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   Az Országgyűlés 

 
Oktatási és tudományos 

bizottságának 
Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottságának 

 
 

Foglalkoztatási és munkaügyi 
 bizottságának 

Gazdasági bizottságának 

 
 

Önkormányzati bizottságának 
 
 

k i e g é s z í t ő     a j á n l á s a 
 

a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény, valamint 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítására benyújtott 

T/8672. számú törvényjavaslat 
 

vitájához 
 

(Együtt kezelendõ a T/8672/37. sz. ajánlással.) 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Oktatási és tudományos bizottsága (továbbiakban: Oktatási 
bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként, az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 
bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság), a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága 
(továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), a Gazdasági bizottsága valamint az Önkormányzati 
bizottsága megvitatta a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény (a 
továbbiakban: tprt.), valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Kt.) módosítására benyújtott, T/8672. számon beterjesztett törvényjavaslatot, 
továbbá az ahhoz benyújtott T/8672/38-63. számú kapcsolódó és bizottsági módosító 
javaslatokat. 
 
Tatai-Tóth András képviselő a T/8672/52. és az 54. sz. módosító javaslatát visszavonta. 
 
 Az Oktatási bizottság a Foglalkoztatási bizottság T/8672/63. sz. módosító javaslatát a 
következő heti ülésén tárgyalja meg. 
 

_____________________ 
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I. 
 

1.  Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Révész Máriusz képviselők - 
kapcsolódva T/8672/34/1. számú módosító indítványukhoz (T/8672/37. számú ajánlás 1. 
pontja) - a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésében a tprt. 2. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolják: 
 
 /1. § (1) A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: 
tprt.)  2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(1) Tankönyvként az a nyomtatott formában megjelent, illetve elektronikus 
adathordozón rögzített könyv hozható forgalomba, amelyet külön jogszabályban 
meghatározott eljárás keretében tankönyvvé nyilvánítottak. A tankönyv címlapján fel kell 
tüntetni: „Tankönyvként jóváhagyva”. A digitális tananyag jóváhagyására - ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik - a könyv tankönyvvé nyilvánítására vonatkozó rendelkezéseket 
kell alkalmazni." 
 

T/8672/39. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 6. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/40. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

2.  Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Révész Máriusz képviselők – 
kapcsolódva Gusztos Péter képviselő T/8672/12/1. számú módosító indítványához 
(T/8672/37. számú ajánlás 2. pontja) - a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésében a tprt. 2. §-át 
új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolják: 
 
 "1. § (1) A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: 
tprt.) 2. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 (2) A könyv tankönyvvé nyilvánítását a szerző vagy a kiadó kérheti. A szerzőnek a 
rendeletben meghatározott határidőig a Vizsgaközponthoz igazolást kell benyújtania arról, 
hogy a tankönyv kiadását valamely kiadó vállalta." 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/41. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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3.  Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Révész Máriusz képviselők - 
kapcsolódva T/8672/15. számú módosító indítványukhoz (T/8672/37. számú ajánlás 4. 
pontja) - a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésében a tprt. 2. § (6) bekezdésének a következő 
módosítását javasolják: 
 
 /(2) A tprt. 2. §-a a következő (5)-(6) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "(6) A szakképzés szakmai tankönyveit a szakképesítésért felelős miniszter (a 
továbbiakban: szakképesítésért felelős miniszter) a Vizsgaközpont szakvéleményének 
figyelembevételével nyilvánítja tankönyvvé, illetve dönt a tankönyvvé nyilvánítás 
megszüntetéséről. A szakképesítésért felelős miniszter ezt a jogát az általa felügyelt 
államigazgatási szervre, illetve az oktatási miniszterrel kötött megállapodással a 
Vizsgaközpontra átruházhatja. Az eljárásban – ideértve az oktatási miniszter ágazatába tartozó 
szakképesítések szakmai tankönyveinek jóváhagyását is, jogszabályban meghatározottak 
szerint - közreműködik a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács." 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/42. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

4.  Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Révész Máriusz képviselők - 
kapcsolódva T/8672/21. számú módosító indítványukhoz (T/8672/37. számú ajánlás 14. 
pontja) - a törvényjavaslat 2. §-ában a tprt. 4. § (7) bekezdésének a következő módosítását 
javasolják: 
 
 /2. § A tprt. 3-4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(7) A tankönyvet törölni kell a tankönyvjegyzékről, ha [utóbb állt be olyan 
körülmény, amely miatt] utóbb bebizonyosodik, hogy a tankönyvjegyzékre kerülés iránti 
kérelmet el kellett volna utasítani, vagy a kiadó utóbb nem tesz eleget a tankönyvvé válás 
valamely feltételének." 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/43. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

