
 
ISB-22/2011. 

(ISB-51/2010-2014.) 

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának 
2011. november 21-én, hétfőn, 10 óra 37 perckor  

a Képviselői Irodaház I. emelet II. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 

                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 



- 2 - 

 

 

Tartalomjegyzék  

 

 

 

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 5 

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám) (A 
bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 5 

Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/4656. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó 
módosító javaslatok megvitatása) 8 

A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes 
személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvényjavaslat (T/4858. szám) (A 
bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 9 

Egyebek 16 

 

 

 



- 3 - 

 

 

Napirendi javaslat  
 

1.  Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám) 

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

2. Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 

szóló törvényjavaslat (T/4656. szám)   

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  

3. A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes 

személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvényjavaslat (T/4858. szám)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

4. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 37 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SNEIDER TAMÁS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Kérem, 
foglalják el a helyüket. Elkezdjük a bizottsági ülést. Megállapítom, hogy bizottságunk 
határozatképes.  

Először kérdezem, hogy van-e valakinek napirendi javaslata. Mindenki láthatta a 
kiküldött napirendi javaslatokat. 

Vágó Gábor képviselő úré a szó. 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm. Azt szeretném kérdezni, hogy a hitelszerződésből 

eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának 
biztosításáról szóló törvény hányadik napirendi pont, és hogy javasolnám az első napirendi 
pontnak, ha lehetséges. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Ez a harmadik napirendi pont. A javaslathoz kérdezem, hogy a frakciók 

közül kíván-e valaki hozzászólni, utána szavazás következik. (Nincs jelzés.)  
Szavazásra teszem a javaslatot. Aki egyetért azzal, hogy a 3-as számú napirendi 

javaslat, a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes 
személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvényjavaslatot első napirendi pontként 
tárgyaljuk, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 
19 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság nem támogatta az indítványt. 

A helyettesítéseket kívánom bemondani, mivel, hogy gyorsan fogunk szavazni. Ágh 
Péter képviselő urat Talabér Márta képviselő asszony helyettesíti, dr. Vas Imre képviselő urat 
Tamás Barnabás képviselő úr helyettesíti és dr. Szanyi Tibor képviselő urat Varga László 
képviselő úr helyettesíti. 

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám) (A 
bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám) (A 
bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Soron következik Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365-ös számú 
törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok tárgyalása. 

A kormány képviseletében köszöntöm Tóbiás Tamás főosztályvezető urat, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről és Sashegyi Attila referens urat, ugyancsak a 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. 

Elnézést, a napirendet még nem fogadtuk el, kimaradt. Aki a napirendi javaslatot 
elfogadja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Aki nem támogatja? (Szavazás.) 1 
nem szavazat. Tartózkodás volt-e? Tartózkodás nem volt. Egy ellenszavazattal a bizottság 
elfogadta a napirendi javaslatot, és akkor át is adom a szót a Nemzetgazdasági Minisztérium 
képviselőjének, hogy az ajánlástervezet 90/1-es pontjáról mondja el a kormány álláspontját.  

 
TÓBIÁS TAMÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Mielőtt válaszolnék, csak egy jelzést hadd tegyek meg a bizottság felé. Az itt 
részünkről megfogalmazott álláspont a módosító indítványok kapcsán egyelőre nem 
kormányálláspont, a kormány nem tárgyalta még ezeket. Ezt gyakorlatilag közös 
Nemzetgazdasági Minisztérium, illetve KIM álláspontként tudom majd jelezni. Köszönöm 
szépen. 

A 90/1. ajánlási pontot nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. 
(Nincs jelzés.) Amennyiben nem, szavazás következik. Aki 90/1-es pontban szereplő 
kapcsolódó módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 8 
igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító 
javaslatot nem támogatta, de a szavazatok egyharmadát megkapta. 

Az ajánlástervezet 90/2-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját.  
 
TÓBIÁS TAMÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. 
Iván László professzor úré a szó. 
 
