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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 07 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szeretnénk elkezdeni az ülést. Köszönjük mindenkinek a megjelenést. Arra kérek 
mindenkit, hogy foglalja el a bizottsági helyét részben azért, hogy a szavazást ellenőrző 
rendszerünk is felálljon, részben pedig, hogy a nagy melegben minél előbb el tudjuk 
kezdeni az ülést. 

Nagy tisztelettel köszöntöm még egyszer a bizottság valamennyi tagját, minden 
kedves megjelentet, vendégünket és természetesen a minisztériumok részéről 
megjelent munkatársakat, akiket majd külön is fogok köszönteni az egyes napirendi 
pontoknál. 

Szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottságot, hogy Hende Csaba elnök urat 
hivatalos elfoglaltsága miatt ma szerény személyem próbálja meg helyettesíteni, ezért 
ma én fogom ellátni a levezető elnöki feladatokat.  

Először a helyettesíti rendet szeretném a tisztelt bizottságnak felolvasni, azt 
ismertetni: dr. Budai Gyula bizottsági tagunkat B. Nagy László képviselőtársunk, 
Bóna Zoltán képviselőtársunkat Balla György képviselőtársunk, Ovádi Péter 
képviselőtásunkat dr. Aradszki András képviselőtársunk, Vécsey László bizottsági 
tagunkat dr. Vejkey Imre képviselőtársunk, dr. Salacz László képviselőtársunkat Héjj 
Dávid Ádám képviselőtársunk, Farkas Flórián képviselőtársunkat Törő Gábor 
képviselőtársunk, dr. Fazekas Sándor képviselőtársunkat, bizottsági tagunkat Dunai 
Mónika képviselőtársunk, Nagy Csaba képviselőtársunkat dr. Kerényi János 
képviselőtársunk, Hende Csaba elnök urat pedig szerény személyem fogja 
helyettesíteni, illetve még egy nevet szeretnék ismertetni: Arató Gergelyt… (Jelzésre:) 
Megjött Arató képviselőtársunk, őt nem kell helyettesíteni. Szeretném megállapítani, 
hogy a bizottságunk határozatképes. 

Szeretném a tisztelt bizottsággal ismertetni, hogy a napirendi javaslat 4. 
pontjában jelzett, a Magyar Honvédségnél rendszeresíthető beosztások számáról 
szóló H/6454. számú határozati javaslat megtárgyalására részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat, illetve a TAB saját eljárásának előterjesztő általi 
kezdeményezése hiányában a mai napon nem kerül sor. Tehát ezzel a módosítással 
szeretném föltenni a napirend elfogadására vonatkozó kérdésemet, és ennek 
megfelelően kérem a tisztelt bizottságot, hogy a napirend elfogadásáról most 
szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a mai módosított napirendet 27 igen 
szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. 

Magyarország 2020. évi központi költségvetésének 
megalapozásáról szóló T/6361. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Most rátérünk az 1. napirendi pontunkra, amelynek a száma T/6361., a 
tartalma pedig: Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról 
szóló törvényjavaslat.  

Szeretném a tisztelt bizottsággal ismertetni, hogy ez a HHSZ 46. § (1) bekezdés 
c) pontja szerint előre hozott tárgyalásnak minősül, és a javaslat sarkalatos 
rendelkezéseket is tartalmaz.  

A Pénzügyminisztérium mint előterjesztő képviseletében szeretném 
köszönteni Banai Péter Benő államtitkár urat és munkatársát. 
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Szeretném ismertetni a tisztelt bizottsággal, hogy előttünk fekszik ebben a 
napirendi pontban a Magyarországi nemzetiségek bizottsága mint kapcsolódó 
bizottság T/6361/9. számú javaslata, összesen egy pont terjedelemben, amely érdemi 
módosítási javaslatot tartalmaz. Előttünk fekszenek a TAB saját módosító javaslatai, 
összesen két pontban, 1. és 2. hivatkozási számon, mind a két módosítási javaslat 
kormánypárti képviselők részéről került előterjesztésre, ami összesen 70 plusz 1, tehát 
71 pontban került megfogalmazásra, amely érdemi és technikai módosítási 
javaslatokat tartalmaz.  

