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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 34 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok mindenkinek! Szakértő asszony menjen a jelenléti ívért, vagy kérje magához. A 
bizottsági ülést kezdjük, tehát nem innen kiabálunk. Köszönöm szépen. Köszöntöm 
képviselőtársaimat, mindazokat, akik meghívottként jelen vannak a bizottsági ülésünkön.  

A határozatképesség megállapítására kerítünk sort, a helyettesítéseket diktáljuk be 
közben. Kara Ákos Varga Józsefet helyettesíti. Én magam Kiss Péter képviselőtársamat 
helyettesítem, és közben már látjuk is, hogy Nagy István pedig Czira Szabolcsot. Kontur Pál 
Kovács Ernőt és Spaller Endre pedig Karvalics Ottót, Bertha Szilvia pedig Egyed Zsoltot, és 
akkor 16 kézzel megyünk.  

Napirendi pont elfogadására teszek javaslatot, elektronikus formában megkapták a 
meghívót, ebben négy napirendi pont szerepel. Ezt javaslom, és ezen kívül a szakképzésről 
szóló napirendi pont felvételét, alelnök úr külön kérésére. Hogyha ebben egyetértés van, kérek 
egy visszajelzést. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.  

Tárgyalási időkeret tekintetében nagyjából egy fél órát jelölnék meg, hogyha alelnök 
úr is egyetért. Köszönöm szépen. Ehhez illesztetten próbáljuk a kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatását megtenni. Az első napirendi pontunkhoz annyit tennék hozzá, hogy 
szokásjog szerint felváltva, először az ellenzéki oldal megszólalási lehetőségének biztosítása 
mellett végezzük a munkánkat.  

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

Az első napirendi pontunk Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat, a T/4365. számon. A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatására kerítünk sort. A Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében 
Somogyi Andrea osztályvezető asszonyt és Szatmári Edina referens asszonyt, valamint Kajdi 
László referens urat köszöntöm. A törvénytervezet kapcsán egy ajánlástervezet ott kell hogy 
legyen képviselőtársaim előtt. Ez a 2011. 12. 6-ával jegyzett és a III. kiegészítő ajánlás 
címszóval futó.  

Ha könnyíti a tárgyalásunkat, azt követném, hogy az ajánlási számokat diktálnám. 
Ehhez illesztetten kérdezem a kormány álláspontját. 

A 4/1-es, ami összefügg a 12/1-essel, a 29/30-assal.  
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelettel köszöntöm a 

bizottságot. A 4/1-est támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 14 igen, 2 tartózkodás. 
A 4/2-es, ami összefügg a 4/3. és a 4/4-es és a 15/2-essel. 
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 12 igen, 4 tartózkodás. 
A 7/1-es? 
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Nincs jelentkező.) 12 nem és 4 tartózkodás. 
A 11/1-es?  
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KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Nincs jelentkező.) 12 nem és 4 tartózkodás. 
A 13/1-es, ami összefügg a 175/4-essel? 
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 12 igen, 4 tartózkodás. 
A 13/2-es, ami összefügg a 13/3-assal. 
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 12 igen, 4 tartózkodás. 
A 24/1-es?  
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 12 igen, 4 tartózkodás. 
A 24/2-es, ami összefügg a 29/12, 29/14, 29/16, 29/17, 29/19, 29/21, 29/23, 29/25. és 

29/27-es pontokkal.  
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Nincs jelentkező.) 12 nem és 4 tartózkodás. 
A 26/1-es, összefügg a 27/1-essel. 
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Nincs jelentkező.) 12 nem és 4 tartózkodás. 
A 29/11-es, összefügg a 29/13, 29/15, 29/18, 29/20, 29/22, 29/24. és 29/26-ossal.  
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 12 igen, 4 tartózkodás.  
A 29/31-es, a 29/32-vel. 
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem és 2 tartózkodás. 
A 30/1-es. 
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Nincs jelentkező.) 12 nem és 4 tartózkodás. 
Az 50/1-es, a 71/1-essel függ össze.  
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Nincs jelentkező.) 12 nem és 4 tartózkodás. 
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Az 50/2-es, összefügg a 74/1-essel. 
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Nincs jelentkező.) 12 nem és 4 tartózkodás. 
Az 51/2-es, ami az 54/1. és a 64/1-essel függ össze. 
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem és 2 tartózkodás. 
A 66/2-es, a 72/1-essel függ össze. 
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Nincs jelentkező.) 12 nem és 4 tartózkodás. 
A 66/3-as, ami összefügg a 73/1-essel?  
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Nincs jelentkező.) 12 nem és 4 tartózkodás. 
A 66/4-es, ami összefügg a 76/1-essel. 
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Nincs jelentkező.) 12 nem és 4 tartózkodás. 
A 66/5-ös, ami összefügg a 96/1-essel. 
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Nincs jelentkező.) 12 nem és 4 tartózkodás. 
A 66/6-os, összefügg a 96/1-essel.  
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Nincs jelentkező.) 12 nem és 4 tartózkodás. 

