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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 33 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, illetve a meghívott vendégeinket. Két napirendi 
pontunk van. Az első a vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő 
törvényeknek az alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosítása, a második az 
egyebek. 

Van-e valakinek javaslata, észrevétele a napirenddel kapcsolatban? (Nincs jelentkező.) 
Nincs. Akkor szavazzunk a napirendről. Aki egyetért vele, kérem, emelje fel a kezét. 
(Szavazás.) Köszönöm. Egyhangúlag elfogadtuk a napirendet.  

A vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az 
alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló T/10750. 
számú törvényjavaslathoz beérkezett, a bizottság feladatkörébe tartozó módosító 
javaslatok megvitatása 

Tisztelettel köszöntöm a napirendi ponthoz meghívott vendégeinket, Fedor Tibor 
főosztályvezető urat az Emberi Erőforrások Minisztériumából, Kaibás Gábort a KIM-ből, és 
elnézést, a hölgy neve nincs nekem felírva… (Jelzésre:) Üdvözlöm. (Folyamatos zaj.) Egy 
kicsit nagyobb csendet szeretnék kérni, és ha valakit megkérhetnék, hogy a villanyt kapcsolja 
fel, a fény jót szokott tenni nekünk.  

Az ajánlásban mi négy olyan pontot találtunk, amely a bizottságunk tárgykörébe 
tartozik. A 17. az első, Osztolykán Ágnes alelnök asszony és Schiffer András képviselő úr 
javaslata. A 17. tartozik a mi megítélésünk szerint először a bizottság tárgykörébe, majd a 21., 
a 25. és a 26. pontok. Ha valaki máshogy ítéli meg, és véleménye szerint van olyan pont, 
amely hozzánk tartozik, de én nem soroltam fel, akkor legyen kedves majd jelezni, de most 
kezdjük a 17. ponttal. (Osztálykán Ágnes felé:) Kívánod kiegészíteni? (Jelzésre:) Parancsolj! 

 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (független), a bizottság alelnöke: Annyival szeretném 

kiegészíteni, hogy mi egy fontos dolgot szerettünk volna, talán emlékszünk rá, hogy amikor 
volt a törvény vitája, akkor felmerült itt az az eset, amikor különböző egyesületek, civil 
szervezetek bizonyos egyházként működve hátrányos helyzetű gyermekeknek a nevelésére, 
oktatására fókuszáltak. Ezt azért is tették, mert az ezeken a településeken élő hátrányos 
helyzetű gyermekekkel való munkához nagyon sokat segített az egyházi normatíva, tehát én 
nem akarok ezzel zsákbamacskát árulni, ez tulajdonképpen ki volt mondva. Annak idején 
annyi módosítással ment át ez a dolog, hogy ugyan elveszik ezektől az egyházaktól vagy 
vallási közösségektől az egyházi normatívát, de csak a tanév végén.  

Ezek után számos olyan információ érkezett hozzám, miszerint a minisztérium, illetve 
a miniszter bizonyos, ilyen tevékenységet folytató szervezetekkel megállapodott egy bizonyos 
különtámogatásról, amit én nagyon fontosnak ítélek meg, viszont azt szerettem volna igazából 
ezzel a módosító javaslattal elérni, hogy ennek legyen valamifajta normativitása. Tehát ne ad 
hoc alapon menjen ez, hogy kivel köt a minisztérium különmegállapodást, hanem legyen 
benne valamifajta normativitás, hogy mégis lássunk egyfajta kritériumrendszert, hogy kikkel 
és milyen alapon köthet megállapodást, de lehet, hogy ehhez nem feltétlenül szükséges ez a 
módosító. Próbáljanak nekem valami információt mondani ezzel kapcsolatosan. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a kormány képviselőit, hogy magát a módosító 

javaslatot támogatják-e.  
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DR. FEDOR TIBOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ezt a módosító javaslatot önmagában nem támogatjuk, viszont a 
képviselő asszony felvetésére szívesen adok tájékoztatást, ha az elnök úr hozzájárul.  

 
ELNÖK: Kérjük.  
 
DR. FEDOR TIBOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm 

szépen. Azt szeretném mondani, hogy valóban, ahogy a képviselő asszony mondta, a tárca 
tavaly év végén megkötötte azokkal a vallási közösségekkel a kiegészítő támogatásra 
vonatkozó megállapodást, amelyek például a társadalmi felzárkóztatás vonatkozásában 
jelentős tevékenységet végeznek. Csak hogy két ilyen vallási közösséget emeljek ki: a 
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel, illetve a Dzsaj Bhím Közösséggel is öt évre 
megkötötte ezt a tárca, tehát ezeknek a vallási közösségeknek és az általuk fenntartott 
intézményeknek a működési támogatását ez mindenképpen garanciálisan öt évre biztosítja, és 
a törvényjavaslatnak van olyan eleme, amely a továbbiakban is ilyen megállapodások 
megkötését lehetővé teszi. Ezért nem tartjuk szükségesnek, hogy ez külön így, normatív 
módon megfogalmazásra kerüljön, mert önmagában a felmerült problémákat, úgy gondoljuk, 
a tárcának sikerült rendezni.  

