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2. Egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 
2022. évi ... törvényhez kapcsolódó módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/48. szám) 
(Kormány - Miniszterelnökséget vezető miniszter)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Sürgős eljárás keretében)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat és a HHSZ 46. § (1) bekezdése szerinti előterjesztői 
tájékoztató benyújtására vagy a bizottság eljárásának a HHSZ 46. § (3) bekezdése 
szerinti kezdeményezésére kerül sor.)  
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eljárásának a HHSZ 46. § (2a) bekezdése szerinti engedélyezésére sor kerül.) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 07 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! A mai ülést megnyitom.  

Az Országgyűlés 2022. május 17-ei ülésnapján a Törvényalkotási bizottság 
tagjává választotta Berki Sándor, Párbeszéd, helyett Jámbor András Imrét, szintén a 
Párbeszéd képviselőjét, aki mai ülésünkön, úgy tűnik, nincs jelen, valamint dr. Lukács 
László György, Jobbik, helyett Végh Noémit, Jobbik, akit személyesen is köszönthetek. 
Megválasztásukhoz gratulálok, és jó munkát kívánok. 

Tájékoztatom önöket, hogy mai ülésünkön Balla Györgyöt Dunai Mónika, Budai 
Gyulát dr. Mészáros Lajos, Törő Gábort Illés Boglárka, Vécsey László alelnök urat 
Tapolczai Gergely, Vejkey Imrét Nagy Csaba, Kunhalmi Ágnest dr. Hiller István, 
Barkóczi Balázst pedig Arató Gergely képviselőtársunk helyettesíti. Ezek alapján 
megállapítom, hogy az ülés határozatképes. 

Tájékoztatom tisztelt képviselőtársaimat arról, hogy módosítási szándék 
hiányában a mai ülésünkön nem kerül sor a napirendi javaslatban 4. pontként jelzett, 
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény módosításáról szóló T/26. számú törvényjavaslat 
tárgyalására. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a napirendi javaslatot ezzel a módosítással 
együtt elfogadja-e. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy az imént említett módosítással együtt a Törvényalkotási 
bizottság mai ülésének napirendjét 34 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 
1 tartózkodás mellett elfogadta. 

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási 
kérdésekről szóló T/27. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Rátérünk az 1. napirendi pontra, amely T/27. szám alatt a veszélyhelyzet 
megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló törvényjavaslat. A határozati 
házszabály 46. §-a alapján járunk el. A tárgyalásra a házszabály 46. § (2a) bekezdése 
szerinti kezdeményezésre tekintettel előrehozott eljárás keretében kerül sor. Az ez 
iránti kezdeményezés száma: T/27/6. A törvényjavaslat sarkalatos rendelkezéseket 
tartalmaz. Előterjesztője a Miniszterelnökség, képviseletében köszöntöm Azbej Tristan 
államtitkár urat.  

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtására nem került sor, 
ugyanakkor 1. hivatkozási számon a kormánypárti képviselők szándékára TAB saját 
módosító javaslat fekszik előttünk. 

Kérem államtitkár urat, hogy szíveskedjen nyilatkozni az 1. hivatkozási számú 
TAB saját módosító javaslattal kapcsolatos álláspontjáról.  

 
AZBEJ TRISTAN államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Az 1. hivatkozási számú TAB módosító javaslatot a kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Elsőként megadom 

a szót Arató Gergely képviselő úrnak. Parancsoljon!  
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Hozzászólások és határozathozatalok 

ARATÓ GERGELY (DK): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Az a jogalkotás 
szokásos színvonalát jelzi, hogy 79 darab módosító indítványt nyújtottak be 
kormánypárti képviselőtársaim, amiben zömmel az eredeti előterjesztés hibáit javítják. 
De természetesen emiatt nem kértem volna szót, hanem ami miatt szót kérek, az a 
javaslat 7. pontja, a 7. pont ugyanis egy teljesen újfajta jogalkotást tartalmaz. Van köze 
a javaslat címéhez - ez üdítő változatosság számos más javaslatukhoz képest -, mert 
valóban arra irányul, hogy egy, a veszélyhelyzet idején hozott, egyébként álláspontunk 
szerint a veszélyhelyzeti szabályozásnak akkor sem megfelelő javaslatot, tudniillik a 
pedagógusok sztrájkjogának jelentős, indokolatlan és aránytalan korlátozását kívánja 
törvénybe iktatni. Ez a javaslat nagyon-nagyon hosszasan szól arról, hogy hogyan nem 
sztrájkolhatnak a pedagógusok; nagyon-nagyon hosszasan szól arról, hogy milyen 
lehetetlen feltételeket kell megugorni a pedagógusoknak akkor, ha egyébként 
alkotmányban biztosított jogukkal élni akarnak, és ki akarnak állni nemcsak a saját 
érdekeikért, hanem az oktatásért és az általuk tanított gyerekek érdekéért.  

