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módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6570. szám)  
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(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 
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(Általános vita) 
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határozati javaslat (H/6501. szám)  
(Mesterházy Attila, Kiss Péter, Tóbiás József, Gúr Nándor, dr. Józsa István, Lukács Zoltán, 
dr. Harangozó Tamás, Simon Gábor, Juhász Ferenc, dr. Hiller István, dr. Lamperth 
Mónika, Tóth Csaba, dr. Nemény András, dr. Szekeres Imre, Varga Zoltán, dr. Garai 
István Levente, Káli Sándor, Kovács László és Pál Béla (MSZP) képviselők önálló 
indítványa) 

  
6. Egyebek 
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Kara Ákos (Fidesz) alelnök 
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Nagy István (Fidesz) Kovács Ernőnek (Fidesz)  
Kiss Péter (MSZP) megérkezéséig Gúr Nándornak (MSZP) 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Pálinkás József, az MTA elnöke 
Kis Norbert helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 
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- 5 - 

(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 35 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép napot 
kívánok mindenkinek. Képviselőtársaim! Tisztelt Meghívottak! Engedjék meg, hogy a 
köszöntést követően Kara Ákos alelnök úrral való egyeztetést visszaigazoljam önöknek, és azt 
kérjem önöktől, mindenkitől, a meghívottaktól is, hogy a napirendi pontok tárgyalásánál 
lényegre törőek legyünk, egyszerűen azért, mert a mai bizottsági ülés keretei között hat 
napirendi pont tárgyalását kell megtennünk. Tehát nagyjából egy olyan másfél órára 
tervezzük alelnök úrral a mai bizottsági ülést, mert utána még egyéb más elfoglaltságok is 
vannak.  

A határozatképességünk megállapítására kerítek sort legelőször is. A helyettesítéseket 
diktálom: jómagam Kiss Pétert helyettesítem, Kara Ákos alelnök úr Varga József alelnök urat, 
Kovács Ernő Nagy Istvánt helyettesíti. Mást nem látok. 18 kezünk van a bizottsági ülésen.  

A napirendi pontok elfogadására kerítek sort. Az elektronikus formában meghívott 
meghívó alapján hat napirendi pont tárgyalására kerítünk most sort. Kérdezem, hogy ki az, aki 
egyetért a napirendi javaslattal azzal a kiegészítéssel, hogy az első és a második pontot 
cseréljük meg. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. Eszerint haladunk.  

Nagyjából másfél óra időtartam alatt a mai bizottsági ülésünket be tudjuk fejezni, 
ehhez próbáljuk magunkat tartani. Természetesen azonos időtartam illeti meg a 
hozzászólókat, úgy, ahogy ezt a szokásjog hozza magával.  

A Magyar Tudományos Akadémia munkájáról és a magyar tudomány 
helyzetéről 2009-2010 címmel benyújtott J/6456-os számú beszámoló általános vitára 
való alkalmassága 

Az első napirendi pontunk a Magyar Tudományos Akadémia munkájáról és a magyar 
tudomány helyzetéről 2009-2010 címmel benyújtott J/6456-os számú beszámoló általános 
vitájáról szól. A Magyar Tudományos Akadémia részéről Pálinkás József elnök urat 
tisztelettel köszöntöm, és ha jól tudom, Kotán Attila igazgató úr, valamint a kutatóintézeti 
főosztályról Szarka László főosztályvezető úr is jelen van. Az elnöki titkárságról Kindert Judit 
titkárságvezetőt üdvözölhetjük. A Nemzeti Erőforrás Minisztériumot pedig dr. Kardon Béla 
fog érkezni, ő az Oktatási Államtitkárság tudománypolitikai főosztályvezetőjeként lesz jelen. 

Javaslom, hogy a vitában a jobb időfelhasználás érdekében az álláspontok és a 
kérdések kifejtésére egy körben kerüljön sor. Előterjesztőként elnök úrnak adom meg a szót. 
Parancsoljon, elnök úr!  

Pálinkás József előterjesztése 

PÁLINKÁS JÓZSEF, az MTA elnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! A Magyar Tudományos Akadémia törvényi kötelezettségének megfelelően 
benyújtotta a magyar tudomány helyzetéről és az akadémia munkájáról szóló beszámolót. 
Mindenekelőtt szeretném jelezni, hogy a beszámoló 2009-2010-ről szól, a beszámoló egyrészt 
elhelyezi a magyar tudományt a globális térben, tehát ad egy áttekintést arról, hogy a magyar 
tudomány hol helyezkedik el a világ tudományát tekintve, Európát tekintve. Ezután a jelentés 
elemzi a magyarországi helyzet főbb sajátságait, nyilvánvalóan a finanszírozás, a hatékonyság 
és az eredményesség oldaláról. A beszámoló egy integrált szempontrendszerrel készült, 
természetesen kitér a magyar tudománynak az európai térben elfoglalt helyére, ezen belül azt 
gondolom, hogy hasznos adatokat szolgáltat arra, hogy a képviselő hölgyek és urak a számok, 
adatok tükrében is láthassák azt, hogy a magyar tudomány hol áll és hogyan teljesít. A 
beszámoló minden részletéről természetesen nem kívánok beszélni. Azt emelem ki leginkább 
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a beszámolóból, hogy ebben a beszámolóban is javaslatként sürgetjük azt, hogy 
Magyarországon a felfedező kutatás, a fejlesztés és az innovációnak a finanszírozása és az 
értékelése legyen világos, és legyen világos az, hogy kitől mit követelünk meg. A felfedező 
kutatásoktól olyan eredményeket, amelyeket a világon számon tartanak, vagy a világban 
idéznek, a fejlesztésektől olyan eredményeket, amelyek az innovációban hasznosulhatnak, az 
innovációtól pedig közvetlenül vagy az iparban vagy a szolgáltatásokban, összefoglalóan a 
gazdaságban megjelenő, és ott hasznot hozó eredményeket. 

A beszámolási időszak, tudjuk, egy válságidőszak. A tudományra mint olyan sok 
másra sok forrás ebben az időben nem jutott. A beszámolási időszakban kormányváltás 
történt, amely természetesen magával hozta azt, hogy a finanszírozási rendszerben és a 
kormányzati struktúrában is változások következtek be.  

A 2009-2010-es időszak a Magyar Tudományos Akadémián egy nagy átalakításnak az 
előkészítése volt, ez 2011-ben bekövetkezett, 2012. január 1-jével – a híradásokból bizonyára 
értesültek róla – a Magyar Tudományos Akadémia korábban 40 kutatóintézetéből és 
kutatóközpontjából 15 kutatóközpont és kutatóintézet jött létre. Ennek az előkészítése 2009-
2010-ben megtörtént, 2009-ben a törvény módosításával, 2010-ben az előkészületek történtek 
meg. Ha ebből az időszakból ki kell emelnem egy dolgot, akkor az mindenképpen az a 
program, amelyet Lendület program címen indítottunk el, és a legkiválóbb magyar kutatók, 
különösen a fiatalabb generáció külföldről történő haza hívása, illetve itthon tartása, mert 
természetesen az nem lenne helyes, hogyha valaki azért, mert éppen éppen külföldön van, 
akkor hatalmas előnyt élvezne magából, abból a tényből, hogy éppen külföldön van. 
Ugyanakkor minden tudományos rendszerben a kutatói kiválóság és a legkiválóbbaknak a 
helyzetbe hozása az, ami egy tudománypolitikát kell hogy vezéreljen. Ezeknek a kiemelkedő 
műhelyeknek a finanszírozását és mind a magyar forrásoknak, mind az európai forrásoknak a 
kiválósági jegyekre történő koncentrálását javasoljuk, és emeljük ki ebben a beszámolóban is.  

Csak egyetlen adatot hadd emeljek ki. Magyarországon, ha megnézzük azt, hogy a 
tudományos eredmények mely intézményekben jönnek létre, akkor ez a Magyar Tudományos 
Akadémia kiemelten és ezen kívül hat felsőoktatási intézmény. A Magyar Tudományos 
Akadémiának ezzel a hat felsőoktatási intézménnyel van a legszorosabb kapcsolata. Ezen 
szoros kapcsolatnak két nagy területe, az egyetemeken működő kutatócsoportok, amelyeket 
2011-ben megújítottunk, és a 2009-ben elindított Lendület program, amely nemzetközi 
visszhangot is kiváltott.  

A magyar tudomány teljesítménye, elhelyezve az európai országok között, 
elfogadhatónak, jónak mondható. Erre is találnak adatokat ebben a kiadványban. Az az adat, 
ami talán jól mutatja azt, hogy Magyarország és a kiváló kutatói iskolák, a kiváló tudományos 
műhelyek még jól teljesítenek, mutatja azt, hogy Magyarország az Európai Kutatási Tanács 
ösztöndíjaiban a később csatlakozott országok közül a legjobban szerepelt, és kutatóink nagy 
része az elnyert kutatási támogatást itthon, Magyarországon használja föl. 

A jelentés, azt gondolom, hogy a magyar tudományos teljesítményeket kellő 
mélységgel bemutatja, a képviselő hölgyek és urak kérdésére szívesen válaszolok, hogyha a 
jelentésben valamely részlet érdekli a tisztelt bizottságot. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Közben jelzem, hogy a Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium részéről is megérkezett Kis Norbert helyettes államtitkár úr. Tisztelettel 
köszöntöm, és kérdezem, hogy a kormány részéről kíván-e kiegészítést tenni az 
előterjesztéshez. Igen, akkor arra kérem, hogy lehetőség szerint röviden, tömören tegye meg 
mindezt.  
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Kis Norbert helyettes államtitkár kiegészítése 

KIS NORBERT helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nagyon 
szépen köszönöm, elnök úr. Röviden annyit szeretnék elmondani, hogy ez a jelentés kis 
meggyőzés a tekintetben, hogy a Magyar Tudományos Akadémia tevékenysége, céljai, 
eredményei erősítik és egybevágnak a kormány tudománypolitikai, felsőoktatás-politikai 
célkitűzéseivel, eredményeivel. Ezek együttesen szolgálják a gazdaság versenyképességének, 
mindenekelőtt nemzetközi versenyképességének erősítését, a Magyar Tudományos Akadémia 
és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium mint a kormányzati tudománypolitikáért felelős 
szaktárca együttműködése, azt hiszem, hogy példamutató, és ez a jelentés is újfent 
meggyőzött minket arról, hogy a célok és az eredmények koherensek, konvergálnak 
egymással. Ennek megfelelően a kormány üdvözölte, és támogatja ennek a jelentésnek az 
elfogadását. Köszönöm szépen.  

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim, általános vita, kérdések, észrevételek 
mint ahogy megfogalmaztuk egy körben. Parancsoljatok!  

 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): 2010-ben megfogalmaztunk három olyan területet, 

ahol nagyon fontosnak látnánk az előrelépést. Az egyik az átláthatóság volt. Örömmel látjuk, 
hogy sikerült előrelépni ezen a területen, de az utánpótlás, illetve a társadalmi és a 
tudományos szereplők közti kapcsolat megerősítésében úgy látjuk, hogy nem sikerült 
kellőképpen nagyot előre lépni, és kérdezném, hogy ennek vajon mi az oka.  

A másik pedig, hogy komoly aggodalmunkat szeretnénk kifejezni a 
kutatóegyetemekkel kapcsolatban, méghozzá, hogy olyan intézkedések születtek a kormány 
oldaláról mind a megszorítások, mind a forráskivonások tekintetében, amik veszélyeztetik 
ezeknek az egyetemeknek a helyzetét, holott világszerte és különösen Európában kiemelt 
tendencia az, hogy egyre nagyobb súlyt helyeznek a kutatóegyetemekre, és ezzel kapcsolatban 
akkor milyen előrelépést szándékozik a kormány a következő időszakban tenni.  

A másik pedig, hogy egy önellentmondást is észrevettünk, méghozzá, hogy a spórolás 
miatt úgymond racionalizálja a kormány az oktatási rendszert, miközben a beszámoló 
kifejezetten azt javasolja, hogy a tudás alapú innovációra, a tudomány társadalmasítására 
nagyobb ráfordításokat kellene tenni, és ezt a helyzetet, ezt az ellentmondást hogy kívánja a 
kormány feloldani. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kara Ákos alelnök úr! 
 
KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Államtitkár Úr! Kettő véleményt szeretnék mondani. Egyrészt szeretném a bizottsági 
véleményhez a Fidesz-KDNP részéről rögzíteni, hogy természetesen támogatjuk, hiszen egy 
nagyon átgondolt anyagot kaptunk kézhez. Mi természetesen az általános vitára való 
alkalmasságot támogatjuk. Másfelől, ha megengedik, akkor győri országgyűlési képviselőként 
szeretnék néhány rövid gondolatot elmondani. Nagy tisztelettel és örömmel üdvözöltem elnök 
úrnak a bevezetőjében, hogy külön kitért arra, ami a fejlesztés, innováció, értékelés 
megjelenése a tudománypolitikában, illetve a döntéshozók és a tudománypolitika, illetve a 
tudománypolitika eredményeiben részt vállalók között szerintem ez egy roppant fontos 
feladat, és győri országgyűlési képviselőként szeretném megerősíteni, hogy valóban az ipart 
támogató, versenyképességet támogató alkalmazott kutatások jelentősége szerintem 
mindenképp meg kell hogy nőjön az elkövetkezőkben, és jó példaként tudom mondani, hogy 
a Győri Széchenyi István Egyetemen az elmúlt esztendőben nagyon sok energiát fordítottak, 
fordítottunk arra, hogy ezeknek a megfelelő előkészületeket, illetve konkrétan akár már 
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kutatásokkal kapcsolatos lépéseket meg tudjuk tenni. Természetesen nem szeretnék az előttem 
szóló képviselő asszony mondataira reagálni, hiszen nem kormánypártnak, hanem a 
kormánynak címezte, és azt gondolom, hogy majd az általános vita során egyébként is tudunk 
majd róla beszélni, csak szeretnék rá utalni, hogy egyébként szűkebb forrás mellett is lehet 
eredményeket elérni, és szűkebb forrás mellett is lehet hatékony struktúrát működtetni és lehet 
megfelelő kutatási eredményeket elérni.  

