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Napirendi javaslat  

 

1. Egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3404. szám)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  

 

2. A lelkiismeret –s vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek 

és vallási közösségek jogállásáról szóló törvényjavaslat (T/3507. szám, 

új/átdolgozott változat a T/3503. szám helyett)  

(Dr. Lukács Tamás, Dr. Vejkey Imre, Varga László és Harrach Péter (KDNP) 

képviselők önálló indítványa)  

(Általános vita)  

 

3. Egyebek   
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Kardkovács Kolos helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Fedor Tibor főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 12 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Még a napirend elfogadása előtt jelzem, hogy úgy néz ki, 
hogy a Ház előtt lévő törvények miatt a jövő héten mindenképpen össze kell jönnünk. A jövő 
hétre van egy tervezett időpontunk a Felsőoktatási és Tudományos Tanács tevékenységének 
az áttekintése, a beszámolójuk megbeszélésére, amit keddre terveztünk. Edelényi Zsuzsánna 
megpróbálja ezt áthúzni hétfőre, hétfő délelőttre, és akkor a törvények és az FTT lenne a 
hétfői napirendünkön, de akkor úgy számoljatok, hogy mondjuk 10-kor kezdtünk, és 
mindenképpen egy kétórás ülés lesz, az FTT kicsit hosszasabb, tehát ott meg kell hallgatni az 
FTT beszámolóját, ez hasonló mondjuk a MAB-éhoz.  

Úgy látom, hogy határozatképesek vagyunk. Három napirendi pontunk van: az egyes 
munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
javaslat, valamint Lukács Tamás, Vejkey Imre, Varga László és Harrach Péter 
képviselőtársainknak a lelkiismeret és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvényjavaslat. Ez utóbbit az LMP 
kérésére vettük a napirendünkre, az LMP úgy ítéli meg, hogy ez a jogszabály a bizottságunk 
tárgykörébe tartozó hatással bír. Az első napirendi pontnál Kardkovács Kolos helyettes 
államtitkár úr a vendégünk, a másodiknál pedig Galik Gábor kabinetfőnök, illetve Fedor 
Tibor főosztályvezető urakat jelezték nekem, nem tudom, hogy itt vannak-e már. (Fedor 
Tibor bemutatkozik.) Üdvözlöm! Szavazzunk a napirendről! Van-e a napirendhez észrevétel? 
(Senki nem jelentkezik.) Van-e vita? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk. Aki egyetért a 
napirenddel, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. Aki ellene van? (Szavazás.) Aki 
tartózkodik? (Szavazás.) Ellenszavazat nélkül elfogadtuk az ülés napirendjét.  

Egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú 
módosításáról szóló T/3404. számú törvényjavaslat 

A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása 

Az első napirendi pontnál a bizottságunk tárgykörébe tartozó módosító javaslatok itt 
vannak előttem, lediktálom ezeket, jó? Úgy egyszerűbb lesz. Az ajánlási pontokat mondom: 
2., 3., 4., 9., 10., 11., 18., 19., 20., 21., valamint a 29-től a 36. pontig – mindegyiket ismertetni 
fogom majd, akinek esetleg nincs itt. Kezdjük akkor a 2. ponttal! Valaki szerint van olyan, 
amit nem diktáltam, és amiről úgy ítéli meg, hogy a bizottság elé tartozik? Ágnes? Jelezd, 
kérlek, közben. 

 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Nem, csak nekem más számmal van, tehát nem 

ajánlási szám szerint van. 
 
ELNÖK: Hanem paragrafusszám szerint.  
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP):  Igen.  
 
ELNÖK: Akkor mindig mondom a paragrafust is. Ha lenne olyan, amelyet úgy ítéltek 

meg, hogy az oktatási bizottság elé tartozik, akkor, kérlek, jelezzétek! Mi ezeket láttuk 
ilyennek. 

A 2. ajánlási pont Kaufer Virág képviselőtársunk módosító javaslata, aki „az egyes 
munkakörök sajátosságaira tekintettel az adott munkakört tételesen megjelölve” kitételt írja be 
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a próbaidőt szabályozó 7. §-ba. Van-e valaki, aki a javaslattevő nevében szólni kíván? (Senki 
nem jelentkezik.) Nincs. A kormány álláspontját szeretném megtudni. 

 
KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelettel, csak a 

jegyzőkönyv számára szeretném azt jelezni, hogy az előterjesztő képviseletében nyilatkozom, 
és nem a kormány képviseletében. Nem támogatja az előterjesztő képviselője.   

 
ELNÖK: Köszönöm. Nézze el nekem, ha néha trehányságból „kormány”-nak fogom 

hívni az előterjesztőt, de igyekszem. Tehát nem támogatja az előterjesztő. Van-e kérdés, 
hozzászólás, vitára jelentkezés? (Senki nem jelentkezik.) Nem látok jelzést. Szavazunk a 
javaslatról. Aki támogatja Kaufer Virág javaslatát, az, kérem, most jelezze. (Szavazás.) 4 igen. 
Aki ellene van? (Szavazás.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. 4 igen szavazat mellett 
nem fogadta el a bizottság egyharmada sem.  

A 3. ajánlási pont Kiss Péter, Szűcs Erika és társaik javaslata, amely szintén a 7. §-t, 
tehát a próbaidőt érinti: elhagyni javasolják a „Harminc napnál hosszabb, de legfeljebb három 
hónapig terjedő próbaidőt a felek, legfeljebb hat hónapig terjedő próbaidőt kollektív szerződés 
állapíthat meg.” szavakat, és ehelyett a „Kollektív szerződés, illetve a felek ennél rövidebb 
vagy hosszabb, de legfeljebb három hónapig terjedő próbaidőt is megállapíthatnak” kifejezést 
javasolják.  Kérdezem az előterjesztő képviseletében a helyettes államtitkár urat.  

 
KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Nem kérdeztem meg, hogy kíván-e valaki a javaslattevő nevében 

szólni, de ha igen, ezt most is megteheti. (Nincs jelzés.) Bárki részéről van-e vita, észrevétel, 
kérdés? (Senki nem jelentkezik.) Szavazás. Kérem, hogy aki támogatja Kiss Péter és 
képviselőtársai javaslatát, kérem, jelezze. (Szavazás.) 4 igen. Aki ellene van? (Szavazás.) Aki 
tartózkodik? (Szavazás.) A többség tartózkodott, 4 igen szavazat mellett nincs meg az 
egyharmad sem. 

A 4. pont Bertha Szilvia képviselő asszony javaslata, aki elhagyni javasolja a 
legfeljebb hat hónapig terjedő próbaidőre vonatkozó kifejezést, és, azt hiszem, 
nyelvhelyességi a többes szám egyeztetése. Kíván-e valaki a javaslattevő nevében szólni? 
(Senki nem jelentkezik.) Az előterjesztő támogatja? 

 
KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium):  Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk! Kérem, 

hogy aki támogatja Bertha Szilvia javaslatát, az most szavazzon. (Szavazás.) 3 igen. Aki 
ellene van? (Szavazás.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) A többség, 15 tartózkodott, nem kapta 
meg az egyharmadot. 

Nálam a 9. ajánlási pont következik, amely szintén Bertha Szilvia képviselő asszony 
javaslata, aki a szabadság pénzbeli megváltásáról szóló 9. §-nál elhagyni javasolja a jelzett 
részt. Kíván-e valaki a képviselő asszony nevében érvelni? (Senki nem jelentkezik.) Nem látok 
jelzést. Mi a javaslattevő álláspontja? 

 
KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium):  Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki szólni, vitázni, kérdezni? (Senki nem jelentkezik.) 

Szavazzunk! Kérem, hogy aki támogatja Bertha Szilvia javaslatát, az most jelezze. 
(Szavazás.) Ketten. Aki ellene van? (Szavazás.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) A többség 
tartózkodott, 2 igen mellett nincs meg az egyharmad.  
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A 10. pont Kaufer Virág képviselő asszony javaslata szintén a szabadságmegváltásra 
vonatkozóan – úgy látom, ez gyakorlatilag egybevág az előzővel… (Közbeszólások: Igen.) 
Pontosan az. Akkor, úgy látom, szavazunk, hacsak valaki nem jelzi, hogy szólni kíván. (Senki 
nem jelentkezik.) Szavazzunk Kaufer Virág módosító javaslatáról! Aki támogatja, kérem, 
most jelezze. (Szavazás.) 4 igen. Aki ellene van? (Szavazás.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) A 
bizottság többsége tartózkodott, 4 igen szavazat mellett nincs meg az egyharmad. 

A 11. ajánlási pont Kiss Péter és képviselőtársai javaslata szintén a 
szabadságmegváltással kapcsolatban: a „hat hónapjára”helyett az „évére” kifejezést 
használják. Azt gondolom, ez a most hatályos állapotot állítani vissza vagy tartaná fenn. 
Kíván-e valaki szólni a javaslattevő nevében? (Senki nem jelentkezik.) Köszönöm, nem. Mi az 
előterjesztő álláspontja? 

 
KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium):  Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki vitázni, kérdezni? (Senki nem jelentkezik.) Nincs jelzés. 

Szavazunk. Aki támogatja a javaslatot, kérem, most jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki ellene 
van? (Szavazás.) Aki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság többsége tartózkodott, 3 igen 
szavazattal nem kapta meg az egyharmadot.  

A 18. és a 19. javaslatok következnek. Kaufer Virág képviselőtársunk javaslata a 
11. §-ra vonatkozik, ezt a paragrafust gyakorlatilag elhagyni javasolja. A 
szabadságmegváltásról szól egyébként ez a paragrafus. Kíván-e valaki a javaslattevő nevében 
szólni? (Senki nem jelentkezik.) Nem. Mi az előterjesztő álláspontja? 

 
KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium):  Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kíván-e valaki kérdezni, vitázni, hozzászólni? (Senki nem 

jelentkezik.) Szavazunk. Aki támogatja Kaufer Virág képviselő asszony javaslatát, az, kérem, 
most jelezze. (Szavazás.) 1 igen. Aki ellene van? (Szavazás.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 
1 igen szavazat mellett a bizottság többsége tartózkodott.  

A 19. ajánlási pont Bertha Szilvia javaslata, amelyben a gyermekápolásról van szó, az 
„első hat hónapjára” helyett az „egy évére” kifejezést javasolja, tehát tartalmában hasonló 
Kiss Péterék javaslatához. A javaslattevő nevében kíván-e valaki szólni? (Senki nem 
jelentkezik.) Nem. Mi az előterjesztő álláspontja?  