Különösen felháborító a 15. § - ez az utolsó pontja ennek a módosítópontnak -, 
amely konkrétan, lényegét tekintve azt mondja ki, legyen világos, hogy az a pedagógus, 
aki a tavaszi tiltakozóhullámhoz hasonlóan a munka fel nem vételével tiltakozik, vétkes 
kötelességmulasztást követ el, és azonnali hatállyal elbocsátható az állásából. Nem 
szeretnék belemenni most abba a részébe a dolognak, hogy mit gondolok erről a 
kérdésről politikailag, bár van erről véleményem. Elképesztően elhibázott az az 
oktatáspolitika, amelyik a pedagógusokban nem partnert lát, nem megnyerni akarja 
őket egyébként az oktatáshoz, nem megnyerni akarja őket az adott kormány oktatási 
elképzeléseihez, nem arra törekszik, hogy javítsa az életkörülményeiket, hanem 
megrendszabályozni akarja őket. De hát, ezt a minisztériumi struktúrából is láttuk, 
hogy hogyan gondolkoznak önök az oktatásról, és belügyminiszter úr expozéjából is.  

De muszáj vagyok azt mondani önöknek, hogy fordítva ülnek a lovon. Azt hiszik, 
azzal megijesztik a pedagógusokat, hogy el fogják bocsátani őket az állásukból? És 
akkor ki fog tanítani? A bizottság tagjai fognak beállni órákat tartani? Vagy a 
belügyminiszter úr? Az a fő baja ma az oktatásnak, hogy pedagógushiány van; hogy 
óvodai csoportokat kell bezárni; hogy nincs ember, akit be lehetne küldeni az órákra.  

Ennyit szerettem volna mondani a tartalmához a javaslatnak.  
A formájához pedig azt szeretném mondani, hogy továbbra is elfogadhatatlan 

álláspontom szerint, a házszabályi és országgyűlésre vonatkozó törvényes 
rendelkezéseket sértő az a gyakorlat, hogy teljesen új szabályozásokat nyújtanak be 
törvényalkotási bizottsági módosító formájában. Ha volt ilyen szabályozási igény, 
akkor a kormány megtehette volna, hogy ezt benyújtja a javaslatban, de persze nem 
tette, mert akkor a plenáris ülésen, főműsoridőben lehetett volna róla vitatkozni, 
esetleg az érintettek elmondhatták volna a véleményüket, tiltakozhattak volna. Ezt nem 
csak politikailag tartom erkölcstelennek, de meg kell mondanom, hogy álláspontom 
szerint törvénytelen is. Nem lehet ilyen módon élethelyzeteket a jogalkotásra és az 
Országgyűlésre vonatkozó szabályok megkerülésével szabályozni.  

Úgyhogy én nagyon nagy tisztelettel kérem képviselőtársaimat, hogy gondolják 
át ezt a kérdést. Ezzel ártanak az oktatásnak, megszegik a ránk vonatkozó szabályokat. 
Ennyit nem ér az, hogy egyébként - hogy mondjam? - az Országgyűlés vagy a kormány 
a hatalmát fitogtassa a pedagógusok fölött. Hozzanak be egy javaslatot, ha ezt 
egyébként tényleg ekkora problémának látják, vitassák meg, ahogy ezt kell, az 
érdekképviseletekkel, vitassuk meg a parlamentben normális menetben, és utána 
hozzunk róla döntést legjobb bölcsességünk szerint. De ez így elfogadhatatlan, és az a 
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véleményem, hogy a magyar pedagógustársadalomnak mérhetetlenül a lenézése és a 
megalázása, nemcsak a tartalom, hanem az eljárás is.  

 
ELNÖK: Engedje meg, képviselő úr, hogy magamhoz ragadjam a szót. 