Az előterjesztő előzetesen úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslatról nem foglal állást, ugyanakkor most szeretném 
megkérdezni a tisztelt államtitkár urat, hogy nyilatkozni kíván-e itt az ülésen a 
háttéranyagról - ebben a vonatkozásban kérjük a nyilatkozatát. Parancsoljon, 
államtitkár úr, öné a szó.  

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen a 

szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Én is tisztelettel köszöntöm a bizottság összes 
megjelent tagját.  

A háttéranyagban szereplő T/6361/9. számú indítványt a kormányzat nem 
támogatja. Annyi indoklást engedjen meg a tisztelt bizottság, hogy a javaslat arra 
irányul, hogy a magyarországi nemzetiségeknek juttatott támogatások ne számítsanak 
az államháztartási törvény szerinti államháztartási támogatási kategóriába, ne 
vonatkozzanak rá az általános szabályok. Az indoklás szerint azért szükséges ez a 
kivétel, hogy a nemzetiségi önkormányzatokon keresztül juttatott nemzetiségi 
támogatásokra ugyanazok a szabályok vonatkozzanak, mint a helyi 
önkormányzatoknak juttatott forrásokra. A problémánk a javaslattal az, hogy a helyi 
önkormányzati támogatásokról az államháztartási törvényben egy külön fejezet szól, 
és a költségvetési törvény is rendelkezik arról, hogy milyen feltételek mellett, milyen 
módon lehet felhasználni ezeket a támogatásokat. A javaslat ezzel ellentétben csak a 
kivételt teremti meg, nem rendelkezik semmilyen szabályról, vagyis a javaslat 
elfogadása esetén a nemzetiségeknek juttatott támogatásokra semmilyen szabály nem 
vonatkozna. A nemzetiségekkel a szükséges egyeztetést természetesen a kormányzat 
részéről lefolytatjuk, és azt gondolom, hogy a szándék egy módosított formában 
kerülhet a tisztelt Országgyűlés elé, amennyiben erről megegyezés születik.  

Elnézést, ha hosszú voltam, de fontosnak tartottam a nemzetiségekre 
tekintettel az indoklást is elmondani, hogy miért nem támogatja ezt a javaslatot a 
kormányzat.  

Ami pedig a TAB saját módosító javaslatait illeti, mind a két indítványt 
támogatja a kormányzat azzal, hogy az 1. hivatkozási számú TAB saját módosítási 
szándék esetén az 1-11., 13-14., 16-20., 22-26., 31., 34-36., 41-42., 47-49., 51-55., 57. 
és 61-69. pontokat összefüggesztő javaslatsor esetében az összefüggesztés 
megszüntetését kérem. Köszönöm szépen.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Most pedig szeretném megnyitni a 
vitát. Aki szeretne hozzászólni, kérem, a hozzászólási szándékát most jelezze! (Nincs 
jelentkező.) Ilyen szándékot nem látok, ennek megfelelően a vitát lezárom, és áttérünk 
a szavazásra.  

Először az előterjesztő által jelzett, 1. hivatkozási számú TAB saját módosítási 
szándék elhangzott pontjai összefüggesztésének megszüntetéséről fogunk szavazni. 
Ahogy elhangzott, ez az 1-11., 13-14., 16-20., 22-26., 31., 34-36., 41-42., 47-49., 51-55., 
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57. és 61-69. módosító pontokat jelenti. Kérem, hogy most szavazzunk! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. 

Megállapítom, hogy a bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslat szóban elhangzott pontjai összefüggesztésének megszüntetését 26 igen 
szavazattal, 4 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta. 