 
KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki vitázni, hozzászólni, kérdezni? (Senki nem jelentkezik.) 

Szavazunk. Aki támogatja Bertha Szilvia javaslatát, kérem, most jelezze. (Szavazás.) Ketten. 
Aki ellene van? (Szavazás.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) A bizottság többsége tartózkodott, 
2 igen szavazat mellett nem kapta meg az egyharmadot sem.  

A 20. és a 21. ajánlási pont következik. A paragrafus, amelyhez kapcsolódik, a 12., ez 
a tanulmányokhoz kapcsolódó szabadság, megszakítatlan munkaviszony alapján járó 
szabadság szabályozásáról szól. Itt a képviselő asszony egy új (5b) bekezdést javasol: „A 
munkavállalót fizetés nélküli szabadság illeti meg az alap- vagy középfokú oktatási 
intézményben tanári munkakörben a munkaviszony megszakítatlansága mellett eltöltött hat év 
után fél évig, az oktatáshoz szükséges ismeretek elmélyítése céljából.”. Bocsánat, ez a 
sabbatical year, tehát a feltöltődés, továbbképzés célját szolgáló, egyébként kiváló 
szabályozás – amint van rá pénz felkiáltással. Elnézést, hogy érvelek! Kíván-e valaki a 
javaslattevő nevében szólni? (Közbeszólások. - Dr. Pósán László: Ez fizetés nélküli.) Fizetés 
nélküli… Akkor megdőlt az érvem, fizetés nélküliről van szó. (Osztolykán Ágnes: Ez nem az! 
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– Dr. Pósán László: Nézd meg! – Közbeszólások: Fizetés nélküli!) Kíván-e valaki a 
javaslattevő nevében érvelni? (Senki nem jelentkezik.) Nem. Mi az előterjesztő álláspontja?  

 
KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium):  Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem. (Osztolykán Ágnes: Miért is?) Kíván-e valaki kérdezni, hozzászólni? 

Ágnes? (Osztolykán Ágnes: Nem. – Dr. Pósán László jelzésére:) Laci, parancsolj! Pósán 
László alelnök úr! 

 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Én csak szeretném jelezni, hogy a felsőoktatási 

rendszerben most is van a hatályos szabályozás szerint úgynevezett alkotói szabadság. Ebből 
a szempontból a 21. ajánlási pont szerinti módosítás okafogyott – ha szabad így fogalmazni. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Elnézést, hogy vitatkozom veled, de itt alap- és középfokú oktatás szerepel. 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz):  A 21-esben. (Dr. Hiller István: Egy ponttal előbb 

vagyunk! – Közbeszólások: A 20-asnál vagyunk.) 
 
ELNÖK: Nagyon előretekintő az alelnök úr, már a 21-esnél tart. (Derültség.) Ha már 

belebonyolódtunk, keressük ennek a megfelelő módját. (Kucsák László jelzésére:) Laci, 
parancsolj! 

 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönök mindenkit! Én csak azt szerettem volna 

megkérdezni, hogy esetleg az előterjesztőtől hallhatjuk-e, milyen megfontolásból nem látják 
támogathatónak ezt a dolgot. Köszönöm.  

 
KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium):  Röviden úgy foglalnám 

össze, hogy részben folyik a munka törvénykönyve átfogó felülvizsgálata, részben pedig az 
oktatással összefüggő törvények, tehát a közoktatási, a felsőoktatási, a felnőttképzési 
törvények átfogó felülvizsgálata, és úgy gondoljuk, hogy ennek keretében lehet erre 
visszatérni. (Osztolykán Ágnes: De ezt nem ott kell szabályozni, hanem itt!) 

 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.) Azt gondolom, hogy a 

kormánypárti képviselők nevében hangsúlyozhatjuk, hogy magával a gondolattal mind a 
KDNP, mind a Fidesz szimpatizál, hogy itt kell-e ezt szabályoznunk, abban bizonytalanok 
vagyunk, és javasoljuk a kormánynak a helyettes államtitkár úron keresztül, hogy az általa 
említett szabályozásban, tehát a munka törvénykönyve, illetve az oktatásról szóló törvények 
módosításánál, illetve megalkotásánál mi nagy rokonszenvvel fogadnánk egy ilyen javaslatot, 
akár fizetett, akár fizetetlen sabbatical yeart. Kérem, hogy ezt tolmácsolja. Köszönöm.  

Tudunk-e szavazni? (Nincs ellenvélemény.) Szavazzunk! Aki támogatja a javaslatot, 
kérem, most szavazzon. (Szavazás.) 6 igen. Aki ellene van, azt most jelezze! (Szavazás.) Aki 
tartózkodni kíván, az most teheti meg. (Szavazás.) 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
nem támogatta a bizottság, de az egyharmadot megkapta a javaslat.  

A 21. ajánlási pont a felsőoktatásra való kiterjesztésről szól, ha jól értem. Kíván-e 
valaki a javaslattevő nevében szólni? (Senki nem jelentkezik.) Az előterjesztő? 

 
KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium):  Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólását Pósán alelnök úr már megtette, miszerint most is 
rendelkezésre áll ez a lehetőség, még ha nem is itt szabályoztatik, de létezik egy ilyen 
gyakorlat. Kíván-e másvalaki hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk! Kérem, aki 
támogatja a javaslatot, most jelezze. (Szavazás.) 4 igen. Aki ellene van? (Szavazás.) Aki 
tartózkodik? (Szavazás.) A többség tartózkodik, nincs meg az egyharmad. (Osztolykán Ágnes: 
Nincs?) Nincs. Az előzőnél megvan, itt nincs meg.  

29-től 36-ig, a 29-esnél kezdődik Kósa Lajos képviselőtársunk javaslata, mindegyik az 
övé, ha jól látom. Javaslom, hogy ha az előterjesztő is egyetért vele, akkor egyszerre tekintsük 
át. Ha valaki kívánja, akkor persze pontonként fogunk szavazni. Kósa Lajos képviselőtársunk 
az iskolaszövetkezet tárgyában számos paragrafust módosít. Az elsőnél érthető, hogy beteszi 
az „iskola” szót, a másodikba a „munkaviszony szempontjából lényeges adatait” kitételt. A 
31-es nyelvi, a 32-es is: „a harmadik személyben” vagy „kilétében”. A 33-as érdeminek tűnik, 
mert elhagy egy aránylag hosszú szöveget. A 34-es a munkaviszony létesítésére vonatkozik, 
de ez is az iskolaszövetkezeten belül. A 35-ös szintén munkavezető, munkáltatói jogkör 
gyakorló. A 36-os pedig alapvetően nyelvhelyességi, valamint az egyenlő bánásmódra 
vonatkozó szabályok betartásának a hangsúlyozása. Kíván-e valaki a javaslattevő nevében 
szólni? (Senki nem jelentkezik.) Nem látok jelzést. Mi az előterjesztő álláspontja?  

 
KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium):  Támogatjuk 

mindegyiket.  
 
ELNÖK: Támogató. Kíván-e valaki kérdezni, hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.) Én 

kérdeznék. Összefoglalná, helyettes államtitkár úr, a javaslatok lényegét?  
 
KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen. Valóban, a 

módosító javaslatok lényege szövegpontosító jellegű, ami érdeminek tűnik, az pedig egy 
egyszerűsítés. Tehát igazából a munkavezető tekintetében nagyon szigorú feltételek kerültek 
benyújtásra a törvényjavaslatban, ezeket egyszerűsíti az egyik érdemi javaslat. A többi 
részben kiegészítő a munkaszerződés tartalmára nézve, részben pedig nyelvtani, 
nyelvhelyességi pontosító jellegű módosító javaslat.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Kíván-e valaki hozzászólni, kérdezni, vitázni? (Senki nem 

jelentkezik.) Szavazzunk! Aki támogatja a javaslatot, kérem, most jelezze. (Szavazás.) 
Köszönöm. Aki ellene van? (Szavazás.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. A bizottság 
6 tartózkodás mellett támogatta.  

Van-e tudomásunk olyan javaslatról, amely a bizottság tárgykörébe tartozik, de nem 
vitattuk meg? (Senki nem jelentkezik.) Nincs jelzés. Köszönöm, a helyettes államtitkár úrnak 
köszönöm, hogy segítségünkre volt.  

A lelkiismeret és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek 
és vallási közösségek jogállásáról szóló T/3507. számú törvényjavaslat (új/átdolgozott 
változat a T/3503. szám helyett) 

Következő napirendi pontunk a lelkiismereti és vallásszabadságról szóló képviselői 
törvényjavaslat. Köszöntöm Fedor Tibor főosztályvezető urat! Az általános vitára való 
alkalmasságról döntünk, hogyha jól tudom - Zsuzsa, igaz, általános vitáról van szó? (Edelényi 
Zsuzsánna: Igen, általános vita.) Kérem akkor a főosztályvezető urat, hogy a javaslatról - 
mivel nincs itt az előterjesztő képviselője - a tárcája véleményét ossza meg velünk.  
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Fedor Tibor (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) véleménynyilvánítása 

FEDOR TIBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! A KIM egyházi kapcsolatokért felelős államtitkársága nevében a 
benyújtott törvényjavaslatot támogatjuk. Én csak megkérdezem az elnök urat, hogy röviden 
esetleg ismertessük-e, vagy ha kérdések vannak, nyilván olyan szinten, amilyen szinten 
lehetőségünk nyílik, szakmailag készségesen válaszolok. 

 
ELNÖK: Azt javaslom, ha egyetértenek ezzel, hogy várjuk meg a kérdéseket, és utána, 

jó?  
 
FEDOR TIBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Tehát a kormány, illetve a KIM támogatja a képviselő urak 

törvényjavaslatát. 

Hozzászólások, kérdések, válaszok 

Képviselői hozzászólás, kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Osztolykán Ágnes, majd 
Hiller István. Parancsolj, Ágnes! 

