egy ilyen médium munkacsoportunk, amelyik ezt vizsgálta, és 
szinte mindenütt működött az az együttműködés, amely keretében a nemzetiségi nyelvű 
programok is belekerültek az elektronikus médiumokba, illetve a nyomtatott sajtóban is egy 
vagy két oldalon megjelentek a nemzetiségi nyelvű írások. 
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Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, nagyon részletes, kimerítő válasz volt.  
Megkérem a bizottság tagjait, aki a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak 

tartja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 18 igen szavazattal alkalmasnak tartottuk. A 
többiek részéről tartózkodás vagy szavazat volt-e? (Jelzésre:) Nem volt. 

Köszönöm szépen. 

Egyes törvények alaptörvénnyel összefüggő módosításairól szóló törvényjavaslat 
(T/5001. szám.) (Általános vita)  

Üdvözlöm Gáva Krisztián helyettes államtitkár urat. Kívánnak szóban néhány 
mondatot hozzáfűzni? (Igen jelzés.) Megadom a szót, parancsoljon! 

Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) tájékoztatója 

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Röviden. Az előttünk fekvő T/5001. számú törvényjavaslat célja az 
alaptörvénnyel kapcsolatos törvénymódosítások végigvezetése. Az alaptörvény 
zárórendelkezései között szerepel az a rendelkezés, amely szerint a kormánynak az 
alaptörvény végrehajtásával kapcsolatos törvényjavaslatot elő kell készítenie, az 
Országgyűléshez kell beterjesztenie. Ennek a követelménynek kíván megfelelni ez a 
törvényjavaslat is, hiszen sok más olyan törvény is van, ahol a kormány ezt már részben 
megtette, részben most van folyamatban, ezek sarkalatos törvények vagy egyéb törvények, 
amelyek tekintetében az alaptörvénynek való megfelelést is biztosítják ezek a javaslatok. 

Ez az előterjesztés 219 törvény módosítását tartalmazza, amelyek jobbára, 
90 százalékban technikai jellegű módosítások. Ezeket nyilvánvalóan minden egyes törvény 
tekintetében jobb lett volna önálló törvényjavaslatként benyújtani, ezért ezeket 
egységcsomagba foglaltuk. 

Egy megjegyzést még tennék. Nem összetévesztendő ez a törvénycsomag az 
alaptörvény zárórendelkezéseiből fakadó jogalkotási kötelezettséggel, mégpedig az 
alaptörvényhez kapcsolódó átmeneti rendelkezések megalkotásával. Az átmeneti 
rendelkezések, mivel azok az alaptörvényben nem szerepelnek, ezért önálló jogi normában 
kerülnek majd elfogadásra, amit egyébként Harrach és Lázár képviselő urak nyújtottak be az 
Országgyűléshez. Az előttünk fekvő törvényjavaslat tehát csak és kizárólag az alaptörvénnyel 
kapcsolatos, jobbára technikai jellegű módosításokat tartalmaz. 

Kérem a bizottságot, a törvényjavaslatot tartsa általános vitára alkalmasnak, és 
amennyiben a részleteket illetően kérdéseik vannak, azokra természetesen szívesen 
válaszolok. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Én is Köszönöm szépen. A bizottság tagjainak észrevételei, kérdései ezzel 

kapcsolatban vannak-e? Tóth képviselő úré a szó. 

Kérdések és válaszadás 

DR. TÓTH JÓZSEF (MSZP): Egy kérdésem van. Jól értelmezem-e, hogy a 
gyülekezési jogról szóló törvényt hatályon kívül helyezi ez a törvényjavaslat? 

Egy megjegyzésem is van. A 274. §-ban a még hatályba sem lépett adatvédelmi 
törvényhez is hozzányúlnak. 