5.  Tatai-Tóth András képviselő – kapcsolódva Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma 
László és Révész Máriusz képviselők T/8672/21. számú módosító indítványához (T/8672/37. 
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számú ajánlás 14. pontja) - a törvényjavaslat 2. §-ában a tprt. 4. § (7) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /2. § A tprt. 3-4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(7) A tankönyvet törölni kell a tankönyvjegyzékről, ha a (3) bekezdésben vállalt 
kötelezettségeket a kiadó nem teljesíti [utóbb állt be olyan körülmény, amely miatt a 
tankönyvjegyzékre kerülés iránti kérelmet el kellett volna utasítani]." 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/53. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

6.    Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Révész Máriusz képviselők - 
kapcsolódva T/8672/34/2. számú módosító indítványukhoz (T/8672/37. számú ajánlás 15. 
pontja) - a törvényjavaslat 2. §-ában a tprt. 4. §-át új (10) bekezdéssel kiegészíteni 
javasolják: 
 
 /2. § A tprt. 3-4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(10) A tankönyvjegyzékben nem szereplő, de tankönyv céljára szolgáló könyvek 
címlapján fel kell tüntetni: „Tankönyvi célra nem jóváhagyott könyv”." 
 

T/8672/40. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/39. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

7.   Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Révész Máriusz képviselők - 
kapcsolódva T/8672/23. számú módosító indítványukhoz (T/8672/37. számú ajánlás 18. 
pontja) - a törvényjavaslat 4. §-ában a tprt. 8. § (1) bekezdésének a következő módosítását 
javasolják: 
 
 /4. § A tprt. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
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 "8. § (1) Az iskolai tankönyvrendelést az iskola igazgatója készíti el, a szakmai 
munkaközösség véleményének beszerzését követően, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX 
törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 19. § (1) bekezdés c) pontjának és (2) 
bekezdésének figyelembevételével. [A tankönyvrendelés alapján kell meghatározni, hogy 
a tankönyv vásárlására rendelkezésre álló összeget mely tankönyvek vásárlására 
fordítják.]" 
 

T/8672/38/2., 3., 4., 5. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 9., 16., 19. és a 20. 

pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/38/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

8.  Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Révész Máriusz képviselők - 
kapcsolódva T/8672/23. számú módosító indítványukhoz (T/8672/37. számú ajánlás 18. 
pontja) - a törvényjavaslat 4. §-ában a tprt. 8. § (3) bekezdésének a következő módosítását 
javasolják: 
 
 /4. § A tprt. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(3) A tankönyvrendelésbe azokat a könyveket, amelyek nem szerepelnek a 
tankönyvjegyzékben, a szakmai munkaközösség, az iskolaszék, iskolaszék hiányában az 
iskolai szülői szervezet (közösség) és az iskolai diákönkormányzat egyetértésével lehet 
felvenni. Az egyetértés megadásához az iskolai szülői szervezet, illetve a diákönkormányzat 
kérheti, hogy az iskola szerezzen be – rendeletben szabályozott módon - a könyvről szakértői 
véleményt a Vizsgaközponttól." 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/44. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

9.   Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Révész Máriusz képviselők - 
kapcsolódva T/8672/23. számú módosító indítványukhoz (T/8672/37. számú ajánlás 18. 
pontja) - a törvényjavaslat 4. §-ában a tprt. 8. § (4)-(11) bekezdésének a következő 
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módosítását javasolják  (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása 
értelemszerűen változik): 
 
 /4. § A tprt. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(4) Az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy - az iskolától történő 
kölcsönzés, a napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, illetőleg a 
tankönyvek megvásárlásához nyújtott támogatás útján - a nappali rendszerű iskolai oktatásban 
részt vevő minden [olyan] tanuló részére.[, aki 
 
 a) tartósan beteg, 
 
 b) sajátos nevelési igényű, 
 
 c) három- vagy többgyermekes családban él,  
 
 d) egyedülálló szülő által nevelt, 
 
 e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, 
 
 f) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül,] 
 
a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre [(normatív kedvezmények). A normatív 
kedvezményeken túl az iskola további kedvezményeket állapíthat meg. 
 