(Kaufer Virág érkezik az ülésterembe.) Innentől kezdve Kaufer Virág szavazatával 17-re 
emelkedik a létszámunk.  

A következő a 66/7-es, ami összefügg a 97/1-essel.  
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem és 4 tartózkodás. 
A 66/8-as, összefügg a 94/1-essel.  
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem és 4 tartózkodás. 
A 66/9-es, ami összefügg a 92/1-essel.  
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem és 4 tartózkodás. 
A 66/10-es, a 93/1-essel függ össze.  
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem és 4 tartózkodás. 
A 66/11-es, összefügg a a90/1-essel. 
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem és 4 tartózkodás. 
A 66/12-es, ami összefügg a 88/1-essel. 
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem és 4 tartózkodás. 
A 66/13-as, a 84/1-essel függ össze. 
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem és 4 tartózkodás. 
A 66/14-es, ami összefügg a 86/1-essel. 
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem és 4 tartózkodás. 
A 66/15, ami összefügg a 82/1-essel?  
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem és 4 tartózkodás. 
A 66/16-os, ami összefügg a 80/1-essel. 
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem és 4 tartózkodás. 
A 66/17-es, ami összefügg a 78/1-essel. 
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem és 4 tartózkodás. 
A 100/2-es, összefügg a 100/3-assal. 
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 12 igen, 5 tartózkodás. 
A 100/4-es?  
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
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ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 12 igen, 5 tartózkodás. 
A 106/2-es, a 106/3-assal függ össze. 
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem és 3 tartózkodás. 
A 109/2-es?  
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem és 3 tartózkodás. 
A 120/1-es, összefügg a 1321-essel. 
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem és 4 tartózkodás. 
A 120/2-es, összefügg a 141/3-assal. 
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 12 igen, 5 tartózkodás. 
A 120/4-es, ami összefügg a 143/4-essel.  
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 12 igen, 5 tartózkodás. 
A 120/5-ös összefügg a 128/1-essel. 
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 12 igen, 5 tartózkodás. 
A 121/2, összefügg: a 121/1, 121/4, 123/2, 123/3-as pontokkal. 
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 12 igen, 5 tartózkodás. 
A 125/1-es, összefügg a 158/3-assal. 
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem és 3 tartózkodás. 
A 140/1-es, ami összefügg a 140/3, 141/2, 140/4, 157/2, 157/18, 158/1-es pontokkal. 
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem és 4 tartózkodás. 
A 141/1-es, ami összefügg a 157/7, 157/16-os pontokkal. 
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 



- 10 - 

 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Nincs jelentkező.) 12 nem és 5 tartózkodás. 
Ezt követi a 156/2-es, összefügg a 157/1-essel. 
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 12 igen, 5 tartózkodás. 
A 157/4-es, összefügg a 157/15-össel. 
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 10 nem és 5 tartózkodás. 
A 157/5-ös, összefügg a 157/10 és /11-es pontokkal.  
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 12 igen, 5 tartózkodás. 
A 157/8-as, ami összefügg a 157/9, 157/12, 157/13. és a 157/14-es pontokkal. 
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 12 igen, 5 tartózkodás. 
A 159/1-es, összefügg a 419/4-essel. 
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 12 igen, 5 tartózkodás. 
A 159/2-es, ami összefügg a 159/3-assal. 
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 12 igen, 5 tartózkodás. 
A 160/1-es, összefügg a 164/1-essel. 
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem és 4 tartózkodás. 
A 161/1-es, összefügg a 164/2-essel.  
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem és 4 tartózkodás. 
A 164/3-as, összefügg a 167/1-essel. 
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem és 4 tartózkodás. 
A 165/1-es, ami összefügg a 166/1-essel. 
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem és 4 tartózkodás. 
A 174/1-es?  
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 12 igen, 5 tartózkodás. 
A 174/5-ös?  
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem és 4 tartózkodás. 
175/1-es? 
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 8 nem és 7 tartózkodás. 
A 175/2-es?  
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 12 igen, 5 tartózkodás.  
Úgy tudjuk folytatni, hogy az egyik a Nemzeti Foglalkoztatási Alap szakképzési és 

felnőttképzési támogatások elnevezésű kiadási előirányzat terhére szóló Bethlen Gáboros 
résszel foglalkozik, ezt gondolom, áttekintették képviselőtársaim. Kormány? 