- 14 - 

 
ELNÖK: Parancsoljon!  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A gyülekezési törvényt nem helyezi hatályon kívül a törvényjavaslat. A 
gyülekezési jog 1. §-át helyezi hatályon kívül, ennek viszont kizárólag az az indoka, hogy az 
alaptörvényben szerepel az a mondat, amely most a gyülekezési törvény 1. §-ában szerepel,  s 
az egy következetes gyakorlat, hogy az alaptörvényben lévő rendelkezéseket nem ismételjük a 
törvényekben, hiszen azok akkor megkérdőjeleznék vagy relativiziálnák az alaptörvény 
rendelkezéseit. 

A képviselő úr másik kérdése az információs szabadságról szóló törvény 
módosításáról szól. Ez egy technikai jellegű módosítás, és az egy megszokott gyakorlat, a 
jogalkotási törvény erre lehetőséget biztosít, hogy a még hatályba nem lépett, de már 
kihirdetett törvényt módosítsa az Országgyűlés. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, ki tartja általános vitára 
alkalmasnak a törvényjavaslatot. Aki általános vitára alkalmasnak tartja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 igen szavazat. Ki nem tartja alkalmasnak? 4 nem 
szavazat. Ki tartózkodik? 2 tartózkodó szavazat. A bizottság a törvényjavaslatot általános 
vitára alkalmasnak tartotta. Köszönöm szépen. 

Köszönöm a helyettes államtitkár úr részvételét.  

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5000. szám.) (Általános vita.) 

Az 5. számú napirendi pontunk a T/5000. számot viseli, a megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásáról szóló és egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat. A sillabuszomban az van, hogy Asztalosné Zupcsán Erika helyettes 
államtitkár asszony van itt a Nemzeti Erőforrás Minisztériumból. Üdvözlöm a helyettes 
államtitkár asszonyt. 

Meg szeretném kérdezni, hogy van-e az előttünk fekvő törvényjavaslathoz szóban 
kiegészítendője, vagy pedig egyből a kérdések, észrevételekre kíván válaszolni? 

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium): Miután mindenki ismeri az anyagot, szívesen várjuk a kérdéseket, és 
válaszolunk rá. Tekintettel arra, hogy több területet érint az anyag, ezért kollégáim segítségét 
fogom kérni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Én is köszönöm. Megkérem a bizottság tagjait, hogy kérdéseiket, 

észrevételeiket tegyék meg.  
Pál Tibor képviselő úré a szó. 

Kérdések, észrevételek 

PÁL TIBOR (MSZP): Azt szeretném megkérdezni, hogy hány rokkantsági ügy van 
ma folyamatban, akiknél ez elindult, de nincs még határozat, és valamilyen szakaszban 
vannak. Ezt szeretném tudni. 

 
ELNÖK: Ezt hogyan érti, képviselő úr? 
 



- 15 - 

PÁL TIBOR (MSZP): Ezt úgy értem, hogy amikor már elindult a rokkantsági ügy, de 
nincs még határozat. 

 
ELNÖK: Tóth képviselő úré a szó. 
 
DR. TÓTH JÓZSEF (MSZP): Két kérdésem van. Az első úgy szól, hogy van-e 

háttérszámítás arra vonatkozóan, hogy a lakásfenntartási támogatás átalakítása milyen 
nagyságrendű megtakarítást, pénzkivonást jelent ez ügyletben? Jelzem azt, hogy a javaslat 
úgy szól, hogy jegyzői hatáskör lesz az ügylet, és 2012. március hónaptól nem is folyósíthat 
ilyen értelemben az önkormányzat, nem állapíthat meg, és az általam vezetett településen ez 
mintegy 4500-5000 családot jelent egyébként. 

A másik kérdésem. Jól értem-e azt, hogy nem kell utcai szociális munkát végeznie 
ennek a törvénynek a hatályba lépésével a települési önkormányzatnak?  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a lehetőséget a válaszadásra a minisztérium 

képviselőinek. 

Válaszadás 

ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium): A folyamatban lévő ügyekről az NRSZH-nak van nyilvántartása, amennyiben 
a beérkezett kérelmeket nyilván tudja tartani, illetve a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak, 
ahová benyújtják a kérelmet. Azt nem tudjuk megmondani, hogy pontosan hány beérkezett, 
illetve lezárt kérelem van, ezt nem tudjuk megmondani, hiszen ez naponta változik, így 
ilyenfajta nyilvántartást nem vezetünk. 