Köszönöm. (Osztolykán Ágnes jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Ágnes, parancsolj! 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (független), a bizottság alelnöke: Tehát akkor van mód arra, 

hogy ilyen megállapodások születhessenek (Dr. Fedor Tibor: Igen!), de ebben mi a 
normativitás? Tehát annyit kell igazából igazolni, hogy ő hátrányos helyzetű közösségekhez 
tartozó fiatalokért, gyermekekért folytat tevékenységet, ezt én mind a kettőről tudtam, és 
nagyon fontosnak is tartom, hogy ez megszületett, de hogyan biztosítja a tárca ezt, vagy erről 
van-e valamifajta rendelkezés? Tehát valamilyen jogszabályi megfoghatóságot keresek a 
történetben.  

 
ELNÖK: Tessék! 
 
DR. FEDOR TIBOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Az 

egyházi törvény 8. § (1) bekezdése ezt a lehetőséget, mint említettük, biztosítja.  
A másik, amit itt kiemelnénk, az, hogy például a közoktatási kiegészítő normatíva, 

legalábbis a jelen szabályok szerint, a hatályos köznevelési törvény alapján is külön 
köznevelési megállapodáshoz kötött, tehát nem önmagában az egyházi státushoz jár, ilyen 
értelemben ezek a vallási közösségek álláspontunk szerint nem kerülnek hátrányosabb 
helyzetbe. Illetve a javasolt módosítás elfogadása esetén viszont majdhogynem azt kell 
mondanunk, hogy a köznevelési törvényben még egyébként az egyházakra vonatkozó 
szabályokhoz képest is egy kicsit pluszjogosítványokat biztosítana. Tehát a lényeg az, hogy 
nincsenek hátrányosabb helyzetben a köznevelési intézmények működtetése és finanszírozása 
tekintetében.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e tudomásunk olyan, korábban egyházként, most már 

egyesületi formában működő szervezetről, amelyik ilyen intézményt tart vagy tartott fenn, és 
most nincs vele ilyen köznevelési megállapodás? Ilyen volt a Derdák Tibor nevével fémjelzett 
Dzsaj Bhím és az Iványi tiszteletes úr által fenntartott intézmény. Ezeket említette, hogy 



- 7 - 

ezekkel megállapodást kötött az EMMI. Van tudomásunk olyanról, amelyik ezt most 
hiányolja, korábban egyházi normatívát igényelt, és most nincs vele megállapodás?  

 
DR. FEDOR TIBOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt 

Elnök Úr! Én ilyenről nem tudok, de természetesen a köznevelési államtitkárságnál tudunk 
érdeklődni e tekintetben. Nyilván ez egy köznevelési szakmai kérdés, csak áttételesen az 
egyházi koordináció feladata… 

 
ELNÖK: Világos. Nem tudom, hogy van-e itt valaki az államtitkárságtól. (Jelzésre:) 

Van. Tolmácsolná ezt a fölvetődött kérdést? A következő ülésünk jövő héten van, ha ott 
kapnánk tájékoztatást, akár önön keresztül, nekünk az megfelelne. Köszönöm előre is. (Révész 
Máriusz jelentkezik.) Máriusz! 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Nem a módosítóhoz kapcsolódik 

nagyon szorosan, de áttételesen mégis idetartozik. 
Az elmúlt időszakban meglehetősen nagy viták voltak az egyházi törvény kapcsán, és 

az egyik fő érv az volt, hogy azok az intézményfenntartó egyházak, amelyek nem nyerték el 
az egyházi státust, milyen borzalmas sorsba kényszerültek. Most már én is hallottam néhány 
hete, hogy gyakorlatilag mindenkivel megvan a megállapodás. Ez kicsit a nyilvánosság előtt 
elsikkadt, tehát hogy azok a borzalmak, amelyekről a sajtó vizionált, egyébként valójában 
nem is következtek be. Ezt szeretném ebben a körben is aláhúzni, hogy a megállapodás 
megvan, ugyanolyan támogatásban részesülnek, mint bárki más, ugyanakkor azt is jelzem, 
hogy miközben Ágnesnek bizonyos szempontból száz százalékig igaza van, van egy másik 
olvasata is a dolognak: azért csak furcsa az a helyzet, hogy valamely vallási közösségnek 
szinte több intézménye van, mint ahány tagja a vallási közösségnek. Tehát ez is egy furcsa 
problémakör… 