 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú igen. És van egy másik 

bizottsági módosító. Ez arról szól valójában, hogy a korábbi Munkaerőpiaci Alap nemzeti 
foglalkoztatási alap címszó átvezetéseit jelöli. Kormányt kérdezem először. 

 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 12 igen, 1 nem és 4 tartózkodás. Elvi 

oka van az ellenvetésnek, nekem fáj az, amikor a nemzeti foglalkoztatási alap keretei között 
55 milliárd forinttal kevesebb pénz lesz, mint a Munkaerőpiaci Alapban. Köszönöm szépen. 
Ezzel ezt lezártnak tekintjük. Köszönöm szépen az álláspont rögzítését. Önöknek szép napot 
és jó munkát kívánok!  

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5000. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó 
kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

A második napirendi pontunk a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól 
és egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. Itt is a bizottság feladatkörébe tartozó 
kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása következik. Három ilyen módosító javaslat van. 
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium részéről köszöntöm Dávid István főosztályvezető urat. 
Mindenki előtt ott kell hogy legyen a T/5000-es számú december 16-i ajánlástervezet.  

56/1-es?  
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DÁVID ISTVÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszöntöm a bizottságot. Nem 
támogatja a tárca. 

 
ELNÖK: Tárcaálláspontot hallunk. Indoklást szeretne kérni Kaufer Virág képviselő 

asszony. 
 
DÁVID ISTVÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Itt a felsőfokú végzettségűek 

esetében a keresetkorlátra érkezett javaslat. Eddig minden törvényben ez a 150 százalékos 
keresetkorlát került érvényesítésre, tekintet nélkül a végzettségekre, ezért az egységesség 
jegyében itt is ezt támogatja a tárca. 

 
ELNÖK: Képviselő asszony! 
 
KAUFER VIRÁG (LMP): Eléggé meglepő ez számomra, ugyanis tudjuk azt, hogy 

egy felsőfokú végzettséget igénylő munkakörben elérni a minimálbér 150 százalékát, az nem 
olyan nehéz feladat, ezt meghaladó keresetekről lehet beszélni ebben a kategóriában, és én 
úgy érzem, hogy ez a kitétel azért lenne fontos, hogy elkerüljük azt az üvegplafont, amit így a 
megváltozott munkaképességűek feje fölé húzunk tulajdonképpen azzal, hogyha ők többet 
keresnek, tanultak, kijártak egy egyetemet, diplomát szereztek, és képesek felsőfokú 
végzettséget igénylő munkakörben elhelyezkedni, akkor ne büntessük őket ezzel, hogy 
elvesszük a nekik járó, az LMP véleménye szerint hátránykompenzációs juttatásokat. 
Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel a kormány egy üvegplafont húz a megváltozott 
munkaképességűek feje fölé.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a tárca nem támogatta. A bizottság? (Szavazás.) 2 

igen, 10 nem és 5 tartózkodás. Köszönöm. 
A 75/1-es?  
 
DÁVID ISTVÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Szavazásra kerítünk sort. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem és 

3 tartózkodás. 
A 160/1-es?  
 
DÁVID ISTVÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 14 igen, 3 tartózkodás.  
Köszönöm szépen. Ezt is zárjuk. Főosztályvezető úr, köszönöm szépen az álláspont 

rögzítését. Szép napot kívánok önnek és jó munkát! 

A közszolgálati tisztviselőkr ől szóló törvényjavaslat (T/5002. szám) (Kapcsolódó 
módosító javaslatok megvitatása) 

Áttérünk a harmadik napirendi pontunkra. Köszöntöm a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium részéről dr. Hazafi Zoltán főosztályvezető urat és dr. Sipos-Szabó Zsanett 
főosztályvezető-helyettes asszonyt. Ők fogják a kormány álláspontját rögzíteni.  