Most a háttéranyagról fogunk szavazni, amelyet - ahogy az előbb elhangzott - a 
kormány nem támogat. Kérem, hogy most szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. 

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyagot 24 nem szavazattal, 6 
tartózkodás mellett, igen szavazat nélkül nem támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról az előbb már 
említett és megszavazott összefüggesztések megszüntetésével együtt fogunk szavazni. 
Kérem, hogy most adják le a szavazatukat! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Megállapítom, hogy a bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslatot az elhangzott összefüggesztések megszüntetésével együtt 24 igen 
szavazattal, nem szavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett támogatta, elfogadta. 

Most a 2. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról fogunk szavazni, 
amelyet a kormány támogat. Kérem, hogy most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. 

Megállapítom, hogy a bizottság a 2. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslatot 24 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett támogatta.  

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról fogunk 
szavazni. Kérem, hogy a szavazatukat most adják le! (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 24 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett elfogadta. 

Javasolom, hogy a bizottság bizottsági előadónak Horváth László 
képviselőtársunkat fogadja el. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Látható többség. Köszönöm szépen. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárjuk.  

Az államtitkár úrnak és munkatársának köszönöm a megjelenést, további jó 
munkát kívánunk ebben a forróságban! 

A médiaszolgáltatással kapcsolatos egyes törvények módosításáról 
szóló T/6355. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Most áttérünk a következő, 2. napirendi pontunkra, amely T/6355. számon 
fekszik előttünk, tartalma pedig: a médiaszolgáltatással kapcsolatos egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat. A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján 
történik. Szeretném felhívni a tisztelt bizottság figyelmét arra, hogy ez a 
törvényjavaslat sarkalatos rendelkezéseket is tartalmaz.  

Köszöntöm az előterjesztő Miniszterelnöki Kabinetiroda részéről Dömötör 
Csaba államtitkár urat és kollégáját.  

Szeretném ismertetni a tisztelt bizottsággal, hogy a háttéranyagban előttünk 
fekszik a Kulturális bizottság T/6355/19. számú javaslata 3 pont terjedelemben 
érdemi módosítási javaslattal, továbbá előttünk fekszik a TAB saját módosító javaslata 
1. hivatkozási számon kormánypárti képviselők részéről előterjesztve összesen 47 
pont terjedelemben - ez részben érdemi, részben pedig technikai jellegű javaslatot 
tartalmaz.  

Az előterjesztő előzetesen úgy nyilatkozott a bizottság számára, hogy a részletes 
vitát lezáró bizottsági módosító javaslattal kapcsolatos álláspontját itt, a bizottság 
ülésén szóban fogja ismertetni, ezért kérem az államtitkár urat, hogy szíveskedjék 
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nyilatkozni a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról, illetve a TAB saját 
módosító javaslattal kapcsolatban. Államtitkár úr, parancsoljon, öné a szó.  

 
DÖMÖTÖR CSABA államtitkár (Miniszterelnöki Kabinetiroda): Köszönöm. 

Köszöntöm a megjelent tisztelt képviselő hölgyeket és urakat. A kormány a részletes 
vitát lezáró bizottsági módosító javaslattal egyetért, azt támogatja.  

A TAB saját módosító javaslatát is támogatja, és egy javaslattal élnénk. Az 
utóbbi vonatkozásában a 10. és a 11. pont összefüggesztésének megszüntetését 
javasoljuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Most pedig megnyitom a vitát. Aki 

szeretne hozzászólni, kérem, hogy ezt a szándékát most jelezze! (Nincs ilyen jelzés.) 
Mivel jelentkezést nem látok, ennek hiányában a vitát… (Arató Gergely jelzésére:) 
Bocsánat, most látom. Parancsoljon, Arató képviselő úr! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