Elnökként ritkán teszem ezt, de most tényleg nem tudom eldönteni, hogy nem tetszett 
rendesen elolvasni a javaslatot, vagy valamiféle sanda politikai szándék vezeti, amikor 
a 15. § kapcsán az ott hivatkozott 2012. évi I. törvény 56. §-a szerinti hátrányos 
jogkövetkezményekre utal, és többször elismételte a felszólalásában, hogy itt 
pedagógusok kirúgása, jogviszony megszüntetése, utcára kerülése fenyeget. Jól 
értettem, ugye, képviselő úr? (Arató Gergely: Jól. Tökéletesen értette.) Tökéletesen 
értettem. Súlyos szakmai tévedés, amit ön mond, mert ha megnézte volna a 2012. évi 
I. törvény, vagyis a munka törvénykönyve 56. §-a szerinti hátrányos jogkövetkezmény 
definícióját, akkor láthatta volna, hogy a munkavállaló munkaviszonyból származó 
kötelezettség vétkes megszegése esetére a kötelezettségszegés súlyával arányos 
hátrányos jogkövetkezményt szenvedhet el. Ennek több fokozata van, de a maximum, 
amit maga ez a törvényhely meghatároz, ez a vagyoni hátrány legfeljebb egyhavi 
alapbér összegére rúghat; és fel sem merül a jogviszony megszüntetése. Tetszik érteni?  

Tehát ön súlyos tévedésben van, és mielőtt a bizottságot, aztán a közvéleményt, 
no pláne, az érintett pedagógusokat félre tetszik vezetni, felhívom még egyszer 
tisztelettel a figyelmét, hogy ezt ne tegye, mert ez a törvényhely nem arról szól, amiről 
ön beszélt, és amely tévképzetét vagy tán szándékos torzítását kérdésemre meg is 
erősítette. (Jelzésre:) Most újra szót kér, megadom önnek tisztelettel abban a 
reményben, hogy tisztázni tudjuk ezt a viszonylag egyszerű jogi ténykérdést.  

 
ARATÓ GERGELY (DK): Tisztelt Elnök Úr! Én mindig tisztelem az ön jogi 

álláspontját, ámde természetesen felkészülök a bizottsági ülésekre, ennek 
következtében elolvastam a törvénynek nemcsak ezt a paragrafusát, hanem a 78. §-át 
szintén, már a munka törvénykönyvének, amely meglehetősen világosan meghatározza 
azt, hogy melyek az azonnali felmondás feltételei, és ebben a bizonyos paragrafusban 
meghatározott magatartás pontosan ilyen.  

Abban biztos vagyok, hogy az elnök úr jogi álláspontja az enyémnél sokkal 
szilárdabb és megalapozottabb, azonban azt gondolom, hogy ez majd egy olyan kérdés 
lesz, amelyben adott esetben majd munkaügyi bíróságok fognak dönteni egy-két év 
múlva, és majd akkor lesz ennek kialakult joggyakorlata. Addig pedig azt az 
álláspontomat fenntartom, ennek a paragrafusnak a politikai célja az, hogy kirúgással 
fenyegesse az egyébként az önök oktatáspolitikája ellen tiltakozó pedagógusokat.  

 
ELNÖK: Ismételten és kötelességszerűen hívom fel képviselő úr figyelmét, hogy 

a módosító indítvány 15. §-a kifejezetten, csak és kizárólag a munka törvénykönyve 
56. §-a szerinti hátrányos jogkövetkezményt engedi alkalmazni rendelni. Tehát 
gyakorlatilag, amiről ön beszél, az fogalmilag van kizárva. Tetszik érteni?  

Egyébként a munka törvénykönyve 56. §-a (4) bekezdésében kifejezetten maga 
is distinkciót tesz, amikor elmondja és kimondja, hogy hátrányos jogkövetkezmény 
nem állapítható meg. Tehát az 56. § nem alkalmazható olyan kötelezettségszegés miatt, 
amelyet a munkáltató a munkaviszony megszüntetésének indokaként is megjelöl. 
Tehát világosan megkülönbözteti ezt a két esetet. Nem tudom, hogy erre is kiterjedt-e 
az ön alapos tanulmányozása. (Jelzésre:) Dr. Hiller István alelnök úr, parancsoljon! 

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Az én megítélésem szerint a kormányzat és a pedagógusok, még 
pontosabban a pedagógus-szakszervezetek közötti jelentős és hónapok óta tartó vita 
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elsősorban bérjellegű. Azt szeretném jelezni, hogy vélhetően az elkövetkező hetekben 
beterjesztendő jövő évi költségvetés, illetve az ez évi költségvetés esetleges módosítása 
idején kívánom az ezzel kapcsolatos véleményemet itt a bizottságban és a plenáris 
ülésen is elmondani, minthogy a jelenlegi előterjesztés nem bérjellegű kérdéseket vet 
fel.  

Tehát még egyszer: amikor a költségvetést tárgyaljuk, a véleményemet akkor 
fogom elmondani. Ezt jelezni akartam. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot nem látok, ezért a 

vitát lezárom. 
Megkérdezem tisztelettel az előterjesztő képviselőjét, Azbej Tristan államtitkár 

urat, hogy kíván-e reagálni a vitában elhangzottakra. (Jelzésre:) Igen, kíván reagálni. 
Parancsoljon!  