Harmadsorban pedig szeretném azt kiemelni, ezt tartalmazza az anyag is, hogy 
szerintem roppant fontos a versenyképesség és Magyarország jövője szempontjából, hogy a 
regionális kutatások, a regionális kutatóközpontok továbbra is aktívan tudjanak szerepet 
vállalni, hogy kapocsként működjenek az akadémia, az egyetemek, illetve a gazdasági 
szereplők, illetve egyéb, más helyi döntéshozók között, roppant fontos. Nekem az a 
tapasztalatom, többször vettem részt a munkájukban akár vendégként vagy más 
minőségemben is, és azt gondolom, hogy a regionális kutatóközpontok roppant fontos 
feladatot látnak el. Úgyhogy az ő munkájukat is mindenképpen szeretnénk a jövőben is ilyen 
értelemben megbecsült helyen, kiemelt módon támogatni. Köszönöm szépen a lehetőséget, 
elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Más jelentkezési szándékot nem látok. Elnök 

úr, visszaadom a szót, parancsoljon! 
 
PÁLINKÁS JÓZSEF, az MTA elnöke: Köszönöm szépen a hozzászólásokat is. Szél 

Bernadett képviselő asszony, örülök, hogy úgy látja, hogy az átláthatóság növekedett. Az 
utánpótlás kérdésében azt gondolom, hogy az akadémián mindent megtettünk, ami lehetséges, 
vagy mondjuk úgy, hogy a fizikus kibújik belőlem, amikor azt gondolom, hogy elmentünk 
egészen addig a határig, ami után már nem sok lépést tudunk tenni. De az a program, amit 
2009-ben akadémiai forrásból elindítottunk, tehát még nem kaptunk hozzá kormányzati 
támogatást, az kifejezetten arra irányul, és ezt sokszor sok helyen elmondtam, és itt szeretném 
elmondani, a magyar tudomány jövője azon múlik, hogy nagyjából 30 és 45 között 
lehetőséget kapnak-e a legtehetségesebb emberek arra, hogy önállóan saját kutatási 
programokat indíthassanak. Ehhez hoztuk létre ezt a programot. 2009-ben, 2010-ben ehhez a 
programhoz az akadémia forrásait használtuk fel, valóban nem növekedtek akkor a források, 
igaz, nem is csökkentek.  

A 2011-es költségvetésben már 600 millió forinttal többletet kaptunk erre, és 
kiterjesztettük ezt a programot az egyetemekre is, tehát a Magyar Tudományos Akadémia 
kutatóintézetei, amik egyébként, mert a kutatóegyetemekről is szót ejtett a képviselő asszony, 
igazából véve megfelelnek Magyarország legnagyobb kutatóegyetemének. Ha 
összehasonlítjuk a számokat, publikációk, hány PhD-hallgató dolgozik és tanul ebben az 
értelemben kutatóintézetben, hány órát tartanak a kutatóintézetek munkatársai azokon az 
egyetemeken nyilván, amelyek az adott kutatóintézethez közel vannak. Nyilvánvalón 
Magyarország legnagyobb kutatóegyeteméről van szó. Nos, kiterjesztettük ezt a programot az 
egyetemekre is. 2012-ben erre 1,2 milliárd forint forrás áll rendelkezésre, a pályázatokat már 
decemberben a költségvetés elfogadásakor kiírtuk, beérkeztek a pályázatok, ebből 30 
kutatócsoportot fogunk tudni indítani, 133, azt kell mondjam, többségében kiemelkedő, 
nyilván nem mindegyik kiemelkedő, de többségében kiemelkedő pályázat érkezett. Az 
utánpótlás, a természettudományi területeknek egy részén valóban gondot jelent, és abban 
egyetértek a képviselő asszonnyal, hogy mindent meg kell tennünk azért, hogy a kutatók, a 
legkiválóbb magyar kutatók maguk előtt biztos, kiszámítható pályát lássanak 
Magyarországon.  

Még egy nagyon fontos jelző itt a biztos és kiszámíthatóhoz, azok ugyanis, amikor 
egy- vagy kétéves ösztöndíjakkal idehozunk kutatókat, az jó a kutató pálya első néhány 
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évében, de a kutatói pályán 35 éves kortól kezdve ugyanúgy, ahogy ez sok országban, például 
az Egyesült Államokban van, kell hogy legyen egy kiszámítható pálya, ami azt mondja, 
hogyha becsületesen elvégzi a munkáját, akkor a kutatási feltételei biztosítva vannak.  

A társadalmi kapcsolatok téren hadd jegyezzem meg azt, hogy a Magyar Tudományos 
Akadémia a magyar tudomány ünnepével, ami igazából egy hónapos rendezvénnyé 
szélesedett ki, nagyot lépett abban a tekintetben, hogy a társadalmi kapcsolataink erősebbek 
legyenek. A World Science Forum 2009-es és 2011-es megszervezésével, illetve most 
Brazíliával közösen szervezzük 2013-ban, azt gondolom, hogy európai színtéren is jelentősen 
és jelentős erővel megjelenik a Magyar Tudományos Akadémia két olyan szervezetben is, a 
Science Europe, amely az európai kutatást végző és kutatást finanszírozó szervezeteket 
foglalja össze, illetve az európai akadémiák tanácsadó testületében az akadémia aktívan részt 
vesz, sőt a vezetésében is szerepet vállal.  

A kutatóegyetemek kérdését, ha megengedi, erre is három mondatban reagálok, ezt 
ugyan a kormányhoz címezte, a Magyar Tudományos Akadémia mint mondtam, a 
legnagyobb kutatóegyetemnek tekinthető, és az elemzést, ha megnézi és megnézzük azokat az 
adatokat, amelyek például az akadémiai kutatócsoportoknak, illetve a Lendület program 
nyerteseinek úgymond az eloszlását mutatják, akkor világosan látszik, hogy Magyarországon 
nagyjából hat egyetemre koncentrálódnak azok a tudományos iskolák, amelyek a nemzetközi 
mércét használva kutatóegyetemnek tekinthetők. Ezekre kell építeni. Nem elhanyagolva 
azokat a fejlesztéseket, amelyek pedig, ahogy azt alelnök úr jelezte, azokban az 
intézményekben történnek, ahol konkrét gazdasági hasznot hozó fejlesztések történnek.  

Természetesen a ráfordítások növelésével az akadémia elnökeként csak egyetérthetek, 
ugyanakkor meg kell jegyeznem azt, és a mögöttünk lévő évek munkája, azt gondolom, 
hitelessé teszi azt a kijelentésemet, hogy azért is mindent meg kell tennünk, hogy a 
ráfordítások a lehető leghatékonyabban kerüljenek felhasználásra.  

Kara Ákos alelnök úrnak köszönöm a támogatást. 
Az innovációk kiemelését és az értékelését helyesnek tartom kiemelni. Világosan meg 

kell különböztetni, hogy mit várunk el a felfedező kutatásoktól, hogy kiváló eredményeket 
produkáljanak és biztosítsák a fejlesztésnek és az innovációnak a személyi utánpótlását. Ha 
egy országban nincsenek kiemelkedő felfedező kutatások, abban az országban az innováció és 
a fejlesztés is csak másodrendű lehet. Köszönöm szépen. Ennyit szerettem volna elmondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem a kormány részéről kiegészítést 

kíván-e tenni helyettes államtitkár úr. Igen, parancsoljon!  
 
KIS NORBERT helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Az elmúlt három évben azok az egyetemek, amelyek megkapták a 
kutatóegyetemi címet, nagy részben uniós támogatásból, részben költségvetési támogatásból 
nagyon jelentős fejlődést, előrelépést értek el a tudományos teljesítményükben. Ezt 
nemrégiben az akadémia elnökével volt alkalmunk az öt egyetemmel együtt áttekinteni ezeket 
az eredményeket. Ez folytatódik, hiszen az uniós támogatási forrásokból 6,5 milliárd forintos 
program indul nemzeti kiválósági program néven, amelynek az elsődleges célja, hogy a 
tudományos utánpótlást biztosítsa a felsőoktatás és a tudomány számára, de ugyanígy 
említhetnék olyan, szintén milliárdos nagyságrendű uniós támogatási programokat, amelyek a 
tudományos eredmények népszerűsítését, valamint az alkalmazott K+F együttműködések 
fejlesztését vannak hivatva szolgálni. Tehát az uniós támogatásokból én azt gondolom, hogy a 
szakterület megfelelő hangsúllyal támogatja az egyetemek ez irányú tevékenységét, és annak 
a korlátozott számú egyetemnek a tudományos versenyképesség-fejlődését, amelyekről elnök 
úr is beszélt. 
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Ami a költségvetési ráfordításokat illeti, itt valóban a helyes irány az, hogy jobban 
gazdálkodunk a költségvetési újraelosztással, a K+F-re alkalmazott alapkutatásokra fordítható 
forrásokkal. Tehát folyamatban van ennek megfelelően a felsőoktatás finanszírozásának az 
újragondolása és az átalakítása pontosan azért, hogy ezek a célok, nem utolsó sorban a 
kutatóegyetemek kiemelt támogatása rendszeres, jól tervezhető forrásként jelenjenek meg az 
egyetemek életében, és átalakítsuk azt a száz százalékban inputokra épülő mennyiségi 
szemléletű felsőoktatás-finanszírozású rendszert, amellyel kapcsolatban valóban régóta jogos 
és alapos az a kritika, amely számon kéri a K+F-re és a tudományos teljesítményre 
koncentráló ráfordításoknak a növelését. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Összegzésként nem kell hogy 

bármit is mondjak. Egyetlen egy sajnálatos mondatot szeretnék mondani: én személy szerint 
nagyon sajnálom, hogy mondjuk a kutatóegyetemek körében egy olyan egyetem mint a 
miskolci, amelynek térségfelzárkóztató szerepe is van, nincs jelen, és azokból a forrásokból, 
támogatásokból, amelyekről most is szó esik, kiesik. Ez szerintem nem jó, de mivel részét 
képezi csak a történetnek, ezért mélyebb elemzésbe nem kívánok belebocsátkozni, csak 
jelezni szerettem volna, és elnök úrnak a figyelmét felhívni arra, hogy a Miskolci Egyetem 
ilyen szempontból nemcsak és egy egyetem, hanem attól több. Elnök úr, úgy látom, egy rövid 
reflexiót kíván tenni, parancsoljon! 

 
PÁLINKÁS JÓZSEF, az MTA elnöke: Igen, szívesen tennék egy hárommondatos 

reflexiót, ha megengedi elnök úr.  
A kutatóegyetem kifejezést azért kellett bevezetni, mert az egyetemi világban nagyon 

nagy mértékben megnőtt a hallgatók száma. A kutatóegyetem tehát nem azt jelenti, hogy a 
többi egyetem értéktelen. Ez azt jelenti, hogy ezeken az egyetemeken világszínvonalú 
felfedező kutatások folynak. A Miskolci Egyetem, a győri Széchenyi István Egyetem, és 
felsorolhatnám még a többi egyetemet is, ezek az egyetemek a fejlesztés, az innováció terén 
végeznek olyan munkát, amely kiemelendő. És nem lenne jó, hogyha a kutatóegyetem 
kifejezést valahogy úgy értenénk, hogy vannak értékes egyetemek, ezek a kutatóegyetemek és 
vannak értéktelen egyetemek, amelyek nem kutatóegyetemek. Nem igazán jó a kifejezés, 
sokszor próbáltam a kutatásintenzív egyetem kifejezést használni, de hát a köznyelv ezt nem 
veszi át. Itt a bizottsági ülésen azért rögzítsük, hogy a kutatóegyetem pusztán azt jelenti, hogy 
olyan tudományos iskolák vannak ott, amelyek nemzetközi szinten kiemelkednek. Attól, hogy 
egy egyetem nem kutatóegyetem, attól még fejlesztendő és nagyon értékes munkát végez. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Alá tudnám támasztani, hogy miért lehetne 
kutatóegyetem a Miskolci Egyetem. Köszönöm szépen a kiegészítő megjegyzéseit. 
Szavazásra kerítenénk sort. Ki az, aki a tárgyalt napirendi pontot általános vitára alkalmasnak 
tartja. (Szavazás.) 2 tartózkodás, 16 igen mellett általános vitára alkalmasnak tartjuk az 
előterjesztést. Azt javaslom, hogy a többségi véleményt Kara Ákos tegye meg. Nekünk 
megvan a bizodalmunk a hozzászólás alapján. Azt kérem, hogy fogadjuk el alelnök urat, hogy 
elmondja a véleményt. Köszönöm szépen. Abban hiszek, hogy korrekt álláspontot fog 
rögzíteni. Köszönöm szépen, elnök úr önnek és a munkatársainak is, hogy itt voltak a 
bizottsági ülésen.  