ARATÓ GERGELY (DK): Későn érkeztem ide, elnézést, már hogy szellemileg. 
Azt szeretném kérdezni - talán valamelyik előterjesztő képviselő úr tud nekem erre 
válaszolni -, hogy a 8. pontban miért javasolják képviselőtársaink azt, hogy 
enyhüljenek azok a szabályok, amelyek a kiskorúakra vonatkozó reklámokat érintik, 
és amelyek az eredeti javaslat szerint a kiskorúak esetében tiltanák a számukra, úgy 
mondom az egyszerűség kedvéért, hogy az egészségtelen táplálkozási szokások 
népszerűsítését. Miért gondolják úgy képviselőtársaim, hogy nincs szükség erre a 
szabályra? De lehet, hogy ez csak jogtechnikai, és átkerült máshova, akkor 
megnyugszom, csak nyugtassanak meg, legyenek olyan kedvesek! 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más hozzászóló vagy más jelentkező? (Nincs 

ilyen jelzés.) Ha jól értem, ez inkább egy kérdés, mint észrevétel Arató 
képviselőtársunk részéről. Államtitkár úr, kíván erre esetleg válaszolni vagy reagálni? 
(Dömötör Csaba: Igen, mint aki az egyeztetésekben részt vett.) Parancsoljon! 

 
DÖMÖTÖR CSABA államtitkár (Miniszterelnöki Kabinetiroda): Az oka az, 

hogy miközben a szándék változatlan, az eredeti előterjesztés nem felel meg a 
normavilágosság követelményének, tehát nem egyértelmű, hogy melyek esnének abba 
a kategóriába, amit az eredeti javaslat előterjesztett. Tehát nem a szándék változott, 
hanem egyértelmű szabályokat szeretnénk, és ez várhatóan a későbbiekben kerül 
rendezésre. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Van-e további hozzászólásra 

jelentkező? (Nincs ilyen jelzés.) Úgy látom, hogy nincs. Akkor lezárjuk a vitát. 
Most áttérünk a szavazásra. Először az államtitkár úr által szóban elmondott 

részről, a TAB saját szándék 10. és 11. pontja összefüggesztésének megszüntetéséről 
fogunk szavazni. Kérem, hogy szavazatukat most adják le! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen.  

Megállapítom, hogy a bizottság a szóban elhangzott TAB saját szándék 10. és 
11. pontja összefüggesztésének megszüntetését 25 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 
1 tartózkodás mellett támogatta. 

Most a háttéranyagról fogunk szavazni, amelyet - ahogy az elhangzott - a 
kormány támogat. Kérem, hogy most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyagot 27 igen szavazattal, 1 nem 
szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatta. 
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Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról az előzőekben 
meghatározott szóbeli pontosítással fogunk szavazni. Kérem, hogy aki támogatja, az 
most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

Megállapítom, hogy a bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslatot 25 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról fogunk 
szavazni. Kérem, szavazatukat most adják le! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 24 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett 
elfogadta. 

Javaslom, hogy bizottsági előadónak Dunai Mónika képviselőtársunkat 
válasszuk meg! Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen, látható többség. Ezzel ezt a napirendi pontot megtárgyaltuk és 
lezártuk. Köszönöm szépen államtitkár úrnak és munkatársának a munkát. További 
jó munkát kívánunk! 

A közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a 
nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. 
törvény hatályon kívül helyezéséről szóló T/6457. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Most áttérünk a következő napirendi pontra, a 3. számú napirendi pontunkra, 
amely T/6457. számon fekszik előttünk. Tartalma pedig a közneveléssel összefüggő 
egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelési tankönyvellátásról szóló 
2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló törvényjavaslat. 
Szeretném a tisztelt bizottsággal ismertetni, hogy ez a HHSZ 46. § (1) bekezdése c) 
pontja szerint előre hozott tárgyalásnak minősül.  

Tisztelettel köszöntöm az előterjesztő Emberi Erőforrások Minisztériuma 
képviseletében Bódis József államtitkár urat és kollégáját. 