 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen. Nem kívánom ezt olyan nagyon 

hosszúra húzni, de én kezdeményeztem azt, hogy kerüljön ez a javaslat a mi bizottságunk elé 
is, amiben az elnök úr és a Zsuzsa is a segítségemre volt. A szempont, amely miatt én azt 
gondolom, hogy beszélnünk kellene erről a törvényjavaslatról, az, hogy mindannyian 
tisztában vagyunk azzal, hogy számos olyan régió van ma Magyarországon, ahol egyházak 
vagy különböző vallási közösségek oktatási feladatokat látnak el. Ezek a közösségek általában 
természetesen gyakorolják a vallásukat, és ez nem egy álca vagy egy - hogy is mondjam? - 
mesterségesen létrehozott közösség. És nagyon fontos feladatot látnak el, amihez az 
egyházként való funkcionálás egy nagyon fontos dolog, mert mindannyian tudjuk azt, hogy az 
alapnormatívákból azokat a szolgáltatásokat, amelyek ezen régiókban és térségekben 
szükségesek, nem tudják finanszírozni, és számos olyan helyzet van Borsodban is, az 
Ormánságban is, általában nagyon-nagyon hátrányos helyzetű térségekben, ahol kis egyházak, 
kis felekezeti közösségek végeznek oktatási tevékenységet. Én tudok néhány ilyet mondani, 
hogyha kíváncsiak rá, de szerintem ezzel mindenki tisztában van. Ők úgy tudnak igazából 
fennmaradni, életben maradni és ezt a tevékenységet folytatni, hogyha igénybe veszik az 
egyházi kiegészítő normatívát.  

Az látszódik a törvényből, hogy ezek a kis közösségek kikerülnek az egyházi 
minősítés alól, és ezzel párhuzamosan veszélybe kerülnek azok a háttérintézmények, 
amelyeket ők fenntartanak… (Zaj. - Az elnök kopogtat az asztalon.)  

 
ELNÖK: Köszönöm.  
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): …azon az intézmények, amelyeket ők fenntartanak, 

és amelyekkel egy nagyon komoly társadalmi problémát igyekeznek megoldani.  
Mi természetesen nem vonjuk kétségbe azt, hogy legyen - ha jól tudom, ez a 

következő lépés a javaslattal kapcsolatban -, hogy létrejöjjön egy szakmai bizottság, amely 
meg fogja nekünk magyarázni, hogy milyen alapon minősül valaki vagy valamilyen közösség 
egyháznak vagy azon kívülinek. Ezért mi egy olyan módosítóval igyekeznénk előjönni, és 
arról szeretném a véleményeteket meghallgatni, hogy mi arra gondoltunk, hogy ha létezik 
olyan közösség, amely 2012. január 1-je előtt egyházként funkcionált, amely az oktatás 
területén igénybe vette az egyházi kiegészítő normatívát, és az új javaslat kapcsán 2012. 
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január 1-je után már nem fog egyházként funkcionálni, hogyha közművelődési, egészségügyi 
közép- és felsőfokú intézményrendszert működtetett, akkor az állam valahogyan továbbra is 
biztosítsa a finanszírozást, hogy ezek az intézmények működni tudjanak, annak ellenére, hogy 
2012. január 1-je után ez a közösség már nem minősül egyháznak. Ez a módosítási javaslat 
készül.  

Ha jól tudom, csütörtökön lesz az általános vita, és csütörtökön az általános vita 
végéig - ugye, Zsuzsa? (Edelényi Zsuzsánna: Addig lehet módosítást beadni.) - ez a módosítás 
el fog készülni. Azt szeretném, hogyha ezt megvitatnánk, és valahogyan mint oktatási 
bizottság állást foglalnánk, és nem siklanánk el a felett, hogy ennek a törvényjavaslatnak 
nagyon komoly oktatási vonatkozásai is vannak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Hiller István kért szót. Parancsolj, István! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Én csak olyan kérdésekről 

szeretnék most beszélni, amelyek az oktatást érintik, az egyéb vonatkozásokat majd a plenáris 
ülésen, az általános vitában. Két dologra viszont szeretném felhívni a figyelmet, és abban a 
véleményemet elmondani. Ott, ahol kérdésem van - az előterjesztőhöz kevésbé, de a 
főosztályvezető úrhoz -, azt majd jelzem.  

A 12. § (2) bekezdése nagyon kemény területet érint. Mivel három sor, engedje meg a 
tisztelt bizottság, hogy felolvassam! Így hangzik: „Az egyházi intézmény világnézeti 
szempontból elkötelezett, így a felvételnél és a foglalkoztatásra irányuló jogviszony 
létesítésénél, fenntartásánál és megszüntetésénél a sajátos identitás megőrzéséhez szükséges 
feltételek határozhatók meg.”. Ez több esetben erősen konfliktusos helyzetet fog létrehozni. 
Gondoljunk olyan esetre, amikor egy korábban önkormányzati intézményt átvesz egy 
intézményfenntartó egyház. Ennek a paragrafusnak az értelmében azokat a pedagógusokat, és 
mivel a „felvétel” kifejezés nem teljesen világos, hogy az itt a majdani alkalmazott 
felvételéről vagy a tanuló felvételéről, esetleg mind a kettőről szól-e… (Közbeszólás: Mind a 
kettőről!)  Ha mind a kettőről szól - köszönöm a segítséget -, akkor pedig egészen sajátos 
helyzet jön létre. Abban az esetben, amely ügyről tudom, hogy az Alkotmánybíróság előtt 
van, minthogy ítélet nincsen, jelenleg még nem tudjuk a döntés kimenetét. Lássunk egy olyan 
települést, amelynek egyetlenegy közoktatási intézménye van, és az az egy közoktatási 
intézmény a jelenlegi lehetőség szerint egyházi fenntartó kezébe megy át! Ebben az esetben 
az egyetlen helyben lévő iskola a törvény szándéka szerint meghatározhatja, hogy az ott lévő 
gyerekek vallási, ideológiai elkötelezettség szerint felvételre kerülnek vagy nem, illetve hogy 
az alkalmazott tanárok maradnak vagy nem. Ezt én nagyon szembeszökően rossznak tartom. 
Azt gondolom, az egész ügy tarthatatlan. Nem megvitatni, jelezni kívánom, ezt minden 
szinten opponálni fogjuk.  

Kérem, hogy a tisztelt bizottság nézze meg a 21. § (4) bekezdését, azon belül is a h) 
alpontot! Itt arról van szó, hogy az egyházak vonatkozásában nem minősül gazdasági-
vállalkozási tevékenységnek - ebből kifolyólag nem köti olyan jogszabály, amely a gazdasági-
vállalkozási tevékenységeket - a h) pont szerint az államtól vagy önkormányzattól átvállalt 
közfeladat ellátása során létrehozott termék, jegyzet, tankönyv, kiadvány, tanulmány 
előállítása és értékesítése. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy tudományos publikációk és 
hallgatók számára készített jegyzetek esetében teljesen kiemelt és megkülönböztetett szerepet 
biztosít a törvény az egyházi felsőoktatási intézményeknek, kimondottan gazdasági jelleggel, 
olyanokat, amelyeket állami vagy éppen alapítványi felsőoktatási intézmény nem birtokol. Ez 
nagyon nincs rendben. Mégse mondja azt az állam a saját intézményrendszere kárára, hogy 
egy másikat előnybe helyez! Az nem lehet, hogy a meg nem nevezett állami felsőoktatási 
intézmény kiad egy konferenciakötetet, és azt a saját állama negatívabb helyzetben kezeli, 
mint az egyházi fenntartó által fenntartott felsőoktatási intézmény konferenciakötetét! A 
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konkrét példát túl lehet még magyarázni. Szerintem ez rossz, ez nincs rendben. Javaslom, 
vagy fogjuk javasolni, de hogyha az előterjesztő vagy az előterjesztők, esetleg a kormány, de 
nekem az is jó, ha a tisztelt kormánypárti képviselők egyike vagy csoportja ezt kiküszöböli, az 
szerintem előny. Ne abban mérjük már egy tudományos publikáció értékét, hogy melyik 
felsőoktatási intézményben született, hanem hogy mit ér!  

Az egyéb, nem az oktatással kapcsolatos véleményünket a plenáris ülésen szeretném, 
szeretnénk elmondani.  

Egyetlenegy kérdést szeretnék a főosztályvezető úrnak feltenni. A 89. §..., vagy nincs 
ilyen? (Osztolykán Ágnes: Szerintem nincs.) Nincs ilyen… (Közbeszólás a kormánypárti 
képviselők soraiból: De még lehet! - Derültség.) De még lehet… (Dr. Pósán László: Tudsz 
valamit! - Derültség.) Nem, a „§”-t láttam 9-esnek, mert a szemüveggel gondok vannak. 
(Derültség.) Tehát amikor arról van szó, hogy az egyházak tényleges társadalmi szerepét majd 
az állam valamilyen módon értékeli, és a velük való kapcsolattartás során figyelembe veheti, 
ezzel kapcsolatban én azt szeretném megkérdezni, hogy ez mit jelent. Lesz egy bizottság, egy 
minisztérium, egy főosztály, amely majd értékeli az egyházakat a tényleges társadalmi 
szerepük szerint? És hogyan? 1-től 5 pontig? Nem értem, hogy ez mit fed. Minthogy tudom, 
hogy a főosztályvezető úr különböző kormányok idején is szakértelemmel látta el ezt a 
feladatot, kérem, próbálja már nekem - akinek szintén volt kapcsolata ezzel a területtel - 
megmagyarázni, hogy hogyan lehet különböző egyházak társadalmi szerepét értékelni úgy, 
hogy ezt az állam teszi meg.  

Kérem, hogy az első két megjegyzésemet az elnök úr véleményként, az utolsót pedig 
kérdésnek értse. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e egyéb kérdés? (Jelentkezések.)  
Hogy egy kicsit fókuszáljam a beszélgetést - mindjárt szót adok -, Osztolykán Ágnes 

az oktatási intézményeket fenntartó egyházak köréből azokra fogalmazta meg a gondolatait, 
amelyek nem kerülnek be ebbe a bizonyos megállapodásos körbe, mondván, hogy megoldást 
keresnek arra, hogy 2012 januárjától az új közoktatási törvény vagy az új finanszírozási rend 
elfogadásáig, ami nyilván megnyugtató és harmonikus rendet hoz majd a zaklatott 
világunkban, tehát addig szól; ezt az időszakot áthidalandó ők egy javaslatot dolgoznak ki, 
erre mintegy előre kéri a véleményünket, és felhívja a figyelmet erre a problémára. 
(Osztolykán Ágnes: Így van.) 