 
ELNÖK: Megbecsülést érdemel… (Derültség.)  
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Bizonyos szempontból az is probléma, ha egy vallási 

közösség több intézményt tart fenn, mint ahány tagja a vallási közösségnek van. Tehát 
gyakorlatilag minden egyes hívőre jut két iskola. (Derültség.) Tehát igazából itt köztünk 
szólva… (Jelzésre:) Itt súgja nekem Németh Zoltán, hogy ez elismerésre méltó (Közbeszólás: 
Idézőjelben!) teljesítmény, de csak zárójelben mondom, hogy miközben, Ágnes, bizonyos 
szempontból a probléma egy részét megoldod, vagy jogos is a felvetés, aközben kialakult a 
kezdeti időszakban egy olyan helyzet, ami azért nem tekinthető teljesen normálisnak, ha itt 
magunk között beszélünk. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Van egyéb hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Ha megoldódott probléma, a 

probléma hangos, a megoldás halk… Van az alapvicc: áll az ember az utcasarkon, megkérdezi 
tőle valaki, hogy mit csinál maga?; hát zsiráfokat hessegetek - mondja; de hát ember, itt 
nincsenek is zsiráfok!; na, ugye? (Derültség.) Tehát hogy mikor minek köszönhető a dolog 
megoldása, ez nehéz, ezt mindenki magának tulajdonítja.  

Szavazzunk vagy még vitatkozzunk? (Osztolykán Ágnes: Még egyetlenegy dolgot 
hadd mondjak!) Parancsolj! 

 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (független), a bizottság alelnöke: Annak idején, amikor 

elkezdtük a munkát, volt egy ilyen furcsa hallgatólagos megegyezés, hogy nem kezdjük el 
piszkálni ezeket a köznevelési megállapodásokat, de biztosan emlékeztek ti is, hogy az ÁSZ 
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csinált egy vizsgálatot arról, hogy hogyan és milyen mértékben oszlottak meg ezek a 
köznevelési megállapodások.  

Én nem kívánok senkit semmilyen gyanúsítgatásba keverni, meg semmi ilyesmiről 
nincs szó, csak egyszerűen azt gondolom, hogy ezek sokkal hatékonyabban vagy sokkal 
igazságosabban működnének, ha nem az lenne, hogy ezeket a megállapodásokat 
tulajdonképpen az befolyásolja, hogy egy bizonyos szervezetnek a lobbiereje, egy bizonyos 
iskolának, közösségnek a lobbiereje elég erős-e ahhoz, hogy eljusson a miniszterig, és ott 
egyfajta megállapodásra kerüljön sor. Mert van, akinek igen, van, akinek nem, és azt 
gondolom, hogy ha sok évre visszamegyünk a rendszerben, akkor sem látunk semmifajta 
normativitást abban, hogy a budaörsi zeneiskola miért kapott 30 millió forintot, és a nem 
tudom, milyen másik iskola meg miért kapott 3 millió forintot. Tehát ezekben az én 
meglátásom szerint semmifajta normakövetés nincs, és nekem az volt a célom, hogy ez itt 
meglegyen, de akkor majd előveszem a köznevelési megállapodásokat… (Közbeszólás: A 
budaörsi zeneiskola hogy jött az egyházakhoz?) Most a köznevelési megállapodásról 
beszéltem.  

 
ELNÖK: Ha a bizottság akarja, vagy javaslat hangzik el, akkor az Állami 

Számvevőszéknek az erre vonatkozó jelentését megnézzük, meghívjuk az ezzel foglalkozó 
igazgatót, szakembereket, és meghallgatjuk őket. Várom a javaslatokat erre vonatkozóan, 
viszont most szavazzunk.  

Az előterjesztő nem támogatta a 17. módosító javaslatot. Kérdezem a bizottságot, 
hogy támogatja-e Osztolykán Ágnes és Schiffer András képviselők javaslatát. Aki igen, 
kérem, szavazzon! (Szavazás.) Három. Aki nem? (Szavazás.) Hat. Aki tartózkodik? 
(Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatta, nagy része tartózkodott.  

A 21. Mirkóczki Ádám és Zagyva György Gyula képviselő urak javaslata. Kérdezem, 
hogy a javaslattevők nevében akar-e valaki kiegészítést tenni. (Jelzésre:) Nem.  

Kérdezem az előterjesztőt, hogy mi az álláspontja a 21. számú javaslattal 
kapcsolatban.  