A tisztelt bizottság előtt a háttéranyagban fekszik egyrészről a Magyarországi 
nemzetiségek bizottságának mint kapcsolódó bizottságnak a T/6457/8. számú 
javaslata 2 pont terjedelemben, érdemi változtatási javaslattal. Előttünk fekszik 
továbbá a Kulturális bizottság T/6457/10. számú javaslata 38 pont terjedelemben, 
amely érdemi és technikai típusú módosítási javaslatokat tartalmaz. Előttünk fekszik 
továbbá a TAB saját módosító javaslata 1. hivatkozási számon, kormánypárti 
képviselők részéről előterjesztve, 16 pont terjedelemben, érdemi és technikai 
változtatásokat célozva.  

Az előterjesztő előzetesen úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslatról nem foglal állást, ugyanakkor szeretném felkérni arra 
államtitkár urat, hogy nyilatkozzon a háttéranyagban foglaltakkal kapcsolatban. 
Parancsoljon, államtitkár úr, öné a szó. 

 
BÓDIS JÓZSEF államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt 

Elnök Úr! Köszönöm a szót. Köszöntöm a bizottság valamennyi tagját. Az előterjesztő 
részéről szeretném azt elmondani, hogy az előterjesztő nem támogatja a 
háttéranyagból a Magyarországi nemzetiségek bizottsága által benyújtott 39. pontot, 
valamint a TAB saját módosítási szándékkal való ütközés folytán a 2., 4., 5., 8., 9., 10., 
22., 27., 29., 30., 35. és 36. pontokat. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha megkérhetem, még arról is legyen szíves 
nyilatkozni államtitkár úr, hogy a TAB saját módosító javaslatról mi az álláspontja. 
Parancsoljon! 

 
BÓDIS JÓZSEF államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen, 

köszönöm szépen. A kormány támogatja a TAB saját módosító javaslatát. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most pedig megnyitom a vitát. Aki hozzá kíván 

szólni, kérem, a szándékát most jelezze! (Jelzésre:) Köszönöm szépen. Elsőként 
megadom a szót Arató Gergely képviselőtársunknak. Parancsoljon, képviselő úr. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

ARATÓ GERGELY (DK): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Államtitkár Úr! Egyrészt 
szeretnék indoklást hallani arról, hogy miért nem támogatja a kormány a 
nemzetiségek bizottságának javaslatát, tehát hogy mi az indoka ennek az 
elutasításnak.  

Másrészt szeretném jelezni azt, hogy a Törvényalkotási bizottság javaslatában 
több olyan tartalmi pont is van, amit nem tartunk támogathatónak. Mindig lenyűgöz 
az, hogy képviselőtársaink bepillantást engednek a törvényalkotói munka 
folyamatába is, mert nem kész törvényjavaslatokat nyújtanak be a Ház elé, hanem 
folyamatosan menet közben szerelik ezeket a javaslatokat, és érdekes módon az önök 
spontán született javaslatai mindig megegyeznek a kormány szándékával.  

Ebben azonban van olyan tartalmi javaslat is, amit nagyon nehéz támogatni. 
Idetartozik például a 4. pontban szereplő módosítás, amelyik az alternatív iskolák 
számára még nehezebbé tenné a kerettantervek létrehozását, és számukra további 
adminisztratív terheket is jelent, hiszen új szabályokat állapít meg az eddigi nagyon 
szigorú, egyébként kerettantervi szabályozás mellett is. Ráadásul előírja ennek 
megfelelően a kerettantervek újra való akkreditálását, ez teljesen felesleges, megint 
csak arra jó, hogy zaklassa az alternatív intézményeket, amelyek nem akarnak 
besimulni az önök egyébként rendkívül kevéssé gyermekbarát oktatási rendszerébe.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Átadom a szót dr. Vejkey Imre képviselőtársunknak. 

Parancsoljon, képviselő úr! 
 
DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Szóbeli 

pontosítást terjesztek elő a TAB saját 9., 13. és 16. pontjait illetően. 
Első: az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 9. módosító 

pontjában az Nkt. új 99/K. § (2) bekezdésében javaslom a 9. § (9) bekezdésére való 
hivatkozás pontosítását. A helyes hivatkozás 9. § (9a) bekezdés, vagyis a (9a) bekezdés 
megjelölése kerüljön feltüntetésre. 

Második: az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 13. módosító 
pontjában a törvényjavaslat 32. § (2) bekezdés új c) pont cb) alpontjában javaslom a 
67. § (3)-(6) bekezdésre való hivatkozás pontosítását. A helyes hivatkozás 67. § (4)-
(6) bekezdése, vagyis (4)-(6) bekezdés kerüljön feltüntetésre.  

A harmadik, az utolsó: az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 16. 
módosító pontjában a törvényjavaslat hatályba léptető rendelkezésében a 32. § (3) 
bekezdésére való hivatkozást javaslom pontosítani akként, hogy az a törvényjavaslat 
szakaszainak átszámozódására figyelemmel helyesen 33. § (3) bekezdésére történő 
hivatkozás legyen. Köszönöm, elnök úr.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Látom, hogy további hozzászólásra nem 
jelentkeztek, és majd szeretném visszaadni államtitkár úrnak a szót a vitában 
elhangzottakkal kapcsolatban.  

Ha jól értettem, Arató képviselőtársunknak két részre bontható a hozzászólása. 
Az egyik az, hogy a kormánypárti képviselők a Törvényalkotási bizottságban 
törvényjavaslatokat terjesztenek elő, és ezzel kapcsolatban volt egy véleménye. Ezt, 
úgy gondolom, nem szükséges az államtitkár úrnak minősítenie. Viszont ha az egyéb 
kérdésekre rá kíván térni, akkor ezt megköszönjük. Parancsoljon, államtitkár úr.  

 
BÓDIS JÓZSEF államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Arató képviselő úr felvetésére, hogy miért nem támogatjuk a 
nemzetiségi bizottság javaslatát, nagyon egyszerű a válasz. Technikai okokból, mert a 
javaslat költségvetési vonatkozásokat tartalmaz, mivel még nincs elfogadva a 
költségvetés, ezért ősszel tudunk visszatérni érdemben rá. 

Az alternatív iskolákkal, illetve egyáltalán a kerettantervekkel kapcsolatos 
fölvetésre pedig azt tudom mondani, hogy nem az a cél, hogy az alternatív iskolák 
szigorú, nehezebb feltételek között dolgozzanak, hanem rendezettebb feltételek 
között. Az, hogy két féléves munkarendben, tanrendben kell dolgozniuk, nem hiszem, 
hogy olyan komoly szigorítás; illetve a tantervi struktúra tekintetében pedig van egy 
plusz 30 százalékos mozgástér.  

Bízunk benne, hogy az alternatív iskolák - már a NAT-hoz viszonyítva - meg 
fogják tudni találni minden olyan szempontjuk érvényesülését, ami az ő 
módszertanukhoz hozzátartozik.  

A Vejkey képviselő úr által előterjesztett javaslatot pedig támogatjuk. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Most a vitát le is zártuk, és 

szeretnék áttérni és át is térünk a szavazás rendjére.  
Elsőként a szóban elhangzott pontosítási javaslatokról, az 1. hivatkozási számú 

TAB saját 9., 13. és 16. pontját érintőleg Vejkey képviselőtársunk által elhangzottakról 
fogunk szavazni, amit a kormány támogatott. Kérem, hogy most szavazzanak! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen.  

Megállapítom, hogy a bizottság a szóban elhangzott, az 1. hivatkozási számú 
TAB saját pontosítására tett javaslatot 24 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 2 
tartózkodás mellett támogatta.  