 (5) Abban a kérdésben, hogy a normatív kedvezményre való jogosultság 
elbírálásánál kit kell  
 
 a) tartósan beteg, súlyosan fogyatékos, három- vagy többgyermekes családban 
élő, egyedülálló szülő által nevelt, nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosultnak 
tekinteni - kivéve, ha a családi pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése 
miatt szűnt meg - a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény II. 
fejezetében, 
 
 b) sajátos nevelési igényűnek tekinteni, a közoktatásról szóló törvény 121. §-a (1) 
bekezdésének 28. pontjában    
 
foglaltakat kell alkalmazni. 
 
 (6) A (4) bekezdésben meghatározott normatív kedvezményre való jogosultságot 
 
 a) a  családi pótlék folyósításának igazolásával,  
 
 b) ha a családi pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt 
megszűnt 
 ba) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolással,  
 bb) egyedülálló szülő esetén a szülő által tett nyilatkozattal, 
 
 c) sajátos nevelési igény esetén – a súlyos fogyatékosság kivételével - a szakértői és 
rehabilitációs bizottság szakvéleményével, 
 
 d) rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén az erről szóló határozattal 
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kell igazolni. A normatív kedvezményre való jogosultságot és a jogosultság jogcímét a 
szülő, a nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult tanuló írásban benyújtott 
nyilatkozatával és a folyósított családi pótlék összegének - egyéb esetben az igazolás, a 
szakvélemény, a határozat - bemutatásával kell dokumentálni. A bemutatás tényét és a 
családi pótlék összegét az iskola rávezeti a szülő, illetve a tanuló nyilatkozatára.  
 
 (7)] (5) [Az igényjogosultságot az iskolai tankönyvrendelés elkészítése előtt, az 
iskola által meghatározott időben kell bejelenteni. Az igénybejelentés időpontjáról, az 
igény igazolásának módjáról az iskola legalább tizenöt nappal korábban, írásban köteles 
értesíteni a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt. A határidő jogvesztő, ha a tanuló, 
kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés ellenére nem élt az igénybejelentés jogával. 
Nem alkalmazható ez a rendelkezés, ha az igényjogosultság az igénybejelentésre 
megadott időpont eltelte után állt be. Ha az igényjogosultság a tanulói 
tankönyvvásárláshoz nyújtott normatív hozzájárulás igénylését követő időpont után áll 
be - beleértve az i]Iskolaváltás[t is -] esetén az iskola a tankönyvek kölcsönzésével, a 
napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvek rendelkezésre bocsátásával teljesítheti az 
igényt. 
 
 [(8) Ha az iskola a normatív kedvezmény biztosítását tankönyvkölcsönzéssel oldja 
meg, a tankönyvet addig az időpontig kell a tanuló részére biztosítani, ameddig az adott 
tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik, illetve ha az adott tantárgyból 
vizsgát lehet vagy kell tenni, a tanulói jogviszony fennállása alatt. A tanuló, illetve a 
kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt 
az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv 
rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést. A tankönyvkölcsönzéssel, a 
tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítésével, a kártérítési 
kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével összefüggő kérdéseket az iskola 
szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni. A szabályozásnál az iskolai 
szülői szervezetet (közösséget) egyetértési jog illeti meg. 
 
 (9) Ha a nem állami, nem önkormányzati iskola a közoktatásról szóló törvény 81. 
§ (1) bekezdésének d) pontja alapján a tanulói jogviszony fenntartását - írásbeli 
megállapodásban - fizetési kötelezettséghez köti, e megállapodásban a (4) bekezdésben 
meghatározott normatív kedvezményt korlátozhatja. A korlátozás alapján nyújtott 
kedvezmény azonban nem lehet kevesebb, mint a költségvetésről szóló törvényben a 
tanulói tankönyvvásárláshoz nyújtott hozzájárulás egy tanulóra jutó összege. 
 
 (10) Az iskolai tankönyvvásárláshoz nyújtott normatív hozzájárulás 
felhasználható - a (4) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtásához, illetve az 
ott meghatározott tanulói kör további támogatásához - tankönyv, kis példányszámú 
tankönyv, tanulói munkatankönyv, munkafüzet, ajánlott és kötelező olvasmányok 
beszerzésének támogatására. 
 