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6570. szám) (Általános vita) 

Áttérünk a következő napirendi pontunkra. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
részéről dr. Kardon Bélát köszöntöm, az oktatási államtitkárság tudománypolitikai 
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főosztályvezetőjét. Javaslom, hogy az álláspontok, kérdések együtt hangozzanak el. Megadom 
a szót az előterjesztőnek.  

 
DR. KARDON BÉLA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nagyon röviden, két 

mondatban összefoglalnám, hogy miért van szükség a törvény módosítására. Az egyik egy 
technikai dolog, 1997 óta megváltoztak a hivatalok nevei. Fontosnak tartottuk, hogy a 
minisztériumok funkciója legyen rögzítve a törvényben, ne pedig a neve. Tehát nem 
mezőgazdasági vagy vidékfejlesztési, hanem a környezetvédelemért, mezőgazdaságért, stb. 
Ez az egyik.  

A másik, ennél az OTKA számára lényegesebb dolog, hogy bázisévnek tekintve az 
adott évet, az éven túli kötelezettségvállalásokban nagyobb szabadságot tudjunk adni az 
OTKA-nak. Eddig éven túl 75-50, illetve 25 százalékban lehetett kötelezettséget vállalni egy-
kettő és három évre előre, ez a jövőben 90-70-40 és 20 százalék volna. Erre azért van szükség, 
mert az OTKA-pályázatok jellemző módon négyévesek, és miután a pályázatok elfogadására 
nem az év első naptári napján kerül sor, és a pályázatok nem a második napon indulnak, 
hanem évközben engedélyezik őket, ezért szükség van arra, hogy jelentősebb mértékben 
lehessen előre tervezni. Ez a két érdemi változtatás van a törvényben. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Van-e észrevétel, vélemény, kérdés? 

Szél Bernadett! 
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Alapvetően érthető és részemről támogatható is az 

előrelépés, de gyakorlatilag két olyan terület van, amire felhívnám a figyelmet, hogy 
problémás lehet. Az egyik az, hogy a rangsorok nem lennének nyilvánosak, ha jól látom, a 
törvényben, ez problémát jelent alapvetően, a másik pedig az, hogy a külföldi szakértők 
bevonására vonatkozó rész. Ez felveti annak a veszélyét, nagyon szórnak, szórni fognak az 
értékelések, és semmilyen visszajelzése nem lesz az aspiránsnak arra vonatkozóan, hogy mit 
gondol a külföldi szakértő véleményéről, akkor elképzelhető, hogy különböző nemzeti 
sajátosságok szerint az, hogy a szakértő honnan származik, torzítani fogja az eredményeket. 
Tehát meg kéne vizsgálni ezt a két területet a törvényben és adott esetben módosítani, mert 
nem biztos, hogy előrelépést fog jelenteni a jelentkezők számára.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más észrevétel, kérdés? (Nincs jelentkező.) Kérdezem 

főosztályvezető urat, reflektálni kíván-e.  
 
DR. KARDON BÉLA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nagyon röviden szeretnék 

csak reflektálni, a külföldi szakértők bevonása igazából ott releváns, ahol egyébként részt 
vehet, tehát a műszaki és természettudományos területek nagyon nemzetköziek, tehát nyilván 
vannak olyan kutatások, például nyelvészeti területen, ahol relatíve nehéz külföldi szakértőt 
bevonni, adott esetben talán csak határon túli magyart lehet. Nyilván itt az OTKA-nak van 
egy kialakult gyakorlata arra, hogy hogyan lehet külföldi szakértőket bevonni például az 
Európai Uniónak a hatalmas szakértői múltjából, hogy ez lehetőleg fair legyen. A 
sorrendekkel kapcsolatban azt mondom, hogy ezt igazából a bizottság szintjén eddig mindig 
viszonylag normálisan lehetett kezelni. Köszönöm.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kérdést nem látok, szavazunk. Kik azok, akik 
általános vitára alkalmasnak tartják a törvénytervezetet. (Szavazás.) Ez, úgy látom, 18 kéz. Ez 
azt jelenti, hogy egyhangú. Akkor egy vélemény elhangzására kerül sor a Parlament falai 
között. Spaller Endre vállalkozik rá, és természetesen mint ahogy Kara alelnök úr, korrekt 
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álláspontot fog rögzíteni, amellyel a kisebbség is egyet fog érteni, amely most itt nem fejezte 
ki a törvényjavaslattal kapcsolatos ellenérzetét. Köszönöm szépen.  

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényjavaslat (T/6044. szám) 
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

A harmadik napirendi pontunkra térünk át. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
részéről dr. Völner Pál államtitkár van jelen. Munkatársa, hogyha minden igaz, dr. 
Kerékgyártó János főosztályvezető úr és Kovács Mónika osztályvezető asszony. Mindenki 
előtt ott van a T/6044-es számú 2012. április 5-i kiegészítő ajánlástervezet. Ez alapján 
haladunk.  

A 14/1-es szám alatt Bánki Erik képviselő módosítója, ami összefügg nagyon sok más 
egyéb pontokkal.  

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány ezt nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 18 tartózkodás.  
A következő a 35/1-es, szintén összefügg a 42/2-es és a többi jelzett ponttal.  
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány ezt támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 12 igen, 6 tartózkodás.  
A 168/2-es a következő, Ékes József képviselőtársunk módosítója. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány ezt támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 12 igen, 1 nem, 5 

tartózkodás. Köszönöm az együttműködésüket, viszontlátásra, jó munkát kívánok!  

A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6590. szám) (Általános vita) 

Áttérünk a 4. napirendi pontunkra. Általános vitára való alkalmasságra kerül sor. A 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részéről Zöld-Nagy Viktória helyettes államtitkár 
asszony az, aki jelen van. Kérdezem az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.  

Zöld-Nagy Viktória előterjesztése 

ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Köszönöm szépen. Kevésbé kiegészítés mint inkább a törvényjavaslat 
bemutatása, hiszen az államigazgatás tekintetében ez egy rendkívül nagy átalakítás, amelynek 
az első lépése lenne ennek a törvényjavaslatnak a megalkotása. A kormány kiemelt céljai 
közé tartozik a helyi és a területi államigazgatási-közigazgatási rendszer megújítása. 

A kormányváltást követően kezdődött a központi igazgatás átalakításával, majd 2011. 
január 1-jétől a területi államigazgatás tekintetében egy nagy integrációt valósítottunk meg, a 
fővárosi, megyei kormányhivatalok megkezdték a működésüket. A területi megyei szintű 
átalakítást követi sorrendben a helyi államigazgatási szint megújítása, a helyi államigazgatás 
tekintetében a magyar közigazgatásban az a sajátos jellemző rendszer alakult ki, hogy vannak 
egyes államigazgatási szerveknek helyi szervei, tehát külön helyi államigazgatási szervek, 
ilyen például egy munkaügyi központ városi kirendeltsége, körzeti földhivatalok, ugyanakkor 
a helyi szintű államigazgatási feladathatásköröknek a legnagyobb részét egy önkormányzati 
szerv, nevezetesen a jegyző, illetve a körzetközponti jegyző az, aki gyakorolja. A legnagyobb 
feladathatáskör tekintetében szervezetileg nem különül el az önkormányzati, illetve az állami 
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igazgatás. A járásokról szóló törvényjavaslat ezt a szervezeti elkülönítést szeretné 
megvalósítani az önkormányzati, illetve az államigazgatási feladathatásköröknek a 
szétválasztásával.  

Ezzel összefüggésben ez a törvényjavaslat azokat az alapvető rendelkezéseket 
tartalmazza, amelyeket törvényi szinten mintegy garanciaként kell a járások kialakításánál 
meghatározni. Ennek egyik része a szervezet kialakítása, a szervezet jogállása, a járási hivatal 
a fővárosi, megyei kormányhivatal szervezeti egységeként, kirendeltségeként fog működni. 
Szervezetében nagyon hasonló módon a jelenlegi fővárosi, megyei kormányhivatalokhoz, 
azaz magába integrálja a jegyzők által ellátott államigazgatási feladatok legnagyobb részét, 
valamint szervezetileg azokat a helyi szerveket, amelyek jelenleg is mint helyi szerv 
működnek már a kormányhivatalok szervezetében. Ezenkívül tartalmazza azokat az alapvető 
szabályokat, ahol államigazgatási feladathatáskört törvény telepít, ez közel száz törvényben 
lelhető fel. Ezeknek a járási hivatalhoz történő áttelepítéséről rendelkezik még ez a 
törvényjavaslat, és ahogy említettem, miután a járási szint egy államigazgatási szint, és itt 
alapvetően a kormánynak van szervezetalakítási jogköre, illetve alapvetően az államigazgatási 
feladathatásköröket kormányrendeletek telepítik, ezért a feladathatáskörök legnagyobb része 
kormányrendeletben, kormányrendeleti szinten fog megjelenni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár asszony. Kérdések, észrevételek egy 

körben, ha lehetőség van rá. Ki kér szót?  

Kérdések, hozzászólások 

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Mindenkit köszöntök. Az a 
problémánk, hogy igazából semmit nem mond, semmi konkrétumot ez a javaslat. Olyan tág 
kereteket szab, és ugye kormányrendeletben akarják majd a részleteket, hogy gyakorlatilag mi 
alkalmatlannak találjuk az általános vitára ezt az egészet. Itt csak arról van szó, hogy 
átkerülnek bizonyos feladatok majd az államhoz, és nyilván a köztisztviselők 
kormánytisztviselők lesznek, de hogy pontosan hogy s mint történik ez, semmit nem lehet 
tudni. A megyei feladatok átvételekor is hangzatosan megígérte a kormány, hogy nem lesznek 
elbocsátások, ehhez képest pont Pest megyében nagyon komoly – tulajdonképpen – politikai 
tisztogatást végeztek. Ezek után nyilván az nem elég garancia, hogy a kormány megígéri, 
hogy majd nem lesznek létszámleépítések és elbocsátások. Konkrétan itt a 7. § 
tulajdonképpen erről szól, hogy egy teljes bizonytalanságot okoz, és majd ott, akit ugyan már 
elbocsátanak, mert a feladatot átveszik, de az arányos átvétel, ez mi. Ez egy teljesen 
gumiszabály. Ilyen szempontból teljesen bizonytalannak tartjuk, illetve van benne egy olyan 
kitétel, hogy a kormánymegbízott kifogással élhet a felmentés esetén is, ami akár jó is lehet, 
mert lehet arra használni, hogy megtartsanak egy nem megfelelő végzettséggel, de jó 
munkamorállal, illetve gyakorlattal rendelkező embert, de arra is, hogy a megfelelő 
kliensépítést véghez vigyék. Sajnos a tapasztalatok alapján vagyunk kénytelenek megítélni, 
hogy inkább ez utóbbi várható, mintsem a megfelelő szakmai bázis kiépítése.  

Tehát összességében véve az elnagyoltsága és a nagy általánossága miatt mi ezt nem 
tartjuk általános vitára alkalmasnak.  

Még egy kérdés: ha az ingó és ingatlanvagyon átkerül állami tulajdonba, akkor például 
milyen lehetősége vagy jogköre lesz a lakosságnak beleszólni például az építésekbe, 
ingatlaneladásokba? Mégis csak ők élnek ott, és eddig úgy működött, hogy az 
önkormányzatba delegáltak képviselőket, akik az érdekeiket elvileg érvényesítették. Tehát 
ilyen módon bele tudtak szólni abba, hogy mi történik a környezetükben. Ez egy nagyon 
fontos probléma, hogy innentől kezdve csak úgy történik körülöttük minden, adják-veszik a 
most már állami földeket, ingatlanokat, és semmibe semmilyen beleszólásuk nem lesz. 
Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Spaller képviselőtársam! 
 
SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm a szót. Szerintem a legfontosabb ebben a 

törvényben, hogy egy erős állam kialakítása felé megyünk. Egy olyan állam, amelyik minden 
állampolgárának, éljen Budapesten vagy vidéken, ugyanazt a szolgáltatást nyújtja. Ehhez egy 
erős központilag szabályozott és központi fenntartású állami hatóság kell, aminek most egy 
újabb szintje, az emberekhez legközelebbi szintje a járás fog kiépülni.  

Elérhetőnek kell lenni az állami szolgáltatásoknak, ez talán az egyik legfontosabb, 
egyablakos ügyintézés kell, ez a következő nagyon fontos dolog, valamint fel kell számolni, 
ugye a helyi szintű jogalkotás és az azt végrehajtó hatósági szint azonosságát. Nem akartam 
erről beszélni, de Bertha Szilvia kérdezte, milyen beleszólásuk lesz a helyieknek. Ugye a 
KSZT-ket Budapesten például kerületi szabályozási tervnek hívják, ez továbbra is helyi 
rendeletalkotás, tehát továbbra is az önkormányzat fogja végezni. Amit a járások felé 
szerintem átcsoportosít majd, az pedig inkább a hatósági munka, és abból is inkább az első és 
inkább a másodfok az, ami a kormányhivatalokhoz fog kerülni. Azaz az az azonosság, hogy 
ugyanaz a kerületi önkormányzat elad egy telket, majd csinál rá egy szabályozási tervet, majd 
utána ellenőrzi annak végrehajtását, ez megszűnik. Hogy ez miért is volt problémás, arra hadd 
ne utaljak itt konkrétan.  

