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Napirendi javaslat 

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/713. szám)  
(Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz) és Nacsa Lőrinc (KDNP) képviselők önálló 
indítványa)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Pánczél Károly (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Bóna Zoltán (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Szászfalvi László (KDNP), a bizottság alelnöke  
Dr. Molnár Zsolt (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dr. Tilki Attila (Fidesz)  
Dr. Brenner Koloman (Jobbik)  
 

 
Helyettesítési megbízást adott 

Fenyvesi Zoltán (Fidesz) Szászfalvi Lászlónak (KDNP)  
Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz) dr. Tilki Attilának (Fidesz)  
 
 

Tanácskozási joggal jelen lévők 
 
Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló  
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló   
 
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Sándor Tamás bizottsági munkatárs  
 
 

Meghívott 

Hozzászóló 

 Soltész Miklós államtitkár (Miniszterelnökség)  
Nacsa Lőrinc előterjesztő (KDNP)  
 

  
Megjelent 

Erdélyi Rudolf Zalán vezérigazgató (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 02 perc) 

Elnöki bevezető 

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy szeretettel köszöntök minden 
kedves megjelentet a bizottság mai ülésén. Köszöntöm alelnök urakat, 
képviselőtársaimat, a bizottság munkájában részt vevő szószóló urakat. Külön nagy 
tisztelettel köszöntöm Soltész Miklós államtitkár urat a kormány részéről, Nacsa 
Lőrinc képviselőtársunkat, képviselő urat mint a törvényjavaslat egyik előterjesztőjét, 
és még egyszer minden kedves érdeklődőt, külön Erdélyi Rudolf vezérigazgató urat a 
Bethlen Gábor Alapkezelő részéről.  

Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása 

Távolmaradását előre jelezte Fenyvesi Zoltán, dr. Zsigmond Barna Pál és 
Szávay István képviselő urak. A mai ülésünkön a helyettesítések a következőképpen 
alakulnak: Fenyvesi Zoltán képviselő urat Szászfalvi László alelnök úr helyettesíti 
(Bóna Zoltán megérkezik az ülésterembe.), dr. Zsigmond Barna Pál képviselő urat 
dr. Tilki Attila, és bejelentettem volna, hogy Bóna képviselő urat jómagam 
helyettesítem, de ezt nem teszem, mert Bóna képviselő úr megérkezett. 
Megállapítom, hogy bizottságunk 8 fővel határozatképes. 

Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e a kiküldött napirendet. Aki igen, 
kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal a kiküldött napirendet elfogadtuk. 

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/713. szám)  
(Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz) és Nacsa Lőrinc (KDNP) 
képviselők önálló indítványa)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Napirendünk egyetlen pontból áll, a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat T/713. számon. Dr. Zsigmond Barna Pál, 
Fidesz, és Nacsa Lőrinc, KDNP, képviselők önálló indítványa. 

Bizottságunkban a részletes vitát két szakaszban fogjuk lefolytatni. A részletes 
vita első szakaszában azt vizsgáljuk, hogy a törvényjavaslat megfelel-e a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdésében előírt követelményeknek, azaz a törvényjavaslat 
megfelel-e az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, illeszkedik-
e a jogrendszer egységébe, megfelel-e a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból 
eredő kötelezettségeknek, megfelel-e a jogalkotás szakmai követelményének. Tehát 
tulajdonképpen az első szakaszban a törvényjavaslat általános vitája lesz és a második 
szakaszban pedig a módosító javaslatokról fogunk szavazni. 

Kérdezem államtitkár urat, illetve az előterjesztőt, hogy a vitának ebben az 
általános szakaszában kívánnak-e szólni a törvénymódosítás indoklásaként. 
(Jelzésre:) Képviselő úr! 

Nacsa Lőrinc kiegészítése 

NACSA LŐRINC (KDNP) előterjesztő: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
Köszönöm szépen. Csak két mondattal egyrészt szeretném megköszönni 
mindenkinek az általános vitában elmondott érveit a plenáris ülésen, azokat az 
észrevételeket, amikről ott szó esett, és köszönöm azoknak a frakcióknak a 
támogatását, akik jelezték, hogy a törvényjavaslatot támogatni fogják. Remélem, hogy 
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azok a frakciók, akik akkor azt jelezték, hogy nem támogatják, még a szavazásig 
meggondolják magukat. Szerintünk technikai módosításokról van szó, az elkülönített 
állami pénzalap miatti államháztartási törvényhez való hozzáigazítás, illetve a 
kormány szerkezetátalakítása miatti változások miatt volt szükség a 
törvényjavaslatra, úgyhogy kérek mindenkit, hogy támogassa. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. (Jelzésre:) Államtitkár úr! 