 (11) A normatív kedvezmények biztosításában a kollégium is közreműködhet. A 
kollégium közreműködése esetén a (8) bekezdésben foglaltakat a kollégiumi könyvtári 
kölcsönzés tekintetében is alkalmazni kell. A kollégium közreműködése esetén az iskolai 
könyvtár fejlesztésére rendelkezésre álló összeg a kollégiumi könyvtár fejlesztésére is 
felhasználható az e törvény 7. §-ának (4) bekezdésében és e § (10) bekezdésében 
meghatározottak szerint.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/38/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

10.  Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 4. §-ában a tprt. 8. § (6) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /4. § A tprt. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(6) A (4) bekezdésben meghatározott normatív kedvezményre vonatkozó, valamint a 
normatív kedvezmény körébe nem tartozó további kedvezmény iránti igényt, jogszabályban 
meghatározott igénylőlapon lehet bejelenteni. Az igénylő a jogosulatlanul igénybe vett 
kedvezményért jogszabályban meghatározott módon felel. [való jogosultságot 
 
 a) a  családi pótlék folyósításának igazolásával,  
 
 b) ha a családi pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt 
megszűnt 
 ba) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolással,  
 bb) egyedülálló szülő esetén a szülő által tett nyilatkozattal, 
 
 c) sajátos nevelési igény esetén – a súlyos fogyatékosság kivételével - a szakértői és 
rehabilitációs bizottság szakvéleményével, 
 
 d) rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén az erről szóló határozattal 
 
kell igazolni. A normatív kedvezményre való jogosultságot és a jogosultság jogcímét a 
szülő, a nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult tanuló írásban benyújtott 
nyilatkozatával és a folyósított családi pótlék összegének - egyéb esetben az igazolás, a 
szakvélemény, a határozat - bemutatásával kell dokumentálni. A bemutatás tényét és a 
családi pótlék összegét az iskola rávezeti a szülő, illetve a tanuló nyilatkozatára.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/60. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - Az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 

11.  Tatai-Tóth András képviselő - kapcsolódva T/8672/13/2. számú módosító 
indítványához (T/8672/37. számú ajánlás 22. pontja) - a törvényjavaslat 4. §-ában a tprt. 8. § 
(6) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 A T/8672/54. sz. módosító indítvány az Oktatási biz. ülésén VISSZAVONVA! 
 
 

12.  Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 4. §-ában a tprt. 8. § (7) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /4. § A tprt. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
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 "(7) A[z igényjogosultságot] kedvezmények iránti igényt az iskolai tankönyvrendelés 
elkészítése előtt, az iskola által meghatározott időben a (6) bekezdés szerinti igénylőlap 
felhasználásával kell bejelenteni. Az igénybejelentés időpontjáról[, az igény igazolásának 
módjáról] az iskola az igénybejelentési határidő előtt legalább tizenöt nappal korábban, 
írásban köteles értesíteni [a] minden tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt. A határidő 
jogvesztő, ha a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés ellenére nem élt az 
igénybejelentés jogával. Nem alkalmazható ez a rendelkezés, ha az igényjogosultság az 
igénybejelentésre megadott időpont eltelte után állt be. Ha az igényjogosultság a tanulói 
tankönyvvásárláshoz nyújtott normatív hozzájárulás igénylését követő időpont után áll be - 
beleértve az iskolaváltást is - az iskola a tankönyvek kölcsönzésével, a napköziben, 
tanulószobán elhelyezett tankönyvek rendelkezésre bocsátásával teljesítheti az igényt. Az 
iskola a (4) bekezdés a)-f) pontjainak megfelelő igények kielégítését követően a benyújtott 
további igényeket a rendelkezésre álló tárgyévi tankönyv-támogatási keret, valamint a 
könyvtári tankönyvkészlet figyelembe vételével a házirendben meghatározott módon bírálja 
el." 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/62. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - Az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 

13.  Tatai-Tóth András képviselő - kapcsolódva T/8672/13/2. számú módosító 
indítványához (T/8672/37. számú ajánlás 22. pontja) - a törvényjavaslat 4. §-ában a tprt. 8. § 
(7) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 A T/8672/52. sz. módosító indítvány az Oktatási biz. ülésén VISSZAVONVA! 
 
