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Napirendi javaslat

1. Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai
törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését
célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1376.
szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

2. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvényjavaslat (T/1377. szám) (A
bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

3. Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi
LXXX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1380. szám) (Kapcsolódó
módosító javaslatok megvitatása)

4. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve
módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/1447. szám) (Lázár János, Dr. Balsai István (Fidesz) és Dr. Vejkey Imre (KDNP)
képviselők önálló indítványa) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

5. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:

a) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1494. szám) (Kósa Lajos, Tarlós István és Dr. Kovács Zoltán
(Fidesz) képviselők önálló indítványa)

b) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1497. szám) (Kósa Lajos, Tarlós István és Dr.
Kovács Zoltán (Fidesz) képviselők önálló indítványa)

c) A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló
2004. évi CXXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1509. szám) (Dr.
Szili Katalin (független) képviselő önálló indítványa)

6. Egyebek
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Az ülés résztvevői
A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Gúr Nándor (MSZP), a bizottság elnöke

Kara Ákos (Fidesz) alelnök
Dr. Czira Szabolcs (Fidesz) 
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Szatmári László főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium)
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Minisztérium)



- 5 -

(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 32 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Köszöntök mindenkit. A határozatképesség megállapítását szemmel megtettem,
most a helyettesítések aláírására kerül sor. Be fogom diktálni pillanatokon belül, hogy ki kit
helyettesít.

Az elektronikus formában megküldött meghívó alapján teszek javaslatot arra, hogy a
bizottság tárgyalja a mai napirendeket. Alelnök úr jelezte az ülést megelőzően, hogy az 5-ös
és a 6-os napirendi pont levételére kerítsünk most sort. Kérdezem, hogy ki az, aki ezzel a
javaslattal egyetért. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Látható egyértelmű többség, nem volt
ellene senki. Most már itt van a kezemben a jelenléti ív is, ilyeténképpen a helyettesítéseket
beolvasom. Varga Józsefet helyettesíti alelnök úr, Kara Ákos, Kontur Pált dr. Karakó László,
Nagy Istvánt Kovács Ernő és Szedlák Attila helyettesíti Vécsey Lászlót, Spaller Endrét pedig
Polics József helyettesíti, Nemény Andrást pedig én helyettesítem. Így tizenhét kezünk van,
mert az LMP-től Kaufer Virágot nem látom.

A napirendet elfogadtuk, az 5-ös és 6-os napirendek tárgyalását levettük a
tárgyalandók sorából.

A tárgyalási időkeretre teszek javaslatot, azt gondolom, hogy bő félóra alatt a
bizottsági ülésünket tisztességes módon le fogjuk tudni vezényelni, mert többségében
módosító javaslatok tárgyalására kell, hogy sort kerítsünk. Arról gondoskodunk
természetesen, hogy azonos időkeret felhasználásával történjen mindaz, aminek történnie kell.

Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai
törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését
célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1376.
szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

Az első napirendünk tárgyalásával kezdjük a munkát. A szükséges módosító
indítványok szavazásra kerítünk sort. A Nemzetgazdasági Minisztérium részéről köszöntöm
Szatmári László urat. Köszönöm szépen, hogy itt vannak, ők fogják rögzíteni a kormány
álláspontját. A szakértő asszony által előkészítettek alapján azokat a módosító indítványokat
vettük sorba, amelyek a bizottság feladatkörét érintik. Ha a képviselőtársaim bármelyik más
ajánlási pontot meg kívánják tárgyalni, jelezzék.

Elsőként a 6-os számú javaslat tárgyalására teszek javaslatot, amely Vágó Sebestyén
képviselő úr javaslata. Szatmári úr, a kormány álláspontját kérdezem.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Nincs jelentkező.) Nem látok
ilyet. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 12, ez azt jelenti, hogy öten tartózkodtak. Köszönöm
szépen.

A következő a 7-es módosító javaslat.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Szavazás.) Kettő. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 12 és három tartózkodás.

A következő a 8-as. A Költségvetési bizottság javaslata.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.
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ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 14. Ki nem
támogatja? (Nincs jelentkező.) Tartózkodott? (Szavazás.) Három.