A második kérdésre a válasz: forráskivonást nem jelent maga a módosítás a 
lakásfenntartási támogatások esetében. 

A harmadik kérdésre pedig a válasz az, hogy itt egy pontosítás következik be, tehát 
amit a képviselő úr kérdezett, természetesen nem kényszerítünk senkit munkavégzésre.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e egyéb észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. 
Elfelejtettem jelezni, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium Farkas Melinda főosztályvezető-
helyettessel képviselteti magát.  

Kérdezem a bizottságot, hogy általános vitára alkalmasnak találja-e a 
törvényjavaslatot. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 14 igen szavazat. Ki 
nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem szavazat.  

Nagyon szépen köszönöm a részvételüket.  
Áttérünk az eredeti 7. napirendi pontra, az egyes egészségügyi tárgyú törvények 

módosításáról szóló T/4857. számú törvényjavaslatra, a bizottság feladatkörébe tartozó 
kapcsolódó módosító javaslatok megvitatására. A Nemzeti Erőforrás Minisztériumból Páva 
Hanna helyettes államtitkár van nálam jelezve, itt van-e? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs itt, 
nem tárgyaljuk, megyünk tovább. (Vásárhelyi Pál: Még nem érkezett meg, úton van, de a 
szakképzéshez itt vannak.) Rendben, akkor 7. napirendi pontot levettem, mert nem jött el 
senki a minisztérium részéről, tehát nem tárgyaljuk ma a 7. napirendi pontot.  

A szakképzésről szóló törvényjavaslat (T/4919. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó 
módosító javaslatok megvitatása) 

Áttérünk a 9. napirendi pontra, a szakképzésről szóló T/4949. számú törvényjavaslatra, 
a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatására. A Nemzetgazdasági 
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Minisztériumból Odrobina László főosztályvezető úr van itt? (Jelzésre.) Igen, akkor azt 
kérdezem a főosztályvezető úrtól, hogy tárca- vagy kormányálláspontot fog mondani a 
módosító javaslatokhoz.  

 
ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Tárcaálláspontot tudok mondani.  
 
ELNÖK: Rendben, akkor vágjunk bele. A 11. pontban Kőszegi Zoltán módosító 

indítványa szerepel, mely összefügg a 12. és a 13. ponttal. Tudja-e támogatni?  
 
ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen szavazat, a 

bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 15. pontban Pokorni Zoltán és Révész Máriusz módosító javaslata következik.  
 
ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Nem támogatják. A bizottságot kérdezem, ki tudja támogatni? (Szavazás.) 

6 igen szavazat, a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 16. pontban Kósa Lajos módosító javaslata következik.  
 
ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem, ki tudja támogatni? (Nincs jelzés.) A bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 31. pontban Cseresnyés Péter módosító indítványa szerepel.  
 
ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Ki tudja támogatni a bizottság részéről? (Szavazás.) 8 igen szavazat, a 

bizottság egyharmada támogatja. 
A 62. pontban Sós Tamás, Kiss Péter módosító indítványa következik.  
 
ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Ki az, aki tudja támogatni? (Szavazás.) 4 igen szavazat, a bizottság 

egyharmada sem támogatta. 
A 97. pontban Kaufer Virág és Osztolykán Ágnes módosító javaslata következik.  
 
ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Ki tudja támogatni? (Szavazás.) 4 igen szavazat, a bizottság egyharmada sem 

támogatta.  



- 17 - 

A 98. pontban Kara Ákos képviselő úr módosító javaslata következik.  
 
ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ebben a 

formában nem támogatjuk, de kapcsolódó módosítóval igen.  
 