Mindenki előtt ott kell legyen a T/5002-es számú 2011. december 6-i kiegészítő 
ajánlástervezet. Ajánlási pontonként fogunk haladni, valamennyiről álláspontot rögzítünk. 
Nem túl sok, talán hét vagy nyolc. 

A 8/1-est kérdezem. 
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DR. HAZAFI ZOLTÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 
támogatja a tárca.  

 
ELNÖK: Csak tárcaálláspont. Ha főosztályvezető úrral találkozunk, akkor mindig 

tárcaállásponttal találkozunk. Köszönöm szépen. A bizottságból ki támogatja? (Szavazás.) 2 
igen, 14 nem és 1 tartózkodás. 

A 11/1-es? 
 
DR. HAZAFI ZOLTÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatja a tárca.  
  
ELNÖK: Indoklást kért Kaufer Virág képviselő asszony. 
 
DR. HAZAFI ZOLTÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Ez a 

kapcsolódó módosító látszólag egy formai módosítás lenne, egy vessző elhagyását javasolja, 
de valójában itt egy tartalmi változtatásról lenne szó. Mi úgy gondoljuk, hogy a magyar 
kormánytisztviselői kar egy olyan köztestület, amely egyszerre lát el szakmai és egyszerre lát 
el érdekképviseleti feladatokat, tehát úgy gondoljuk, hogy jelentősége van annak a vesszőnek, 
hogy kifejezze ezt a kettősséget.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazásra kerítünk sort. Ki támogatja a módosítót? 

(Szavazás.) 5 igen, 12 nem. 
A 25/1-es?  
 
ELNÖK: Tárca?  
 
DR. HAZAFI ZOLTÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatja a 

tárca.  
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) 12 igen, 5 tartózkodás. 
A 87/1-es?  
 
DR. HAZAFI ZOLTÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatja a tárca.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem és 3 tartózkodás.  
A 87/2-es?  
 
DR. HAZAFI ZOLTÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatja a tárca.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem és 3 tartózkodás.  
A 92/1-es?  
 
DR. HAZAFI ZOLTÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatja a tárca.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 14 nem és 1 tartózkodás.  
A 94/1-es?  
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DR. HAZAFI ZOLTÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatja a 
tárca.  

 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 13 igen, 4 tartózkodás. Köszönöm szépen.  
A következő napirendi pontunk… parancsoljon!  
 
KAUFER VIRÁG (LMP): Elnök úr, engedjen meg egy ügyrendi kérdést. Ha jól 

sejtem, akkor van egy pár alkotmányügyi bizottsági módosító javaslat, ami a hétfői 
Foglalkoztatási bizottság ülése után került a Ház elé. Legalábbis én magam láttam egy 
ajánlástervezetet, amit az ülésteremben kaptam meg a részletes vita folyamán, egy december 
5-i dátumozásut, amelyben találtam olyan módosító javaslatot, amelyről a bizottság nem 
szavazott, és ezzel kapcsolatosan lenne kérdésem. Itt van előttem egyébként ez a 
dokumentum.  

 
ELNÖK: Világos. Szakértő asszony? Egy pillanat türelmet kérünk, én nem tudok 

kapásból válaszolni rá. (Farkasné dr. Molnár Valéria: Ezt a számozott ajánlással adták ki. 
Kívánsz róla szavazásokat?)  

 
KAUFER VIRÁG (LMP): Igazából az a kérdésem, hogy jól emlékszem-e, hogy 

ezekről nem szavaztunk?  
 
ELNÖK: Nem, nem szavaztunk. De nem szükségszerű, de ha igényli a képviselő 

asszony, akkor természetesen. 
 
KAUFER VIRÁG (LMP): Akkor mindenképpen szeretném a 37. pont alatt lévőt.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hogy képviselőtársaim is tudják, hogy miről van szó, 

jelzem, hogy mi ez. Itt egy kiegészítésről van szó, ami arról szól, hogy méltatlanság jogcímén 
történő felmentés esetében a 70. és a 71. § nem alkalmazható. Fejből nem emlékszem rá… 

 
KAUFER VIRÁG (LMP): Ez tulajdonképpen azt tartalmazza, hogy a méltatlanság 

jogcímén történő felmentés esetében sem alkalmazható a felmentési kedvezmény, tehát a 
terhes nők és beteg gyermeküket gondozó munkavállalókat is el lehet bocsátani. 

