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Napirendi javaslat  
 

1. A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2013. 

június 26-i ülésnapján elfogadott, „A vallási közösségek jogállásával és 

működésével összefüggő törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával 

összefüggő módosításáról” szóló törvény  

(A köztársasági elnök átirata T/10750/40. számon került iktatásra)  

(A köztársasági elnök átiratának megvitatása a HHSZ. 110. §-ának (2) bekezdése 

szerinti eljárásban)  

 

2. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Pokorni Zoltán (Fidesz), a bizottság elnöke és  
 
Dr. Pósán László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Bodó Sándor (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz)  
Németh Zoltán (Fidesz)  
Michl József (KDNP)  
Dr. Sós Tamás (MSZP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Brájer Éva (Fidesz) Kucsák Lászlónak (Fidesz)  
Cseresnyés Péter (Fidesz) dr. Pósán Lászlónak (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz) Németh Zoltánnak (Fidesz)  
Pánczél Károly (Fidesz) Pokorni Zoltánnak (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz) Bodó Sándornak (Fidesz)  
Földi László (KDNP) Michl Józsefnek (KDNP)  
Dr. Hiller István (MSZP) dr. Sós Tamásnak (MSZP)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 6 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait! Napirendi pontunk a vallási közösségek 
jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az Alaptörvény negyedik 
módosításával összefüggő módosításáról szóló törvény Házszabály szerinti szemrevételezése. 
Van-e észrevétel a napirenddel kapcsolatban? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzuk meg 
akkor a napirendet! Aki egyetért vele, kérem, most emelje fel a kezét. (Szavazás.) Köszönöm, 
egyhangúlag támogattuk. 

A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2013. 
június 26-i ülésnapján elfogadott, „A vallási közösségek jogállásával és működésével 
összefüggő törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő 
módosításáról” szóló törvény (A köztársasági elnök átirata T/10750/40. számon került 
iktatásra) (A köztársasági elnök átiratának megvitatása a HHSZ. 110. §-ának (2) 
bekezdése szerinti eljárásban) 

A Házszabály 110. § (2) bekezdése alapján mint kijelölt bizottság tárgyalásra 
megkaptuk a házelnöktől az átiratot, a köztársasági elnök úr átiratát – gondolom, ott van 
mindenki előtt (Közbeszólások: Igen.) –, e-mailben is megkapták a képviselő hölgyek és urak, 
de itt is olvasható. Mivel a bizottság feladatkörét nem érinti érdemben, nem kell – lehet, de 
nem kell feltétlenül – állást foglalnunk az átiratban foglaltakkal kapcsolatban. Mi a 
feladatunk, miért van előttünk? Mert az eredeti törvényt vitattuk, és a Házszabály említett 
pontja szerint minden olyan bizottságnak, amely az eredeti vita során vitatta a 
törvénytervezetet, most is meg kell tennie ezt. Én úgy ítélem meg, hogy egy olyan pontról van 
szó a köztársasági elnök úr átiratában, amely az oktatást, a közoktatást szorosan nem érinti.  

Van-e észrevétel, kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? (Senki nem jelentkezik.)  
Van-e a kormány képviselőinek mondandója ezzel kapcsolatban? (Jelzésre:) Nincs.  
Akkor egyszerűen csak tudomásul vesszük az átiratot, erről szavazunk, igaz? (Az elnök 

Takács Gabriellával egyeztet.) Nem szavazunk róla, még szavaznunk sem kell róla. Mit kell 
csinálnunk? (Az elnök Takács Gabriellával egyeztet.)  

Balog Zoltán miniszter úr jegyez egy zárószavazás előtti módosító javaslatot – ez ott 
van előttetek? (Közbeszólások: Igen.) –, annak az indoklása talán eligazít minket: „A 
köztársasági elnök az elfogadott, de ki nem hirdetett törvényben fennálló jogszabály-
szerkesztési hiba miatt az elfogadott, de ki nem hirdetett törvényt megfontolásra 
visszaküldte… A zárószavazás előtti módosító javaslat az elfogadott, de ki nem hirdetett 
törvény azon kodifikációs pontatlanságát küszöböli ki, amely a törvényalkotó eredeti 
szándékával ellentétesen a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény egyes rendelkezéseinek a 
hatályvesztését okozta volna.”.  

Remélhetőleg ezt a módosító javaslatot a Tisztelt Ház ma elfogadja, és így nem 
okozza majd ezt, és a törvényalkotói szándék megvalósul. 

Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincsen. Akkor 
tehát nem kell a tudomásulvételről szavaznunk, egyszerűen magával a gesztussal, hogy 
napirendre vettük, ezt tettük.  