 
AZBEJ TRISTAN államtitkár (Miniszterelnökség), előterjesztő: Köszönöm. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A 7. sorszámú módosító ponttal kapcsolatban 
szeretném rögzíteni, hogy annak a célja az, hogy a köznevelés zavartalan működése 
érdekében a szükséges és még elégséges szolgáltatás mértékét és feltételeit 
meghatározza a köznevelési intézményben tartandó sztrájk esetén. Így tehát ez a 
módosítás rendezi azt, hogy a gyermekek, tanulók felügyeletét sztrájkkal érintett 
munkanapon hogyan kell biztosítani; azt, hogy érettségiző osztály tanulói és más egyéb 
tanulók számára mennyi a kötelezően megtartandó óraszám ilyen esetben; azt, hogy a 
kollégiumi ellátás, a sajátos nevelési és tanulási igényű tanulók számára szükséges 
ellátás változatlan legyen sztrájk idején is.  

Ha ezeken a módosítópontokon, rendelkezéseken végigtekintenek, akkor az köti 
össze őket, hogy a gyermekek védelmét szolgálják. Ezért kérem az ellenzéki 
nyilatkozókat és képviselőket is, hogy álljanak a gyermekek védelme mellé, ugyanis a 
módosítópontban foglalt rendelkezések a köznevelési intézményben tartott sztrájk 
esetén is védik a gyermekek Alaptörvény szerinti jogait, az Alaptörvény XI. és 
XVI. cikke szerinti művelődéshez és megfelelő testi és lelki fejlődéshez való alapjogot, 
továbbá a gyermekek jogairól szóló egyezménynek a gyermek mindenek felett álló 
érdekeinek a védelmét is szem előtt tartja. Az oktatás elsősorban a gyermekekről szól, 
ez nem jelenti ugyanakkor azt, hogy a kormány ne állna a pedagógusok oldalán. 

Megerősítem elnök úrnak azt a világos álláspontját, hogy az intézményvezető a 
közalkalmazottakat munkavégzésre kötelezheti az elégséges szolgáltatás 
biztosításához, és jogkövetkezményeket is rögzít ez a rendelkezés arra az esetre, ha 
valaki a kötelezésnek nem tesz eleget, ugyanakkor ez egy teljes tárgyi tévedés, hogy ez 
a jogkövetkezmény a munkaviszony megszüntetése is lehetne. 

 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Most szavazni fogunk. Először az 

1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk, amelyet a kormány 
támogat. És önök? (Szavazás.)  

Kimondom a határozatot: a bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját 
módosító javaslatot 25 igen szavazattal, 9 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül 
támogatta. 

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

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 28 igen 
szavazattal, 9 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.  

Bizottsági előadónak kézfelemeléssel javaslom Ovádi Péter képviselőtársunkat 
kijelölni. (Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadót állít-e az ellenzék? 
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(Jelzésre:) Igen, Arató Gergely személyében tehát kisebbségi előadó is lesz a vitában. 
A napirendi pontot lezárom. 

Egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak 
felsorolásáról szóló 2022. évi ... törvényhez kapcsolódó 
módosításáról szóló T/48. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik 2. napirendi pontunk: T/48. számon az egyes törvényeknek a 
Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi … törvényhez 
kapcsolódó módosításáról szóló törvényjavaslat, a házszabály 46. §-a alapján sürgős 
eljárás keretében. A házszabály 46. § (3) bekezdése szerinti kezdeményezésre 
tekintettel járunk el. Az elfogadott sürgősségi javaslat száma T/48/2. A törvényjavaslat 
sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz. Előterjesztője a Miniszterelnökség, 
képviseletében továbbra is Azbej Tristan államtitkár úr, valamint dr. Bordás Gábor 
államtitkár úr a Miniszerelnöki Kormányiroda részéről van jelen.  

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtására nem került sor, 
TAB saját módosító javaslatból viszont kettő is előttünk fekszik, az 1. és a 2. hivatkozási 
számú, mindkettő a kormánypárti képviselők szándékára. Kiosztásra került továbbá az 
1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 28., 54., 62., 77. és 78. pontjai helyébe 
lépő és új 29. és 79. pontot megállapító pontosítási javaslat. A törvényjavaslat hatályba 
léptető rendelkezéseinek és záradékainak pontosítása, valamint jogtechnikai javítások 
képezik a kiosztásra került pontosító javaslat tartalmát. 

Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy a 2. hivatkozási számú TAB saját 
módosító javaslat túlterjeszkedő, a törvényjavaslat által nem módosított törvényt nyit 
meg. Amennyiben a bizottság e javaslatot támogatja, azt az összegző módosító 
javaslattal egy időben, de attól elkülönítve nyújtja be.  

Most felkérem államtitkár urat, hogy szíveskedjen nyilatkozni az 1. és a 
2. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatokkal, valamint a kiosztásra került 
pontosító javaslattal kapcsolatos álláspontjáról. Kérem, hogy nyilatkozata terjedjen ki 
a 2. hivatkozási számú, túlterjeszkedő TAB saját módosító javaslat 
házszabályszerűségére is. Parancsoljon!  

 
AZBEJ TRISTAN államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm. Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! Az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot a 
kormány azzal támogatja, hogy annak 28., 54., 62., 77., 78. pontjai helyett a kiosztásra 
került pontosításokat kéri támogatni. Az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslat egyéb pontjait támogatja, és a kiosztásra került pontosítás egyéb pontjait is 
támogatja. 

A 2. hivatkozási számú TAB módosító javaslatot a kormány támogatja. Jelzem 
továbbá, hogy a 2. hivatkozási számú TAB módosító javaslat a HHSZ 44. § 
(1) bekezdésében meghatározott követelmények érvényesülése érdekében benyújtott, 
szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslat, az a törvényjavaslat céljára és 
tartalmára tekintettel kizárólag arra irányul, hogy a törvényjavaslat által nem érintett 
törvény rendelkezését a törvényjavaslattal összhangba hozza. Ezért kezdeményezem, 
hogy a HHSZ 72. § (1) bekezdése szerint a plenáris ülésen jelen lévő képviselők 
kétharmadának támogató szavazata esetén a túlterjeszkedő módosító javaslatra az 
általános vita ne nyíljon meg, hanem annak támogatásáról rögtön szavazni lehessen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Ki kíván hozzászólni? 

(Jelzésre:) Hajnal Miklós, parancsoljon! 
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Hozzászólások és határozathozatalok 

HAJNAL MIKLÓS (Momentum): Köszönöm szépen a szót. Nekem ez az első 
alkalom, hogy felszólalok ebben a bizottságban, szóval javítsanak ki, ha esetleg 
formailag valami rosszul történik. 

Viszont ahogy végignéztem ezt a T/48. számú előterjesztést, azért van itt jó pár 
olyan módosító, amire én kitérnék most így egyesével, külön-külön egy felszólaláson 
belül; ami számomra legalábbis érdekes, már-már furcsa, néhol visszatetsző volt.  

Kezdeném a 16. számú módosítóval, ahol módszeresen a Lechner Tudásközpont 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság helyett a kormány által rendeletben kijelölt 
szervezetként hivatkoznak erre az intézményre; és ezt aztán a 24. módosítóban is így 
teszi az előterjesztő. Ez alapján bennem felmerül a kérdés, hogy megszűnik-e a Lechner 
Tudásközpont, ez-e a kormányzati szándék, mert ha ez, akkor ezt mondja ki a kormány, 
és akkor beszéljünk világosan. Vagy ha esetleg a fideszes kollégák elmondják, az is jó.  

A 23. módosítónál merült fel bennem a kérdés - egyrészt ez szerintem nem túl 
elegáns gyakorlat, hallottam erről, hogy a Törvényalkotási bizottságot erre használják, 
hogy ilyen last minute módosítók érkezzenek be, de ha jól értem, itt összességében egy 
nyelvtani vagy nyelvi módosító volt korábban, a „ha” helyett az „amennyiben” szó lett 
volna használva, és ezt most ebben az előterjesztésben megtoldották, és módosították 
úgy, hogy egy hároméves hosszabbítása legyen a mentességi időnek. Ez, gondolom, 
főleg fesztiválokra vonatkozik, vagy esetleg futballmeccsekre. Megint csak nem tudom, 
hogy mire céloz, mi a kormányzati szándék mögötte. Eleve nekem ezzel a nyelvi 
zsonglőrködéssel megtoldott határidő-hosszabbítás egy nem annyira elegáns gyakorlat 
az önök részéről, de ha már így teszik, legalább a szándékot, remélem, tudják 
egyértelműsíteni.  