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat elfogadásával 
kapcsolatban, miután az kizárja a háttéranyag 9., valamint 10. pontjának elfogadását, 
ezért most a háttéranyag ezen kizárt pontjairól és azok összefüggéseiről, azaz a 16. és 
11. háttéranyagpontról fogunk határozni, mivel az összefüggő pontokról az 
összefüggésre tekintettel csak egyben dönthetünk, és ez az, amit a kormány nem 
támogatott. Kérem, hogy most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyag összefüggő, kizárt 9. és 16., 
valamint 10. és 11. pontjait igen szavazat nélkül, 27 nem szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett nem támogatta.  

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat kapcsán, miután 
annak elfogadása kizárja a háttéranyag összefüggéssel nem érintett 2., 4., 5., 8., 22., 
27., 29., 30., 35., 36. pontjainak az elfogadását, ezért erről fogunk szavazni. Szeretném 
tájékoztatni a tisztelt bizottságot ismét, hogy a kormány nem támogatta a háttéranyag 
39. pontjának elfogadását. Kérem, hogy most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen.  
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Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyag felsorolt, kizárt és nem 
támogatott pontjait 3 igen szavazat mellett, 26 nem szavazattal, tartózkodás nélkül 
nem támogatta.  

Most a háttéranyag további pontjairól fogunk szavazni, amelyeket a kormány 
támogatott. Kérem, szavazatukat most adják le! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyag további pontjait 23 igen 
szavazattal, 5 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról szavazunk, amely 
kiegészül az előbbiekben csak a kizárt pontokkal való összefüggéseire tekintettel nem 
támogatott háttéranyagpontokban foglalt módosításokkal. Ezek a háttéranyag 16. és 
11. pontjai, valamint az imént már támogatott szóbeli pontosításokkal együtt, melyet 
a kormány támogatott. Kérem, hogy most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslatot a kiegészülő pontokkal és pontosításokkal együtt 24 igen szavazattal, 4 nem 
ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról fogunk 
szavazni. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 24 igen szavazattal, 5 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. 
Javaslom, hogy bizottsági előadóul Dunai Mónika képviselőtársunkat válasszuk meg. 
Kérem, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze igenlő szavazatát! (Szavazás.) 
Köszönöm. Egyértelmű többség. Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk.  

Köszönöm szépen államtitkár úrnak és munkatársának a részvételt és a 
munkát. További jó munkát kívánunk! 

Egyes törvényeknek az épített és a természeti környezet védelmével, 
valamint a kulturális örökségvédelemmel összefüggő 
módosításáról szóló T/6350. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Most áttérünk a T/6350. számú napirendi pontunkra, amelynek tartalma az 
egyes törvényeknek az épített és a természeti környezet védelmével, valamint a 
kulturális örökségvédelemmel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat. A 
bizottságunk a HHSZ 46. §-a alapján tárgyalja ezt a napirendi pontot. Szeretném a 
tisztelt bizottság figyelmét fölhívni arra, hogy a törvényjavaslat sarkalatos 
rendelkezéseket tartalmaz. 

Tisztelettel köszöntöm a Miniszterelnökség képviseletében Tuzson Bence 
államtitkár urat és kollégáját. Áttérünk az ismertetésre.  

Szeretném a tisztelt bizottságot tájékoztatni arról, hogy a háttéranyagban 
előttünk fekszik a Gazdasági bizottság T/6350/5. számú javaslata egy pont 
terjedelemben, érdemi módosítási javaslattal. Előttünk fekszik továbbá a TAB saját 
módosító javaslata 1. hivatkozási számon kormánypárti képviselők által előterjesztve, 
összesen 20 pont terjedelemben, mely érdemi és technikai módosításokat is 
tartalmaz. Az előterjesztő előzetesen úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslattal kapcsolatos álláspontját itt, a bizottság ülésén szóban 
fogja ismertetni. 