Közel kell lenni az ügyfelekhez, és ügyfélbarát közigazgatás kell. Ezeknek a 
szempontoknak ez a törvény maximálisan megfelel, éppen ezért mégis csak azt javaslom, 
fontolja meg a Jobbik is, és találja általános vitára alkalmasnak, ahogy mi a többségi álláspont 
szerint. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Többen vagyunk, akik másképp látják. Nemény András 

parancsolj!  
 
DR. NEMÉNY ANDRÁS (MSZP): Igen, köszönöm. Én vagyok az egyik. Hogyha 

még két évvel ezelőtt a választások után jön egy ilyen törvény, akkor lehet, hogy máshogy 
szóltam volna hozzá, de két év után valóban vannak már tapasztalataink, és itt az 
önkormányzati átalakítás terén is vannak tapasztalataink. A kormány képviselője azzal kezdte, 
hogy a területi államigazgatás átalakítását követően jutottunk most le ide. Bizonyos fokig 
ígéret hangzott el ott is, és ezek az ígéretek a gyakorlatban konkrétan nem teljesültek. Tehát 
azt hiszem, hogy mindenkinek a saját településén van olyan tapasztalata, ami azt mutatja, 
hogy ez túl gyorsan történt, kapkodva, nem jó módon, és veszélyezteti a korábban már 
meglévő értékeinket. Én éppen most idefele, ahogy jöttem Pestre, konzultáltam Vas 
megyében egy balatonakarattyai nyaralótól, amiről egyszer kérdést is tettem fel a 
parlamentben, ami átkerült az államhoz, a Vas megyei gyerekek üdültetését szolgálta, és azóta 
csak a gaz nő ott, és láthatóan nem is fog történni vele semmi sem, sőt legnagyobb 
valószínűség szerint értékesíteni fogják, és soha nem fognak ott már hátrányos helyzetű 
gyerekek nyaralni. És ez ellen nem tud tenni sem a helyi kötődésű miniszter, se a megyei 
közgyűlés elnöke, se a megyei jogú város polgármestere, mindenki próbálkozott, és úgy tűnik, 
hogy erősebb ez az állami akarat, hogy valami egészen más célt fog szolgálni a korábban 
tényleg közös akarattal nemes célt szolgáló ingatlan. Itt most megint arról beszélünk, hogy 
tulajdonátruházás lesz, ráadásul, amit Bertha Szilvia képviselőtársam mondott, nem a 
képviselőtestület, hanem a polgármester fogja aláírni a szerződést, tehát ezzel csökkenti a 
legitimációját szerintem. Úgyhogy értékek veszhetnek el most is.  

De talán ennél a rossz tapasztalatnál is fontosabb, és konkrétan erre a javaslatra 
értendő: azt hiszem, hogy egy ilyen átalakításnak akkor volna értelme, hogyha világosan meg 
tudjuk mondani, és látszik, hogy mitől lesz ez hatékonyabb, mitől lesz ez jobb és közelebb az 
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állampolgárokhoz. Az nem válasz, amit Spaller képviselőtársam mondott, hogy erős államra 
van szükség, és az erős állam majd gyámkodik, és elrendezi a dolgokat. Mi az 
önkormányzatokban hittünk eddig is, az önrendelkezésben és a helyi érdekérvényesítésben. 
Ez egy újabb csorbítása ezeknek az érdekeknek, és azt gondoljuk, hogy egy további rossz 
lépés ezen az úton, amit mi nem szeretnénk, és amit kártékonynak, sőt rossznak tartunk. 
Nemcsak, hogy nem hatékonynak. 

Van egy olyan kitétel is ebben a javaslatcsomagban, ami evidenciaként kezeli, hogy 
felszámolja az önkormányzatok társulási szabadságát a kormány, tehát hogy megszűnnek a 
korábbi társulások. Fel kell mondani ezeket a társulásokat, és mindezt teszi úgy, hogy 
nemcsak a hatósági ügyintézésre vonatkozik ez, hanem bármilyen más, korábbi feladatra 
létrehozott társulásra. Tehát semmiképpen nem szerencsés, felül kell vizsgálni ezeket a 
társulásokat, meg kell nézni, hogy milyen feladatokat láttak el eddig, és azokra nézve fenn 
kell tartani. Nem pedig automatikusan nullára leradírozni az összes eddig meglévő értéket. A 
legnagyobb félelmünk az, hogy értékek fognak elveszni, és hogy az ingatlanátadás megint 
más célt fog szolgálni, de semmiképpen nem az állampolgárok érdekének a védelmét. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még Bertha Szilviának megadom a szót. 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Én csak Spaller Endre 

képviselőtársamra reagálnék. A gond a szerintemmel van, ugyanis itt egy törvényjavaslatról 
vitázunk, és a „szerintem” nem fért bele, hiszen erről kell vitázni, és pont az a gondunk, hogy 
nincsenek benne konkrétumok, tehát nem tudnék olyan dologról dönteni, ami vagy úgy lesz 
vagy nem, mert a minisztérium képviselője elmondja, hogy ez majd vélhetőleg úgy lesz. Most 
nem a vélhetőről vitázunk, hanem erről a javaslatról, és ez a javaslat ilyen szempontból nem 
elfogadható. Az erős államhoz pedig, nyilván mi attól félünk, hogy ez megint elbocsátásokkal 
fog járni, mert ez tapasztalat, hogy minden átalakítás elbocsátásokkal jár a Fidesz-KDNP-
kormánynál. Erős államról nem lehet úgy beszélni, hiába hoznak törvényeket meg 
rendeleteket, és próbálnak mindenbe beleszólni, hogyha nincsen végrehajtó személyzet. 
Márpedig végrehajtó személyzet lassan már nincsen. Meg kell nézni, hogy milyen a már 
meghozott törvények végrehajtása. Elég siralmas, még ami esetleg jó lenne, azt sem jól 
hajtják végre. Ezen gondolkodjanak el, mielőtt vészes leépítésekbe kezdenek megint az IMF-
nek vagy akármilyen céloknak való megfelelés miatt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Inspiráló volt Bertha Szilvia hozzászólása. Kiss Péter! 
 
KISS PÉTER (MSZP): Egy megjegyzést szeretnék tenni, ami nemcsak ehhez az 

előterjesztéshez kapcsolódik, hanem minden olyanhoz, ahol is az az indoklás szerepel, mint 
ami most is elhangzott, hogy azért nem látunk több részletet, mert ez a jogalkotás különféle 
kormányzati szintjein fog majd ismertté válni. Én ezt nem látom elfogadhatónak a parlament 
szempontjából. Ez nem elfogadható, már csak azért sem, mert nyilvánvaló módon egy ilyen 
esetben az előterjesztés arról szól, hogy ad-e mandátumot a parlament, a saját mandátumából 
ad-e egy megfelelő szeletet, felhatalmazást a kormány számára, hogy majd utána egy nem 
ismert koncepció vagy megoldás érdekében azt tegye különféle szabályozási szinteken, amit 
helyesnek lát. Nem véletlen, hogy a jogalkotási törvényben korábban olyan nagy hangsúllyal 
szerepelt a hatástanulmány, a társadalmi érdekegyeztetés kérdése. A koncepció megismerését 
követő társadalmi párbeszédnek az ügye. Ezeket nyilván nem lehet számon kérni egy olyan 
javaslaton, amelyik nem tartalmazza a megoldást, magát. Nem lehet számon kérni sem a 
hatástanulmányt, sem a párbeszédet, sem a tételes érdekegyeztetést, hiszen a részletek, a 
megoldás maga nem ebben a javaslatban szerepel. Én el tudom fogadni elvileg azt, hogyha 
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egy törvény kerettörvény, csak akkor úgy szokott lenni, hogy a kormány bemutatja, hogy 
kormányrendeletekben, tervezett kormányrendeletekben miképp fogja majd ezt a kérdést 
szabályozni. Azaz nem egyszer a parlament elmúlt 22 éves történetében ilyenkor oda volt téve 
mellé tervezet formájában, hogy a részletes szabályokban mi is az a megoldás, ami 
körvonalazódik. Azt hiszem, hogy ez most is segítene.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Spaller képviselőtársam, parancsolj! 
 
SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm szépen. Ugye, akik az önkormányzatiság 

csorbításáról beszélnek, azoknak azért ajánlom a figyelmükbe, hogy egy okmányirodában 
túlzott önkormányzatiságot én nem vélek felfedezni. Ott az ember bemegy, és valamilyen 
iratát elintézi. Hogy ezt egy önkormányzatnál vagy egy állami szolgáltatónál intézi, én 
megmondom őszintén, ebben túl sok önkormányzatiságot nem látok.  

Az elbocsátást említette Bertha Szilvia. Megmondom őszintén, nem tudom, hogy lesz-
e elbocsátás vagy nem, én inkább azt mondom, hogy egyfajta kiegyenlítés lesz. Tehát, ahol 
munkaerő-fölösleg van, ott lehet, hogy lesz elbocsátás, viszont kevesen vannak, mert máshol 
többen szeretnének ügyeket intézni például, és pontosan ezért jó, hogy az államhoz átkerülnek 
bizonyos intézmények, hiszen az államnak teljesen mindegy, hogy valaki a lakóhelye vagy a 
munkahelye szerinti helyen intézi. Ugyanakkor egy önkormányzatnak nem mindegy például. 
Hiszen neki nem mindegy, hogy mekkora okmányirodát, ha például ennél a helynél tartunk, 
kell fenntartani. Ott, ahol mondjuk sok munkahely van, de viszonylag kevesebb lakó, de város 
például, ott az önkormányzatnak ez nagyobb teher, az államnak pedig teljesen mindegy, hogy 
itt tartja fenn ezeket az intézményeket vagy ott, ahol valóban szükség van rá. Én nem hiszem, 
hogy itt alapvetően ez elbocsátásról szólna. Ugyanakkor azt látni kell, hogy kell egyfajta 
hatékonyságjavulás itt is, mint ahogy mindenhol. Ez egy kerettörvény. Az, hogy pontosan a 
szabályokat hol érdemes meghatározni, mit érdemes törvényben, mit érdemes esetleg 
alkotmányban és mit érdemes kormányrendeletben meghatározni, szerintem azon a 
jogtudósok el tudnak vitatkozni, nem biztos, hogy a mi dolgunk. Ez egy kerettörvény, 
valószínűleg fogunk róla beszélni, mint ahogy a konkrét megvalósításnak a társadalmi 
párbeszédéről és arról az egyeztetésről, ami majd ezt követően végbe fog menni. Úgyhogy én 
továbbra is javaslom általános vitára ezt az anyagot. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Dr. Karakó László képviselőtársam! 
 
DR. KARAKÓ LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Nem szeretnék ismétlésbe bocsátkozni, de azért engedjék meg, hogy nagyon röviden 
elmondjam, hogy 1990-ig élt a LXV. törvény, ami egyébként európai léptékű önkormányzati 
törvény volt, eljárt felette az idő. Tudomásul kell venni azt, hogy rengeteg feladat, hatáskör 
került át az önkormányzatokhoz források nélkül. Ez a törvényjavaslat, amiről jelenleg folyik a 
vita, ez tulajdonképpen általános rendelkezéseket tartalmaz. Az első háromnegyede azoknak a 
jogszabályoknak az átvezetéséről szól, amit a törvényen át kell vezetni, hogyha ez hatályba 
lép.  

Azt is tudjuk, hogy a kormány június 30-ig fogja meghatározni pontosan ezeket a 
feladathatásköröket. Én úgy gondolom, hogy mi a törvényhozásnak vagyunk a tagjai. A 
törvényhozás általános felügyeletet gyakorol a központi államigazgatás fölött, nevezetesen a 
kormány fölött. Tehát valóban egyetértek azzal, amit Kiss képviselőtársam mondott, de 
hogyha azokat a jogszabályokat, valamennyit, amiről hoztunk több száz törvényt, hogyha a 
végrehajtási rendeletet mindegyikhez melléraknánk, azt hiszem, hogy képtelen lenne működni 
maga a parlament és a bizottság is.  
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Úgy gondolom, hogy az általános felügyelet mellett, amit a parlament gyakorol és a 
szakbizottságokkal a parlamenten keresztül a kormányon, azok adjanak olyan felhatalmazást a 
kormánynak, hogy ezeket a központi államigazgatási feladatokat, hatásköröket határozza 
meg. Ami a hozzászólások azon részét illeti, hogy mennyiben csorbulnak az önkormányzatok 
meg mennyiben nem, úgy gondolom, hogy pontosan a járások kialakításával tudjuk 
szétválasztani igazán azokat az államigazgatási feladatokat az önkormányzati feladatoktól. 
Mert igen erősen, vagyunk itt néhányan, akik dolgoztunk vagy dolgozunk az 
önkormányzatoknál, igencsak keveredtek, tisztelt képviselőtársam, ezek a feladathatáskörök. 
Állami feladatok; állami eszközökkel lássa el az állam. Az önkormányzatoknak megvan az a 
feladatuk, amit majd elvégezhetnek. És hogy itt konkrét dolgokba megyünk, hogy építési 
hatáskör; az önkormányzat a saját beruházásait mindig egy másik építési hatóság 
közreműködésével látta el. A lakosság ezután is bele fog tudni avatkozni a maga 
rendeleteivel, hogy milyen fajta beruházások vannak, milyen irányokat szab meg a település. 