ELNÖK: Jó, akkor így, ebben a formában ki tudja támogatni? (Nincs jelzés.) A 

bizottság egyharmada sem támogatta.  
Köszönjük szépen, vége ennek a napirendi pontnak. (Michl József jelez.) Parancsoljon, 

képviselő úr! 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Elnézést kérek, szeretném kérni, hogy a 18. pontról 

döntsön a mi bizottságunk is. Az én módosító indítványom arról szól, hogy a művészeti 
területhez tartozó szakképzés a NEFMI-hez tartozzon a jövőben. Azt gondolom, az 
önkormányzatok által működtetett művészeti iskolák, művészeti szakképző iskolák 
tekintetében jó lenne, ha mi is döntenénk erről.  

 
ELNÖK: A képviselő úr kérése számomra parancs. Tehát megkérdezem a 18. pont 

alatt szereplő, Michl József és Rónaszékiné Keresztes Monika módosító javaslatát az 
előterjesztő támogatja-e.  

 
ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjait kérdezem, ki tudja támogatni? (Szavazás.) 18 igen 

szavazattal támogatta a bizottságunk.  
Köszönöm szépen a részvételt.  

A nemzeti köznevelésről szóló törvényjavaslat (T/4856. szám) (A bizottság feladatkörébe 
tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

A 11. napirendi pont következik, a nemzeti köznevelésről szóló T/4856. számú 
törvényjavaslat, de előtte kérek pár perc szünetet a tisztelt bizottság tagjaitól. (Rövid szünet.) 

Folytatjuk az ülést a nemzeti köznevelésről szóló T/4856. számú törvényjavaslattal, 
illetve a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatásával. Nagy tisztelettel 
köszöntöm a minisztérium részéről dr. Hoffmann Rózsa államtitkár asszonyt. Államtitkár 
asszony, tárca- vagy kormányjavaslatot fog mondani? 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Legszívesebben tárcaálláspontot. 
 
ELNÖK: Tehát tárcaálláspontot. Akkor kezdjük a módosítókkal. 
A 6. számú javaslatról, Zakó László módosító indítványáról mi a tárca álláspontja? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatni 

tudja? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 14-es 19. pontja tartozik a bizottságunkra, amely a 32. § (2) bekezdését módosítaná. 

Ezzel kapcsolatban mi a tárca álláspontja? 
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DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 
Támogathatjuk, de miután ez egy alpont, egy nagy csomag alpontja, ezt külön be kell 
nyújtani. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Azt mondja a jobb kezem, hogy az ajánlásban szét lett szedve. Ha 

szét van szedve, akkor így, külön támogatja a tárca ezt a pontot. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Azzal a 

kiegészítéssel, hogyha egy külön kapcsolódó vagy egyéb módosítóban megjelenik, ezt a 
19. alpontot támogatni tudjuk. 

 
ELNÖK: A bizottság ezt támogatja-e? (Szavazás.) A bizottság 14 igen szavazattal 

támogatja. 
A következő a 15. számú, Kovács Péter módosító javaslata. A tárca támogatja-e? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

tudjuk támogatni. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatni 

tudja? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 16. számú szintén Kovács Péter. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottságból ki az, aki támogatni tudja? 

(Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
A 25. számú Turi-Kovács Béla módosítója. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Úgy 

értesültünk róla, hogy visszavonja, egyébként ilyen formában nem tudjuk támogatni. Ha ez 
még nem történt meg, akkor ezt szóbeli bejelentésnek vesszük. 

 
ELNÖK: A bizottságból ki az, aki támogatni tudja? (Szavazás.) A bizottság 

egyharmada sem támogatja. 
A 26. számú módosító javaslatot Michl József jegyzi.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen, 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. A bizottságból ki az, aki támogatni tudja? (Szavazás.) A 

bizottság 14 igen szavazattal támogatja. 
A 27. számú módosító javaslat szintén Michl Józsefé. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. A bizottságból ki az, aki támogatni tudja? (Szavazás.) A 

bizottság 14 igen szavazattal támogatja. 
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A 35. számú módosító javaslat szintén Michl József nevéhez fűződik. A tárca 
álláspontja? 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen, 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. A bizottságból ki az, aki támogatni tudja? (Szavazás.) A 