A másik a 12. §-sal kapcsolatos kérdés, az identitás megőrzése érdekében sajátos 
szabályok felállítása munkavállaló, illetve tanuló esetében, a 21. §, hogy nem minősül 
gazdasági tevékenységnek, hogy ez mit is jelent. Ott több pont van, nemcsak a kiadványok, 
hanem eleve a sportpálya-üzemeltetés, az miért nem minősül gazdasági tevékenységnek, vagy 
miért minősül annak más tekintetben? Egyelőre ezeket a problémákat vagy problémásnak 
látott pontokat azonosítottuk. Kérem, hogy vagy ezekhez, vagy ha máshoz, akkor mindenki 
jelezze pontosan, hogy mihez kíván hozzászólni. Máriusz, illetve Pósán László jelentkezett. 
Máriusz! 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Először is üdvözölni szeretném, hogy ezt a törvényt 

beterjesztették, mert ezen a fronton egészen áldatlan állapotok uralkodtak eddig 
Magyarországon, és ezt nagyjából - talán az SZDSZ-eseket kivéve - mindenki látta. Szerintem 
egy olyan törvényt sikerült alapjaiban alkotni, amely ezekre a - hogy mondjam? - kihívásokra 
alapvetően jó választ ad, a törvényjavaslat tárgyalása során azonban lehet, hogy szükség van 
kisebb pontosításokra.  

A törvényjavaslat egészen világosan rendelkezik, hogy mikor lehet egyházként 
bejegyezni egy szervezetet, és szerintem ezek a feltételek nem sikerültek túl szigorúra: 
20 éves magyarországi tevékenységet és ezer tagot jelöl meg. Igazán ez az a feltétel, amely 
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kapcsán Osztolykán képviselő asszony szavai alapján esetleg lehetnek olyan egyházak, vallási 
közösségek, amelyek ezt most nem tudják megugrani, hiszen az összes többi paramétert 
valószínűleg kell tudniuk teljesíteni, ez lehet a szűk keresztmetszet. Én ezzel együtt azt 
gondolom, hogy ezt túlságosan puhítani szerintem nem lehet, tehát az ezer tagból szerintem 
nem lehet lejjebb menni, hiszen itt végül is elég komoly kedvezmények és lehetőségek illetik 
meg azt a közösséget, amely egyházként el tudja ismertetni magát, és szerintem az ezer tag 
nem egy túlságosan szigorú feltétel. Úgyhogy én ezt ezzel együtt javaslom megtartani. 

Amit Hiller képviselő úr felvetett, persze lehet ilyen példákat is mondani, de én 
ellenkező példát is tudnék mondani arra, ami a mostani szabályozásban van: van egy egyházi 
intézmény, és gyakorlatilag úgy lehet oda felvenni embereket, hogy az egyház a saját 
elképzeléseit, értékrendjét a felvételnél, akár a munkatársak felvételénél eddig nem tudta 
érvényesíteni. Szerintem az is legalább akkora kihívás. Én úgy gondolom, hogy Hiller István 
felvetésére azért részben választ ad, hogy általános iskolában, mondjuk amit átadtak az 
önkormányzatok egy településen, nem lehet felvételit tartani, szerintem ez részben válasz. 
Tehát hogyha egy településen egy általános iskola van, ott nem lehet felvételit tartani, éppen 
ezért nincs is lehetőség szerintem arra, hogy ott a felvétel során bármit érvényesítsenek.  

Nekem is volna két kérdésem. Az egyik a 8. §-sal kapcsolatos, amely látszólag nem 
annyira lényeges kérdés, ugyanakkor szerintem mégis kérdés. A szöveg úgy hangzik, hogy: 
„Magyarországon az állam és az egyház különváltan működik.”. Nem kellene itt többes 
szám? Tehát nem egyház van, hanem egyházak vannak. „Az állam a közösségi célok 
érdekében együttműködik az egyházzal.” - folytatódik a (2) bekezdés. Én azt gondolom, a 
többes szám használata talán helyénvalóbb lenne itt is.  

A 9. § (2) bekezdésére rákérdezett Hiller képviselő úr is. Az az igazság, hogy ezt a 
mondatot nehezen tudom értelmezni, és szerintem itt is pontosításra lenne szükség. A 9. § azt 
mondja a magyarázatban, az indokolásban, hogy az egyházakat azonos kötelezettségek és 
jogok illetik meg, azonban az egyházak társadalmi szerepe, az általuk ellátott közcélú 
tevékenység alapján jogszabály által meghatározott keretek között különbség tehető az 
egyházak között. Ezt akarja kimondani a (2) bekezdés, amivel én alapvetően egyetértek, csak 
nekem többszöri elolvasásra sem ez derül ki belőle, vagy - hogy mondjam? - nehezen 
értelmezem. Tehát azt a következtetést, ami az indokolásban van ehhez a mondathoz, Hiller 
képviselő úrral együtt nehezen tudom kiolvasni a 9. § (2) bekezdéséből. Úgyhogy itt az lenne 
a kérdésem, hogy nem látják-e szükségesnek, hogy ezt egy kicsit pontosabban fogalmazzák 
meg, hogy ami az indokolásban benne van, az kiderüljön a 9. § (2) bekezdéséből. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Pósán László! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Először is ahhoz a kérdéshez 

szólnék hozzá, amit Osztolykán képviselő asszony felvetett. Én azt gondolom, egy olyan 
szabályozás, amely arról szólna, hogy ami eddig egyházként kapott kiegészítő normatívát, és 
most az új szabály szerint nem minősülne egyháznak, annak a működését akkor is oldjuk meg 
valahogy, egy ilyen generális szabályozás sok szempontból rossz és káros gyakorlatokat is 
képes lenne konzerválni. Ugyanis pontosan az a helyzet, hogy egyik oldalról - nem vitatván a 
jó szándékát - ne felejtsük, hogy sokan vissza is éltek ezzel a szereppel, hogy egyháznak 
minősítették magukat, és konkrétan még azokban a körzetekben, térségekben is tudunk erre 
példákat, amelyekre Osztolykán képviselő asszony hivatkozott, az előző esztendőkben 
különböző parlamenti interpellációk és azonnali kérdések apropóján ennek többször hangot is 
adtunk. Azt hiszem, hogy ebből a szempontból tehát árnyaltabb és differenciáltabb 
megközelítés lenne szükséges.  

Azt hiszem, az a két dolog, amit Hiller képviselő úr felvetett, azért elgondolkodtató, 
különösen a 21. §-sal kapcsolatos dolog, és azt hiszem, vitán felül álló, hogy ott muszáj lenne 
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korrigálni. És azzal is egyetértek, hogy a „tényleges társadalmi szerep” megfogalmazásnak 
jogilag pontosabbnak illene lennie, mert ez így valóban igen tág keretet szab az 
értelmezésnek, és - ahogy a jogászok szoktak fogalmazni - ez nem éppen a legautentikusabb, 
objektív megítélésre alkalmas. Úgyhogy szerintem ezeken a területeken ildomos keresni a 
közös megoldást. Én úgy érzékeltem, hogy egyébként a jobbító szándék szólalt meg 
mindennel kapcsolatban, és ezzel egyet tudok érteni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Főosztályvezető úr, tessék parancsolni! Nem állítom, 

hogy a vita lezárása van, de legalábbis lépjünk egyet! 
 
FEDOR TIBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Elnök úr, köszönöm 

szépen a szót. Úgy gondolom, a vitát azért sem tudjuk lezárni, mert nem az előterjesztő 
képviseletében vagyok itt, hanem a KIM egyházi kapcsolatokért felelős államtitkársága 
képviseletében, amely természetesen az egyházi koordináció vonatkozásában szakmailag 
talán első soron kompetens ebben a kérdésben. Akkor nagyon röviden szólnék.  

Amit a képviselő asszony felvetett, tehát a hátrányos helyzetű térségek oktatási 
kiegészítő normatívája, s a többi, az, úgy gondoljuk, messze túlmutat az egyházi 
kapcsolattartása keretein, tehát ott a megoldást valóban más irányba kellene majd keresni, 
úgyhogy erre most nem tudok reagálni.  

Ami a továbbiak során felmerült: elsődlegesen Hiller képviselő úr kifogásolta a 12. § 
(2) bekezdését, miszerint az egyházi intézmények világnézetileg elkötelezettek, és ezért az 
egyházi intézmények, illetve intézményfenntartók sajátos szempontokat érvényesíthetnek a 
felvételnél. Ezzel kapcsolatban szeretném jelezni, hogy az egyházi intézmények, például egy 
közoktatási intézmény világnézeti elkötelezettségét a 4/1993-as alkotmánybírósági határozat 
megállapította, és ezzel kapcsolatban bizonyos egyházi jogosítványok következnek. 
Minekutána tehát itt egy világnézetileg elkötelezett intézményről van szó, amelynek az a 
lényege, hogy egy adott szellemiség érvényesüljön, és nyilvánvaló, hogy azok a szülők, akik 
például egy egyházi iskolába adják a gyereküket, igénylik, hogy azt a fajta egyházi 
szellemiséget kapják meg, ebből logikusan következik két dolog: az egyház mind a 
felvételnél, mind pedig a pedagógusok, az alkalmazottak meghatározásánál érvényesíthet 
bizonyos specifikus szempontokat. Úgy gondolom, ezt a dolgot el kellene választani attól, 
hogy mi van adott esetben egy önkormányzati intézmény átvétele esetén. Erről mondjuk 
szakmailag annyit tudok mondani, hogy álláspontunk szerint egy ilyen intézményátvételnek 
nyilván akkor van értelme, ha ténylegesen komoly szülői igény jelenik meg a tekintetben, 
hogy a helyi közösség egyházi iskolát akar, és ez mondjuk adott esetben a tanári kar 
vonatkozásában is támogatást élvez. Úgyhogy reméljük, hogy ez a probléma ilyen esetekben 
helyi szinten megoldható, illetve hogyha bármi más szempont felmerül, akkor pedig az 
egyházak, az egyházi intézményfenntartók természetesen mérsékletet tanúsítanak mind a 
tanulók, mind pedig a tanári kar átvétele kapcsán. Ugyanakkor végső soron az egyháznak 
viszont az, hogy ilyen szempontokat érvényesítsen, tulajdonképpen egy alkotmányos 
alapjoga.  