A következő kérdésem a már emlegetett 24. módosítóhoz kapcsolódik, ugyanis 
itt bizonyos közösségi bormarketing-támogatásokra utal az előterjesztés, amelyeket én 
a vonatkozó törvényben eddig nem láttam, és nem tudom, hogy ez pontosan mire 
vonatkozik. Mik lesznek ezek? Hogy lesznek ezek? És ha már az eddigi törvényben ez 
nem volt nevesítve, én azt gondolom, könnyen előfordulhat, mint annyi támogatási 
programnál, hogy esetleg visszaélések lesznek. Tehát mi a garancia arra, hogy ez nem 
lesz a barátokra szabva? 

Az 55. módosító, hogy ugorjunk egy kicsit előrébb az előterjesztésben: ha jól 
értem, akkor egy új államtitkári szerepről van szó, ennek a megerősítését kérném, hogy 
ez egy új államtitkár. Én nem tudok arról, hogy eddig lett volna nemzetbiztonsági 
főtanácsadó mint államtitkári szerep. Ha volt, akkor, kérem, javítsanak ki, ha azonban 
növekszik az apparátus, akkor mondják ki, hogy növelik az apparátust.  

A 63. módosítónál pedig, én úgy láttam, visszatér ismét az a módszer, amelyre 
már az előbb is hivatkoztam, hogy nem túl elegáns, tehát itt megint csak egy nyelvi 
zsonglőrködést láthatunk. Korábban az szerepelt a törvényben, hogy 
„vonatkozásában”, ehelyett a módosítóban „esetében” lett volna, és ezt a színtisztán 
nyelvtani változást önök most megtoldották egy nagyon komoly tartalmi kiegészítéssel 
is. Ezzel a fő probléma az, hogy ez a komoly tartalmi kiegészítés lazább 
összeférhetetlenségi szabályokat teremt a politikai felsővezetőkre vonatkozóan. Tehát 
ez konkrétan a miniszterelnököt, a minisztereket és az államtitkárokat takarja, és 
kiterjed gazdasági társaságokra is, nem csak alapítványokra. Megint csak kérném az 
előterjesztőt, hogy ha lazítani akarja a politikai felsővezetők összeférhetetlenségét, 
akkor mondja ki a kormány, hogy ez a szándéka.  

Utolsó pontként kiemelném a 70. módosítót, és szeretnék köszönetet mondani 
azért, mert meghallgatták azt a parlamenti kritikát, amely szerint a Fudan Egyetem 
rossz helyen van az iparért felelős miniszternél, és átkerül a felsőoktatásért felelős 
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miniszterhez. Ez valamekkora előrelépést jelent, azonban mi továbbra is azon az 
állásponton vagyunk, hogy erre az egész projektre valójában semmi szüksége az 
országnak, és valójában egy diákváros kellene a Fudan Egyetem helyett, és emiatt ezt a 
módosítót ebben a formájában sem fogjuk tudni támogatni. Mindenesetre köszönjük 
szépen, hogy legalább ebben a formában befogadták a parlamenti kritikát.  

Összességében ezek lettek volna a kérdéseim, megjegyzéseim, remélem, kapunk 
rá megfelelő válaszokat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, ezért a vitát 

lezárom. Megadom a szót államtitkár urak bármelyikének, hogyha reagálni kívánnak a 
vitában elhangzottakra. (Jelzésre:) Bordás államtitkár úr, parancsoljon! 

 
DR. BORDÁS GÁBOR közigazgatási államtitkár (Miniszterelnöki 

Kormányiroda): Köszönöm szépen. Nekem a második alkalom, hogy hozzászólok a 
bizottság üléséhez.  

Röviden végigmennék, mert ezek inkább a közigazgatási egyeztetés körébe 
tartozó kérdésfeltevések voltak, úgyhogy megpróbálok minden felmerült kérdésre 
válaszolni.  

A Lechner Tudásközpont kapcsán inkább egy elvi vitáról vagy egy elvi kérdésről 
van szó, mint egy gazdasági társaság létéről vagy a nem létéről. Alkotmányos alapelv, 
hogy a kormánynak szervezetalakítási szabadsága van, a kormány szervezetalakítási 
szabadságát pedig minden olyan eset, amikor egy gazdasági szerepelő törvénybe van 
belevésve, jelentős mértékben korlátozza. Ezért egy bevett kodifikációs technika az 
úgynevezett köznevesítés. Ebben az esetben kormányrendelettel a kormányzati 
szervezetbe tartozó bármely költségvetési szerv vagy gazdasági társaság egy adott 
feladat ellátására kijelölhető. Tehát voltaképpen, ha nagyon őszinte szeretnék lenni 
önnel, akkor a korábbi kodifikációs megoldás volt helytelen, és ez a kodifikációs 
megoldás helyes.  

