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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának 
2011. december 28-án, szerdán, 9 óra 44 perckor  

a Képviselői Irodaház V. emelet 532. számú tanácstermében  
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Napirendi javaslat  
 

1.  A lelkiismeret és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek 

és vallási közösségek jogállásáról szóló törvényjavaslat (T/5315. szám)   

(Lázár János, Demeter Zoltán, Berényi László, Gajda Róbert (Fidesz), Varga 

László (KDNP), Ékes Ilona, Dr. Vas Imre, Dr. Papcsák Ferenc, Kozma Péter, Dr. 

Budai Gyula, Dr. Szakács Imre, Dr. Horváth Zsolt, Dr. Gruber Attila, Dr. Mátrai 

Márta, Révész Máriusz, Dr. Cser-Palkovics András, Farkas Flórián, Csampa Zsolt, 

Bíró Márk, Csöbör Katalin, Dr. Bácskai János, Németh Zoltán, Dr. György István 

(Fidesz) és Dr. Tarnai Richárd (KDNP) képviselők önálló indítványa)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  

2. Egyebek 

 



- 4 - 

 

 

Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Révész Máriusz (Fidesz)  
 
Dr. Pósán László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Brájer Éva (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Dr. Hoppál Péter (Fidesz)  
Pichler Imre László (Fidesz)  
Sági István (Fidesz)  
Földi László (Fidesz)  
Michl József (KDNP)  
Farkas Gergely (Jobbik)  
Ferenczi Gábor (Jobbik)  
Dr. Kolber István (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Pokorni Zoltán (Fidesz) Dr. Pósán Lászlónak (Fidesz)  
Cseresnyés Péter (Fidesz) Demeter Zoltánnak (Fidesz)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz) Dr. Hoppál Péternek (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz) Révész Máriusznak (Fidesz)  
 
 

 
Meghívottak részéről  

Hozzászóló 
 
Dr. Fedor Tibor osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 44 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz), a bizottság tagja, a továbbiakban ELNÖK: Szeretettel 
köszöntöm a bizottság tagjait. Mivel alelnök asszony, és alelnök úr sem érkeztek meg, elnök 
úrral együtt, most Edelényi Zsuzsa kapott egy telefont, amelyben elnök úr engem kért meg, 
hogy a bizottsági ülést vezessem le. Régen volt ilyen, amikor bizottsági alelnök voltam, de 
ennek már sok-sok éve, úgyhogy remélem, valamire még emlékszem.  

Szeretettel köszöntelek titeket a bizottsági ülésen. Edelényi Zsuzsa arról tájékoztatott, 
hogy 6 bizottsági javaslat tartozik a hatáskörünkbe, amennyiben a napirendet elfogadjuk. 

A határozatképességet megállapítanám, hiszen jelen vagyunk 10-en és eddig két 
helyettesítés van, tehát 12 fővel határozatképesek vagyunk. 

A meghívót mindenki megkapta, egyetlen napirendi pontra van javaslat, az egyebeken 
kívül.. Az a kérdésem, hogy a napirendekhez van-e bárkinek észrevétele. (Nincs jelzés.) 
Amennyiben szemmel láthatólag nincs, akkor felteszem a kérdést, hogy ki az, aki a mai ülés 
napirendjét – a kiküldötteknek megfelelően – elfogadja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Egyhangúlag a napirendet elfogadtuk.  

A lelkiismeret és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek 
és vallási közösségek jogállásáról szóló törvényjavaslat (T/5315. szám) (Lázár János, 
Demeter Zoltán, Berényi László, Gajda Róbert (Fidesz), Varga László (KDNP), Ékes 
Ilona, Dr. Vas Imre, Dr. Papcsák Ferenc, Kozma Péter, Dr. Budai Gyula, Dr. Szakács 
Imre, Dr. Horváth Zsolt, Dr. Gruber Attila, Dr. Mát rai Márta, Révész Máriusz, Dr. 
Cser-Palkovics András, Farkas Flórián, Csampa Zsolt, Bíró Márk, Csöbör Katalin, Dr. 
Bácskai János, Németh Zoltán, Dr. György István (Fidesz) és Dr. Tarnai Richárd 
(KDNP) képviselők önálló indítványa) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító 
javaslatok megvitatása) 

Megkérném Edelényi Zsuzsa asszonyt, illetve már elém tette, akkor én ismertetem 
azokat az ajánláspontokat, amelyeket tárgyalni kell: a 3-as, 4-es, 10-es, 11-es, 28-as, 30-as és 
31-es, ez összesen 7, tehát egy örömhír, az elsőn már túl is vagyunk.  

Mint kiderült, az előterjesztők közül csak én vagyok jelen, úgyhogy a kormány 
álláspontja után én is ismertetem az előterjesztő véleményét. 

A 3-as ajánlási pontra térjünk rá, Baracskai József és képviselőtársai tették a 
javaslatot.  

Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. FEDOR TIBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Az előterjesztő sem. Jelentkezést nem látok, 

akkor szavazzunk.  
Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 1. Egyharmadot sem kapott. 
A 4-es ajánlási pont: Mirkóczki Ádám, Szávay István, Bana Tibor javaslata.  
Kormányálláspont? 
 
DR. FEDOR TIBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Egy indoklást szeretnék kérni, hogy miért nem. 
 