A 9-es, a Költségvetési bizottság javaslata.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 14. Ki nem
támogatja? (Nincs jelentkező.) Tartózkodott? (Szavazás.) Három.

A 10-es, ami összefügg a 12-essel, szintén Költségvetési bizottság.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 14. Ki nem
támogatja? (Nincs jelentkező.) Tartózkodott? (Szavazás.) Három.

A 11-es módosító, a Költségvetési bizottság módosítója.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 14. Ki nem
támogatja? (Nincs jelentkező.) Tartózkodott? (Szavazás.) Három.

A 13-as, ami összefügg a 15-essel, Költségvetési bizottság módosítója.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 12. Ki nem
támogatja? (Nincs jelentkező.) Tartózkodott? (Szavazás.) Öt.

A következő a 48-as. Költségvetési bizottság javaslata.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 12 Ki nem
támogatja? (Nincs jelentkező.) Tartózkodott? (Szavazás.) Öt.

A következő az 50-es, ami összefügg az 54, 55, 65-össel. Költségvetési bizottságé.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 14. Ki nem
támogatja? (Nincs jelentkező.) Tartózkodott? (Szavazás.) Három.

Az 56-os, a Költségvetési bizottság módosítója.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 12. Ki nem
támogatja? (Nincs jelentkező.) Tartózkodott? (Szavazás.) Öt.

Az 57-es, ami összefügg a 66-ossal, a Költségvetési bizottság módosítója.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.
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ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 14. Ki nem
támogatja? (Nincs jelentkező.) Tartózkodott? (Szavazás.) Három.

Utolsóként a 74-es pontot kérdezem.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 14. Ki nem
támogatja? (Nincs jelentkező.) Tartózkodott? (Szavazás.) Három.

Ezzel a végére értünk. Van-e olyan, amit tárgyalni szerettek volna még? (Nincs
jelentkező.) Nem látok jelentkezést.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvényjavaslat (T/1377. szám) (A
bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

Áttérünk a második napirendi pont tárgyalására. Itt a Nemzetgazdasági Minisztérium
részéről Papp Adriennt köszöntöm. Volt még nekem jelezve az APEH részéről is valaki, de
nincs jelen. Köszönöm szépen. Itt is az előző metódust követnénk.

Az első ilyen javaslat a 3-as volt, ami a Költségvetési bizottság módosítója, ami
összefügg a 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 20, 27, 32, 33, 34. pontokkal.

PAPP ADRIENN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 14. Ki nem
támogatja? (Nincs jelentkező.) Tartózkodott? (Szavazás.) Három.

A következő a 17-es, ami összefügg a 23-assal.

PAPP ADRIENN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 14. Ki nem
támogatja? (Nincs jelentkező.) Tartózkodott? (Szavazás.) Három.

A következő a 18-as, Költségvetési bizottság.

PAPP ADRIENN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 12. Ki nem
támogatja? (Nincs jelentkező.) Tartózkodott? (Szavazás.) Öt.

A 22-es a következő módosító, a Költségvetési bizottság javaslata.

PAPP ADRIENN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 14. Ki nem
támogatja? (Nincs jelentkező.) Tartózkodott? (Szavazás.) Három.

A következő a 24-es, szintén a Költségvetési bizottságé.

PAPP ADRIENN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 14. Ki nem
támogatja? (Nincs jelentkező.) Tartózkodott? (Szavazás.) Három.

A 26-os jön.

PAPP ADRIENN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.
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ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 12. Ki nem
támogatja? (Nincs jelentkező.) Tartózkodott? (Szavazás.) Öt.

A 31-es, szintén a Költségvetési bizottság részéről.

PAPP ADRIENN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 14. Ki nem
támogatja? (Nincs jelentkező.) Tartózkodott? (Szavazás.) Három. Köszönjük szépen Papp
Adriennek a közreműködését. Kérdezem, hogy volt-e valakinek egyéb javaslata. (Nincs
jelentkező.) Nem láttam. Köszönöm, kezeit csókolom.

Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi
LXXX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1380. szám) (Kapcsolódó
módosító javaslatok megvitatása)

A harmadik napirendi pontunk tárgyalására térünk át. Az ügyészségi szolgálati
viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat, a T/1380. szám alatt. Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár urat
köszöntjük a bizottság ülésén, ő fogja a kormány álláspontját rögzíteni a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztériumtól.

Egy módosító javaslat érkezett, ami önök előtt fekszik, a T/1380/10-as számú
kiegészítő ajánlásban. Dr. Kiss Sándor képviselő úr részéről érkezett.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja az előterjesztő. (Nagy István érkezik az ülésterembe.)

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Kettő. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 12 és három
tartózkodás. Köszönöm szépen. Szép napot kívánok a helyettes államtitkár úrnak, ezt a
napirendet lezárom.

Menet közben a bizottsági ülésünkhöz Nagy István képviselőtársunk is, úgyhogy ott a
helyettesítés már nem áll fenn, önmaga szavaz maga helyett.

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve
módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1447.
szám) (Lázár János, Dr. Balsai István (Fidesz) és Dr. Vejkey Imre (KDNP) képviselők
önálló indítványa) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

A negyedik napirendi pont tárgyalására térünk át. Dr. Nemény András érkezik az
ülésterembe.) Ez az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve
módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról szól, T/1447. szám alatt szerepel, és
a benyújtott kapcsolódó módosító javaslatokról döntünk. Itt köszöntöm, köszönteném, nem
köszöntöm, mert nincs jelen, én Lázár Jánost szerettem volna köszönteni. Ezt nem tudom
megtenni, ezért a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről köszöntöm Szatmári Lászlót urat
ismét. Ő fogja a kormány álláspontját rögzíteni. Mindenki előtt ott fekszik a kiegészítő
ajánlás. Közben köszöntöm Nemény András képviselőtársamat is, innentől fogva nem
helyettesítem, hanem gondoskodjon saját maga szavazatáról. Köszönöm szépen.

Itt tehát három ajánlási pontról szavazunk. Az 1-es pont alatt dr. Szili Katalin, Molnár
Oszkár és Ivády Gábor képviselőknek a módosítójáról kérdezem a kormány álláspontját.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány.
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ELNÖK: Előterjesztői vélemény van-e? Nincs. (Farkasné dr. Molnár Valéria, a
bizottság főtanácsadója közbeszól: nincs is mit tárgyalni…) A bizottság tagjai azért vannak,
hogy szavazzanak, úgyhogy szavazni fogunk. A kormány nem támogatta. Ki támogatja?
(Szavazás.) Öt támogatás. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12. Köszönöm szépen.

A 2-es pont alatt Nyakó István módosítója.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Három. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 14.
Köszönöm szépen.

A 3-as pont alatt Simon Gábor képviselő módosítója.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Három. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 14.
Köszönöm szépen. Köszönöm a kormány álláspontjának rögzítését, ezzel ezen napirendi
pontunkat zártuk.

Az 5-ös napirendi pont arról szólt volna, amit az elején levettünk a napirendről, a
köztisztviselők jogállásáról, a 6-os pedig a közalkalmazottak jogállásáról. Ezt a két napirendi
pontot Kara Ákos kérésére levettük a mai bizottsági ülésünk tárgyalási kérdéskörei közül.

A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló
2004. évi CXXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1509. szám) (Dr. Szili
Katalin (független) képviselő önálló indítványa)

Ilyeténképpen a korábbi 7-es, mostani 5-ös napirendi pontunkra térünk át, ami nem
más, mint a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004.
évi CXXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. Ez T/1509. szám alatt szerepel, dr.
Szili Katalin független képviselő önálló indítványaként. Köszöntöm dr. Szili Katalint a
bizottsági ülésünkön, valamint Kajdi László vezető főtanácsos urat, és nem tudom, hogy ki
van még jelen. (Dr. Németh Nóra főosztályvezető.) Köszönöm szépen. Javaslom majd
képviselőtársaimnak, hogy a kérdések és álláspontok rögzítését egy körben végezzük el, ha
ebben egyetértés van. (Nincs ellenvetés.) Köszönöm szépen. Azt megelőzően, mielőtt erre sort
kerítenénk, az előterjesztőnek adok szót. Parancsoljon!