 
 

14.   Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Révész Máriusz képviselők 
valamint Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva T/8672/26. számú 
módosító indítványukhoz (T/8672/37. számú ajánlás 28. pontja) - a törvényjavaslat 5. §-ában 
a tprt. 8/A. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 /5. § A tprt. a következő címmel és 8/A-8/E. §-sal egészül ki: 
 
 „Az iskolai tankönyvellátás megszervezése / 
 
 "8/A. § (1) [Az iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az 
iskolában alkalmazott tankönyvek, az egész tanítási év során az iskola tanulói részére 
megvásárolhatók legyenek (a továbbiakban: iskolai tankönyvellátás).] Az iskolai 
tankönyvellátás feladatai: a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő eljuttatása. Az 
iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata. Az iskolai tankönyvellátás vagy 
annak egy része lebonyolítható az iskolában, illetve az iskolán kívül. Az iskolai 
tankönyvellátás feladatait vagy annak egy részét elláthatja az iskola, illetve a 
tankönyvforgalmazó. Az iskolai tankönyvellátás zavartalan megszervezéséért akkor is az 
iskola felel, ha a feladatokat vagy azok egy részét a tankönyvforgalmazónak adja át." 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/45. sz., valamint a T/8672/55. számú 
módosító javaslat indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

15.  Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Révész Máriusz képviselők 
- kapcsolódva T/8672/23. számú módosító indítványukhoz (T/8672/37. számú ajánlás 18. 
pontja) - a törvényjavaslat 5. §-ában a tprt. 8/A. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolják: 
 
 /5. § A tprt. a következő címmel és 8/A-8/E. §-sal egészül ki: 
 
 „Az iskolai tankönyvellátás megszervezése / 
 
 "(2) Az iskola a tankönyvellátás feladatainak végrehajtására - ha arról vagy egy 
részének elvégzéséről nem saját maga gondoskodik - egy vagy több tankönyvforgalmazóval 
megállapodást köt (a továbbiakban: tankönyvellátási szerződés). A tankönyvellátási 
szerződést minden év február utolsó munkanapjáig kell megkötni, illetve szükség szerint 
módosítani. Tankönyvellátási szerződés olyan tankönyvforgalmazóval köthető, amelyik a 
kiadótól kapott igazolás alapján rendelkezik a tankönyv forgalmazásának jogával. A 
tankönyvellátási szerződés megkötéséhez [be kell szerezni] ki kell kérni az iskolai szülői 
szervezet (közösség) [egyetértését] véleményét." 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/46. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

16.   Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Révész Máriusz képviselők 
- kapcsolódva T/8672/23. számú módosító indítványukhoz (T/8672/37. számú ajánlás 18. 
pontja) - a törvényjavaslat 5. §-ában a tprt. 8/A. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolják: 
 
 /5. § A tprt. a következő címmel és 8/A-8/E. §-sal egészül ki: 
 
 „Az iskolai tankönyvellátás megszervezése / 
 
 "(4) [Ha az iskola a tankönyveket a tankönyvforgalmazótól értékesítésre átveszi, 
a tankönyvforgalmazó nevében értékesíti azokat. A beszedett vételárral elszámol a 
tankönyvforgalmazónak.] A hibás teljesítésért - a tankönyvek darabszám szerint történő 
átadását kivéve - a tankönyvforgalmazó felel." 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/38/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

17.  Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Révész Máriusz képviselők 
- kapcsolódva T/8672/23. számú módosító indítványukhoz (T/8672/37. számú ajánlás 18. 
pontja) - a törvényjavaslat 5. §-ában a tprt. 8/A. § (5) bekezdésének a következő 
módosítását javasolják: 
 
 /5. § A tprt. a következő címmel és 8/A-8/E. §-sal egészül ki: 
 
 „Az iskolai tankönyvellátás megszervezése / 
 
 "(5) A (4) bekezdésben meghatározott esetben az iskolát díjazás illeti meg. A díjazás 
összegét a tankönyvforgalmazó fizeti ki az iskola részére. A díjazás összegé[ből kell az 
iskolának]t a tankönyv-értékesítésben közreműködő személynek és a tankönyvfelelősnek a 
díjazásá[t]ra kell fordítani [kifizetni kivéve, ha a feladatellátásban való közreműködés 
valamelyikük munkaköri feladata]." 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/47. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

18.  Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Révész Máriusz képviselők 
- kapcsolódva T/8672/23. számú módosító indítványukhoz (T/8672/37. számú ajánlás 18. 
pontja) - a törvényjavaslat 5. §-ában a tprt. 8/B. § (2) bekezdése a) pontjának a következő 
módosítását javasolják: 
 
 /5. § A tprt. a következő címmel és 8/A-8/E. §-sal egészül ki: 
 
 „Az iskolai tankönyvellátás megszervezése/ 
 
 "(2) Ha az iskolai tankönyvellátásban tankönyvforgalmazó vesz részt, az iskola  
 
 a) a forgalmazónak a tanév eleji tankönyv-értékesítés idejére átadja a 
tankönyvtámogatásban részesülő tanulók[nak a (3) bekezdésben felsorolt adatait] 
névjegyzékét, a tankönyvek tanulókra lebontott címlistájával és a támogatás összegének 
feltüntetésével," 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/48. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