DR. FEDOR TIBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Tehát a módosító 

javaslat azt mondja lényegében, hogy csak azon egyházak, vallási közösségek számára 
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lehetne lehetővé tenni oktatási, egészségügyi, szociális, stb. egyéb intézményekben, tehát a 
lelkiismereti és vallásszabadság gyakorlását, amelynek tanítása nem ütközik az adott 
intézmény céljaival. Álláspontunk szerint ez túlságosan korlátozná ilyen értelemben az 
egyházak tevékenységét, tehát akkor most itt tételesen kellene vizsgálni minden intézmény 
esetében, hogy az adott egyháznak most mondjuk a hitvallása most konkrétan hogyan és 
milyen viszonyban áll az adott intézménynek a működésével, tehát ezt ezért nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Én is úgy értelmeztem ezt a javaslatot, hogy ha mondjuk, az intézmény 

vezetősége azt mondja, hogy mit tudom én a katolikus egyház tanai nem szimpatikusak neki 
és ő más módon szeretné itt az oktatást megvalósítani, akkor nem vehetné át a katolikus 
egyház ezen javaslat szerint? Tehát a célt, azt akár még érteném is, de szerintem ez 
pontatlanul van megfogalmazva itt mindenképpen.  

Jó, indítom a szavazást. Aki egyetért a javaslattal, jelezze! (Szavazás.) 2 igen 
szavazattal egyharmadot sem kapott. Előterjesztő sem támogatta.  

A 10-es következik: az Emberi jogi bizottság javaslata. 
Kormányálláspont? 
 
DR. FEDOR TIBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Előterjesztő is támogatja. 
Indítom a szavazást. (Szavazás.) Egyhangúlag támogattuk. Bocsánat a kifejezésért, 

nálunk Kőbányán géppel szavazunk, ott indítani kell a szavazást, onnan jön lendületből.  
11-es javaslat.  
Kormányálláspont? 
 
DR. FEDOR TIBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Előterjesztő sem támogatja. Kérdés nincsen. Szavazzunk. (Szavazás.) 
1 igen szavazattal, egyharmadot sem kapott. 
A következő a 28-as ajánlási pont. 
Kormányálláspont? 
 
DR. FEDOR TIBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Előterjesztő sem támogatja. Szavazzunk. Aki egyetért, kézfelemeléssel 

jelezze! (Szavazás.) Ez nem kapott szavazatot a bizottságban, úgyhogy egyharmadot sem 
kapott.  

30-as.  
Kormányálláspont? 
 
DR. FEDOR TIBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Most itt abban a 

sajátos helyzetben vagyunk, hogy ezt két bizottság tárgyalta, az Emberi jogi bizottság 
támogatta, az Alkotmányügyi nem, és ráadásul a kormány képviselői is két különböző 
bizottságban ellentétesen nyilatkoztak.  

Én azt tudom mondani, hogy tulajdonképpen ezt támogathatónak tartjuk, tehát az, 
hogy a felsőoktatási intézmény a dologi feltételeket biztosítsa a hitoktatás végzésére, ez, úgy 
gondoljuk, hogy mást nem jelent, minthogy adott esetben egy szabad termet, tehát 
tulajdonképpen majdhogynem azt mondjuk kívánatosnak is tartanánk, hogy legalább ilyen 
szinten a felsőoktatási intézményekben ez meglegyen. (Dr. Pósán László megérkezett.) 
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ELNÖK: Ha kívánatosnak tartja a kormány, akkor ezt támogatásnak veszem. 
 
DR. FEDOR TIBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Jó, igen.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő is támogatja ezt a nagyszerű javaslatot, és akkor szavazzunk. 

(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Ilyen nincs. A bizottság 
egyhangúlag támogatta.  

A 31-es az Emberi jogi bizottság javaslata. 
Kormányálláspont? 
 
DR. FEDOR TIBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. Itt 

szeretnék annyit hozzátenni, hogy ez abszolút mértékben az új köznevelési törvénnyel 
összhangba hozza a leendő egyházi törvényt, tehát tulajdonképpen itt ezt a koherencia kérdés 
megoldásának is tekinthetjük.  

 
ELNÖK: Ez akár még zárószavazás előtti módosítóként is bemehetne. Szavazzunk. 

Aki egyetért vele, kezének felemelésével jelezze! (Szavazás.) Előterjesztő is támogatta 
természetesen. Elfogadtuk.  

Van-e még? (Nincs jelzés.) Ezzel készen vagyunk.  
Tud-e valaki olyan módosító javaslatot, amit tárgyalnunk kellett volna, de nem tettük. 

Ha igen, akkor most jelezze, ha nem, akkor hallgassa el örökké. (Nincs jelzés.) Nem tud 
ilyenről senki, úgyhogy ezzel a napirend tárgyalását lezárom. 

Köszönöm szépen, nagyszerű élmény volt bizottsági ülést vezetni. 

Egyebek 

Egyebekben van-e bárkinek bármilyen észrevétele. Bocsánat, az egyebek tárgyalását 
átadom Pósán László alelnök úrnak, aki közben megérkezett. 

 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Tömegigényt ilyenre nem látok. 
 
ELNÖK: A bizottsági ülést közösen lezárjuk, jó munkát mindenkinek a mai és a 

pénteki naphoz. Köszönöm. Viszontlátásra.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 56 perc) 
 
 
 

Dr. Pósán László 
a bizottság alelnöke 

 

Révész Máriusz 
a bizottság tagja 

        

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 