Én úgy gondolom, hogy adjunk ennek zöldutat, hagyjuk meg a lehetőséget a 
kormánynak, hogy a legalsóbb szintű államigazgatás kialakítása révén végérvényesen ketté 
tudjuk választani az önkormányzati és az államigazgatási feladatokat, és egy erős, ütőképes 
állam kellően el tudja látni ezeket a feladatokat.  

Még egy megjegyzés: én a társulások megszűnésétől, kógens valóban a tervezet, nem 
féltem az önkormányzatokat. Az önkormányzati törvényből eredően szabad társulási joga van 
az önkormányzatoknak. Az eddigi társulások nagy része olyan feladatokat látott el, amiket 
most majd a járások fognak ellátni. Tehát, hogyha lesz forrásuk akár turisztika vagy 
különböző területfejlesztési kérdésekben az önkormányzatoknak, az önkormányzati törvény 
jelenleg hatályban lévő rendelkezései erre lehetőséget adnak, és javaslom, hogy támogassuk 
ezt az előterjesztést. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm, Karakó képviselőtársam. Nemény András!  
 
DR. NEMÉNY ANDRÁS (MSZP): Az előzőekre reagálva még egy mondat, amit 

fontosnak tartanánk, ez a járási hivatalok vezetőinek komoly szakmai kritériumoknak kelljen 
megfelelni. Tehát semmiképpen se fordulhasson elő, hogy akár most, akár a későbbiekben 
politikusokkal legyen ez feltöltve. Én remélem, hogyha egy év múlva beszélünk erről, akkor 
is körbenézünk, hogy kik lettek a hivatalvezetők, akkor nem politikusokat fogunk látni. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más egyéb kérdés, észrevétel? Visszaadom a szót Karakó 

képviselőtársamnak. 
 
DR. KARAKÓ LÁSZLÓ (Fidesz): Mindig nagy élvezettel hallgatom a szakmának 

meg a politikának a különválasztását, kedves képviselő úr. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb? Én is nagy élvezettel hallgatom. Köszönöm 

szépen. Ha más nincs, akkor talán egy kérdés, nem is annyira kérdést, észrevételt kívánok 
tenni, ami arra hívná fel a figyelmet, hogy érdemes lenne itt az átalakulás 
folyamatrendszerébe számításba venni mondjuk az országgyűlési kialakított választókörzetek, 
ajánlások, a kistérségek, a sok minden egyéb más kapcsolódását, és az át nem fedettségét. 
Érdemes lenne figyelembe venni azt is, hogy nem tudom a számát meghatározni, de százas 
nagyságrendben voltak különféle kérelmek, és én kevésről tudok pozitív visszaigazolást, 
amelyek az élethelyzetekre, a települések élethelyzetére, egyebekre vonatkozóan kérték, 
indítványozták, hogy korábbi kistérségi vonzáskörben maradhassanak adott települések, főleg 
olyanok, amelyek öt-hat más települések, körjegyzőségben intézményfenntartói szerepben 
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együttmunkálkodtak, egyebek. Vannak negatív tapasztalásaim e tekintetben, tehát most nem 
fog tudni úgysem helyettes államtitkár asszony ezekre részleteiben válaszolni, azért nem is 
kérek konkrétumot, csak azt szeretném kérdezni, hogy kívánnak-e ezzel még foglalkozni, 
vagy úgy homok alá seperték a történetet, szőnyeg alá tették a homokot, vagy bárhogy 
fogalmazhatok. Köszönöm szépen. Tehát azt szeretném mondani… azért mondom a különféle 
alternatívákat, hogy lehessen válogatni belőle. Kara alelnök úrnak azért adom meg a szót, 
mert pozitív példát akar mondani, meg egyébként is megadnám. 

 
KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Csak mielőtt államtitkár asszony 

megkapja a szót, elnök úr kérdésére, felvetésére való reflexióval kapcsolatban: én magam 
ismerek pozitív példát, amikor igenis a kormányhivatal maximálisan figyelembe vette a 
települések érdekeit, ellenben nem ismerek negatív példát, ahol nem vette volna figyelembe a 
településeknek a kérését.  

 
ELNÖK: Hát hiába, ez a kormánypárti képviselőnek – úgy látom – a sajátossága, hogy 

ő ismerhet ilyet, az ellenzékben lévő képviselő meg úgy látom, hogy jelen időszakban nem 
ismerhet ilyet, csak a másik oldal sajátosságairól győződhetett meg.  

De hogyha óhajtja helyettes államtitkár asszony, akkor mondok konkrétat, és akkor 
konkrét választ is kérek itt az asztal mellett. Köszönöm szépen. Államtitkár asszony, 
parancsoljon! 

 
ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen. Mindenképpen szeretném jelezni, konkrétumokról 
természetesen nem tájékoztathatom a bizottságot, de ennek is jogi indoka van, a kormány 
fogja eldönteni és kijelölni a járási székhelyeket és illetékességi területeket. Természetesen az 
érkezett észrevételeket nem söpörtük a szőnyeg alá. 757 javaslat, észrevétel érkezett a 
társadalmi egyeztetés keretében, viszont ez az érintett települések számát tekintve lényegesen 
kevesebb, tehát összesen 338 település vonatkozásában érkezett javaslat, hogy más járáshoz 
szeretnének kerülni vagy járásszékhelyre vonatkozó más javaslatok voltak. Nagy összesenben 
azt tudom mondani, hogy többségében figyelembe tudjuk venni várhatóan azokat a jelzéseket 
és kéréseket, amelyeket az önkormányzatok megfogalmaztak. Ennek a viszonylag nagy 
számú településnek egyébként az volt az indoka, hogy amikor a járási térképek, az 
illetékességi területeknek az előkészítése, tervezése történt, akkor még csak egy 
törvényjavaslatként ismert önkormányzati törvényünk volt, és január 1-jétől lépett hatályba az 
a szabályozás, ami korábban nem volt ismert, hogy a közös önkormányzati hivatal határainak 
a járáshoz kell igazodnia. Itt többféle koncepció vetekedett egymással, miután a járási szint 
államigazgatási szint, ennek nem feltétlenül kellett volna egybeesni, de az önkormányzati 
törvény ezt így tartalmazza. Ezért érkeztek ugye aztán már januárban a hatályba lépett Ötv. 
alapján azok a javaslatok, hogy a közös önkormányzati hivatalra való felkészülés érdekében 
más járáshoz szeretnének egyes települések tartozni. Ezeket természetesen igyekszünk 
figyelembe venni ugyanúgy, mint ahogy a közlekedési jelzésre érkezett javaslatokat is, hiszen 
azért természetesen Budapestről nem lehet meghúzni ezeket az illetékességi területeket, hiába 
van sok információ, egy közel féléves kutatómunka előzte meg ezeknek az illetékességi 
területeknek a megrajzolását. De még ha vannak is lakossági, polgármesteri, jegyzői 
megkérdezések, akkor is menet közben derül ki az, hogy mondjuk egymással szomszédos 
települések között például egyáltalán nincs közlekedési kapcsolat, tehát se busz, se vonat 
nincs. A vonatot alapvetően látjuk, és ezt figyelembe vesszük, de a buszjáratokat nem. Tehát 
azért ehhez képest mi próbáljuk ezeket minden esetben pozitívan elbírálni.  

Ha esetleg elnök úr megengedi, még néhány felvetett más jellegű kérdésre is 
visszatérnék, ami a törvényjavaslatot érinti. Ami egy nagyon fontos alapvetés, és azért 



- 19 - 

elhangzott, itt kizárólag az államigazgatási feladathatáskörökről beszélünk ebben a 
járástörvényben. Tehát az önkormányzati jogok csorbítását ebből a szempontból nem tudjuk 
értelmezni, hiszen egyetlen önkormányzati feladat nem kerül át ezzel a törvényjavaslattal a 
járási hivatalhoz, éppen ezért a megyei konszolidációról szóló törvénynek is teljesen más 
filozófiája volt és más szabályozása, mint amit a jelenlegi járástörvény tartalmaz. Ott 
adósságátvételről, önkormányzati feladat államhoz kerüléséről beszéltünk. Itt csak a meglévő 
államigazgatási feladatoknak a szervezeti átrendezéséről beszél ez a törvénytervezet. 
Egyébként a koncepció, illetve a térképek társadalmi egyeztetése mellett nagyon sok szakmai 
egyeztetést is folytattunk. Az önkormányzatok nemzeti együttműködési fóruma keretében az 
önkormányzati érdekszövetségekkel vitattuk meg az elképzeléseket. Jegyzői szövetségekkel 
szintén mint a legérintettebb szakmai érdekképviseleti szervvel, illetve a szakszervezetekkel 
is. Tehát a munkavállalói, munkaadói oldal tekintetében is.  

A kormánymegbízott kifogásolási jogköre nem akkor él, amikor arról beszélünk, hogy 
az államigazgatási feladat átkerülésével átkerülnek köztisztviselők a járási hivatalhoz. Itt 
nincs kormánymegbízotti kifogásolási jogkör ennél a bizonyos 7. §-nál. Itt egy szakmai indok 
van, amikor elképzelhető, hogy nem kerül át egy köztisztviselő, ez pedig abban az esetben 
van, hogyha a képesítési előírásoknak nem felel meg. De ez a képesítési előírás jelenleg is 
megvan. Az építésigazgatás előkerült már, az építésigazgatás területén a felügyeleti 
ellenőrzéseknek az a tapasztalata, hogy nagyon sok esetben van megfelelő képesítéssel nem 
rendelkező építéshatósági ügyintéző a rendszerben. Értelemszerűen ők, bár a feladat átkerül, 
nem tudnak átkerülni a járási hivatalhoz, hiszen csak akkor tudunk foglalkoztatni, akinek 
megvan a megfelelő képesítése, de egyébként a feladattal átkerül minden köztisztviselő. A 
társulásoknál is ez egy nagyon fontos kérdés, amit a törvényjavaslat tartalmaz, az az a 
társulás, ami az átkerülő feladatra létrejött társulás, tehát ez a hatósági igazgatási társulás. 
Miután ezek a feladatok átkerülnek az állam szervezetrendszerébe, így nem lehet értelmezni 
erre önkormányzati társulás alapítását, de a másik oldalon az önkormányzati törvény 2013. 
január 1-jétől lényegesen nagyobb társulási szabadságot ad, mint a jelenlegi, a megmaradó 
önkormányzati feladatokra. Ott gyakorlatilag se járási, se megyei határhoz nem kell igazodni, 
tehát gyakorlatilag országon belül bárkivel tudnak az önkormányzatok társulásokat létrehozni. 
Azt hiszem, hogy nagyjából a felvetésekre reagáltam. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár asszony. A szavazáshoz érkeztünk 
el. Képviselőtársaim, azt szeretném kérdezni, hogy ki az, aki a járásokról szóló 
törvénytervezetet általános vitára alkalmasnak tartja. (Szavazás.) 12 igen, 6 nem.  

Többségi és kisebbségi álláspont kialakítására szóban kerül sor. Többségi álláspont? 
Spaller képviselőtársunk. Kisebbségi? Nemény András képviselőtársam. Köszönöm szépen. 
Akkor megbeszéltük a holnapi napirendi pont többségi és kisebbségi álláspont személyi 
hátterét. Helyettes államtitkár asszony, köszönjük szépen a jelenlétét, az álláspontja 
rögzítését, szép napot és jó munkát kívánunk önnek és kollégáinak. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: A 
dolgozó szegények megélhetése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 
határozati javaslat (H/6501. szám) 

Áttérünk a következő napirendi pontunk tárgyalására. Jobb híján jómagam – Kiss 
Péter képviselőtársam már nincs körünkben – leszek az előterjesztő, ha Nemény András nem 
kívánja ezt megtenni. Nem. Köszönöm szépen.  
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Gúr Nándor előterjesztése 

Akkor néhány gondolatban szeretném ezt felvázolni, de közben tisztelettel köszöntöm 
a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről dr. Kardkovács Kolos helyettes államtitkár urat és 
kollégáját. 

Azt javaslom persze, hogy a vitát úgy folytassuk le, mint az előbbiekben, kérdés-
észrevétel egy körben hangozzék el.  

A rövid szóbeli kiegészítésem nagyjából a következőkről szólna. Úgy hiszem, hogy az 
elmúlt két esztendőben rengeteg olyan intézkedés történt, ami főleg a minimálbéren és az 
átlagbérig kereső embereket sújtotta. Nem véletlen a szóhasználat a dolgozó szegények. Tehát 
akik dolgoznak, jövedelmet szereznek, de a megszerzett jövedelmük gyakorlatilag, még ha a 
minimálbér emelkedett is az elmúlt esztendőben, az ő zsebükben semmilyen hozamtöbblettel 
nem párosult. Adójóváírás kivezetése, egyebek. Nem kell, hogy a részleteket elmondjam.  