A következő, ami még itt felmerült a 21. § (4) bekezdés h) pontjával kapcsolatos, hogy 
most mi kerül kivételre. Ez nyilvánvalóan egy olyan dolog, amiről természetesen lehet 
egyeztetni, adott esetben be lehet terjeszteni módosító javaslatokat. Én most hirtelen, első 
látásra annyit tudok mondani, hogy nagyjából ezek a kivételek a jelenleg hatályos 
egyházfinanszírozási törvényben, tehát a ’97. évi CXXIV. törvényben vannak benne, vagyis 
lényegében ez mintegy átemelésre kerülne az egyházi státustörvénybe. 

Ami Hiller képviselő úr részéről még egy fontos felvetés volt, és mások részéről is 
megjelent, az a 9. § (2) bekezdése, az egyházak tényleges társadalmi szerepének az értékelése. 
Ez szintén egy alkotmánybírósági határozaton alapszik. Ez az én olvasatomban körülbelül azt 
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jelenti, hogy az egyenjogú egyházak között azokra vonatkozóan, amelyek fenntartanak 
közfeladatot ellátó intézményt, nyilvánvalóan speciális szabályok érvényesülnek, míg amely 
nem tart fenn ilyen intézményt, az ezekből a szabályokból nyilván nem tud részesülni. Vagy 
amikor ’91-ben meghozta az Országgyűlés az egyházi ingatlanrendezési törvényt, és az az 
Alkotmánybíróság elé került, az Alkotmánybíróság akkor is megállapította, hogy 
értelemszerűen ilyen értelemben lehet különbséget tenni az egyházak között: akinek volt 
ingatlana, arra vonatkozik az ingatlanrestitúciós törvény, akinek nem, arra pedig nem. Azzal 
természetesen egyetértek, és ezt természetesen az előterjesztőknek is jelezni fogjuk, hogy ha 
szükséges, a szövegpontosítás talán indokolt lehet.  

Az állam és az egyház különváltan működik. Értem Révész Máriusz képviselő úr 
felvetését, hogy itt „egyházak” legyen, tehát többes számban szerepeljen. Legjobb tudomásom 
szerint lényegében az alaptörvény is így, egyes számban szerepelteti az egyházakat, tehát 
ismereteim szerint tulajdonképpen ezt a szövegváltozatot vette át ez a törvényjavaslat. De ez, 
azt hiszem, nem zárja ki, hogy adott esetben ebben a sarkalatos törvényben ez mondjuk 
pontosításra kerüljön sor. Ismételten mondom, hogy ezt természetesen az előterjesztők felé 
tudom jelezni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm én is.  
Nem célom, hogy a szokásos, az elmúlt 8 év bűnei típusú politikai vitát folytassunk itt 

a bizottság keretei között, inkább csak jelzem, hogy a normatív finanszírozás értékének, 
reálértékének a csökkenése valószínűleg szerepet játszott abban, hogy több hátrányos helyzetű 
gyerekeket ellátó alapítvány egyházzá vált az elmúlt időszakban - talán erre utalt az alelnök 
asszony is. (Osztolykán Ágnes bólogat.) A sajtóban talán a sajókazai, Derdák Tibor által 
fenntartott iskola ügyéről lehetett olvasni. Nem dolgom megítélni ennek az egyháznak a 
hitéleti elkötelezettségét, az biztos erős, de az alapvető mozgatórugó nyilván a szociális 
hátrányt ellensúlyozó iskolai munka fenntarthatósága volt, amikor egyházzá alakult, ebben 
tehát van némi felelőssége az elmúlt 8 év pénzügyi, költségvetési változásainak - így tudom a 
legsimábban megfogalmazni a „nyolcéves” tirádák helyett a gondolat lényegét.  

Mára kialakult egy helyzet, ami egy furcsa állapot, és én abban egyetértek Osztolykán 
Ágnessel, hogy amikor ezt oldani akarjuk, amikor úgymond rendet akar tenni a parlament, 
akkor ne okozzon kárt, és legyen tekintettel arra, hogy az alulfinanszírozottság, pénztelenség 
okán egy ilyen kényszerhelyzetből indultak el ezek az intézmények ezen az úton. És nem 
vitatva a parlamentnek azt a jogát, hogy itt valamilyen racionális rendet állítson fel, nekünk 
mint oktatási bizottságnak szerintem érdemes megkeresnünk azt az utat, miközben nincs itt 
előttünk a közoktatási törvény átfogó felülvizsgálata, nincs itt egy új közoktatás-finanszírozási 
rendszer, amire rámutathatnánk, hogy, gyerekek, semmi ok az aggodalomra, mondjuk a 
központi bérfinanszírozással ezek az intézmények működőképesek maradnak, nem tudjuk ezt 
mondani. Így én azzal a gondolattal, hogy a törvénytervezet hatálybalépése 2012 január és a 
tervezett új közoktatás-finanszírozási rendszer hatálybalépése közé valamilyen speciális, 
átmeneti szabályozást érdemes megfontolni, hogy egy ilyen átmeneti szabályozás szülessen, 
egyet tudok érteni. Jó lenne, hogyha ezen a tárca is gondolkodna, nekünk is kötelességünk egy 
ilyenen gondolkodni, és a kormány egyházi ügyekkel foglalkozó államtitkárságának a 
figyelmét is felhívjuk arra, hogy itt van egy probléma, amely megoldást keres magának. Adott 
esetben a tárca jogi koordinációja is kitérhetne erre a kérdésre, mondjuk a NEFMI-nek 
jelezhetné, hogy nincs még meg a törvény, és addig is kellene csinálni valamit januártól, 
2012 januárjától ezeknek a régen alapítványi, most kvázi egyházi iskolák fenntartásával, 
életben tartásával; azzal együtt, hogy persze a visszaélést, az el nem számolt közpénzeket nem 
szabad hagyni, tehát keressük meg ezt a dolgot, de mégis, ne az ellenőrök logikája uralja az 
agyunkat, mert ezek általában, zömében értékes munkát végző intézmények. Ha az LMP talál 
ilyet, és beterjeszti csütörtökig, akkor azt mi meg tudjuk itt vitatni, de jelezzük a kormány felé 
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is, és adott esetben magunknak is, hogy itt van egy feladat, amit meg kellene oldani, hogy mi 
lehet az az átmeneti szabályozás. Én ezt gondolom, Ágnes, a ti javaslatotokkal kapcsolatban. 

Őszintén szólva nem tudom, mit jelent a 21. §-ban az, hogy nem minősül gazdasági 
tevékenységnek. Ha valaki megvilágítaná nekem, hogy ezt hogy kell érteni! Nincs áfa? 
(Osztolykán Ágnes: Igen.) Vagy nem kell társasági nyereségadót fizetni? Vagy nem kell 
szerződést kötni? Nem vagyunk jók gazdasági jogban, mert ritkán kerül ez elénk, néha-néha 
ugyan felszívjuk magunkat, amikor ilyen átfogó törvényekkel foglalkozik a kormány, de 
kellene nekünk egy kis segítség. A jegyzetkiadásnál, amit itt Hiller István felvetett, meg egy 
sportpálya, teniszpálya bérbeadásánál miért nincs áfa? Oké, ha a tisztelendő atyák 
teniszeznek, az rendben, de hogyha bérbe adják, akkor mi van? Akkor nem kell…? 
(Osztolykán Ágnes: Akkor nem kell!) Tehát én itt ezt az alapkérdést nem pontosan látom, hogy 
a szabályozás mire tér ki. Tud ebben segíteni, főosztályvezető úr, vagy kérjünk mástól 
tanácsot? Nem akarok kellemetlen kérdéseket feltenni. (Derültség.) Tessék parancsolni! 

 
FEDOR TIBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): (Hangosítás nélkül:) 

Tartok tőle, hogy ezt részleteiben nem tudom megvilágítani, de tudomásom szerint… 
(Bekapcsolja a mikrofont.) Bocsánat! Tehát tudomásom szerint a jelenleg hatályos 
egyházfinanszírozási törvényben ezek az alapelvek lényegében így szerepelnek, és ez 
gyakorlati problémát eddig nem okozott.  

Szintén információim szerint egyházak az egyeztetések során azt kérték, hogy ez az 
egyházfinanszírozási törvényből emelődjék be az egyházi státustörvénybe, ezzel nyilván 
mintegy garanciális, sarkalatos törvénybe foglalt jogosítványokat szereznének e tekintetben. 
Ismételten jelezni fogom az előterjesztőknek, és természetesen mi mint a szakmai 
koordinációért felelős szerv adott esetben nem zárkózunk el attól, hogy bármiféle módosító 
javaslat kapcsán szakmailag közreműködjünk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még észrevétel ezzel a jogszabállyal kapcsolatban? 

(Jelzésre:) Cseresnyés Péter. Péter, parancsolj! 
 
CSERESNYÉS PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden. Nem 

biztos, hogy jó az ötletem pontosan az Osztolykán Ágnes alelnök asszony által felvetett 
gondolatra, amit az előbb az elnök úr is boncolgatott, de szerintem ha a 39. § (9) bekezdését 
kiterjesztenénk határidőben és területre, akkor lehet, hogy ez átmeneti megoldást adna addig, 
amíg a végleges megoldásra nem kerülne sor. Ez a (9) bekezdés a szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatásokkal foglalkozik. Meg kell vizsgálni. Nem biztos, hogy jó az ötlet, de lehet, hogy 
ez valamiféle megoldást adna, ha a közoktatásra is vonatkozna. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Főosztályvezető úr? 
 