 
ELNÖK: Igen. Most már emlékszem rá, gondolom, képviselőtársaim is tudják, hogy 

miről beszélünk. De ha kételyek vannak, akkor kérdezzenek vissza. 
 
KARA ÁKOS (Fidesz): Kérdezzük meg a tárcát. 
 
ELNÖK: Azt meg fogom tenni, alelnök úr, csak a bizottságon belül akarom a kérdést 

tisztázni. A tárcát kérdezem ezekután. 
 
DR. HAZAFI ZOLTÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca 

támogatja ezt a módosító javaslatot.  
 
ELNÖK: Kérünk egy indoklást.  
 
DR. HAZAFI ZOLTÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Ez a javaslat 

méltatlanság alapján történő felmentés esetében a felmentési védelemre vonatkozó 
szabályokat nem rendelné alkalmazni. Ez abból adódik, illetőleg ahhoz kapcsolódik, hogy a 
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méltatlanság egy rendkívüli felmentési jogcím a közigazgatásban, hasonlóan egyébként a 
munka törvénykönyvéhez is, ahol szintén van rendkívüli felmondás. Itt a felmentés jellegéből 
adódik az, hogy a rendkívüliség, tehát, hogy nem tartható valaki jogviszonyban, ez nem 
indokolja azt, hogy bármiféle felmentési védelmet vagy arra vonatkozó szabályt 
alkalmazzunk. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hasonlóan van szabályozva a munka 
törvénykönyvében is.  

 
ELNÖK: Értem, de ez nem mindenre válasz. 
 
DR. HAZAFI ZOLTÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Egy azonnali 

jogviszony-megszűnésről van szó tulajdonképpen.  
 
ELNÖK: Értem, csak mondom, hogy az nem mindenre válasz. Köszönöm szépen. 

Egyperces menetközbeni tárgyalási szünetet rendelek el. (Rövid tárgyalási szünet.)  
Tehát a tárca támogatja, a bizottságot kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) 12 igen, 5 

nem. Köszönöm szépen. Ezzel minden módosítóról szavaztunk. 
Tessék, Szilvia! 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Nekem is lenne egy kérdésem szintén egy 

alkotmányügyi bizottsági módosítóval kapcsolatban, ez az ajánlás 58. pontjában található, és a 
kormánytisztviselők kártérítési felelősségét terjeszti ki teljes mértékben. És erről szeretnék 
egy indoklást kérni. 

 
ELNÖK: Kérdezem a kormány, tárca álláspontját.  
 
DR. HAZAFI ZOLTÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nehéz 

helyzetben vagyok, nem ismerjük, így kívülről, fejből nem tudjuk. Ha kapnánk egy iratot… 
 
ELNÖK: Hát akkor mi hogyan, főosztályvezető úr? (Farkasné dr. Molnár Valéria: A 

számozott ajánlásban egyetértettetek vele.)  
 
DR. SIPOS-SZABÓ ZSANETT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Igen, 

biztos, hogy egyetértünk vele… 
 
ELNÖK: Szó szerintiben felolvasom önöknek: „a kárért felelős kormánytisztviselő 

köteles az eredeti állapotot helyreállítani, ha pedig ez nem lehetséges, vagy a munkáltató 
alapos okból azt nem kívánja, köteles a munkáltató vagyoni és nem vagyoni kárát 
megtéríteni”. Ez az 1. pontja. A 2-es pontja: „a kártérítés címén a károkozó körülményei 
folytán a kormánytisztviselő vagyonában beállott értékcsökkenést és az elmaradt vagyoni 
előnyt, további azt a kárpótlást vagy költséget kell megtéríteni, amely a kormánytisztviselőt 
ért vagyoni és nem vagyoni hátrány csökkenéséhez vagy kiküszöböléséhez szükséges”.  

3: „a kárt pénzben kell megtéríteni, kivéve, ha a körülmények a kár természetben való 
megtérítését indokolják”.  

És van a 4, amely csak számozásban alakult 4-gyé, a kár összegének meghatározásáról 
szól. Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
DR. HAZAFI ZOLTÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Ez vélhetőleg 

az Mt.-vel való összhang megteremtését szolgálja. Az Alkotmányügyi bizottság módosító 
javaslatának a pontjáról van szó?  
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ELNÖK: Igen, igen. (A bizottság munkatársai adnak egy példányt a szóban forgó 
javaslatról dr. Hazafi Zoltánnak.)  