Azt szeretném tehát érzékeltetni, hogy ezek az intézkedések áthárítási teherrel bírtak, 
egyrészt a munkaadók irányába, másrészt nem lettek haszonélvezői a munkavállalók ennek a 
történetnek. Mára az a helyzet alakult ki, hogy nagyjából egymillióval többen élnek a 
létminimum alatt Magyarországon, mint két évvel ezelőtt. Közel négymillióan. És nagyjából 
1,2 millió azoknak a száma, akik a szegénységi küszöb alatt élnek. Azoknak még rosszabb, 
mint az egy főre vetített létminimum. Ez nyilván családszerkezet függő, de átlagosan 60 ezer 
forint/főt jelent. 

A másik kategória a szegénységi küszöb alatt élők, ez gyakorlatilag havi 32 ezer 
forint/fő. Nem akarok még beljebb menni a mélyszegénység és egyéb kategóriák felé, nem 
akarom kibontani a munkanélküliség, a foglalkoztatottság alakulását az elmúlt két 
esztendőben. Csak azt szeretném mondani, hogy meggyőződésünk szerint komplex 
megoldásra van szükség annak érdekében, hogy a szegénység elleni társadalmi összefogás-
küzdelem eredménnyel párosuljon, szerintem a szolidaritás elvén kell a történetnek mozogni. 
Nem akarok megoldásokat sem jelezni, hiszen magában a határozati javaslatban is szerepel 
sok ilyen. Egyet mondanék: el kellene felejteni végre azt az egykulcsos, 16 százalékos 
személyi jövedelemadót, ami 500 milliárd forintos nagyságrendű lyukat üt a költségvetésen. 
Azt szeretném csak érzékeltetni, hogy megítélésünk szerint van tennivaló a dologban, és nem 
véletlenszerű ennek a napirendi pontnak az előterjesztése sem itt a bizottsági ülésen. 
Képviselőtársaim! Ennyi nagyon rövid, visszafogott kijelentést tettem, és kérdezem a 
kormány álláspontját. 

Dr. Kardkovács Kolos reagálása 

DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Azt a munkamegosztást választanánk, hogy én a 
foglalkoztatással és részben bérezési kérdésekkel kapcsolatban fejteném ki az álláspontot, és a 
kollégám pedig, ha felmerül a vitában adózásra vonatkozó kérdés, akkor ketten együtt állunk 
rendelkezésre. Az aligha vitatható, hogy a kormány programjának egyik fókuszában a 
foglalkoztatás növelése áll, tehát ilyen értelemben ezt a kormányt nem lehet azzal vádolni, 
hogy ne a foglalkoztatás szerint határozná meg, a foglalkoztatás bővítése, az értékteremtő 
munka, illetve a közfoglalkoztatás erősítése alapján a gazdaságpolitikai célkitűzéseit.  

Természetesen ebből az is következik, hogy azokkal a célokkal, hogy növelni kell az 
aktivitást, hogy növelni kell a foglalkoztatást, hogy bért kell juttatni, tehát a bérstruktúrákat 
javítani kell, ezekben természetesen egyetértünk, és egyetértünk abban is, hogy komplex 
megoldásokat kell találni ezekre a kihívásokra. A megoldási módozatokban azonban 
alapvetően más koncepciót és filozófiát követ a kormány, ezért az az álláspontunk, hogy ez a 
határozati javaslat, előterjesztés ennek megfelelően nem támogatható. Miért mondjuk ezt?  

A mi álláspontunk szerint az, hogy például minden hátrányos helyzetű családban 
legyen egy foglalkoztatott, azt nem lehet normatív módon előírni, és meghatározni, hanem 
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csak részben gazdasági fejlődés eredménye lehet, részben pedig komplex programok 
megvalósításának eredménye lehet. Ugyanígy nem célszerű közvetlen állami forrásból 
biztosított beavatkozása, átfogó célok nélkül, szociális támogatás helyett látszatfoglalkoztatást 
generálni. Tehát mi azt gondoljuk, hogy az Út a munkához programtól eltérően nem 
látszatfoglalkoztatást kell biztosítani, és nem látszattevékenységekre kell szociális segély 
helyett pénzt adni, hanem valódi, értékteremtő foglalkoztatást kell megvalósítani. 

Az elmúlt tíz év példája azt is bizonyítja, hogy nem lehet egyoldalúan kizárólag 
keresletösztönző intézkedésekkel a foglalkoztatást bővíteni. Azt láthatjuk az OECD és egyéb 
EU-s összehasonlító adatokból, hogy ott javulnak a foglalkoztatási paraméterek és a 
gazdasági aktivitás, ahol a munkaerőpiac rugalmassága áll a foglalkoztatáspolitika 
középpontjában. Ezért is döntött úgy a kormány korábban, hogy a passzív ellátásokért, a 
munkavégzésre és a munkára ösztönzésre helyezi a hangsúlyt. A kormány célja tehát az, hogy 
mindenki, aki képes, és kész munkát végezni, az jusson lehetőséghez, és ne a segélyekből 
próbálja a családját eltartani. 

Ugye ehhez kapcsolódik a munkanélküli ellátórendszer átalakítása, ami valóban 
rövidítette az eddigi ellátási időtartamot, de azt is látni kell, ahogy arra egyébként a határozati 
javaslat indokolása is rámutat, hogy az aktivitási ráta Magyarországon jelentősen elmarad az 
EU 27-ek átlagától, és ez mintegy tíz százalékos eltérést jelent. Ez a számok nyelvén azt 
jelenti, hogy száz aktív korú személyből körülbelül 55-56 ember végez munkát. Ezt 
nyilvánvalóan az EU átlagra, tehát 65-66 százalékra kell emelni. Azt is gondoljuk, hogy a 
foglalkoztatási mutatók akkor fognak látványosan javulni, hogyha a versenyszféra teremt 
munkahelyeket. Ez is abba az irányba mutat, hogy a passzivitás helyett az aktívabb 
álláskeresést kell a fókuszba helyezni, illetve erősíteni kell a mobilitást és a munkavégzést 
gátló tényezőknek a lebontását.  

Ami a határozati javaslatban is megfogalmazott javaslatokat illeti, az, hogy az 
alacsony keresetűek is hozzájuthassanak családi támogatásokhoz, és ez átvezet picit a 
reálbérek témakörébe is, hogyha megnézzük a számokat, akkor éppen az adórendszer 
átalakítása következtében válhatott az lehetővé, hogy a három és több gyerekeseknél 18 
százalék fölötti reálkereset-növekedés volt, a kétgyerekeseknél 11, az egygyermekeseknél 
több mint 4 százalék és még a gyermektelenek esetén is csaknem 1 százalékos reálkereset-
növekedés következett be. És ugye ez a kormány volt az, aki a családi pótlék tekintetében is a 
juttatást visszaemelte két évről háromra, tehát mi azt gondoljuk, hogy a családi 
támogatásokhoz minden munkavégző hozzájut, és ez jelentősen emelte a reálkereseteket is. 
Emellett az új Széchenyi-terv keretében, 10 milliárd forintra emelte a kormány a 
munkahelyteremtő beruházások támogatására fordítható összeget. Ez azt jelenti, hogy csak a 
leghátrányosabb helyzetű régiókban mintegy 5500 új munkahely létesítése várható, és további 
tízezer meglévő munkahely megőrzése valósulhat meg.  

A közfoglalkoztatásról annyit mondanék el, hogy annak a fókusza az, hogy a 
munkaerőpiacra való fokozatos visszavezetése elve érvényesüljön. Tehát a közfoglalkoztatás 
nem cél, hanem eszköz a foglalkoztatás javításában, és a versenyszférában történő 
foglalkoztatás erősítésében. 

Ennek a sikerét mutatja, hogy a Belügyminisztérium mintaprogramjaival együtt 2011-
ben mintegy 300 ezer ember került a közfoglalkoztatásba bevonásra, és az erre rendelkezésre 
álló források is 2012-ben 64 milliárdról 132 milliárd forintra emelkedtek. Tehát a 
közfoglalkoztatás komplex rendszerében is olyan potenciálok állnak rendelkezésre, amelyek 
biztosítják azt, hogy aki kész és képes munkát végezni, annak legyen lehetősége a segélynél 
jelentősen magasabb munkából származó jövedelemhez hozzájutni.  

Az adóval kapcsolatos kérdésekre kollégám válaszol.  
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Dr. Honyek Péter kiegészítése 

DR. HONYEK PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. A 
javaslatok között alapvetően két javaslat érinti a személyi jövedelemadót. Egyrészt, hogy 
legyen egy többkulcsos adórendszer, illetve azzal, hogy a javaslatok között szerepel, hogy a 
nettó jövedelme a magánszemélyeknek emelkedjen. Ez azt is feltételezi, hogy az 
adójóváíráshoz hasonló kedvezmény kerüljön újra be a személyi jövedelemadó rendszerébe. 

A kormány jelenlegi gazdaságpolitikai célja egy olyan adórendszer megteremtése, 
amelyik arányos, növekedésbarát, és a legális munkavállalást ösztönzi. Megítélésünk szerint a 
személyi jövedelemadó akkor, hogyha egykulcsos, ilyen. Ha megengedik, egy példát 
mondanék erre. 2010-ben volt utoljára kétkulcsos a rendszer, ekkor 3,9 millió forintos 
jövedelemnél lépett be a második kulcs, ami igazából 32 százalék, szuperbruttósítással együtt 
40,6 százalékos volt. Hogyha emellé hozzávesszük a 17 százalék járulékot, akkor 2010-ben 
3,9 millió forint fölött 58 százalékot vontak le száz forint plusz juttatásból. Ez azt 
eredményezte, hogy 127 bérköltségből a magánszemélyhez eljutott 42 forint. Ami azt is 
jelenti egyben, hogy 3 forintból 1. Ez ugye önmagában is eléggé jól jelzi azt, hogy 2011-ben 
olyan volt a rendszer, hogy nem igazán segítette azt, hogy a bérek növekedjenek, 3,9 millió 
forintnál, tehát 300 ezer forintos bérkorlátnál a rendszer nagyon erősen visszavette a 
munkáltatók kedvét attól, hogy további bért emeljenek. Attól tartunk, hogy ez a 3,9 millió 
forint fölötti rész feketén került kifizetésre, illetve 2010-ben duális rendszerű volt a személyi 
jövedelemadó rendszere. Tehát volt tőkejövedelmekre eltérő 10-20-25 százalékos mértékű 
adó, feltehetően nagyon nagy összegek kerültek át a normális munkajövedelmekből ilyen 
látszólagos tőkejövedelmekbe. Tehát ezek a körülmények nagyon erősen abba az irányba 
hatottak 2010-ben, hogy nem növekedtek a bérek, volt egy mesterséges korlát a bérjövedelem 
emelkedésére, ami az adórendszerben szerepelt. Az adójóváírás szintén hasonló hatással bír, 
bár természetesen a mértéke ennek a hatásnak sokkal kisebb.  

Ugyanakkor az adójóváírás kivezetése rendkívül egyszerűsíti a személyi jövedelemadó 
jelenlegi rendszerét. Tehát sokkal könnyebb a munkáltatóknak az adóelőleget, adót 
megállapítaniuk, és emellett azokat a hatásokat, amelyek az adójóváírás kivezetésével együtt 
jártak, azt a kormány egyrészt adórendszeren kívüli intézkedésekkel, elsősorban a minimálbér 
93 ezer forintra történő felemelésével, illetve adórendszeren belüli intézkedésekkel, ugye ez a 
bérkompenzáció, ezekkel olyan módon kezelte, hogy a nettó bére ezeknek a 
magánszemélyeknek nem csökkent. Tehát az adójóváírás kivezetését is kezeli a kormány. Azt 
tudjuk ezzel kapcsolatban elmondani, hogy reményeink szerint a munkáltatók legnagyobb 
része, 85 százaléka végre fogja hajtani ezt a bérkompenzációt. Az első két hónap adatai 
rendkívül bíztatóak ebből a szempontból.  

Még egy dolgot szeretnék elmondani, hogy ugye a szociális hozzájárulási adón 
keresztül számos kedvezményt biztosít a foglalkoztatás növelése érdekében a kormány. Ezek 
a kedvezmények egyrészt a Start-kártyához kapcsolódóak, illetve 2013-tól bevezetésre kerül a 
szakképzettséget nem igénylő munkakörökben egy új adókedvezmény, amelyik szintén a 
nagyon alacsony jövedelműek foglalkoztatását fogja elősegíteni. Reményeink szerint ez 300 
ezer fő foglalkoztatásához fog hozzájárulni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt belekezdünk a vitába, szeretném, hogyha úgy 

értelmeznénk a vitát, hogy a tárgysorozatba-vételnél elhangzottakat tekintsük az általános 
vitára való alkalmassághoz tartozónak. A szavazásnál majd különválasztjuk a dolgokat.  

Képviselői hozzászólások 

Közben jelezték, hogy Karvalics úr helyettesíti Spaller képviselőtársamat. Köszönöm 
szépen.  