FEDOR TIBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm. Azt 

hiszem, erre közvetlenül tudok válaszolni. Itt egészen más a probléma, ugyanis július 1-jétől 
hatályba lép a szociális törvény egy olyan módosítása, amely igen jelentősen leszűkíti az 
egyházi intézményfenntartó fogalmát, mégpedig azokra az egyházakra, amelyek a 
kormánnyal olyan átfogó megállapodással rendelkeznek, amely a szociális intézmény-
ellátórendszerre is kiterjed. Ezzel kapcsolatban - mondjuk így: - nekünk a problémánk inkább 
az volt, hogy olyan kisebb, tényleges egyházként működő és komoly szociális tevékenységet 
végző egyházak is kikerültek volna az egyházi intézményfenntartók köréből, amelyeknek ez a 
tevékenysége meg az egyházi tevékenysége sem volt vitatható. Ezért a NEFMI szociális 
államtitkárságával, illetve az NGM-mel történt egyeztetés alapján, amit az előterjesztők 
felvállaltak, bekerült ez a passzus, amely viszont a 2011. július 1-je és 2012. január 1-je 
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közötti időszakot rendezi a szociálisintézmény-ellátórendszeren, egyházi intézményfenntartó-
rendszeren belül. Minekutána viszont ez a törvény, a törvény nagy része január 1-jétől lép 
hatályba, az, aki - mondjuk így: - jelenleg a ’91. évi IV. törvény alapján egyház, az 
szeptember 1-jétől december 31-éig értelemszerűen kapni fogja az egyházi kiegészítő oktatási 
normatívát. Tulajdonképpen e tekintetben az egyházi közoktatási intézmények tehát nem 
kerültek olyan helyzetbe, mint az egyházi szociális intézmények, vagyis itt mindenképpen 
január 1-je után merül fel végül is ez a probléma, amivel kapcsolatban viszont jeleztem, hogy 
ez alapvetően egy esélyegyenlőségi meg részben oktatáspolitikai probléma, és mint ilyen 
talán kívül esik az államtitkárságunk hatáskörén. De érzékeljük, hogy probléma, tehát a 
magunk részéről örülnénk neki, hogyha valamiféle megoldás születne ennek a kezelésére.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Abban bizonyosan igaza van Péternek, hogy ha valahol, akkor 

itt, az átmeneti rendelkezések 39. §-ánál van ennek a helye, de valóban nem ez, hiszen egy 
korábban elfogadott szociális törvény hozta ezt a helyzetet, amit most időben egybecsúsztat 
ennek a törvénynek a hatálybalépésével - hogyha jól értjük. (Közbeszólás: Igen. - Jelzésre:) 
Máriusz! 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Tényleg csak egy mondat még. Ez nem kis probléma, 

mert megkezdődik egy tanév, a finanszírozás mondjuk december 31-éig rendben van, és 
akkor utána mi lesz? Ha utána a finanszírozási feltételek a továbbiakra nézve jelentősen 
megváltoznak, azaz jelentősen kevesebb pénz jut, ha tanév közben az oktatási tevékenység ott 
abbamarad, abból nem kis botrány lesz. Kucsák László képviselőtársam mondta mellettem, 
hogy oda kell rakni egy (10) bekezdést vagy egy pluszbekezdést, és rendezni kell ezt. 
Nyilvánvaló, hogy év közben nem változhatnak meg a feltételek, mert most látja mindenki, 
hogy abból hatalmas botrány lesz. 

 
ELNÖK: Szokott lenni. (Derültség.) Igen, ezeket a gyerekeket felvették erre a tanévre, 

beíratták mostanában, ilyen értelemben tanulói jogviszonyt létesítettek velük, azzal a 
várománnyal, hogy a tanév meglesz. (Közbeszólás: Átszervezés!) Az átszervezésre adott idő a 
törvényben szabott (Révész Máriusz: Év közben nincs!), tehát a probléma létezik. Egyelőre 
nem tudjuk a nagyságát, hogy hány ilyen iskola, intézmény lehet, amely nem tartozik bele 
ezekbe a mellékletekbe, illetve az általuk fenntartott… (Osztolykán Ágnes: Tudjuk, mert fel 
vannak sorolva!) Fel vannak sorolva, csak azt nem tudjuk… Szerintem írjuk is egy levelet ez 
ügyben a NEFMI-nek, hogy szeretnénk egy adatot, hogy ez hány intézményt érinthet. Ha 
egyetértetek ezzel, még most, az általános vita keretében kérdezzük meg az oktatási 
államtitkárságot - ők pontosan tudják, hogy mely egyház milyen intézményt tart fenn, van 
OM azonosítója, s a többi -, hogy hány ilyen intézmény lehet, hogy ezt tényleg érzékeljük. 
(Általános helyeslés.) Már egy egy gyerekkel szembeni törvénytelen helyzet sem tartható, de 
azért nem árt tudni, hogy mégis mekkora itt a probléma. Egyetértünk ezzel, hogy egy ilyen 
kérdést intézzünk az államtitkársághoz? (Közbeszólások: Igen.) Kérem, hogy ha igen, akkor 
tegyük fel a kezünket. (Szavazás.) Köszönöm, akkor ennek kapcsán elküldünk egy ilyen 
kérdést.  

Én még egy pontot elővennék, ez pedig a 12. §, hogy az identitás érdekében szükséges 
feltételek határozhatók meg. Valójában két út van ennek a mélyén. Az egyik, hogy mit várok 
el a diáktól, illetve az oktatótól: egy olyan viselkedést, amely figyelembe veszi az egyház 
sajátosságait, magyarán hogy misére járni kell, a böjtöt megtartjuk, vagyis nem eszünk 
szalámis zsömlét nagypénteken se tanárként, se diákként, mert ez a… (Közbeszólás: 
Legalábbis az iskolában!) Igen, itt az a kérdés (Dr. Hiller István: Persze!), hogy ez az iskola 
által szervezett, iskolai keretek közötti magatartást szabályozza, vagy pedig kiterjeszkedünk, 
és úgymond az élet… (Dr. Kolber István: A privát szférára.) Igen. Tehát az iskola, ha egyház 



- 18 - 

tartja fenn, okkal elvárhatja a tanártól is, hogy tessék eljönni a misére, ha itt tetszik dolgozni; 
a diáknak is meg lehet mondani, hogy akik ide járnak, azok azt is vállalják, hogy 
istentiszteletre - hogy ne mindig csak a katolikus terminológiát használjuk - kell járni. Ez az 
egyik út. A másik út pedig, hogy az egyházhoz tartozást követeli meg, amin nem olyan 
könnyű változtatni.  

Ha én úgy döntök, elmehetek a misére, meg dönthetek úgy, hogy nem eszem 
fasírozottat nagypénteken, ez szabadságomban áll, és ez az én döntésem, de az, hogy 
mostantól református vagyok-e vagy katolikus, az nem az én döntésem, az egy adottság. 
Tehát melyik utat rejti ez? Mert ez két nagyon különböző jövőt rajzol fel. Az egyik szerintem 
vállalható, és tiszteletben tartja, hogy mi itt ezt így szoktuk, ha közénk akarsz tartozni, akkor 
így kell eljárj; a másik pedig az, hogy nem tartozhatsz közénk, mert te nem vagy az. Tehát ezt 
is megengedi-e? Ez benne van, ez alatta van, ez egy magasabb absztrakciós sík, de 
valószínűleg sokak számára megnyugtató lenne, hogyha kifejtené a jogszabály, hogy itt arra 
gondol, hogy a viselkedést, a cselekedetet követeli meg, nem pedig egy egyházhoz tartozás 
származási követelményét fogalmazzuk meg - bár lehet, hogy úgy is létezhet iskola, mindenki 
eldönti, hogy melyiket látja jónak.  

(Jelzésre:) Hoppál Péter, Révész Máriusz. Tessék, Péter! 
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy egy 

XXI. századi, egyházi kérdésekben valamilyen módon mégis csak irányt szabó állami 
törvénynek bizony érzékenynek kell lennie arra, hogy nem terjeszkedhet túl a személyes 
szférákon, és nem lehet pápább a pápánál, tehát nem teheti meg azt, hogy olyasmiket ír elő, 
amiket egyébként az egyházak sem írnak elő a saját működésük keretén belül. Ugyanakkor én 
viszonylag optimistán állok a törvénytervezethez, mert a szokásjog az elmúlt két évtizedben 
azért kitaposott bizonyos ösvényeket - főleg az intézményfenntartás vonatkozásában. Tehát az 
egyházak, amelyek egyébként önmagukon belül is a saját jogalkotásukat végzik, ezek a jogi 
eszközrendszerek az egyházak keretein belül már létrehozták - az állami jogszabályokhoz 
igazodva és azokat nem keresztezve - a saját elvárásrendjüket egy-egy közoktatási intézmény 
tekintetében. Ismereteim szerint ezek a különböző felekezetekben többnyire ilyen etikai 
kódexek formájában működnek egyébként, amelyek betartása, amennyire látom, nem is volt 
annyira szigorú.  

Odasúgtam képviselőtársaimnak, amikor, István, az elején ezt kifogásoltad, hogy 
gyakorlatilag úgy tapasztaltam, hogy azért ezek az elvárások léteztek, amelyek leginkább 
egyébként talán valamiféle, az egyházi fenntartó hitelvi normáinak a tiszteletben tartását és az 
azok iránti lojalitást várják el, ez a minimális elvárás az egyházi intézményben az odajáró 
gyerekek, a szülők és a tanárok vonatkozásában is. Ha a törvény ezen túlterjeszkedne, akkor 
követne el hibát; akkor követne el hibát!  

Ez egy nagyon nehéz balansz és egy nagyon vékony mezsgye, de én úgy érzékelem - 
amennyire a sajtóban is megjelentek bizonyos leszűrések, miközben itt áll előttünk fehéren 
feketével az írott jogszabálytervezet -, hogy többet gondolunk néha bele, vagy a sajtó is többet 
próbál belegondolni a jogszabályba, mint amennyi benne van. Ami viszont benne van, azt 
valóban borotvaélesen kell megfogalmazni, hogy ilyen problémák ne történjenek. Valódi 
XXI. századi törvényre van szükség. És azok a vitás kérdések, amelyeket, Ági, felvetettél, 
ilyen módon valóban rendezendőek szerintem is, nem lehet tanév közben oktatási intézményt 
átszervezni. Egy december 31-ével történő finanszírozásváltozás esetén lehetetlen, tehát 
szembemegyünk a saját törvényeinkkel. Itt valóban meg kell találni azt a kört, együtt veletek, 
ami lehetővé teszi a gyerekek érdekeinek a sérülésmentes tanévvégzését.  

 
ELNÖK: Máriusz, parancsolj! 
 



- 19 - 

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ehhez az utolsó kérdéshez szeretnék hozzászólni. Az 
az igazság, hogy én nagyon nehéznek látom pontosan megfogalmazni ezt a kérdéskört, 
amelyről beszélünk, mert - legyünk őszinték! - nagyon nagy különbségek vannak az egyház 
által fenntartott intézmények között. Hiller képviselő úr hozott egy példát, hogy egy 
településen átadják az egyetlen iskolát, az egyházi iskola lesz; ha ott előírják, hogy a 
tanároknak meg a diákoknak milyen világnézetűeknek lenne célszerű lenniük, az 
nyilvánvalóan vállalhatatlan lenne. Viszont ha mondjuk az esztergomi ferenceseknél vagy 
mondjuk a budapesti piaristáknál azt mondják, hogy olyan tanárokat szeretnének, akik 
kötődnek a katolikus egyházhoz, misére járnak, betartják a böjtöt - hogy Pokorni Zoltán 
példájánál maradjak -, akkor szerintem ott ugyanez a kérdés pedig teljesen helyénvaló. 