 
DR. FEDOR TIBOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Nem támogatja az előterjesztő. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) 

Nincs. Alapvetően egy definíciós kérdés, bevett egyházat használ vallási közösség helyett a 
javaslattevő. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kettő. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) Négy. A bizottság nem támogatta.  

A következő a 25., amelyben Pósán László képviselő úr egy mondatrész elhagyását 
javasolja. Akarod-e kiegészíteni, megvilágítani az értelmét a javaslatnak? (Dr. Pósán László: 
Csak technikai jellegű.) Technikai jellegűnek tekintjük. Az előterjesztőt kérdezem, hogy mi 
az álláspontja.  

 
DR. FEDOR TIBOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az előterjesztő támogatja a benyújtott módosító javaslatot.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, hozzászólás a bizottság részéről? (Nincs jelentkező.) Akkor 

szavazunk. Kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e Pósán László javaslatát. (Szavazás.) Ki 
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) Öt. A bizottság támogatta.  

A 26. szintén Pósán László javaslata. Kívánod kiegészíteni? (Jelzésre:) Nem. Az 
előterjesztőt kérdezem.  
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DR. FEDOR TIBOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Az 
előterjesztő támogatja.  

 
ELNÖK: Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Akkor szavazunk. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodott? (Szavazás.) Öt. Ezt is támogatta a 
bizottság.  

Van-e a megítélésetek szerint olyan a javaslatok között, amiről kellene döntenünk, de 
én nem hoztam be a bizottság elé? (Nincs jelentkező.) Nincs jelzés. Előre szólok, hogy a jövő 
héten meg kell majd vitatnunk az emberi jogi bizottság 85 pontból álló bizottsági módosító 
javaslatait, de még nincs lemásolva minden képviselő számára; azt gondolom, hogy ráér ez 
jövő hétfőn a többi kapcsolódóval együtt, azok viszont érintik több ponton a bizottságunk 
tárgykörét.  

Ezt a napirendi pontot lezárom. A vendégeinknek köszönöm a megjelenést és a 
részvételt. 

Egyebek 

Az egyebek keretében kérdezem, hogy ki kíván június 16-án és 17-én, az Európai 
Unió ír elnökségének idején Dublinban részt venni egy értekezleten, amely alapvetően az 
oktatási, kommunikációs és közlekedési bizottságok elnökeinek szól. Ne kérdezzétek az uniós 
értekezletek belső logikáját. (Osztolykán Ágnes: Oktatás és közlekedés együtt?) Ezek mind 
fontos és összetartozó dolgok. (Derültség, közbeszólások.) Nem jó a megfejtés, nem 
iskolabusz a megfejtés, hanem digitális kor és oktatási kihívások, nyilván azért, mert sok 
helyütt az informatika és a közlekedés egyben van, és ezért kapcsolódott így össze.  

Tehát június 16-17., egy ellenzéki, egy kormánypárti képviselőt várok, hogy a vitában 
képviseljék Magyarországot. (Jelzésre:) Bocsánat, be kell vennünk a Gazdasági és 
informatikai bizottságot is ebbe, tehát… (Dr. Pósán László: Közös ló esete!) Közös ló, lehet, 
hogy ők adják az ellenzékit, mi adjuk a kormánypártit, vagy fordítva. Legyetek kedvesek 
nálam, illetve Gabriellánál jelezni a részvételi szándékot. Angol nyelvtudás erősen ajánlott, 
illetve angol és francia, bocsánat.  

Van-e más az egyebek között? (Jelzésre:) Van. Hiller István, parancsolj! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Azt szeretném kérni, hogy a korábbi 

megbeszélésünknek megfelelően, mivel én nem tudom, hogy pontosan meddig gondolja a 
kormánytöbbség a parlamenti ülésszak dátumát meghatározni, de szó volt arról, hogy Balog 
miniszter úr tájékoztat minket a felsőoktatással kapcsolatban, nem sürgetés, egyszerűen csak 
próbáljunk egy időpontot megjelölni, mert ki fogunk futni az időből, mert ha ez június 
közepéig, második feléig tart, az egy bő hónap.  

 
ELNÖK: Gabriella? 
 
TAKÁCS GABRIELLA, a bizottság munkatársa: Megkerestük már a miniszter urat, 

de a dátum tekintetében még nem kaptunk választ.  
 
ELNÖK: Nem felejtettük el. Valóban nem bizottsági meghallgatás a jogcím, hanem az 

ő bizottság előtt tett ígérete. Ezt a kérdést kaptuk a titkárságtól, hogy milyen jogcímen, és 
mondtuk, hogy ígéret jogcímén.  

Van-e egyéb kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor jó étvágyat kívánok, 
és jó munkát!  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 55 perc)  
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 Pokorni Zoltán 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Morvai Elvira 