Prof. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Csak azt szeretném jelezni, hogy mind a 

mentálhigiénés vonatkozásaiban, mind a krízisellátás szempontjából nagyon tartalmasnak és 
fontosnak tartanám, és a magam részéről indokoltnak tartom, hogy elfogadhatóvá váljék.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nem, szavazás következik. Aki a 90/2-es pontban szereplő 
kapcsolódó módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 
igen. Aki nem? (Szavazás.) 8 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot 
támogatta.  

Az ajánlástervezet 191/1-es pontjában Rogán Antal indítványáról kérdezem a tárcák 
álláspontját. 

 
TÓBIÁS TAMÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nem, szavazás következik. Aki a 191/1-es pontban szereplő 
kapcsolódó módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 
igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodással a 
bizottság támogatta a módosító javaslatot. 

Az ajánlástervezet 423/3-as pontjáról kérdezem a tárcák álláspontját.  
 
TÓBIÁS TAMÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni.  
Vágó Sebestyén képviselő úré a szó. 
 
VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Köszönöm szépen. A Jobbik frakció ezt a módosító 

indítványt nem fogja támogatni, mégpedig azért, mert egy olyan forrásból von el, ami az 
állami vagyon nyilvántartásával kapcsolatos, és normális költségvetés elkészítéséhez 
mellőzhetetlen ez a pontos nyilvántartás, ezért innen honnan veszi és a forráselvonás, de azért 
itt megjegyezném, hogy én itt igennel fogok szavazni, ugyanis a lakhelyemen lévő bölcsődék 
a kedveményezettek. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nem, szavazás következik. Aki a kapcsolódó módosító javaslatot támogatja, az 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 18 nem. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 1. A bizottság a kapcsolódó módosító javaslatot nem támogatta és 
nem kapta meg a szavazatok egyharmadát. 
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Az ajánlástervezet 454/1-es pontjáról kérdezem a tárcák álláspontját. 
 
TÓBIÁS TAMÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nem, szavazás következik. Aki a 454/1-es pontban szereplő 
kapcsolódó módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 19 
igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodással 
a bizottság a javaslatot támogatta. 

Az ajánlástervezet 489/7-es pontjában Burány Sándor indítványáról kérdezem a tárcák 
álláspontját. 

 
TÓBIÁS TAMÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nem, szavazás következik. Aki a kapcsolódó módosító javaslatot 
támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 19 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a javaslatot nem támogatta és nem 
kapta meg a szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlástervezet 543/1-es pontjáról kérdezem a tárcák álláspontját. 
 
TÓBIÁS TAMÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 19 igen. 
Aki nem? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodással a bizottság a módosító 
javaslatot támogatta. 

Az ajánlástervezet 561/3-as pontjáról kérdezem a tárcák álláspontját. 
 
TÓBIÁS TAMÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 8 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. 
Tartózkodás? Nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, de megkapta a 
szavazatok egyharmadát.  

Az ajánlástervezet 573/2-es pontjáról kérdezem a tárcák álláspontját. 
 
TÓBIÁS TAMÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 19 nem. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodással a kapcsolódó módosító javaslatot nem támogatta a 
bizottság, nem kapta meg a szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlástervezet 647/1-es pontjáról kérdezem a tárcák álláspontját. 
 
TÓBIÁS TAMÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, támogatjuk. 
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ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs 
jelzés.) Amennyiben nem, szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 igen. Aki nem? (Szavazás.) 2 nem. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 6 tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot támogatta. 

Az ajánlástervezet 656/1-es pontjáról kérdezem a tárcák álláspontját. 
 
TÓBIÁS TAMÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a kapcsolódó módosító javaslatot támogatja, az 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 21 nem 
szavazattal a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot, nem kapta meg a szavazatok 
egyharmadát. 

A kijelölt ajánlási pontok végére értünk. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e 
valaki még más kapcsolódó módosító javaslattal foglalkozni vagy felvetni. (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nem, akkor köszönjük szépen a részvételt a tárca részéről.  

Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4656. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó 
kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Soron következik a Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes 
törvények módosításáról szóló T/4656. számú törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó 
módosító javaslatok tárgyalása. 