19.   Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Révész Máriusz képviselők 
- kapcsolódva T/8672/23. számú módosító indítványukhoz (T/8672/37. számú ajánlás 18. 
pontja) - a törvényjavaslat 5. §-ában a tprt. 8/B. § (3) bekezdésének az elhagyását javasolják  
(a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik): 
 
 /5. § A tprt. a következő címmel és 8/A-8/E. §-sal egészül ki: 
 
 „Az iskolai tankönyvellátás megszervezése / 
 
 "[(3) A tankönyvellátási szerződés keretei között a forgalmazó jogosult 
nyilvántartani a tanulók következő személyes adatait: a tanuló neve, 
diákigazolványának száma, ha a tanulónak nincs diákigazolványa az anyja neve és a 
születési ideje, továbbá minden tanuló esetén az iskolai tankönyvellátás keretében 
megvásárolt tankönyvek, illetve a vételhez kapott támogatás összege. A személyes 
adatok kizárólag a tankönyvjegyzékben meghatározott áron történő 
tankönyvvásárláshoz való jogosultság megállapítására használhatók fel. Az e bekezdés 
alapján átadott személyes adatok az átadásuk napját követő tizenkettő hónapig 
tárolhatók.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/38/4. sz. és a T/8672/49. számú 
módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

20.  Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Révész Máriusz képviselők 
- kapcsolódva T/8672/23. számú módosító indítványukhoz (T/8672/37. számú ajánlás 18. 
pontja) - a törvényjavaslat 5. §-ában a tprt. 8/C. §-ának az elhagyását javasolják (a javaslat 
elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 /5. § A tprt. a következő címmel és 8/A-8/E. §-sal egészül ki: 
 
 „Az iskolai tankönyvellátás megszervezése / 
 
 "[8/C. § (1) Ha az iskola a tankönyvek megvásárlásához pénzben támogatást 
biztosít a tanuló részére, az erről szóló értesítést megküldi a tanulónak, kiskorú tanuló 
esetén a szülőnek, tankönyvellátási szerződés esetén a tankönyvforgalmazónak is. Az 
iskola által nyújtott támogatással megvásárolt könyv a tanuló tulajdonába kerül. 
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 (2) A tankönyvtámogatás összegét az iskola a tankönyvforgalmazónak utalja át.  
 
 (3) A tankönyvtámogatás összegéről a tanuló, illetve a szülő nevére szóló számla 
nem állítható ki.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/38/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

21.  Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Révész Máriusz képviselők 
- kapcsolódva T/8672/29. számú módosító indítványukhoz (T/8672/37. számú ajánlás 31. 
pontja) - a törvényjavaslat 6. §-ában a tprt. 8/F. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolják: 
 
 /6. § A tprt. a következő címmel és 8/F. §-sal egészül ki: 
 
 „Összeférhetetlenség/ 
 
 "(3) Az iskola[i], illetve a tankönyvválasztásban közreműködő pedagógus és az iskolai 
tankönyvellátás szervezésben közreműködő személy az iskolai tankönyvellátásban részt vevő 
tankönyvkiadótól, tankönyvforgalmazótól juttatást, kedvezményt semmilyen formában nem 
fogadhat el." 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/50. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

22.  Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Révész Máriusz képviselők 
- kapcsolódva T/8672/30. számú módosító indítványukhoz (T/8672/37. számú ajánlás 32. 
pontja) - a törvényjavaslat 7. § (1) bekezdésében a tprt. 15. §-át új (1) bekezdéssel 
kiegészíteni javasolják: 
 
 "7. § (1) A tprt. 15. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép: 
 
 „15. § (1) A közgyűlésen a Testület minden tagja tanácskozási joggal vesz részt és – a 
tankönyvpiaci súlyát is figyelembe véve – egy vagy két szavazattal rendelkezik. Két 
szavazattal rendelkezik a Testület azon tagja, amely a tankönyvek kiadásában, 
forgalmazásában az előző naptári évben legalább 40 akkreditált tankönyvvel vett részt.
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 (2) A közgyűlés ülésén - az alapszabályban meghatározottak szerint - tanácskozási 
joggal részt vehet az Országos Köznevelési Tanács, a Közoktatás-politikai Tanács, az 
Országos Szakképzési Tanács, az Országos Kisebbségi Bizottság, az Országos Diákjogi 
Tanács, az Országos Szülői Érdekképviseleti Tanács, az oktatási miniszter és a 
szakképesítésért felelős miniszter egy-egy képviselője.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/51. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