Nemény András jelentkezett.  
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DR. NEMÉNY ANDRÁS (MSZP): Helyettes államtitkár úr részéről elhangzott, hogy 

a kormánynak a foglalkoztatásnövelés áll a politikája középpontjában. Az az érdekes helyzet, 
hogy amikor még a kormánypártok ellenzékben voltak, akkor ugyanez a cél volt 
megfogalmazva a kampányban, de egészen más eszközökkel akarták elérni ellenzéki 
képviselőként. Sokszor hallottuk azt, amit egyébként magunk is támogattunk, és az előző 
kormány utolsó időszakában erre sor került, hogy a munkára rakódó terhek csökkentésével, 
járulékcsökkentéssel lehet elérni azt, hogy új munkahelyek teremtődjenek, és hogy ezáltal a 
versenyképességünk nőjön. Na most, ebből semmi sem valósult meg, sőt éppen az 
ellenkezője, hiszen a munkára rakódó terhek éppen hogy nőttek mind munkaadói, mind 
munkavállalói oldalról egyaránt. És talán pont ezért is van, hogy egyre inkább mennek el 
tőlünk nagyobb cégek, tudomásom szerint most például Zalaegerszegen készül kivonulni a 
Flextronic, ami hatezer embert fog érinteni, ezzel körülbelül az egész térségnek meg fog 
szűnni a munkahely-ellátottsága, és ez óriási csapás lesz. Biztos, hogy nem megoldás rá 
kisebb kozmetikázása ezeknek a járuléktörvényeknek. Itt komoly csökkenésre lenne szükség.  

De hogy miért nem lehetséges ez, azt meg látjuk, hiszen a kormány válasza az 
adóátrendezés volt, ami valójában sok embernek adóemelést jelentett az adójóváírás 
kivezetése miatt. Itt viszont szerintem, ha volt egy feltevés, hogy az adóátrendezéssel a jobban 
keresőknél hagyott forrás visszakerül a költségvetésbe, akkor egy idő után már be kellene 
látni, hogy ez nem került vissza. Azt hiszem, hogy ez el is hangzott kormánypárti képviselők 
részéről vagy a minisztérium részéről is. Ha pedig nem kerül vissza, akkor nem érte el ezt a 
célját sem, tehát tisztán csak gazdasági alapon is rossz döntés volt ez. Talán meg kéne 
próbálni akkor a fordítottját, aminek persze más hatása is van, szociális hatása is, hogy az 
alacsony keresetűeknél kéne tartani a jövedelem egy részét. Valószínűleg ők sokkal inkább el 
fogják költeni, sokkal inkább vissza fog kerülni a gazdaságba. Tehát ezt egyrészt gazdasági 
szemlélettel is kell nézni, másrészt egy olyan országban ki akar élni, ahol az emberek nagy 
része a létminimum alatt él, és akik dolgoznak, még azok sem tudják eltartani a családjukat, 
azt hiszem, hogy le kéne vonni a következtetést a kormánypártoknak is, és változtatni kéne a 
stratégiájukon, nem pedig megmagyarázni a megmagyarázhatatlant adótörvények 
módosításával. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kara alelnök úr, majd őt követi Bertha Szilvia. 
 
KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr a szót. Konzultáltunk itt, és 

szívesen engedtem volna a szólás jogát előre, de elnök úr jelezte, hogy felváltva megyünk. 
Tisztelt Bizottság! Ugye előttünk egy országgyűlési határozati javaslat van, ennek a 

tárgysorozatba-vételéről is kell majd döntést hoznunk. Az ebben foglalt témának szerintem 
két jellemzője van, egyrészt nagyon szerteágazó, mint ahogy az előbb Nemény András 
egészen mostani jelenkorig húzott belőle gondolatokat. Így aztán ez azt is jelenti, hogy 
nagyon sokfelé nagyon sok ideig tudnánk beszélni erről a kérdésről, és a másik tulajdonság 
pedig az, amit erről a kérdésről fogalommal illettem, hogy nagyon fontos kérdésről van szó, 
és gondolom én, hogy abban egyetérthetünk, hogy akár a kormánypárt akár az ellenzék, de ha 
most konkrétan szeretném mondani, kifejezni a mondandóm fő célját, akkor a kormánypártok, 
így a kormánypárt is a kormányzás óta, tehát 2010 tavasza óta, hogy munkából, munka alapú 
jövedelemből minél több ember minél biztosabban tudjon megélni.  

Nem tartom megfelelő kezelésnek ennek a nagyon komoly és fontos problémának – 
szegénység, szegénységi küszöb, létminimum alatt élők, ingatag helyzetű középosztálybeliek 
– a megfelelő kezelési módjának ennek az országgyűlési határozatnak a tematikáját és 
indoklását, hiszen azt azért elnök úr rövid felvezetőjéből – számokat mondott – abban 
megegyezhetünk, meg, gondolom, abban azért nincs közöttünk vita, hogy több millió ember 
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nem két év került a szegénységi küszöb alá. Ugye az elején utaltam rá, hogy hosszú része 
lehetne a szociálpolitikát, szociális ellátórendszert, szociális helyzetet az első nagy 
munkanélküliségi hullámot a ’90-es évek elején vagy a spontán privatizáció, az akkor jól 
járók számára, államhatalmat betöltők számára kiváló lehetőséget biztosító spontán 
privatizáció és az a jövőt megalapozó szervezetek, intézmények, mozgalmak, struktúrát 
jövőjét, illetve a ’88-89 óta folyamatosan leszakadó, ahogy használja az indoklás a kifejezést, 
depriváltak, tehát nagyon sok szempontból megfosztottak gondoskodása, illetve az ő 
helyzetüknek az elemzése.  

A kormánynak szerintem világos a logikája és a gondolata. A fő gondolat az, hogy 
sokak számára a munka az egyetlenegy jövedelemszerzési lehetőség, a munka az egyetlenegy 
lehetőség, a munkabér az egyetlenegy lehetőség arra, hogy megfelelő módon szerezhessenek 
jövedelmet, és ebből tudják a saját maguk mindennapjait, illetve a jövőjük dolgát rendbe 
tenni. És azt kell mondanom, elnök úr, a legnagyobb tisztelettel és figyelemben tartva azokat 
a szempontokat, amiket az elején elmondott, hogy óriási az az adósság és deficit anyagi 
értelemben ezeknél a családoknál, illetve a helyzetüket tekintve, amire, azt gondolom, hogy a 
legjobb szándék, és sok-sok apró eredmény, sok-sok körvonalazódó gondolat ellenére is két 
év alatt nehezen lehetett ennél előbbre jutni. Tehát mindenekelőtt szeretném ennek a politikai 
élét – hogyha ebben meg tudunk egyezni -, annak az állításnak a dolgát egyértelműen cáfolni, 
hogy a sokmillió rászorult ember Magyarországon nem az elmúlt két év kormányzása során 
került abba a helyzetbe, amibe került. Ennek az okai, ha tetszik, akkor az előzmény a 2010 
előtti időszakok, és akkor most tartom az elnök úr azon kérését, hogy én sem mennék bele az 
idő rövidsége miatt.  

Tennivaló nyilván sok van, sok gondolat van, csak szeretnék utalni arra, ami például a 
legkiszolgáltatottabbakra való odafigyelés, a közmunka megkülönböztetett nagyságrendű 
közfoglalkoztatási keretösszegeinek a rendelkezésre állása. A roma programoknak az 
újragondolása, a roma családok, a roma emberek mindennapjait segítő programoknak az 
újrahangolása, illetve azt gondolom, hogy önmagában már az a gyerekeket segítő, gyermeket 
vállaló családoknak az adórendszeren keresztüli segítése, amit az előbb itt a minisztérium 
munkatársai elmondtak. Elnök úr, utalok rá még egyszer, fontos kérdés, amiről beszélünk, 
nagyon sok része nagyon hosszú idő óta megoldatlan kérdés. Harmadsorban pedig utalnék rá, 
hogy a kormánynak nagyon sok erőfeszítése volt az elmúlt két esztendőben azzal 
kapcsolatban, hogy ezen a helyzeten tudjunk változtatni. Ilyen tekintetben szerettem volna 
összefoglalni a Fidesz-KDNP-frakciószövetség álláspontját az országgyűlési 
határozattervezetükkel kapcsolatban. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy rövid gondolat a jegyzőkönyv kedvéért, utána adom 

a szót Bertha Szilviának. Ez pedig az, hogy nyilván nem fogunk tudni megegyezni alelnök úr 
abban, amit mond, már csak azért sem, mert tény és való, hogy az elmúlt húsz esztendőben 
folyamatában a politikai színezetektől függetlenül nem volt ez a kérdés könnyű, de mondjuk 
két évvel ezelőtti időpontban 2,7 millió volt azoknak a száma Magyarországon, akik a 
létminimum alatt élték az életüket, most meg közel 4 millió. Hát a két évnek sajnos vannak 
ilyen hatásai is. Nem fogok most a részletekbe menni, de mehetünk, tőlem tarthatjuk fél 1-ig 
is a bizottsági ülést, és akkor részleteiben kibontom majd. (Kovács Ernő: Szavazzunk!) Még 
korai, Ernő, mert még hozzászólási szándékok vannak. Csak azért mint szociális munkásnak, 
tudom, hogy ebben a kérdéskörben eléggé mély elemzéseket szokott végezni, jelzem, hogy a 
szegénységi küszöb alatt nem éltek több millióan Magyarországon, most élnek 1,2 millióan.  

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Hát én biztos megint 

inspiráló hozzászólást fogok tenni több szempontból is. Azt el kell hogy mondjam, hogy sok 
mindennel egyetértünk, ami ebben a határozati javaslatban van, tényleg szétszakadt a 
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társadalom, tényleg hibás az adórendszer, tényleg nagyon súlyos az elszegényedés és 
gyakorlatilag már nyomor van Magyarországon valóban a dolgozó emberek között is, mint 
ahogy örömmel látjuk, hogy az MSZP is aggódik az IMF-fel történő megegyezés miatt. Ez 
egy kicsit új szín az MSZP-től, de örülünk, hogy látják ennek a veszélyeit.  

Először egy kicsit a szakmai részről, mert nyilván a másik fele fog majd vitát 
kiváltani. Abban egyetértünk, hogy az adórendszert át kellene alakítani, ami szükséges lenne, 
az, hogy legyen egy nullás kulcs, mert attól nem lesz jobb a szegényeknek, ha bevezetnek 
még egy 36 százalékos kulcsot, bár erre is szükség lenne, több sávra. De amire nagyon 
szükség lenne, az vagy a nulla százalék vagy az adójóváírás. Ez Európa elég sok országában 
működik, hogy a megélhetéshez szükséges minimális jövedelem vagy adómentes, vagy nulla 
százalékos kulccsal adózik. Magyarországon ez volt az adójóváírás, hogy visszatérítették. 
Ennek a megszüntetése az, ami ezt a hirtelen jövedelemcsökkenést előidézte. Ebben 
egyetértünk. 

Ahogy abban is, az alacsony keresetűeket is támogatni kellene, illetve nem támogatni, 
mert nem családi támogatást tartanánk szükségesnek, hanem az adókedvezménynek a negatív 
adó formájában történő érvényesítését. Erről is lehetne adott esetben vitázni. Bár mi továbbra 
is azt mondjuk, hogy nem odaadni kell a pénzt, hanem adókedvezményt kell adni. Adott 
esetben negatív adó formájában. Azt kell támogatni, aki dolgozik.  

Azzal, hogy a közfoglalkoztatást kell minél jobban kiszélesíteni, és munkát biztosítani, 
és bért adni, ezzel célként azért nem értünk egyet, mert a végső megoldásnak mindenképp a 
valódi munkaerőpiacnak kell lennie. Tehát valódi munkahelyet kell teremteni, nem pedig 
állami foglalkoztatást, hiszen valamiből fizetni kell a béreket, és ha nincs valódi gazdaság és 
valódi munkaerőpiac, ami megtermeli az adó- és járulékbevételeket, akkor nem lehet 
közfoglalkoztatást fenntartani. Tehát ezzel a céllal nem értünk egyet. Egyfajta átvezetőként 
szükséges lehet, de mindenképpen az elsődleges munkaerőpiacot kellene erősíteni.  

Amivel nagyon komolyan vitába szállnánk, az magában a morális alapja ennek az 
egész határozati javaslatnak. Úgy tűnik, hogy az MSZP mindig csak ellenzékből hallja meg az 
emberek panaszát. Ez a helyzet, ami most előállt, ebben természetesen a mostani kormány is 
nagyon hibás, mert nem képesek megállítani az országot a lejtőn. Csakhogy erre a lejtőre az 
MSZP 8 éve lökte rá az országot. Azok, akik most ilyen szinten nyomorban vannak, és 
elszegényedtek, azok jórészt a devizahitelek miatt kerültek ilyen helyzetbe, aminek a 8 éves 
kormányzás alatti jogszabályok teremtették meg a lehetőségét, hogy a bankok ezt műveljék az 
emberekkel, és ez már csak egy következménye, amit sajnos ez a kormány nem képes 
megfékezni. Ezt látni kell. Ez persze ennek a kormánynak a hibája, de azért a kiinduló okot 
látni kell az MSZP 8 évében. 

Új jelenségként aposztrofálják, hogy a munkahelyeken dolgozók körében is megjelent 
a szegénység, ez nem új jelenség, csak most már nagyon széles méreteket öltött, hát nyilván 
azért, mert a bérek is csökkentek, illetve mert a devizahitelek így elszabadultak. 