A kormány képviseletében köszöntöm Selmeczi-Kovács Zsolt főosztályvezető-
helyettes urat, a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. 

Az ajánlás 36/1-es pontjában Vágó Gábor és Ertsey Katalin indítványáról kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a 

szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány a javaslatot nem javasolja támogatni. 
 
ELNÖK: Köszönöm.  
Vágó Gábor képviselő úré a szó. 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Megkérdezném, hogy miért nem támogatja a kormány ezt a 

javaslatot, ami a pályakezdő fiatalokat és az 50 év feletti munkanélkülieket és a családtag 
ápolását támogatná. Köszönöm. Igen, megkérdezem.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor megadom a szót a főosztályvezető-helyettes úrnak. 
 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, a 

szót. Tisztelt Képviselő úr! Ugyan a javaslat a Start Plusz kártyáknak a kiterjesztésére tesz 
javaslatot, de a javaslat elutasítását azért tartja indokoltnak a kormány, mivel az érintett Start 
Plusz kártya igénylésének a lehetősége az év végétől amúgy is megszűnik, tehát egy olyan 
dolog kiterjesztésére tesz javaslatot, ami év végével megszűnik. 

 
ELNÖK: Vágó Gábor képviselő úré a szó. 
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VÁGÓ GÁBOR (LMP): És mi lesz helyette? Milyen foglalkoztatáspolitikai 
eszközöket fog a kormány alkalmazni annak érdekében, hogy ezen társadalmi csoportoknak 
az elhelyezkedése biztosított legyen.  

 
ELNÖK: Főosztályvezető-helyettes úré a szó. 
 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Mivel a 

bizottság előtt a költségvetést megalapozó törvények módosítása szerepel, a kormány által 
kidolgozott közmunkaprogram fog erre lehetőséget teremteni.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nem, szavazás következik. Aki a kapcsolódó módosító javaslatot 
támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 8 igen. Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) Nem volt. A bizottság a módosító javaslatot 
nem támogatta, de a szavazatok egyharmadát megkapta. 

Az ajánlás 51/1-es pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány a 

javaslatot nem támogatja, alapvetően a költségvetési törvénnyel való összhang biztosítása 
érdekében.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nem, szavazás következik. Aki az 51/1-es pontban szereplő 
módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 8 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem 
támogatta, de a szavazatok egyharmadát megkapta. (Vágó Gábor és dr. Varga László 
képviselő urak távoznak az ülésről.) 

Ezzel a kijelölt ajánlási pontok végére értünk. Megkérdezem, hogy valaki kíván-e más 
ajánlási ponttal foglalkozni vagy felvetni. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor köszönjük 
szépen főosztályvezető-helyettes úrnak a megjelenést. 

Folytatjuk a bizottsági ülést. De előtte szeretném megkérdezni a jelenlévő 
minisztériumi dolgozókat, hogy van-e olyan személy, aki a minisztérium vagy a kormány 
álláspontját tudja tolmácsolni felénk a 3-as napirendi pontnál.  

Főosztályvezető-helyettes úr. 
 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

álláspontját én nem tudom tolmácsolni, államtitkár úr fogja a bizottság felé a kormány 
álláspontját ismertetni. Államtitkár úr egy másik bizottságban van, úgy volt, hogy ideérkezik, 
de ezek szerint egy kicsit késni fog.  

 
ELNÖK: Köszönjük a tájékoztatást, ebben az esetben elrendelek egyelőre még 5 perc 

szünetet. 
(5 perc technikai szünet.) 

A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes 
személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvényjavaslat (T/4858. szám) (A bizottság 
feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Tisztelt Képviselőtársaim! Folytatjuk a bizottsági ülésünket. Megkérem a tisztelt 
vendégeket is, hogy foglalják el helyüket. 
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Soron következik a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó 
természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló T/4858. számú törvényjavaslathoz 
benyújtott módosító javaslatok tárgyalása. 

A kormány képviseletében köszöntöm Nátrán Roland helyettes államtitkár urat, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. 

Az ajánlástervezet 1-es pontjában Szili Katalin indítványáról kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr, és elnézést még egyszer a késésért, köszönöm szépen, hogy 
megvártak.  