bizottság 14 igen szavazattal támogatja. 
A 44. számú Dúró Dóra, Farkas Gergely, Balczó Zoltán módosító javaslata. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. Itt más megoldást fogunk javasolni. Ebben a formában nem tudjuk támogatni. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottságból ki az, aki támogatni tudja? (Szavazás.) A 

bizottság egyharmada sem támogatja. 
Az 54. számú módosító javaslatot Dúró Dóra, Farkas Gergely, Balczó Zoltán 

nyújtották be. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottságból ki az, aki támogatni tudja? (Szavazás.) A bizottság 

egyharmada sem támogatja. 
A 68. számú következik, Kara Ákos módosító javaslata. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottságból ki az, aki támogatni tudja? (Szavazás.) A bizottság 

egyharmada sem támogatja. 
A 69. számú módosító javaslatot szintén Kara Ákos nyújtotta be. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottságból ki az, aki támogatni tudja? (Szavazás.) A bizottság 

egyharmada sem támogatja. 
A 81. számú, Révész Máriusz módosító javaslata következik. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottságból ki az, aki támogatni tudja? (Szavazás.) A bizottság 

egyharmada sem támogatja. 
A 93. számú módosító javaslatot Baracska József, Ficsor Ádám, Gyurcsány Ferenc és 

a többiek nyújtották be. A tárca álláspontja? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
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ELNÖK: A bizottságból ki az, aki támogatni tudja? (Szavazás.) A bizottság 
egyharmada sem támogatja. 

A következő a 94. számú módosító indítvány. Ezzel kapcsolatban kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ez a 

javaslat szó szerint, betűtípus szerint, indokolását tekintve is megegyezik a 325. sorszámú 
javaslattal, amelyet több fideszes képviselő jelez. Nem tudom, ilyenkor mi a helyes válasz, 
miután szó szerint ugyanarról van szó, mind a kettő támogatható, de inkább a 325. számút 
szeretnénk támogatni. 

 
ELNÖK: Akkor a bizottság tagjai közül ki az, aki a 94. számú módosító indítványt 

támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 103. számú módosító indítvány szintén Baracska József és társai módosító javaslata. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottságból ki az, aki támogatni tudja? (Szavazás.) A bizottság 

egyharmada sem támogatja. 
A 109. számú módosító javaslatot kérdezem, ez szintén Baracska József és társai 

módosító javaslata. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottságból ki az, aki támogatni tudja? (Szavazás.) A bizottság 

egyharmada sem támogatja. 
A bizottságból ki az, aki támogatni tudja? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem 

támogatja. 
A 114. számú módosító javaslat szintén Baracska József és társai indítványa. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottságból ki az, aki támogatni tudja? (Szavazás.) A bizottság 

egyharmada sem támogatja. 
A 118. számú módosító javaslatot kérdezem. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottságból ki az, aki támogatni tudja? (Szavazás.) A bizottság 

egyharmada sem támogatja. 
A 130. szintén szét lett szedve az ajánlásban, a 17. pontja tartozik hozzánk. Ezzel 

kapcsolatban kérdezem az államtitkár asszonytól a tárca álláspontját. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Sajnos, 

nem. 
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ELNÖK: A sajnos nem egy új kategória. A bizottságból ki az, aki támogatni tudja? 
(Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatja. 

Osztolykán Ágnes módosító javaslata következik a 141. pontban.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen, a bizottság 

egyharmada sem támogatta.  
A 166. pont 3. pontja következik, mely szintén Osztolykán Ágnes és Szabó Timea 

módosító javaslata, amely hozzátartozik. A tárcát kérdezem.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen, a bizottság 

egyharmada sem támogatta. 
A 172. pontban szintén Osztolykán Ágnes módosító javaslata következik.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Nincs jelzés.) Senki, a bizottság 

egyharmada sem támogatta.  
A 175. módosító javaslat következik Osztolykán Ágnestől.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Nincs jelzés.) Senki, a bizottság 

egyharmada sem támogatta. 
A 196. pont következik, Szintén Osztolykán Ágnestől.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Nincs jelzés.) Senki, a bizottság 

egyharmada sem támogatta.  
A 199. pont következik, Osztolykán Ágnestől.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Nincs jelzés.) Senki, a bizottság 

egyharmada sem támogatta.  
A 203. pont következik, szintén Osztolykán Ágnestől.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Nincs jelzés.) Senki, a bizottság 
egyharmada sem támogatta.  