Ezért felkérem az államtitkár urat, hogy szíveskedjék nyilatkozni a részletes 
vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról és a TAB saját módosító javaslattal 
kapcsolatban. Államtitkár úr, parancsoljon, öné a szó.  

 
TUZSON BENCE államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen, elnök úr. 

Köszöntöm a bizottság tagjait is. A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslattal 
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és a TAB saját módosító javaslatával is a kormány egyetért, beleértve egyébként a 
kiegészítéseket is, tehát a kiosztott kiegészítéseket is.  

Ezekben egyebekben pedig egy szóbeli kiegészítést szeretnék tenni, mert itt a 
módosító javaslatok következtében a számozás elcsúszott. Ebben a számozásban kell 
majd javítást tenni, ugyanis a 19. pont tekintetében javaslom azt, hogy az új 65. § 
helyett 66. § kerüljön beiktatásra, valamint sarkalatos rendelkezésként 32-34. § van 
megjelölve, és helyette 33-35. § kell hogy szerepeljen. Ezek a javaslatok egyébként 
jogtechnikai jellegű javaslatok, tehát javaslom, hogy ezt a bizottság támogassa. 
Köszönöm szépen. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Megnyitom a vitát. Aki hozzá kíván 
szólni, kérem, most jelezze a szándékát. (Nincs jelentkező.) Ilyen szándékot nem látok. 
Ezzel a vitát lezárom. Most pedig át fogunk térni ennek megfelelően a szavazásra.  

Először az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról szavazunk, 
annak az előterjesztő részéről elhangzott mostani szóbeli pontosításával együtt. 
Kérem, hogy most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

Megállapítom, hogy a bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslatot a szóbeli pontosítással együtt 24 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 5 
tartózkodás mellett támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat írásban kiosztott 
módosításáról fogunk szavazni, amit a kormány támogat. Kérem, most szavazzanak! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Megállapítom, hogy a bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslat írásban kiosztott módosítását 24 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 5 
tartózkodás mellett támogatta.  

Most a háttéranyagról fogunk szavazni, amelyet a kormány támogat. Kérem, 
szavazatukat most adják le! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyagot 24 igen szavazattal, 1 nem 
ellenében, 4 tartózkodás mellett támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról az imént 
elfogadott szóbeli pontosítással és írásbeli módosítással együtt fogunk szavazni, 
amelyet a kormány természetesen támogatott. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) 
Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslatot az imént elfogadott szóbeli pontosítással és írásbeli módosítással együtt 24 
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett támogatta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról fogunk 
szavazni. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 24 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett elfogadta. 

Arra teszek javaslatot, hogy bizottsági előadóul Horváth László 
képviselőtársunkat jelöljük ki. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Látható többség. 

Kisebbségi előadót kívánnak-e bejelenteni? (Nincs jelentkező.) Láthatóan nem 
érkezett ilyen jelzés.  

Ezt a napirendi pontot is lezártuk. Köszönöm szépen az államtitkár úr és 
munkatársai megjelenését. További jó munkát kívánok önöknek! 
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Az ülés berekesztése 

Valamennyi napirendi pontunk végére értünk. Köszönöm a munkájukat. 
Szeretném pusztán tájékoztatásul jelezni a tisztelt bizottsági tagoknak, hogy 
várhatóan jövő héten csütörtökön, július 4-én és várhatóan július 5-én is bizottságunk 
ülést fog, ülést szeretne tartani. Természetesen erről a vonatkozó szabályok szerint 
értesítést fogunk küldeni. Ezzel együtt kérem, hogy jegyezzék fel a naptárukba ezt a 
lehetőséget. Köszönöm szépen. Mindannyiuknak további jó munkát és szép napot 
kívánunk! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 45 perc) 

 

 

Dr. Bajkai István 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Nánásiné Czapári Judit, Morvai Elvira, Madarász Mária, 
Barna Beáta és Vicai Erika 