DR. SZILI KATALIN előterjesztő (független): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! A 2004. évi CXXII. törvény módosítására nyújtottam be egy önálló
képviselői indítványt, amely alapvetően három szakaszt tartalmaz. Egyrészről a forrás,
másrészről a hatály módosítását, és nyilván a hatálybalépést a 3. szakasz tartalmazza.
Alapvetően a Prémium évek egy sikeres programnak bizonyult, ami 2004-ben került
megalkotásra, és 2005-ben lépett hatályba. Ez, mindannyian tudjuk, hogy egyrészt egy
életpálya-elismerés volt, másrészt egy életpálya méltányos és méltó lezárását jelentette,
ugyanakkor párosult azzal is, ami a feladatalapú igazgatást jelenti, és a legutóbbi időkben a
kormányváltást követően is érzékelhető volt, és nyilván ez a médiumokban, egyéb helyeken is
megjelenő nyilatkozatokból érzékelhető, hogy nemcsak a központi közigazgatásban, hanem
az igazgatás alsóbb szféráiban is több köztisztviselő elbocsátására kerülhet sor. Nyilvánvaló,
azt mindannyian tudjuk, hogy főleg 50 év felett rendkívül nehéz, egy egyébként a munka
világából kikerülő dolgozónak újra visszakerülnie a munka világába, főleg akkor, amikor
kellőképpen korlátozottak is ebben a lehetőségek, éppen ezért a létbiztonság megteremtése
érdekében ezen dolgozók számára tettem a javaslatot, hogy ezek a közszférában dolgozók
valóban méltó lezárásaként az életpályának, Prémium éveken mehessenek majdan nyugdíjba,
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és ezért javasoltam két évvel ennek a meghosszabbítását, figyelemmel arra, hogy az eredeti
törvény 2010. december 31-ig biztosít lehetőséget.

Ahogy ezt jeleztem, a javaslatom alapvetően a 2012. december 31-ig történő
meghosszabbítást jelenti. Nyilvánvaló, a forrás kérdésköreiben ugyanaz a forrásbiztosítás,
amit egyébként az eredeti törvény is biztosított, ez a költségvetésben meghatározott forrást
jelentené. Akkor, amikor számunkra az egyik feladat a közjó szolgálata, nyilvánvaló, hogy a
legfontosabb az, hogy azoknak az embereknek, akik egyébként kénytelenek távozni a
közszférából, a méltó lezárás biztosított legyen. Ez vezérelte ezt a javaslatot. Figyelemmel a
távozni kényszerülők korfájára, helyzetére és számára is, ezt a kétéves meghosszabbítást
láttam célszerűnek, és kérem a képviselőtársaimat, hogy az ő biztonságuk érdekében is ezt a
törvényjavaslatot támogassák. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Tárgysorozatba-vételről esik majd
szó, illetve az általános vitára való alkalmasságról. Gyakorlatilag kétszer fogunk dönteni.
Egyrészt abban maradtunk az előbbi gondolatok kapcsán, hogy a kérdések, észrevételek egy
körben hangozzanak el, másrészt arra teszek javaslatot, hogy ezen kérdések, észrevételek,
adott vitapontok kapcsán kifejtett álláspontok rögzítése gyakorlatilag egyutas módon, mind a
tárgysorozatba-vételhez illesztetten, mind pedig az általános vitára vonatkozóan érvényesek
legyenek, ne kelljen kétszer ugyanazt lefolytatunk, hogyha képviselőtársaim ezzel
egyetértenek, és természetesen a ház elnökét értesítjük arról, ami egyébként szabályos, tehát
nem külön-külön, a tárgysorozatba-vételnél és az általános vita alkalmasságának
megállapításánál is külön vitát folytatunk le, ha egyetértés van benne. (Nincs jelentkező.) Nem
látok tiltakozást. Akkor egyetértés van? (Nincs ellenvetés.) Akkor a vita időszaka érkezett el.
Kérdések, észrevételek. Kérem, hogy jelezze, ha valakinek kérdése van. Kiss Péter miniszter
úr!