A 204. pont következik, Kósa Lajos módosító indítványa.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Nincs jelzés.) Senki, a bizottság 

egyharmada sem támogatta.  
A 205. pont 4., 5., 7. és 8. pontja az, ami külön ajánlásba szerepel, ez Pokorni Zoltán 

és Kósa Lajos módosító indítványa. A tárca álláspontját kérdezem.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk, de ez összefügg valamivel, majd azt ott mondom. 
 
ELNÖK: Akkor ebben a formában nem. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Nincs 

jelzés.) Senki, a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 211. pontban Bebes István módosító javaslata következik.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Rossz a 

törvényi hivatkozás, úgyhogy nem tudjuk támogatni. Javasoljuk, hogy vonják vissza ebben a 
formában.  

 
ELNÖK: Tehát ebben a formában nem. A bizottságot kérdezem. (Nincs jelzés.) A 

bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 213. pontban egy nagyon kiérlelt módosító javaslat szerepel Láng Zsolttól.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen, ezért 

megjegyzést is fűznék hozzá. Meglátásunk szerint a mostani törvényjavaslatban benne van 
ennek a lehetősége, amit a javaslat céloz, úgyhogy ebben a formában nem támogatjuk, külön 
megbeszélést javasolunk.  

 
ELNÖK: Bocsánat, ez nem illik, de mégiscsak a sajátom. Államtitkár asszony, hogyha 

nem változtatjuk meg így, akkor szerintem konkrétan kizárja, hiszen azt mondja, hogy nem 
lehet támogatni, csak olyat. Ha később esetleg létrejön ez a szerződés, amiért sokan sokat 
teszünk, hogy ezt egy jó megoldással megoldjuk, akkor, ha nem tesszük bele ezt a módosítást 
– és engedjen meg egy példát, Pesthidegkúton egy ökumenikus iskolánk van, ami nagyon sok 
éve a helyi lakosság nagyon nagy támogatottsága mellett működik, és a nevében is benne van, 
hogy ökumenikus, tehát nem világnézetileg semleges, és ha nem tesszük be, hogy miért is 
lehet támogatni –, akkor az eredeti szabály szerint világnézetileg csak semlegest támogathat 
egy település. Tehát akkor nem tudom visszaszerződni, és nem tudom támogatni. Ezért 
szerintem erre az apró módosításra ahhoz szükség van, hogy ha később a nagy szabályt 
kialakítjuk, akkor ne zárja ki ez a passzus azt, hogy ilyen iskolát is vissza lehessen szerződni 
esetleg egy önkormányzatnak.  

Bocsánat, hogy lobbiztam a saját javaslatomért, de tudom, hogy ez mennyire fontos.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Azért 

fűztem hozzá azt a megjegyzést, hogy azt hisszük, hogy biztosan más módon biztosítani 
tudjuk ezt a lehetőséget. Ugyanis a 27. sorszámú módosító indítvány, ami talán nem szerepel 
itt a bizottság előtt, olyan módosítást tesz lehetővé, amely kiveszi a fakultatív hitoktatásra 
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vonatkozó javaslatot, és generálisan megadja a jogot a szülőknek, pedagógusoknak, 
gyerekeknek a vallási nevelésre. Ezáltal az iskola egésze is átállhat erre, így viszont ez a 
javaslat nagyon komoly egyeztetést igényelne az egyházakkal, amelyek ebben a formában 
nem tartják ezt elfogadhatónak. Ezért a törvényjavaslat 3. § (3) bekezdésének Michl József 
által benyújtott módosítása meglátásunk szerint rendezi ezt a kérdést.  

Találjunk olyan megoldást, hogy hagyjuk nyitva, mert természetesen szeretnék ezt mi 
is rendezni, de így, ebben a formában most még nem támogatható. 