A rendezvénymentesség kapcsán valóban egy nyelvhelyességi pontosításról volt 
szó az eredeti benyújtott javaslatban. Ugyanakkor kaptunk olyan jelzéseket, hogy a 
koronavírus-világjárvány miatt nem volt kellő idő felkészülni arra, hogy azokat a 
rendezvénybelépési lehetőségeket biztosítsák, amelyeket korábban az Országgyűlés 
törvényben előírt, ezért itt egy féléves halasztást teszünk lehetővé. Azért beszélek 
féléves halasztásról és nem hároméves halasztásról, mert a tömegrendezvények 
megtartásának az első olyan szezonja, amikor ezt lehet szabadon tartani, voltaképpen 
ez lesz.  

A közösségi bormarketing kapcsán eddig is volt lehetőség támogatás nyújtására, 
tehát ez nem új elem, ez eddig is benne volt, viszont más kormányzati szereplőhöz volt 
telepítve a felhatalmazás. Tehát itt a miniszter cseréjére kerül sor.  

Nem jön létre új államtitkári pozíció, hanem úgy tudnám mondani egy 
klasszikussal, hogy minden nemzetbiztonsági főtanácsadó államtitkár, de nem minden 
államtitkár nembiztonsági főtanácsadó. Tehát voltaképpen egy államtitkári pozíciót 
lehet nemzetbiztonsági főtanácsadóként titulálni.  

Az összeférhetetlenség kapcsán: azokról a nyilvánosan működő 
részvénytársaságokról van szó, amelyeknél közfeladatot ellátó vagyonkezelő alapítvány 
tulajdonosi joggyakorlásából kerültek átadásra a tulajdonosi jogot megtestesítő 
értékpapírok. Itt voltaképpen arról van szó, hogy ezeknél a nemzetstratégiai célokat 
megtestesítő vállalkozásoknál tesszük valóban lehetővé azt, hogy az államtitkárok 
felügyelőbizottsági pozíciót, tagságot vállaljanak. Ugye, a 2006 és 2010 közötti 
időszakhoz képest 2010-ben lényegesen szűkítésre került az államtitkári 
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összeférhetetlenség, tehát az államtitkárok kevesebb piaci szerepet vállalhatnak. Itt, 
ugye, ez a típusú átalakítás kívül tolta az állami szférán ezeket a cégeket.  

A Fudan kapcsán pedig ismét egy technikai átvezetésről van szó, hogy melyik 
miniszter lássa el azt a feladatot vagy sem, tehát a törvény egyéb rendelkezéseit ez 
érdemben nem érinti. Remélem, hogy jól vizsgáztam. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most szavazni fogunk. A szokottnál egy picivel 

hosszabb szavazási folyamat következik, kérem szíves türelmüket és nagyfokú 
figyelmüket.  

Először a kiosztásra került, az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 
28., 54., 62., 77., 78. pontjai helyébe lépő és új 29. és 79. pontot megállapító 
pontosításról döntünk, amelyet a kormány támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a kiosztásra került pontosítási javaslatot 28 igen szavazattal, 9 nem 
szavazat ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról a kiosztott 
pontosítással együtt szavazunk. A kormány támogatja. Önök? (Szavazás.)  

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot a kiosztott 
pontosítással együtt 28 igen szavazattal, 9 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül 
támogatta. 

Most a 2. hivatkozási számú, túlterjeszkedő TAB saját módosító javaslat 
házszabályszerűségéről döntünk, amelyet a kormány támogat. És önök? (Szavazás.)  

A bizottság a túlterjeszkedő módosító javaslatot 28 igen szavazattal, 9 nem 
szavazat ellenében, tartózkodás nélkül házszabályszerűnek minősítette. 

Most a 2. hivatkozási számú, túlterjeszkedő TAB saját módosító javaslat 
támogatásáról kérem szavazatukat, amelyet a kormány úgyszintén támogat. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság 28 igen szavazattal, 8 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a 
túlterjeszkedő módosító javaslatot támogatta. 

Most a határozati házszabály 72. § (1) bekezdése szerinti, a túlterjeszkedő 
módosító javaslat tárgyalására vonatkozó bizottsági javaslat benyújtásáról döntünk, 
amelyet a kormány is támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság 28 igen szavazattal, 9 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a 
határozati házszabály 72. § (1) bekezdése szerinti javaslat benyújtása mellett 
határozott.  

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kérem 
szavazatukat. (Szavazás.)  

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 28 igen 
szavazattal, 9 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. 

Végül hetedjére a túlterjeszkedő módosító javaslat benyújtásáról kell 
döntenünk, értelemszerűen a kormány támogatja. Önök? (Szavazás.)  