 
DR. HAZAFI ZOLTÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Ez az Mt.-vel 

való összhang megteremtését szolgálja, támogatja a tárca.  
 
ELNÖK: Igen, biztos voltam benne. Köszönöm szépen. Ki támogatja a bizottságból? 

(Szavazás.) 12 igen, 5 nem. Akkor így tudjuk zárni ezt a napirendi pontot. Köszönöm szépen.  

Egyebek 

A negyedik napirendi pontunkba beemeltük a szakképzéssel kapcsolatos módosítók 
tárgyalását. Azt megelőzően egy mondatot engedjen meg nekem alelnök úr az egyebek 
között. Szeretném jelezni, hogy minden valószínűség szerint hétfőn fél tízkor találkozunk egy 
következő bizottsági ülés keretei között, ha az élet nem kíván mást tőlünk.  

A szakképzésről szóló törvényjavaslathoz benyújtott bizottsági módosító 
javaslatok megvitatása  

És akkor áttérünk az ötödik napirendi pontra. Ennek a vezetésére át fogom adni a szót 
az alelnök úrnak. Köszönöm szépen.  

 
(Az elnöklést Kara Ákos alelnök veszi át.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Bizottság! Én azzal kezdem, hogy tíz perc 

technikai szünet, és úgy tudunk majd ráfutni a szakképzési törvénnyel kapcsolatos bizottsági 
módosító javaslatok megtárgyalására.  

(Rövid technikai szünet.) 
 

ELNÖK: Folytatnánk az ülést. A javaslat 5. §-ának (11) bekezdése viseli a 4919/162. 
számot. A tárca álláspontját kérdezem.  

 
ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca támogatja.  
  
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot támogatja-e? (Szavazás.) 15 igennel a bizottság 

támogatja. A következő, ami a 163. számot viseli, a javaslat 21. § (1) bekezdése.  
 
ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca támogatja.  
  
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot támogatja-e? (Szavazás.) Egyhangú igennel a 

bizottság támogatja. 
A 164. számot viseli a következő, a javaslat 31. § (1) bekezdésének b) pontja.  
 
ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca támogatja.  
  
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot támogatja-e? (Szavazás.) 15 igennel a bizottság 

támogatja. 
A 165-ös a következő, a javaslat 47. §-ának (2) bekezdését módosítja. Ez az a javaslat, 

amiről tárgyaltunk, ebben foglaltunk állást, hogy szeretnénk az előzetes konzultáció alapján 
támogatni. Úgy hangzik, hogy „a tanulószerződést legkésőbb, lehetőleg minden év augusztus 
15-ig kell megkötni…” 

 
ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca támogatja.  
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ELNÖK: Kérdezem a bizottságot támogatja-e? (Szavazás.) A bizottság egy 

tartózkodással támogatja. 
A 166-os a következő a 88. § módosítása. Ide került be a d) pont, ami majd 

koherenciában kell hogy módosuljon. A „kiadja” című rész az előzetes konzultációra 
hivatkozott. 

 
ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca támogatja.  
  
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot támogatja-e? (Szavazás.) Mindenki támogatja.  
A 25. § (5) bekezdését módosító a 167-es számot fogja viselni. „A szakképző 

iskolában a tanuló részszakképzésre nem iskolázható be, kivéve, ha a felkészítés a nemzeti 
köznevelésről szóló törvényben…”. Ez a módosító javaslat.  

 
ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca támogatja.  
  
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot támogatja-e? (Szavazás.) 1 tartózkodással a bizottság 

támogatja. 
A következő a 33. § (5) bekezdését módosítja, a 168-as számot viseli. Ez kiegészült, 

ez volt az, amelyik a levelező oktatás munkarendje szerint megszervezett felnőttoktatás 
keretében gyakorlati képzéssel előírt óraszám legalább a nappali rendszerű képzésre 
meghatározott gyakorlati óraszám 20 százaléka, ezzel a mondatrésszel egészül ki.  

 
ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca támogatja.  
  
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot támogatja-e? (Szavazás.) 12 igen, 2 nem és 1 

tartózkodással a bizottság támogatja. 
A 169-es sorszámú, a 27. § (2) bekezdése egészülne ki, és egyben a régi, (2), (3), (4) 

bekezdés számozása (3), (4), (5)-re változik.  
 
ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca támogatja.  
  