A kormány a módosítási javaslatot nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor felolvasnám az új helyettesítést és utána szavazunk. 
Tapolczai Gergely képviselő urat Lanczendorfer Erzsébet képviselő asszony helyettesíti. 

Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? 
(Szavazás.) Nem volt. A módosító javaslatot a bizottság nem támogatta, és nem kapta meg a 
szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlástervezet 2. pontjában ugyancsak Szili Katalin indítványáról kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, 
nem kapta meg a szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlástervezet 3-as pontjáról kérdezem a kormány álláspontját.  
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a 3-as pontban szereplő módosító javaslatot 
támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 1 igen. Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodással a bizottság a módosító 
javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlástervezet 4-es pontjában Simon Gábor és képviselőtársai indítványáról 
kérdezem a kormány álláspontját. 

 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. 
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Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta és nem kapta meg a 
szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlástervezet 5-ös pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs 

jelzés.) Szavazás következik. Aki módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 1 tartózkodással a javaslatot a bizottság nem támogatta, nem kapta meg a 
szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlástervezet 7-es pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs 

jelzés.) Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás nem volt. A 
bizottság a módosító javaslatot nem támogatta és nem kapta meg a szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlástervezet 8-as pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki a képviselőtársaim közül hozzászólni? (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nem, szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. 
Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta és nem kapta meg a 
szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlástervezet 9-es pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. 
Tartózkodás nem volt. A módosító javaslatot a bizottság nem támogatta és nem kapta meg a 
szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlástervezet 10-es pontjában Z. Kárpát Dániel indítványáról kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. 
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Tartózkodás nem volt. A módosító javaslatot a bizottság nem támogatta és nem kapta meg a 
szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlástervezet 11-es pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ilyen nincs. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 19 nem. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 1. A módosító javaslatot a bizottság nem támogatta és nem kapta 
meg a szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlástervezet 12-es pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. 
Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a 
szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlástervezet 13-as pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, 
nem kapta meg a szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlástervezet 14-es pontjában Z. Kárpát Dániel indítványáról kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. 
Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a 
szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlástervezet 15-ös pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs 

jelzés.) Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel 
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jelezze! (Szavazás.) Ilyen nincs. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 17 nem. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 3 tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg 
a szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlástervezet 16-os pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs 

jelzés.) Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás nem volt, a 
bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlástervezet 17-es pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs 

jelzés.) Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 1 tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg 
a szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlástervezet 18-as pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs 

jelzés.) Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 1 tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg 
a szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlástervezet 19-es pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 1 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, 
nem kapta meg a szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlástervezet 20-as pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs 

jelzés.) Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? 
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(Szavazás.) Nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a 
szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlástervezet 21-es pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs 

jelzés.) Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 1 tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg 
a szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlástervezet 23-as pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, 
nem kapta meg a szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlástervezet 24-es pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs 

jelzés.) Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 1 tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg 
a szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlástervezet 25-ös pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, 
nem kapta meg a szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlástervezet 26-os pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. 
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Tartózkodás nem volt. A módosító javaslatot a bizottság nem támogatta, nem kapta meg a 
szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlástervezet 28-as pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. 
Tartózkodás?(Szavazás.) 1 tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, 
nem kapta meg a szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlástervezet 30-as pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. 
Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodással a 
bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlástervezet 32-es pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs 

jelzés.) Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) 1 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 19 nem. Tartózkodás nem volt. A 
bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlástervezet 33-as pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, 
nem kapta meg a szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlástervezet 34-es pontjában Vágó Gábor indítványáról kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. 
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Tartózkodás nem volt, a bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a 
szavazatok egyharmadát. 

Ezzel az ajánlási pontok végére értünk. Kérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni 
ehhez a napirendi ponthoz. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor köszönjük szépen a 
részvételt államtitkár úrnak. 

Egyebek 

Egyebekben kérdezném, hogy van-e valakinek bármilyen felvetése. (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincs, akkor köszönöm szépen a részvételt és további jó munkát kívánok.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 20 perc) 

  

Sneider Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 