A bizottság a túlterjeszkedő módosító javaslat benyújtása mellett határozott 
28 igen szavazattal, 9 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül. 

Bizottsági előadónak újfent Ovádi Péter képviselőtársunkat javaslom 
kézfelemeléssel kijelölni. (Szavazás.) Látható többség, köszönöm. Kisebbségi előadót 
kíván-e az ellenzék állítani? (Jelzésre:) Nem kíván állítani. A napirendi pontot lezárom. 
Köszönöm szépen az államtitkár urak részvételét. 
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Magyarország Alaptörvényének tizedik módosítása címmel 
benyújtott T/25. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Soron következik mai harmadik és egyben utolsó napirendi pontunk, a 
T/25. számú, Magyarország Alaptörvényének tizedik módosításáról szóló javaslat. A 
házszabály 46. §-a alapján járunk el, amely szakasz (2a) bekezdése szerinti 
kezdeményezésre tekintettel előrehozott eljárás keretében tárgyalunk. Az előrehozott 
eljárás iránti kezdeményezés száma T/25/3. A javaslat elfogadásához az országgyűlési 
képviselők kétharmadának szavazata szükséges. Előterjesztő az Igazságügyi 
Minisztérium, képviseletében dr. Répássy Róbert államtitkár urat és dr. Salgó László 
helyettes államtitkár urat köszönthetjük.  

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtására nem került sor, 
ugyanakkor 1. hivatkozási számon a kormánypárti képviselők szándékára TAB saját 
módosító javaslat fekszik előttünk.  

Meg is kérem államtitkár urat, hogy szíveskedjék nyilatkozni az 1. hivatkozási 
számú TAB saját módosító javaslattal kapcsolatos álláspontjáról. Parancsoljon!  

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! Az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot a 
kormány támogatja.  

 
ELNÖK: Köszönöm. A vitát megnyitom. (Jelzés nem érkezik.) Hozzászólási 

szándékot nem látok, ezért a vitát le is zárom. (Jelzésre:) Jelentkezik valaki? Kálmán 
Olga, parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

KÁLMÁN OLGA (DK): Bocsánat, kicsit lassan nyomtam a gombot. Köszönöm a 
szót. Apróságnak tűnik, de engem érdekelne ez a 2023. július 1-je helyetti 2022. 
november 1-jei hatálybalépés. Mi indokolja? Magát az Alaptörvény módosítását és a 
veszélyhelyzet fenntartását hozták indokul, a háborús helyzetet hozták indokul. 
Tudunk-e valamit, vagy esetleg a miniszterelnök úrnak mondott-e valamit Putyin elnök 
úr, hogy mi fog történni november 1-jétől vagy 1-jéig, vagy mi az, ami ezt a dátumot 
indokolja? Nem tudom, csak valami információra lenne szükségünk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándék nincs, ezért a vitát 

lezárom, és megadom a szót az előterjesztőknek. Répássy államtitkár úr, kíván-e 
válaszolni? (Jelzésre:) Igen. Parancsoljon!  

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a 

szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A kormány egyetért az írásbeli indokolásban 
megfogalmazottakkal. Az írásbeli indokolás szerint a kilencedik alaptörvény-
módosítás indoka Magyarország különleges jogrendi rendszerének az egyszerűsítése, 
és egyetértünk azzal, hogy a kilencedik módosítás korábban lépjen hatályba. Csak ezt 
tudom mondani, ami ide le van írva, az elég kerek történet, ebben nem láttam 
semmilyen idegen állam vezetőjének a nevét. 

 
ELNÖK: Ezzel nincs egyedül, államtitkár úr. Most szavazni fogunk. Először az 

1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk, amelyet a kormány 
támogat. És önök? (Szavazás.)  

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 27 igen 
szavazattal, 6 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 
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Végül az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kérem 
szavazatukat. (Szavazás.)  

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 27 igen 
szavazattal, 6 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. 

Bizottsági eladónak Héjj Dávid képviselő urat javaslom kézfelemeléssel 
megválasztani. (Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadót kíván-e az ellenzék 
állítani? (Jelzésre:) Nem kíván állítani. A napirendi pontot lezárom. 

Sajnálattal tájékoztatom képviselőtársaimat arról, hogy a korábbi bizottsági 
ülésen lehetőségként felmerült holnapi ülésünkre nem kerül sor. (Derültség.) 
Köszönöm szépen.  

Az ülés berekesztése 

További szép napot kívánok önöknek! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 48 perc) 
  

Hende Csaba 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra  