A törvényben nem nagyon fogjuk tudni megkülönböztetni a két esetet, és csak arra 
hadd hívjam fel a figyelmet, hogy néhány évvel ezelőtt egy - hogy régebbi kategóriát 
használjak - nem történelmi egyháznak is nagyon komoly munkaügyi pere volt, a sajtó 
nagynyilvánosságát megjárták, hogy kell-e alkalmazni azt az embert, aki egyébként 
világnézetileg az egyháztól, illetve annak intézményeitől elég élesen messze állt. És azt 
hiszem, ott több körben el is bukták, aztán legfelsőbb szinten felülvizsgálati kérelmet adtak be 
- hosszú ideig húzódott ez a per. Ezért nem tudunk itt pontosan fogalmazni, vagy ezért 
lehetetlen - ahogy Péter mondta - borotvaélesen megfogalmazni a helyzetet, mert alapvetően 
teljesen különböző helyzetű egyházi iskolák is vannak, és a törvényben ezzel együtt olyan 
megfogalmazást lehet csak használni, amely az általánost határozza meg. Innentől kezdve 
nyilvánvalóan valahogy abban az irányban látom a megoldást, hogy az egyházaknak kell 
önmérsékletet tanúsítaniuk, és felmérniük, melyik intézményük milyen helyzetben van; kettő: 
amikor az önkormányzat átadja az intézményét, akkor az önkormányzattal kötött 
megállapodásban kell rögzíteni bizonyos szempontokat, mert anélkül nem megy. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Közben azon is gondolkodjanak képviselőtársaim, hogy 

akarnak-e előadót állítani, kisebbségi, többségi véleményt mondani, mert mindjárt szavazunk 
az általános vitáról. (Jelzésre:) Parancsolj, László! Kucsák László! 

 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden, mert az idő is 

halad. Máriusz mondta, hogy az intézmények között is vannak különbségek - ez 
nyilvánvalóan így van. De nemcsak hogy az intézmények között vannak különbségek, hanem 
tapasztalataim szerint az egyes egyházak álláspontjában is kitapinthatóak különbségek, tehát 
én mondjuk úgy gondolom, hogy az evangélikus egyház, illetve a katolikus egyház ebben a 
vonatkozásban nem pont ugyanazt gondolja, várja el adott esetben a hozzájuk tartozóktól. 
Viszont az szerintem egy jogos igény, hogy egy jogszabályban olyan megfogalmazás 
szerepeljen, ami alatt hárman nem értenek négyfélét, mert munkaügyi kérdésekben is 
kifogásolni szokták, ha a munkaköri leírásban az az utolsó pont, hogy és egyébként ellátja 
még azokat a tevékenységeket, amelyekkel a munkáltató esetenként megbízza, mert akkor 
az… (Nem érteni.) Én nem akarom ezt feltétlenül párhuzamba állítani ezzel a kérdéssel, de azt 
hangsúlyozom, hogy jogos igény, hogy ez alatt ugyanazt lehessen érteni, ugyanazt kelljen 
értenie adott esetben lehetőség szerint mindenkinek. Úgyhogy én csak az előterjesztők 
figyelmébe szeretném ezt ajánlani, hogy itt látható, hogy ebben azért voltak 
véleménykülönbségek vagy megítélésbeli különbségek, és ezt indokolt kezelni, már csak azért 
is, mert egyébként az elhangzott felvetések szerintem is abszolút jobbító irányba mutatnak, és 
az egésszel, az összességgel, a zömével kapcsolatban én legalábbis nem tapasztaltam, hogy 
kifogások merültek volna fel. Köszönöm szépen. (Jelentkezések.)  
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ELNÖK: Köszönöm. Az általános vitára való alkalmasságról beszélünk, tehát 
részletes vita lesz még, úgyhogy önmérsékletre kérek mindenkit. Péter, illetve Pósán Laci 
jelezte, hogy szólni kíván. Parancsoljatok! 

 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Zárásként csak egy gyors kérdésem hadd legyen! A 

feltételeket nézem, hogy hogyan kell vagy mint lehet bejegyezni egyházat. Legjobb 
tudomásom szerint Magyarországon minimum 20 éve működik, van ilyen, hogy 
Boszorkányszövetség vagy ilyen egyesület. Szerintem nem kell nagy fantázia hozzá, hogy 
kitaláljuk, hogy akad ezer ember Magyarországon, aki szívesen tartja magát ezen körhöz 
tartozónak, magyarán a magyar boszorkányegyház ezek szerint bejegyezhető lesz, ha jól 
értem. (Közbeszólások. - Osztolykán Ágnes: Nem, azért ennél sokkal cizelláltabb a szabály!)  

 
ELNÖK: Parancsoljon, főosztályvezető úr! 
 
FEDOR TIBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Igen, értem a kérdést. 

A következő a lényeg a bejegyzési feltételeknél: elvileg hogyha 20 éve működik a 
Boszorkányszövetség, valóban elmehet a Fővárosi Bírósághoz, ha összeszedi az ezer aláírást, 
kérheti a bejegyzését. De a korábbiakban felmerült, hogy mi is ez a szakértői grémium. Itt 
egyszerűen arról van szó, hogy a bíróság előtt a bejegyzési eljárás nem peres eljárásként 
folytatódik le, ugyanakkor itt olyan specifikus teológiai, egyházjogi, egyháztörténeti 
problémák is felmerülhetnek, amelyek vonatkozásában vagy amelyek eldöntésére mondjuk 
egy bíró értelemszerűen nincs feltétlenül kiképezve. Bármiféle peres eljárás során a bíróságok 
különböző, úgynevezett szakértőket vehetnek igénybe olyan szakkérdések eldöntése 
érdekében, amelyek nem az ő kompetenciájuk. Ebben az esetben az történik, hogy egy 
szakértőket vagy szakértői grémiumot véleményezésre felkér a bíróság, az nyilván megadja a 
törvényi keretek között a maga álláspontját, de szeretném jelezni, hogy nem a szakértői 
grémium dönt, a törvény értelemszerűen nem vonja el a független igazságszolgáltatási 
hatalom döntési kompetenciáját.  

Azért én a magam részéről - ez most nem hivatalos álláspont - valószínűnek tartom, 
hogy egy komoly, teológusokból, egyházjogászokból, egyháztörténészekből álló szakértői 
testület esetleg olyan véleményt fog nyilvánítani a Boszorkányszövetség kapcsán, hogy 
erősen kétséges mondjuk annak az egyházi jellege, és akkor a bíróság valószínűsíthetően 
figyelembe fogja ezt venni a döntése során. De ez az utolsó mondat szigorúan a 
magánvéleményem, és nem az államtitkárság képviseletében hangzott el, csak mint egy a 
területhez valamennyire értő embernek az álláspontja.  

Viszont ha már nálam van a szó, még egy mondat. Úgy látom, hogy a 12. § (2) 
bekezdése nagyon komoly visszhangokat váltott ki. Annyit azért háttér-információként el kell 
itt mondanom, hogy természetesen több szinten komoly egyházi egyeztetések folytak a 
törvény előkészítése kapcsán. Ezt a szöveget lényegében az egyházak kérik, hogy ez így 
jelenjen meg a törvényen belül, de természetesen igen nagy önmérséklettel kívánnak ezzel a 
jogosultsággal élni. Most én nem akarom ezt tovább részletezni. Teljesen igaz, amit a 
képviselő urak elmondtak: ha egy településen mondjuk egy iskolát átvesz az egyház, ott 
nyilvánvalóan minden tanulót meg minden tanárt meg fog tartani, viszont más esetekben, ahol 
tényleg abszolút specifikus, régi egyházi iskolákról van szó, ott legyen már meg az a 
jogosítványa az egyháznak, hogy adott esetben akár a tanártól és a felvételnél megkérdezze, 
megkérdezhesse, hogy egyébként ő hogyan viszonyul ahhoz az egyházhoz, amely azt az 
iskolát fenntartja. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Péter, Hoppál Péter, parancsolj! 
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DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak azt szeretném mondani, 
hogy nyilvánvaló, hogy nem négy év alatt, nem nyolc év alatt, hanem hosszabb idő alatt a 
szabadság jegyében nagy rendetlenség alakult ki ezen a piacon, és ezt a rendetlenséget 
rendezni kell. A rendetlenség pedig nyilván azért jött létre, mert a finanszírozás miatt 
létrejöttek ezek a bizonyos egyházak, százszámra jöttek létre ezek az egyházak. Ezt valahogy 
mederbe kell terelni, az állam pénze drága, ez a költségvetés pénze, az adóbevételekből 
származó pénz, tehát nem lehet tovább kótyavetyélni. Meg kell húzni a határvonalat. A 
televízióban, a rádióban, az írott sajtóban most már huzamos ideje zajlik a vita, a társadalmi 
vita arról, hogy a bizniszegyházak lehetőségeit vissza kell nyesni. Ez a törvény, azt hiszem, 
erre is megpróbál lehetőséget kínálni. Ezt meg kell hogy lépjük, és aztán finomhangolást kell 
elkövetni.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Parancsolj, Demeter Zoltán! 
 
DEMETER ZOLTÁN (Fidesz): Csak szeretném megnyugtatni képviselőtársaimat, 

hogy azok az utak, amelyek az elnök úr részéről elhangzottak, szerintem nem annyira 
veszélyesek, különösképp ha a dolog első részét tekintjük. Mondjuk hogyha egy egyházi 
intézmény megalakul, az szerintem teljesen normális dolog, hogy az egyház különböző 
feltételeket köt ahhoz, hogy a pedagógus nem árt, hogyha egy kicsit hisz Istenben, és úgy 
kerül egy egyházi intézménybe mondjuk pedagógusnak.  