A napirendi pontot – egyéb hozzászólás nem lévén – lezárom.  

Egyebek 

Egyebek napirendi pont. Szeptember 4-én, 10 órakor ülünk össze várhatóan. A 
határidő azért ennyire pontos, mert egy határozati javaslatot meg kell vitatnunk. (A kormány 
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távozó képviselőinek:) Kezét csókolom! Viszontlátásra! …Ezt ki terjesztette be? 
Osztolykánék vagy a Jobbik? (Az elnök Takács Gabriellával egyeztet.) A Jobbik 
Magyarországért Mozgalom képviselőcsoportjának a tagjai nyújtottak be a tankönyvek árára 
vonatkozó országgyűlési határozati javaslatot, és ezt a Házszabály szerint legkésőbb 
szeptember 4-én meg kell hogy vitassuk. (Az elnök Takács Gabriellával egyeztet.) És ha már 
úgyis összeülünk, akkor van az erdei iskolákkal kapcsolatos LMP-s, ex-LMP-s javaslat, van 
egy, a pedagógus életpályamodell béremelésével kapcsolatos, szintén ex-LMP-s, csak a másik 
fele, most már Párbeszéd Magyarországért csoport javaslata, illetve van itt még egy – (Dr. Sós 
Tamásnak:) ez a tiétek, Tamás –, Steiner, Tóbiás és Lendvai képviselőtársaink javaslata. Ez 
egy újabb? (Az elnök Takács Gabriellával egyeztet.) Ez a korábban megvitatott, a 
nemzetiszocialista vészkorszak fiatal generációk körében való megismertetésére vonatkozó 
javaslat kiegészítése, hogy kapjanak az úthoz költségtérítést, teljes költségtérítést, mivel erről 
vitatkoztunk már, és vitatkozni is fogunk. És szeptember 4-én tűzzük majd napirendre Semjén 
Zsolt miniszterelnök-helyettes úr, illetve ebben a minőségében tárca nélküli miniszter 
beszámolóját a Bethlen Gábor Alap tavalyi, 2012. évi tevékenységéről. Előreláthatóan ezek 
lesznek a szeptemberi napirendi pontjaink.  

Van-e más egyebek? (Michl József jelzésére:) Parancsolj! 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Ennek az időpontja a nap szempontjából mi? Visegrádra 

odaérünk, ugye?  
 
ELNÖK: (Takács Gabriellának:) Mikor lesz?  
 
TAKÁCS GABRIELLA, a bizottság tanácsadója: 10 órakor lesz, azért lesz 10 órakor, 

mert Visegrád nincsen olyan messze. 
 
ELNÖK: Az mikor kezdődik?  
 
TAKÁCS GABRIELLA, a bizottság tanácsadója: Pontos időpontot még nem tudni… 
 
ELNÖK: Délután.  
 
TAKÁCS GABRIELLA, a bizottság tanácsadója: 4-5 óra.  
 
ELNÖK: Tőlem tehetjük délutánra is, és akkor innen megy mindenki. (Az elnök 

Takács Gabriellával egyeztet.) Mi a jobb nektek? (Dr. Sós Tamásnak:) Elnézést, Visegrádon 
lesz frakcióülés, és az urak érintettek ebben.  

 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Jó a délelőtt. 
 
ELNÖK: (Michl Józsefnek:) Jó a délelőtt? Mert akkor úgy legalább délelőtt otthon 

nyírhatod a füvet (Michl József: Persze!), feljössz kora délutánra, és átmész Visegrádra. (Az 
elnök Takács Gabriellával egyeztet.) Hipotetikusan, feltételesen 10 óra.  

Ha más nincs, akkor az egyebek keretében még annyit, hogy a Nemzeti összetartozás 
bizottságával, Potápi elnök úrral közösen elindítottuk annak a jelentésnek az összeállítását, 
amely az országgyűlési határozati javaslatban foglaltak teljesülését hivatott szemrevételezni, 
illetve javaslatokat megfogalmazni, hogy azok teljesüljenek. Egyelőre ott tartunk, hogy a két 
elnök aláírásával kértünk anyagokat, beszámolót a tárcáktól. Reméljük, hogy ezeket a nyár 
során megkapjuk, összegezzük, és akkor a tervezett formájában idekerül elénk. Én azt 
gondolom, elég, ha ez szeptemberben lesz, hiszen úgyis az a fontos, hogy a ’14-es 
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költségvetést megelőzően rendelkezzen a Ház arról, hogy mi a teendő ennek a határozatnak a 
végrehajtása ügyében.  

Más nincs, mindenkinek jó munkát kívánok a mai napra! A bizottsági ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 15 perc)  
  

Pokorni Zoltán   
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