23.  Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 8. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "8. § (1) Ez a törvény – a (2) § bekezdésben foglalt kivétellel – [a kihirdetését követő 
tizenötödik napon] 2004. július 1-jén lép hatályba. Az iskolák a 8/A. § (2) bekezdésében 
meghatározott tankönyvellátási szerződést 2004-ben akkor kötelesek megkötni, ha a törvény 
hatálybalépéséig a tankönyvrendelés teljesítésére nem kötöttek megállapodást 
tankönyvforgalmazóval. A tankönyveknek a Szövetség részére elektronikus úton történő 
átadására vonatkozó rendelkezéseket a törvény hatálybalépésének napját követően 
tankönyvvé nyilvánított tankönyvek tekintetében kell alkalmazni." 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/61. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - Az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 

24.  A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslatot új 11. §-sal kiegészíteni 
javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen 
változik): 
 
 "11. § E törvény hatálybalépésének napján a szakképzési hozzájárulásról és a képzés 
fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 14. § (9) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
 „(9) Az alaprész 
 
 a) központi keretének legfeljebb 
 aa) négy százaléka a gimnáziumban folyó informatikai, számítástechnikai oktatás 
tárgyi feltételeinek fejlesztésére, 
 ab) kettő százaléka a Kt. 119. §-ának (2) bekezdése szerinti országos 
közalapítvány támogatására 
 
 b) eredeti előirányzatának legfeljebb kettő és fél százaléka a határon túli magyarok 
szakképzése és felsőoktatása feltételeinek fejlesztésére 
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 használható fel.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/63. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz.  

 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

25.  Tatai-Tóth András képviselő – kapcsolódva Gusztos Péter képviselő 
T/8672/32. és a 36. számú módosító indítványához (T/8672/37. számú ajánlás 37. pontja) - a 
törvényjavaslatot új 11. §-sal kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a 
törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "11. § E törvény hatálybalépésének napján a szakképzési hozzájárulásról és a képzés 
fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 28. §-a a következő (5) 
bekezdéssel egészül ki:
 
 „(5) A Munkaerő-piaci Alap fejlesztési és képzési alaprészébe szakképzési 
hozzájárulás címén befizetett összeg a tárgyévet követő március 31-ig használható fel.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/56. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője az Oktatási, az Emberi jogi, a 

Gazdasági és az Önkormányzati biz. ülésén egyetért, a 
Foglalkoztatási biz. ülésén nem ért egyet

 
 

26.  Tatai-Tóth András képviselő – kapcsolódva Gusztos Péter képviselő 
T/8672/32. és a 36. számú módosító indítványához (T/8672/37. számú ajánlás 37. pontja) - a 
törvényjavaslatot új 11. §-sal kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a 
törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "11. § E törvény hatálybalépésének napján a szakképzési hozzájárulásról és a képzés 
fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 28. §-a a következő (5) 
bekezdéssel egészül ki:
 
 „(5) A Munkaerő-piaci Alap fejlesztési és képzési alaprészébe 2003. december 31. 
napjáig szakképzési hozzájárulás címén befizetett összeg maradványából ötszázmillió forintot 
a határon túli magyarok szakképzésének és felsőoktatásának támogatására a Határon Túli 
Magyarok Hivatala használhat fel.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/57. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője az Oktatási, az Emberi jogi, a 

Gazdasági és az Önkormányzati biz. ülésén egyetért, a 
Foglalkoztatási biz. ülésén nem ért egyet

 
 

27.  Tatai-Tóth András képviselő – kapcsolódva Gusztos Péter képviselő 
T/8672/32. és a 36. számú módosító indítványához (T/8672/37. számú ajánlás 37. pontja) - a 
törvényjavaslatot új 11. §-sal kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a 
törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "11. § E törvény hatálybalépésének napján a szakképzési hozzájárulásról és a képzés 
fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 28. §-a a következő (5)-(6) 
bekezdéssel egészül ki:
 
 „(5) A Munkaerő-piaci Alap fejlesztési és képzési alaprészébe 2003. december 31. 
napjáig szakképzési hozzájárulás címén befizetett összeg maradványából ötszázmillió forintot 
a határon túli magyarok szakképzésének és felsőoktatásának támogatására a Határon Túli 
Magyarok Hivatala használhat fel. 
 