KISS PÉTER (MSZP): A Prémium évek mintegy eszköze annak, hogy hogyan lehet
segíteni a nyugdíjkorhatár előtt állók, zömében egyéb esetben munkanélkülivé válóknak a
szociális körülményein, az az eszköz nagyon hasonlít ahhoz a csomaghoz, amelyiknek része a
korengedmény, a korkedvezmény, a nyugdíj előtt állók munkanélküli segélye, azaz nem egy
egyedülálló megoldás, hanem nyilván célzott, speciális, úgy, ahogy az előterjesztő is
megemlítette. Egy életteljesítményt szándékában elismerő megoldás akar lenni. Éppen a
napokban, az elmúlt hetekben döntött úgy a kormány – ismereteim szerint, merthogy a
nyilvánosságban erről szó esett -, hogy a korengedmény, a korkedvezmény rendszerét
meghosszabbítja, tekintettel többek között arra is, hogy majd persze a szabályait át fogja
alakítani, amire mind a két rendszer rá is szorul.

Azt gondolom, hogy ebbe a sorba beilleszkedő volna, hogyha a Prémium évek
rendszerének a meghosszabbítását és a helyzethez való hozzáigazítását ez alatt az időszak
alatt meglépné a kormánypárti többség.

Köztudomású, hogy általában is, és ez a nemzetközi gyakorlat is, hogy a nyugdíj előtt
állók esetében különös védelmet biztosít a jog. Érthető okokból, hiszen képzéssel, új
pályaválasztással nem lehet megoldani, hogy aktív szerepet tölthessenek be, és ez a
nemzetközi gyakorlatban is lényegében a nyugdíjba vonulók átzsilipezése támogatásával
oldják meg, olyan eszközöket - ez a korengedmény, Prémium évek – állítanak fel, ami ehhez
segít hozzá. Nem különben ugyanezt az élethelyzetet ismeri el a nyugdíj előtt állók
munkanélküli segélyének az intézménye is, ahol azzal a gyakorlattal, helyzettel néz szembe a
döntéshozó, hogy nem az 55 év felettiek azok, akik a munkaerőpiacon kelendőek, és
különösen nem pályamódosítással vagy valamilyen képzési programmal vagy aktív eszköz
támogatásával lehetséges ez.
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Nos, lényegében ez a kortól és földrajzi helytől függetlenül jelen lévő probléma,
hiszen a világon máshol is, Európában is itt van, hasonló megoldásokat involvál, én ezért
pártoltam a Prémium évek programnak arra az időszakra vonatkozó meghosszabbítását, ami
maga a korengedmény, korkedvezmény rendszere is, a válságkezelés időszakában
fennmaradt.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy bárkinek van-e még kérdése. (Nincs
jelentkező.) Nem látok ilyet. Az előterjesztő nem kér szót. A kormány álláspontját kérdezem.

DR. NÉMETH NÓRA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja a
módosító indítványt.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki …

DR. SZILI KATALIN előterjesztő (független): Egy megjegyzést engedjen meg az
elnök úr. Nyilvánvaló, hogy mindenkinek a saját lelkiismeretével kell elszámolnia akkor,
amikor egyik oldalon intézkedés történik arra, hogy hagyják el a közszférát azok, akik
úgymond feleslegessé váltak, ugyanakkor számukra nem biztosított megfelelően az életpálya
lezárása. Én természetesen tudomásul veszem, hogyha ez nem kerül támogatásra, ugyanakkor
hadd fejezzem ki azt a reményemet, hogy – ahogy Kiss Péter miniszter úr elmondta – a
korengedmény és a korkedvezmény összefüggéseiben ettől még a kormány önálló intézkedést
tesz erre a megoldásra. Én ezt tisztelettel várom. Amennyiben nem kerül erre sor,
nyilvánvalóan a későbbiekben újra élni fogok a beadás lehetőségével. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom. Összefoglalásként egy mondatot
mondanék: hasonképpen gondolkodom a dologról, mint Kiss Péter képviselőtársam, én is
fontosnak, szükségszerűnek tartom. Ha most itt pozitív döntés nem születik, akkor a kormány
részéről szülessen előterjesztés e tekintetben. Köszönöm szépen.