A másik dolog, hogy ha az egyházi iskolák mondjuk előírják a gyermekeknek, a 
leendő tanulóknak azt, hogy nekik katolikusnak vagy reformátusnak kell lenniük, azt én teljes 
mértékben el is utasítanám. Hogyha megfigyeljük a jelenleg egyházi fenntartásban működő, 
történelmi egyházak által fenntartott iskolákat, akkor ezek miatt nem is kell aggódni, hiszen 
én több református iskolát ismerek, általános iskolát, középiskolát, ugyanígy katolikus 
fenntartásban működő általános iskolát és középiskolát, ahol teljesen szabadon választott a 
gyerekeknek a hittanóra. Tehát a református gyermek ugyanúgy jár katolikus iskolába, vagy 
fordítva, és nem kötelezi egyik történelmi egyház sem a gyerekeket arra, hogy nekik katolikus 
hitoktatáson kell részt venniük, hanem pontosan ezek a történelmi egyházak biztosítják a 
gyermekeknek azt, hogy református intézményben is folyik katolikus hittanoktatás, és 
fordítva. Szerintem ez tehát abszolút nem jelenthet problémát.  

Véleményem szerint sokkal nagyobb probléma az, ami mondjuk az elmúlt időben 
történt. Tényleg én sem szeretnék visszamutogatni, vagy nem is szeretnék arról beszélni, hogy 
milyen volt az egyházi törvény az elmúlt időben, ami megalakult, az elmúlt 8 évben, de 
például tudok olyan települést Borsod megyében, ahol az önkormányzat a buddhista 
egyháznak akarja átadni az általános iskoláját. Na most azért én, komolyan mondom, 
megkérdezném azt a képviselő-testületet, hogy az a település, amely önmagát tekintve 
egészében egy katolikus, római katolikus település, hogy a fenébe hozhatott egy olyan 
testületi határozatot, hogy a buddhista egyháznak adja át az iskolát. (Osztolykán Ágnes: 
Szabad vallásgyakorlás van! - Közbeszólások.) Ezek egy kicsit ilyen… (Közbeszólások.) 
Tehát sokkal inkább ettől kellene aggódni, nem attól, hogy a történelmi egyházak által 
fenntartott intézményekben mondjuk előfordulhatnak ezek a dolgok, amelyekről az elnök úr 
beszélt.  

Én tehát jó szívvel ajánlom ezt az egyházi törvényt, természetesen azzal a kitétellel, 
hogy biztosan vannak benne olyan helyek, ahol esetleg tényleg konszenzusra kell jutni, vagy 
ahol módosítani kell benne. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Felhívom a képviselő hölgyek és urak figyelmét, hogy 

csütörtökön, az általános vitában ezt részleteiben tudjuk boncolgatni. Zoltán, egyetértünk, 
abszolút, tehát én is azt gondolom, hogy az a jó, hogyha ezt a bizonyos identitást úgy őrizzük 
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meg, hogy lehetővé tesszük mondjuk egy katolikusnak, hogy református iskolába járjon, vagy 
egy nem egyházias szellemű családban nevelt gyermeknek, hogy református iskolában 
tanuljon. De ettől még van probléma, mert - sosem jó, hogyha az ember a parazsat a fejére 
húzza - mondjuk zsidóvá nem tudsz lenni, tehát vagy az vagy, vagy nem vagy az… 
(Közbeszólások.)…, legalábbis nem könnyű egyházi értelemben. És hogyha teszem azt ezt 
feltételként írja elő valamely intézményének a látogatásakor, az nem egy bevallás alapján 
megy, hogy jó, akkor mostantól kipát hordunk, vagy betartjuk a formai dolgokat, tehát ez két 
külön út azért. Ezt úgy szoktuk áthidalni, hogy sokszínű a dolog, de nekünk mégis egy 
törvényt kell hozni erre a sokszínű rendszerre. Ezért gondolom, hogy jobb ezt világossá tenni, 
hogy viselkedési szabályokat írhat elő vagy ír elő az egyház, és mondjuk nem származási 
szabályokat - vagy ha igen, akkor mondjuk ki, hogy származási szabályokat is szabhat. Én 
mondjuk ennek nem nagyon örülnék, hanem veled értek egyet, hogy viselkedési normákat 
állít fel.  

Na jó, az általános vitáról kell döntsünk, aztán… (Jelzésre:) Gergely, parancsolj! 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Csak két mondat az általános vitára való 

alkalmassággal kapcsolatban, hogy a mi álláspontunkat is kifejtsem. Tartózkodni fogunk, 
azért, mert fontosnak tartjuk ennek a jogszabálynak a megszületését, egyetértünk azzal, hogy 
be kell zárni a kiskapukat, amelyek visszaélésre adtak lehetőséget, ugyanakkor a besorolással, 
a konkrét besorolással kapcsolatban fenntartásaink vannak - ez indokolja a tartózkodásunkat. 
A módosító javaslatainkkal ezt majd megpróbáljuk korrigálni.  

 
ELNÖK: Köszönöm.  

Határozathozatal 

Aki egyetért az általános vitára való alkalmassággal, kérem, most szavazzon. 
(Szavazás.) A többség. Aki ellene van? (Szavazás.) Három. Aki tartózkodik? (Szavazás.) Egy. 
A bizottság többsége - 3 nem és 1 tartózkodás mellett - elfogadta az általános vitára való 
alkalmasságot.  

A bizottsági előadó és a bizottság kisebbségi véleményét ismertető képviselő 
kijelölése 

Előadókat kérek. Többségi? (Dr. Pósán László: Péter! - Dr. Hoppál Péter jelzésére:) 
Péter nincs itt, jelzi, hogy külföldön van. (Dr. Pósán László: Máriusz?) Máriusz? 
(Közbeszólások. – Demeter Zoltánnak:) Zoltán? Senkivel nem akarok kiszúrni… 
(Közbeszólások: Mikor lesz? - Közbeszólások: Csütörtökön. - Demeter Zoltán: Csütörtökön 
lehet…) Mérlegeljétek! Kisebbség vagy ellenzék - vagy nem tudom hogy mondják 
szabatosan.  

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Meddig kell leadni azt, hogy ki az előadó? 
 
ELNÖK: A mai napon. (Edelényi Zsuzsánna az elnökkel egyeztet.) 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): 2 óráig jelzünk, adunk nevet, telefonálni fogok. Nem 

tudom, hogy itt vagyok-e.  
 
ELNÖK: Köszönöm. (Fedor Tibornak:) Köszönöm, Tibor, minden jót! 

Egyebek 

Egyebek. (Dr. Kolber István jelzésére:) Parancsolj, István! 
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DR. KOLBER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! A közelmúltban az oktatási bizottság áttekintette az iskolabezárásokkal és az –
átszervezésekkel kapcsolatos helyzetet itt az ülésünkön, több iskolai és szülői szervezet 
képviselője volt jelen, illetőleg írásos anyagokat is kaptunk. Ezek egyike a kaposvári Toldi 
Általános Iskola és Gimnázium volt, ahol sok gyerek van, és jó a oktatás minősége – talán 
emlékeztek, a képviselője sok mindent elmondott -, illetőleg nagyon erős a szülők és a 
gyerekek kötődése az iskolához. Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy szombaton 
50 szülő éhségsztrájkba kezdett az iskola megmentése érdekében – ez jelzi talán az 
elkeseredettség mértékét, illetve a feszültség nagyságát. A probléma nem  utolsósorban abban 
van – abban az időben is érintettük ezt a kérdést -, hogy hogyan készítették ezt elő, hogyan és 
miképpen konzultáltak a szülőkkel, az iskolával, mi volt a döntésnek a módja. A bizottsági 
ülésünkön az elnök úr javasolt egy menetrendet ezzel kapcsolatosan, ami többek között 
tartalmazta az oktatási államtitkárság irányába való jelzést, megkeresést, az Oktatási Hivatal 
útján történő figyelemmel kísérését ezeknek a döntéseknek. Aztán a későbbiek során 
Osztolykán Ágnes javasolta egy alapnak a fenntartását nem feltétlenül csupán az ilyen 
iskolákra vonatkoztatva, de akkor is itt a vitában megfogalmazódott az, hogy esetleg ezen 
problémák kezelésére is lehetne használni azt az alapot.  

A jelzésen túl szeretném megkérdezni az elnök úrtól, illetőleg szeretném felvetni ezt a 
problémát, hogy történt-e valami, van-e valami olyan visszajelzés, ami ezen problémák 
további eszkalálódását esetleg megszüntetné vagy csökkentené. Tudom, hogy önkormányzati 
hatáskör, és a kormánynak direkt módon legalábbis nyilvánvalóan kisebb a beleszólási 
lehetősége, vagy nincs, mégis úgy gondolom, hogy azért egy nagyon fontos és a maga módján 
egy drámai jelzés ez az éhségsztrájk ilyen nagy számban, ami miatt ezzel mindenképpen 
foglalkozni kell, és ezt a jelzést kötelességemnek tartottam megtenni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Az ülésünket követően másnap, gyakorlatilag másnap vagy 

harmadnap, tehát egy-két napon belül elküldtük a minisztérium oktatási államtitkárságának 
ezt a levelet. Az Oktatási Hivatal most szakigazgatási szerv, azt hiszem, bár ezt én mindig 
nehezen követem, hogy ez most hogyan van, tehát a megyei kormányhivataloknál dolgozó 
kollégákat szakmai szempontból az OH központi egysége, illetve az államtitkárság instruálja. 
Arról nincs értesülésem, hogy ilyen jellegű vizsgálatokat elrendelt volna a szakigazgatási 
szerv vezetője, de akkor megkérdezzük. Mi ezt a jelzést megtettük. Hogy ők ebből levonták-e 
azt a következtetést, hogy érdemes ezeket minden településen megnézni, hogy ott korrektül, 
szabályszerűen folyik-e a dolog, nem tudom. Mert mi azt tartjuk logikusnak, de hogy ez 
megtörtént-e, csak feltételezem, biztosan nem tudom, de rá fogunk kérdezni. Egyelőre ennyi. 
Illetve ott volt egy olyan javaslatunk, hogy sok esetben a jogszabályok nem kellő ismerete 
viheti tévútra az önkormányzatokat, és ezért hosszabb távon egy olyan tájékoztató anyagot, 
oldalt alkosson meg az államtitkárság, amely elkerülhetővé teheti a nem szándékos 
jogszabálysértéseket – ez nyilván hosszabb távú feladat, ez bizonyosan nincs kész most.  

(Jelzésre:) Be kell hogy zárjam az ülést, Sándor, ne haragudj, mert többen jelezték, 
hogy frakcióülésük is van, ezzel párhuzamosan már elkezdődött. Ha nincs egyéb az egyebek 
napirendi pontban, akkor az ülést bezárom. Köszönöm a részvételt.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 38 perc)  

  

Pokorni Zoltán  
a bizottság elnöke 
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Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