 (6) A Munkaerő-piaci Alap fejlesztési és képzési alaprészébe 2003. december 31. 
napjáig szakképzési hozzájárulás címén befizetett összeg maradványa (5) bekezdés szerint 
csökkentett részének 30-30 százaléka 2005., illetve 2006. évben, további 40 százaléka 2007. 
évben az e törvényben meghatározott célokra használható fel.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/58. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője az Oktatási, az Emberi jogi, a 

Gazdasági és az Önkormányzati biz. ülésén egyetért, a 
Foglalkoztatási biz. ülésén nem ért egyet

 
 
 

28.  Tatai-Tóth András képviselő – kapcsolódva Gusztos Péter képviselő 
T/8672/32. és a 36. számú módosító indítványához (T/8672/37. számú ajánlás 37. pontja) - a 
törvényjavaslatot új 11. §-sal kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a 
törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "11. § E törvény hatálybalépésének napján a szakképzési hozzájárulásról és a képzés 
fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 28. §-a a következő (5)-(7) 
bekezdéssel egészül ki:
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 „(5) A Munkaerő-piaci Alap fejlesztési és képzési alaprészébe 2003. december 31. 
napjáig szakképzési hozzájárulás címén befizetett összeg maradványából ötszázmillió forintot 
a határon túli magyarok szakképzésének és felsőoktatásának támogatására a Határon Túli 
Magyarok Hivatala használhat fel. 
 
 (6) A Munkaerő-piaci Alap fejlesztési és képzési alaprészébe 2003. december 31. 
napjáig szakképzési hozzájárulás címén befizetett összeg maradványa (5) bekezdés szerint 
csökkentett részének 30-30 százaléka 2005., illetve 2006. évben, további 40 százaléka 2007. 
évben az e törvényben meghatározott célokra használható fel.
 
 (7) A Munkaerő-piaci Alap fejlesztési és képzési alaprészébe szakképzési hozzájárulás 
címén befizetett összeg a tárgyévet követő március 31-ig használható fel.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/59. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője az Oktatási, az Emberi jogi, a 

Gazdasági és az Önkormányzati biz. ülésén egyetért, a 
Foglalkoztatási biz. ülésén nem ért egyet

 

II. 
 
 A Foglalkoztatási bizottság 2004. március 8-án megtárgyalta a T/8672/37. sz. 
ajánlásban szereplő módosító javaslatok következő pontjait, és azokról az alábbiak szerint 
foglalt állást:  
 
pont Bizottság Elõterjesztõ 
36. támogatja egyetért
37. támogatja egyetért
 
 
 Az Emberi jogi bizottság 2004. március 8-án megtárgyalta a T/8672/37. sz. ajánlásban 
szereplő módosító javaslatok következő pontjait, és azokról az alábbiak szerint foglalt állást:  
 
pont Bizottság Elõterjesztõ 
1. nem támogatja nem ért egyet
2. támogatja egyetért
3. nem támogatja nem ért egyet
4.  nem támogatja nem ért egyet
5.  nem támogatja nem ért egyet
6.  nem támogatja nem ért egyet
7.  nem támogatja nem ért egyet
8.  nem támogatja nem ért egyet
9.  nem támogatja nem ért egyet
10.  nem támogatja nem ért egyet
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11.  nem támogatja nem ért egyet
12.  nem támogatja nem ért egyet
13.  nem támogatja nem ért egyet
14.  nem támogatja nem ért egyet
15.  nem támogatja nem ért egyet
16.  nem támogatja nem ért egyet
17.  nem támogatja nem ért egyet
18.  nem támogatja nem ért egyet
19.  támogatja egyetért
20.  nem támogatja nem ért egyet
21.  nem támogatja nem ért egyet
22.  nem támogatja nem ért egyet
23.  nem támogatja nem ért egyet
24.  támogatja egyetért
25.  nem támogatja nem ért egyet
26.  nem támogatja nem ért egyet
27.  támogatja egyetért
28.  nem támogatja nem ért egyet
29.  nem támogatja nem ért egyet
30.  nem támogatja nem ért egyet
31.  nem támogatja nem ért egyet
32.  nem támogatja nem ért egyet
33.  támogatja egyetért
34.  támogatja egyetért
35.  támogatja egyetért
36.  támogatja egyetért
37.  támogatja egyetért
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2004. március 11. 
 
 
 

Dr. Jánosi György s.k., 
az Oktatási bizottság elnöke 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi 

 bizottság elnöke  
 
 

Dr. Balsai István s.k., 
a Foglalkoztatási  
 bizottság elnöke 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

 
 
 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati 
 bizottság elnöke 
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