 
ELNÖK: Rendben, akkor szeretném, ha támogatná ezt a bizottság, és utána 

egyeztetnénk róla, hogy hogyan dolgozzuk ki.  
Felteszem szavazásra a bizottságnak. Ki tudja támogatni ezt a módosítót? (Szavazás.) 

16 igen szavazat, köszönöm. 
A 216. számú módosító javaslat következik, Ivanics Ferenctől.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyharmada 

sem támogatta. 
A 221. pontban Pokorni Zoltán, Sági István, Cseresnyés Péter módosító indítványa 

következik.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Indoklást tud mondani, államtitkár asszony?  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Egyértelmű 

kormányzati álláspontot közlök, nem tárcaálláspontot, tehát a kormány nem támogatja. Ez a 
68. § módosítására vonatkozik. Ugye, arról van szó?  

 
ELNÖK: Igen, a 68. § (2) bekezdésére vonatkozik. Kérdezem a bizottság tagjait, ki 

tudja támogatni. (Szavazás.) 15 igen szavazat, a bizottság támogatja. Szerintem ezt is majd 
egyeztetni kell.  

A 228. pontban Pokorni Zoltán, Kósa Lajos és Pósán László módosító javaslata 
következik. Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Nincs jelzés.) A bizottság 

egyharmada sem támogatta.  
A 265. pontban Sági István, Pokorni Zoltán módosító indítványa következik.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki tudja támogatni? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen, a 

bizottság egyharmada sem támogatta. 
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A 306. pontban Pokorni Zoltán, Pósán László, Sági István módosító javaslata 
következik.  

 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki tudja támogatni? (Nincs jelzés.) A bizottság 

egyharmada sem támogatta. 
A 325. pontban Révész Máriusz, Sági István, Pokorni Zoltán javaslata következik.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen, 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki tudja támogatni. (Szavazás.) 16 igen 

szavazat, a bizottság támogatja.  
Végére értünk, államtitkár asszony, szerintem elég hatékonyak voltunk, nagyon szépen 

köszönöm a részvételét a bizottság ülésén.  

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4857. 
szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Az történt, hogy engem a folyosón megzsaroltak, mert Páva Hanna helyettes 
államtitkár asszony a kerületemben lakik, és erre nem tudtam mit mondani, úgyhogy arra 
kérem még a bizottságot, hogy nagyon gyorsan tárgyaljuk meg a 7. napirendi pontunkat, a 
T/4857. számú, egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításár szóló törvényjavaslathoz 
érkezett módosító javaslatokat, tehát vágjunk is bele, helyettes államtitkár asszony.  

Az első a 73/1. pontban Szilágyi László módosító indítványa.  
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki tudja támogatni. (Nincs jelzés.) A bizottság 

egyharmada sem támogatta. 
A 73/2. pontban Heintz Tamás módosító indítványa következik.  
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki tudja támogatni. (Szavazás.) 14 igen szavazat. 
A 77/1. pontban Szilágyi László módosító indítványa következik.  
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Nincs jelzés.) A bizottság 

egyharmada sem támogatta. 
A 78/1. pontban Heintz Tamás módosító indítványa következik.  
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatjuk.  
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki tudja támogatni? (Szavazás.) 14 igen szavazat. 
A 94/1. pontban Kiss Sándor és Gyenes Géza módosító indítványa következik. 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk, és köszönöm a bizottság megértését, hogy még befogadtak. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Nincs jelzés.) A bizottság 

egyharmada sem támogatta. 
Köszönöm szépen a mai munkát, ha az egyebekben nincs semmi, akkor a mai ülés 

végére értünk.  
Annyit szeretnék még mondani, hogy december 2-án, pénteken 10 órakor lesz a 

következő bizottsági ülés, amelyen az önkormányzati törvény módosítóit is tárgyaljuk, tehát 
az ügy fontossága miatt mindenkit kérek, hogy jöjjön el.  

Köszönöm.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 10 perc) 

 

Dr. Láng Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Videk Györgyi és Szoltsányi V. Katalin  