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot támogatja-e? (Szavazás.) 13 igennel és 2 

tartózkodással a bizottság támogatja. 
A 64. § a 170-es számot viseli, az (1) bekezdést módosítja a bizottsági módosító 

javaslat. Itt a munka törvénykönyvére való hivatkozás szerepel indokban. 
 
ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca támogatja.  
  
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot támogatja-e? (Szavazás.) 15 igennel a bizottság 

támogatja. 
A következő a 92. § (4) bekezdés, ami a 171-es számot fogja viselni. Erre mondtuk 

azt, hogy itt kerül ki a –het. Együttműködhetnek, együttműködnek.  
 
ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca támogatja.  
  
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot támogatja-e? (Szavazás.) 15 igennel a bizottság 

támogatja. 
A következő a 172-es, ez a 88. § (3) bekezdés e) pontja módosul, itt jön az, hogy 

alábbi új f) pont, és itt ha jól értelmezzük, akkor némi kohereciamódosításra szükség lesz.  
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ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca támogatja.  
  
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot támogatja-e? (Szavazás.) Egyhangú igennel a 

bizottság támogatja. 
A 47. § (2) bekezdés. Ezt már korábban megkapták, ne keressék. Ezt a 173-as számot 

viselő bizottsági módosító javaslatot ne támogassuk.  
 
ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatja a tárca. 
  
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot támogatja-e? (Szavazás.) 1 tartózkodással nem 

támogatja a bizottság. 
A 174-es módosító lesz a következő, ez a 89. § d) ponttal egészül ki. Megyei 

fejlesztési és képzési bizottság működésének és tagjai delegálásának a szabályait kell majd 
meghatározni. Tárca?  

 
ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca támogatja.  
  
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot támogatja-e? (Szavazás.) 15 igennel a bizottság 

támogatja. 
A 30. § (5) bekezdése. Itt az a menet, hogy ezt módosítjuk. Ezt így nem fogadjuk el, 

de benyújtunk egy másikat helyette. Tehát az Oktatási bizottság javaslata szerint ez úgy 
módosul, ahogy azt a korábbiakban megbeszéltük. Kérdezem a tárcát. Én magam nem 
javaslom ilyen formában elfogadni. (Derültség.) Szerintem az úgy lehetséges, hogy ha azt 
javaslom a bizottságnak, hogy azonos tartalommal az ismert szövegkörnyezetben legfeljebb 
30 százalékos mértékben csökkentve le kell vonni a bekezdés szerint betöltött alkalmazotti 
létszámot, hogy Foglalkoztatási bizottsági módosítóként támogatja-e a tárca ezt a javaslatot.  

 
ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca támogatja.  
  
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot támogatja-e? (Szavazás.) 12 igennel és 3 

tartózkodással a bizottság támogatja. 
Akkor ilyen értelemben javaslom a bizottságnak, hogy az Oktatási bizottság 

idevonatkozó javaslatát ne támogassa.  
 
ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
  
ELNÖK: Kérdezem, hogy az Oktatási bizottság javaslatát ki támogatja? (Nincs 

jelentkező.) 12 nemmel és 3 tartózkodással a bizottság nem támogatja. Köszönöm szépen.  
A 39. § (2) bekezdés, az a javaslatom, hogy a Foglalkoztatási bizottság az Oktatási 

bizottság idevonatkozó módosítóját azzal a kiegészítéssel támogassa, az utolsó mondatot 
mondom, a szabályozás tartalmáról a tanulót a tanulószerződés megkötésekor írásban 
tájékoztatni kell. Jó, a tárcát kérdezem. 

 
ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca támogatja.  
  
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot támogatja-e? (Szavazás.) Egyhangú igennel a 

bizottság támogatja. 
Akkor most megkérdezem az eredeti Oktatási bizottsági módosító javaslatot, ami az 

írásbeliséget nem tartalmazza. 
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ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
  
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot támogatja-e? (Szavazás.) 15 nemmel a bizottság nem 

támogatja. 
Még van a 92. § (23) bekezdése.  
 
ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca támogatja.  
  
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot támogatja-e? (Szavazás.) 12 igen, 1 nem, 2 

tartózkodással a bizottság támogatja. Köszönöm szépen.  
Kérdezem a bizottságot meg a tárcát is, hogyha minden igaz, mindent 

végigtárgyaltunk-e.  
Az egyebek napirendi pontunk már megvolt, a mai bizottsági ülést bezárom.  
Köszönöm szépen a munkájukat és a türelmüket. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 16 perc) 
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