Soltész Miklós kiegészítése 

SOLTÉSZ MIKLÓS államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen én is, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Urak! Tisztelt Szószóló Urak! 
Kiegészítésül annyit tennék képviselő úrhoz, hogy valóban, a kormányzati 
szerkezetátalakítással kapcsolatban teljesen egyértelmű, hogy miután a 
Miniszterelnökséghez, és mondhatni azt, hogy közel került egymáshoz a 
nemzetpolitika, illetve az egyházi, nemzetiségi, illetőleg az üldözött keresztények 
megmentését szolgáló államtitkárság, teljesen egyértelmű és logikus lépés, hogy az 
eddigi alapkezelő az EMET-ből átkerüljön a BGA-ba egy helyre. Ez a törvényjavaslat 
ezt szolgálja. Én egyrészt köszönöm szépen az előterjesztőknek, másrészt a 
bizottságnak, harmadrészt pedig mindazoknak, akik támogatják, segítik a törvény 
megvalósulását. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy 

kívánnak-e hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, akkor a részletes vita 
második szakasza következik, a módosító javaslatok megvitatása. 

A módosító javaslat megvitatása 

A törvényjavaslathoz egy képviselői módosító javaslat érkezett, kiosztottuk, 
most erről kell döntenünk az egy pontból álló háttéranyag alapján. Szávay István 
képviselő úr nevéhez fűződik, aki a BGA-törvény 11. § (2) bekezdésében tett egy 
kiegészítést, amely úgy szól, hogy ’a honlapon’, és kiegészítette azzal, hogy ’könnyen 
elérhető, kereshető adatbázisban közzé kell tenni.’ Kérdezem az előterjesztőt. 

 
NACSA LŐRINC (KDNP) előterjesztő: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
SOLTÉSZ MIKLÓS államtitkár (Miniszterelnökség): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány sem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e ehhez 

kérdés, hozzászólás. (Jelzésre:) Brenner Koloman képviselő úr! 
 
DR. BRENNER KOLOMAN (Jobbik): Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. 

Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Én a kormány álláspontja ellenére arra 
szeretném kérni a tisztelt bizottságot, hogy támogassa ezt a javaslatát Szávay 
képviselőtársunknak, hiszen csupán arról van szó, hogy a jelenleg már meglévő, 
kereshető adatbázist törvényben is rögzítsük. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel? (Jelzésre:) 

Tilki Attila képviselő úr! 
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DR. TILKI ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Én azért nem támogatom, mert a ’könnyen elérhető’ az egy laza kategória. 
Mi számít könnyen elérhetőnek? Utána meg azon vitatkoznánk, hogy ez most nem 
könnyen elérhető vagy mégis könnyen elérhető, tehát felesleges. A honlapon közzé 
kell tenni, az benne lesz, mindenki számára megtalálható módon ott lesz. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr.  
Értjük Szávay képviselő úr jó szándékát ebben a javaslatban. Valóban 

egyébként a törvény rögzíti, hogy a BGA-nak egy honlapot kell működtetnie, ahol 
nyilvánvalóan nyomon követhetők a döntések és az azt követő finanszírozás, a 
szerződések kötése és maga ez a pályázati rendszer, és ma már jól is működik ez a 
honlap, ezt a módosítást benyújtó képviselő úr is elismeri egyébként. Valóban, egy 
törvényben ezt rögzíteni, hogy könnyen elérhető, kereshető adatbázis legyen, ez egy 
túlzott pontosításnak tűnik.  

Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki egyetért a módosító javaslattal. Aki 
igen, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 2 igen. Aki nem ért vele egyet, kérem, most 
szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 6 nem szavazattal a bizottság nem 
támogatta. 

További bizottsági módosító javaslatok megvitatása 

A törvényjavaslathoz egyébként több egyéni képviselői módosító javaslat nem 
érkezett, viszont arra kérem a bizottságot, hogy fogalmazzon meg saját módosítási 
szándékot, erről az anyagot a tegnapi napon kiküldtük. Ezek mind kodifikációs jellegű 
módosítási javaslatok, részben illeszkedik a Ptk. hatályos fogalomhasználatához, az 
államháztartási törvényhez, illetve nyelvhelyességi pontosításokat vezet be. Önök 
előtt megtalálható ez a módosítás, arra kérem önöket, hogy a pontokról külön 
szavazzunk. Egy anyagban 7 módosító pont következik, illetve külön egy táblázatban 
javasolnám 8. módosító pontnak a nyelvhelyességi és szerkesztési módosításokat. 
Kérdezem az előterjesztőt, tud-e nyilatkozni arról, hogy egyben ezzel a 8 ponttal 
egyetért-e. 