Határozathozatal

Szavazásra kerítünk sort. Ki az, aki támogatja az előterjesztést? (Szavazás.) Öt
támogatás fogalmazódott meg. Kik azok, akik nem támogatják? (Szavazás.) Egységesen, úgy
látom, 12 nem támogatásra került sor. Köszönöm szépen. Ezzel nem vettük tárgysorozatba,
tehát általános vitára való alkalmasságról sem kell döntenünk. Köszönöm szépen. Képviselő

asszony, jó munkát kívánok önnek.

Egyebek

A következő napirendi pontunk, a hatodik, kettő percben, az egyebek. Két dologról
kell képviselőtársaimat tájékoztatnom. Az egyik az, hogy a mai napon beérkeznek a T/1498-
as szám alatti költségvetési törvényjavaslat fejezeti kötetei, a Költségvetési Tanács és az
Állami Számvevőszék véleménye, és elő kell gyakorlatilag készíteni a tárgyalást a plenáris
ülésre, amely – ha én jól tudom – jövő hét hétfőn kerül a parlament elé. Ez azt jelenti, hogy
ezen a héten még egyszer ülnünk kell. A javaslatom kettős ebben a dologban. Ha
képviselőtársaim is támogatják, akkor azt szeretném kérni, hogyha lehet, akkor vagy
csütörtökön a reggeli órákban vagy csütörtökön a déli órákban tartsunk bizottsági ülést.
Nagyon sok bizottság már betervezte az előtte lévő napokra a bizottsági ülést, és nem férünk
be, nem lesz előterjesztőnk – magyarra fordítva a szót -, meg egyébként is a csütörtökön
tartottuk fent második napként. Ha elfogadható, akkor én csütörtökön 11.30-12 órára tennék
javaslatot. (Kara Ákos: Majd egyeztetnünk kell egymás között, jó.) Van-e gond? A
határozatképességet tudjuk fenntartani, az a lényeg. (Egyed Zsolt: Nekünk egész napos
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frakcióülés van.) Csütörtökön? Az remek, mert akkor itt vagytok Pesten. Ez egy fél óra,
gyakorlatilag ki tudtok jönni ebből a fél órából. Melyik legyen, csütörtök dél körül, az
megfelel? Hányan nem tudnak jönni a kormánypárti oldalról? Öten. Az azt jelenti, hogy van
másik, annyi kéz, ami a többséget adja. Akkor nyugodtan csütörtök 12 összehívhatom a
bizottságot. Jó. Köszönöm szépen a megértéseteket, akkor csütörtök 12 órára összehívom a
bizottság ülését.

Még egy dolog van: az Európai Parlament Foglalkoztatási és Szociális Ügyek
Bizottsága tíz képviselőjével november 18-án Magyarországra látogat. Ez egy csütörtöki nap,
14 és 15 óra 30 között van egy találkozás. El kellene döntenünk, hogy bizottsági ülés keretei
között találkozunk-e vagy néhány képviselő csatlakozásával együtt, az alelnökökkel
találkozzunk tíz képviselővel, ahol gyakorlatilag eszmecserét folytatnánk arról, hogy az EU-
elnökségre felkészülés hogyan zajlik. Mi a javaslat?

KARA ÁKOS (Fidesz): Én az utóbbit javasolnám, hogyha a képviselőtársaknak nincs
kifogása, vagyis, hogy ne teljes bizottsági ülés legyen.

ELNÖK: Én is így gondoltam, és úgy látom, hogy képviselőtársaim arcán az örömpír
kiült, tehát nagy tiltakozás nincs e tekintetben. Bárki szabadon csatlakozhat, tehát 18-a
csütörtök 14 és 14.30. Az alelnök úr majd gondoskodik arról, hogy a kormányoldal részéről
legyenek nevek, én meg gondoskodom arról, hogy az ellenzéki oldal részéről legyenek nevek.
Köszönöm szépen. Más kötelező közlendőm nekem nincs. Másnak? (Nincs jelentkező.) Nem
látok ilyet, akkor a mai bizottsági ülést lezárom. Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 06 perc)

Gúr Nándor
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