 
NACSA LŐRINC (KDNP) előterjesztő: Egyetértünk, támogatjuk. Köszönöm 

szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kérdezem államtitkár urat. 
 
SOLTÉSZ MIKLÓS államtitkár (Miniszterelnökség): Egyetértünk. Köszönöm 

szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Külön-külön kérdezem majd a bizottságot a szavazáskor. 

Van-e ezekhez kapcsolódóan képviselői kérdés, hozzászólás. (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nincs, akkor az 1. pontról szavazunk, ahol egy törlés, ’és jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság’, illetve egy törléskiegészítés van, 
az ’annak’ helyett ’azok a hitéleti tevékenységet ellátó intézmények’. Ki az, aki ezzel a 
módosítással egyetért? Aki igen, most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. Ez 7 igen. 
Aki nem? (Nincs jelentkező.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás mellett a 
bizottság elfogadta. 

A 2. módosító pont egy elhagyás. Ki az, aki egyetért a módosító javaslattal? Aki 
igen? (Szavazás.) 7 igen. Aki nem? (Nincs jelentkező.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 
Egy tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. 
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A 3. pont egy módosítás, a 3. § (1) bekezdése, a BGA-törvény 4. § (2) bekezdés 
b) pontja kerül oda. Ki az, aki ezzel egyetért? Aki igen? (Szavazás.) Ez 7 igen. 
Köszönöm. Aki nem? (Nincs jelentkező.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy 
tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. 

A 4. sorszámú módosító a költségvetést javítja központi költségvetési 
támogatásra. Ki az, aki ezzel egyetért? Aki igen? (Szavazás.) Ez 7 igen. Köszönöm. Aki 
nem? (Nincs jelentkező.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás mellett a 
bizottság elfogadta. 

5. módosító pont: 6. §, nyitó szövegrész kerül be. Ki az, aki ezzel egyetért? Aki 
igen? (Szavazás.) Ez 7 igen. Köszönöm. Aki nem? (Nincs jelentkező.) Aki 
tartózkodott? (Nincs jelentkező.) A bizottság 7 igen szavazattal elfogadta. 

A következő a 6. pont: 10. §, a BGA-törvény 23. § b) pontja kerül be. Ki az, aki 
ezzel egyetért? Aki igen? (Szavazás.) Ez 7 igen. Köszönöm. Aki nem? (Nincs 
jelentkező.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás mellett a bizottság 
elfogadta. 

7. pont: a szövegből kimarad a BGA-törvény rövidítése. Ki az, aki ezzel 
egyetért? Aki igen? (Szavazás.) Ez 7 igen. Köszönöm. Aki nem? (Nincs jelentkező.) 
Aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. 

A 8. pontban pedig nyelvhelyességi javaslataink szerepelnek 5 pontban 
megfogalmazva. Ki az, aki ezzel egyetért? Aki igen? (Szavazás.) Ez 7 igen. Köszönöm. 
Aki nem? (Nincs jelentkező.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás mellett a 
bizottság ezt is elfogadta. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal  

A részletes vita utolsó szakaszában döntenünk kell arról, hogy a részletes vitát 
lezárjuk. Ki az, aki ezzel egyetért, hogy a részletes vitát lezárjuk. Aki igen? (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. A bizottság 8 igen szavazattal a részletes vitát lezárta. 

Másrészt még egy döntést kell meghoznunk arról, hogy a részletes vitáról szóló 
jelentés elfogadásáról döntünk azzal, hogy a döntés egyben a határozati házszabály 
44. § (1) bekezdésében foglaltaknak való megfelelést is jelenti, továbbá felhatalmazást 
ad az elnöknek, hogy a jelentést benyújtsa az Országgyűlésnek. Ki az, aki ezzel 
egyetért? Aki igen? 7 igen. Aki nem? (Nincs jelentkező.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 
Egy tartózkodás mellett a bizottság ezt elfogadta.  

Az ülés berekesztése 

Nagyon szépen köszönöm államtitkár úrnak, képviselő úrnak a részletes 
vitában való részvételt, jelenlétüket. Köszönöm szépen a bizottság tagjainak, szószóló 
uraknak a munkáját. A bizottsági ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 17 perc) 

 Pánczél Károly 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