Nyilván nagy vitát kiváltó megjegyzést tennék. A címe a határozati javaslatnak az, 
hogy a dolgozó szegények megélhetése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről. És 
aztán a 4. bajuszkánál emlegetik, hogy a nemzeti társadalmi felzárkózási és roma stratégia 
2011/2020 címet viselő szakanyag intézkedései nem épültek bele a 2012. évi törvényekbe. 
Úgy gondoljuk, hogy ez két különböző társadalmi csoportról szól. Vannak a dolgozó 
szegények, akik nem a társadalom kirekesztettjei, ők alkotják a társadalmat sajnos most már 
nagyrészt, és vannak azok, akik számára ez a társadalmi felzárkóztatás és roma stratégia 
készült: a cigányság. Ezt a két csoportot kérem, hogy ne keverjük össze, és nem is lehet egy 
határozati javaslatba venni és egy téma alatt róluk vitázni, mert ez két külön probléma. Tehát 
ezt mi egy nagyon súlyos hibájának tartjuk a határozati javaslatnak. Azt gondolom, hogy 
ebben az ország 80 százaléka egyetértene velünk. Köszönöm a szót, vélhetően még másokat is 
felszólalásra inspiráltam.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Hát a dolgozó szegények között nagyon sok cigány 

származású ember is van, aki kétkezi munkával vagy épp a szellemi termékek életre 
jutásával… (Közbeszólás: Név szerint?) Igen, név szerint, szám szerint természetesen, de ez 
egy cinikus megjegyzés volt, szeretném megjegyezni Karakó képviselőtársam, mert azt 
gondolom, rengeteg cigány ember is van, aki tisztességgel hozzátesz a hozzáadott érték 
megteremtéséhez. Ja hát persze, hogy ők is személy szerint lehetnek hibásak azért, hogy az 
átalakulás folyamatában abba a helyzetbe sodródtak, mert mondjuk iskolai végzettségük 
szempontjából rossz kifejezéssel élve aluliskolázottak? Hát persze. Nem akarom a szót 
szaporítani, csak azt szeretném mondani, hogy nem jó az, ha a társadalmat ilyen értelemben 
bontjuk ketté, mert nem igaz. Nem igaz. De lehet, hogy arányaiban vannak különbségek, de 
összességében nem igaz. Szél Bernadett.  

 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én nem szeretném ezt 

a javaslatot felhasználni arra, hogy az elmúlt húsz évvel kapcsolatos rendszerkritikánkat 
megfogalmazzam, úgyhogy engedjék meg, hogy konkrétan a javaslat részleteivel 
foglalkozzak rövid hozzászólásomban.  

Egyrészt nagyon jónak tartom az irányt és a szándékot is, kifejezetten értékelem azt, 
hogy egy konstruktív javaslat született, amely komplex megoldásokra sarkallja a kormányt, és 
a Jobbik felé is tolmácsolom ezt és a kormány felé is, hogy nem kellene különböző 
mesterséges vonalak mentén ketté vagy háromfelé venni a társadalmat, mert ilyen módon 
biztos, hogy nem fogunk választ találni az emberek problémáira, csupán bizonyos emberek 
tetszését nyerhetjük el, ami nem biztos, hogy a politizálás célja.  

Messzemenőkig egyetértek azzal, hogy az adórendszer igazságtalansága nem 
fenntartható. Mi régóta szorgalmazzuk a garantált minimáljövedelem intézményét, de a 
mostani gazdasági környezetben, amit az egykulcsos adórendszerrel önök megvalósítanak, az 
az összes komolyan vehető társadalompolitikai próbálkozásnak gátat fog szabni. Meg kellene 
most már tényleg fontolniuk. 

Látszatfoglalkoztatás. Önök azt gondolják, hogy a javaslattal a látszatfoglalkoztatás 
növekedne, hogyha ezek szerint haladna a törvényalkotás, akkor én fel szeretném hívni arra a 
figyelmüket, hogy ami most zajlik, az a látszatfoglalkoztatás, ami most közmunka címén 
történik, az semmi más, mint egy parkolópályára helyezése az embereknek és nem egy való 
igaz munkaprogram. Csaknem 18 százalékos csökkenés látható már most a versenyszférában 
és ma 7 óra 46 perckor újabb cikkek jelentek meg, amik arról szólnak, hogy hosszú távon is a 
versenyszféra leépíteni fog ebben az országban. Ha meg a bérkompenzációra kívánnak 
hivatkozni, akkor egész egyszerűen nem értem, tehát a hétvégén két demonstráció volt, ami a 
kudarcokra hívta fel a figyelmet. Én örülnék, hogyha azt is követnénk, ami a médiában zajlik, 
hogyha nem is láttam őket ott ma a tüntetésen. 

Szeretnék apró pontosításokat megfogalmazni a javaslattal kapcsolatban. Mert az is 
fontos, hogy mindenki számára közérthető legyen. Ez most már nem a tárgysorozatba-
vételhez, hanem sokkal inkább a továbbiakban fontos. Van egy ilyen kitétel, hogy az alacsony 
keresetűek is hozzájuthassanak a családi támogatásokhoz, itt nyilván önök a családi 
kedvezményre gondolnak, hiszen a családi pótlék mindenki számára hozzáférhető. 

A közmunkáért valódi bért, hát a valódi bér a minimálbér, akkor azt is kellene írni. A 
javaslat indoklásában több pontatlanság van, a létminimum alatti létre vonatkozó jövedelem 
pontatlan, nem veszik figyelembe azt, hogy háztartástípusonként annak eltérőnek kell lennie. 
A segélyezési küszöbnél ezt a 32 ezret nem látom pontosan, helyesírási hibák is vannak, de 
azt gondolom, hogy önmagában ez egy messzemenőkig támogatható javaslat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e még észrevétel, kérdés. Alelnök úr. 
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KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Röviden összefoglalnám, és 

ebben elmondanánk a világos hozzáállásunkat az országgyűlési határozati javaslattal 
kapcsolatban. Tehát összességében amit elmondtam, elhangzott egy szocialista párti 
marketingakcióról van szó.  

A korábbi rossz kormányzásuk úgy tűnik, még a lelkiismeretből fakadó 
kötelezettségek most próbálnak valamilyen módon testet ölteni. Ez a korábbi rossz 
kormányzás, reálbércsökkenés, rossz gazdaságpolitika, tömegek sodródtak szakadék szélére, 
szakadékba, amibe egy újabb világgazdasági környezet válsága belelökte ezeket a családokat. 
Összességében azt szeretném mondani, hogy a Fidesz-KDNP részéről a tárgysorozatba-vételt 
nem fogjuk támogatni. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Így segít a kormánynak is az alelnök úr, hogy 

hogyan foglaljon állást. A kérdések, észrevételek során túl vagyunk. Megadom a szót a 
kormánynak.  

 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, az érvek pro és kontra elhangzottak, tudnánk 
hosszasan reagálni a felvetett kérdésekre, de azt gondolom, hogy minden elhangzott, a 
kormány álláspontja pedig, hogy nem támogatja a javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztőnek adom meg a szót, az most jelesül én 

vagyok. Nagyon hosszan nem fogom ecsetelni azt, hogy miért és miben nem értünk egyet a 
kérdést feszegető kormányoldal részéről elhangzott vélekedésekkel, de azért néhány dolgot 
összegzésképpen, látva azt is, hogy a határozati javaslatnak körülbelül mi a sorsa, szeretnék 
elmondani önöknek. Csak azért, hogy a józan szakmapolitikai lelkiismeretük felébredjen 
előbb-utóbb. 

A ma kormányzók két évvel ezelőtt azt mondták, hogy egymillió új hozamtermelő 
munkahely. Tíz év alatt, tegyük hozzá, az négy év alatt 400 ezer. Azt is mondták, hogy 
radikális adócsökkentés, mondhatnánk azt is, hogy meg is csinálták. Meg! A tehetőseknek 
megcsinálták, a 85 százalék meg vesztese ennek a történetnek. Azt is hozzátehetjük, hogy az 
egymillió új munkahely ma úgy néz ki, csak azért, hogy tiszta és világos legyen, hiszen a 
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság keretei között végezzük a tevékenységünket, hogy 
mondjuk a pénzügyi-gazdasági világválság bekövetkezte előtt, annak a rettenetes előző 
kormánynak az időszakában 3 millió 900 ezer ember dolgozott. Most meg 3 millió 800 ezer 
alatt van a foglalkoztatottak száma. A munkanélküliek száma meg nagyjából 170 ezerrel több, 
mint akkor. Lehet itt fényes politikát rajzolni vagy megpróbálni rajzolni, de ezek valós 
adatok. Azt is hozzá kell tenni, hogy akkor, amikor az elsődleges munkaerőpiac fontosságáról 
beszélünk, akkor szerintem nincs köztünk különbség, csak az előbbiekből származtatottan azt 
is lehet mondani, hogy önök az elsődleges munkaerőpiac tekintetében nem hozzátettek, 
hanem elvettek abból. Nézzék meg a befektetői szándékkal bírók viszonyulását. Az a 
gazdaságpolitika, amit csinálnak, nem segít, hanem ront. Az a gazdaságpolitika terheket hárít 
át másokra, munkaadókra. Most mindegy, hogy milyen típusúakat mondok, járulékteher-
növekedéstől kezdve bérkompenzáció vagy egyéb más, és ennek a végső soron az 
elszenvedője a munkavállaló. Az a munkavállaló, hiába beszélnek önök minimálbéremelésről, 
a minimálbér emelése mellett nem keres egy fillérrel sem többet. Húszezer forint minimálbér 
emelése következett be úgymond az elmúlt esztendőkben, mondjuk 3 év alatt, hogy nincs 
hozadéka. Ugyanúgy 60 ezer forint környékén van a nettó tartalom, amit zsebre tesznek az 
emberek. Miről beszélnek? Miről beszélnek önök akkor, és itt hivatkozom újra a szakmai 
lelkiismeretükre, amikor mi a dolgozó szegénység kialakulásának kérdéskörét feszegetjük, 
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amikor a minimálbéren kereső ember két év alatt nem tud egy fillérrel sem többet keresni? És 
akkor mehetnénk még nagyon mélyre, oda is, hogy a munkanélküli ellátórendszerek hogyan 
alakultak. Abba az irányba is, hogy 9 hónapról, 3 hónapra, Európában a legrövidebb 
futamidőre csökkentették az ellátórendszert, de a járulékokat beszedték ugyanúgy az utolsó 
fillérig.  

Elvenni képesek. Adni kevésbé. A biztonságot nem adják meg annak, aki elveszíti a 
munkalehetőségét, pedig ma közel másfél év az átlagos munkanélküliség időtartama, amit 
bent töltenek az emberek a regiszterekben. Na nem az ellátás időtartama, az 3 hónap! Hanem 
az, amit azért töltenek bent, mert nem tudnak munkalehetőséghez jutni. Legkiváltképp a 
hátrányos helyzetű térségekben. Itt milyen pozitív diszkriminációkat alkalmaznak? Azt, 
amiről helyettes államtitkár úr beszél? Az nem kéznyújtás, az nem segítség. Önök tételesen 
fogható, hogy hogyan fordítanak hátat azoknak az embereknek, akik munkából kívánnak élni, 
de nem az átlagkereset feletti jövedelemhatárok mellett. 

Közfoglalkoztatás. Államtitkár úr, nem onnan indul az élet, hogy 64 milliárd és 132 
milliárd, onnan indul, hogy előtte volt 112 milliárd. A kormányváltás előtti időszakban. 
Akkor így helyezzük egymás mellé a számokat, és akkor tiszta és világos, hogy milyen 
trendek rajzolódnak meg. 

Tisztességtelen lenne a dolog, ha nagyon hosszan elkezdenék érvelni, ezért nem is 
teszem, csak azt hiszem, hogy a probléma akár akarnak vele foglalkozni, akár nem akarnak 
vele foglalkozni, létező. Azt gondolom, hogy az elmúlt két esztendő a korábbi problémákból 
nem elvett, hanem hozzátett, mértékadó módon, éppen ezért érdemes lenne megfontolniuk 
azt, hogy a határozati javaslatot általános vitára alkalmasnak tartják-e, persze azt megelőzően 
a tárgysorozatba-vételről döntünk. 

Határozathozatal 

Úgyhogy szavazásra fogom feltenni a kérdést. Kérdezem tehát, hogy kik azok, akik a 
határozati javaslatot tárgysorozatba-vétel tekintetében támogatják. (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 4 igen, 12 nem és 2 tartózkodás. Köszönöm szépen. Ilyen értelemben az általános vitára 
való alkalmasságról nem kell döntenünk. Úgyhogy tudunk tovább haladni. A kormány 
részéről a képviseletet gyakorlóknak köszönöm a munkáját. A legjobbakat kívánom. Szép 
napot önnek! Nem kell többségi-kisebbségi előadót állítani.  

Egyebek 

A hatodik napirendi pontunkra térünk át. Annyit szeretnék jelezni, hogy április 16-án 
ülésezünk a szokásos időpontban.  

Alelnök úr jelezte, hogy volt egy április 18-i időpontjavaslat egy kihelyezett ülésre 
Győrbe, de jelezte, hogy nem jó az időpont, úgyhogy egy újabb időpont kijelölésére kerítsünk 
sort. Jelzett egy május 9-ét, de azt javaslom, hogy majd a jövő héten rögzítsük ezt.  

Van-e bárkinek bejelentenivalója? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szép napot kívánok! 
Viszontlátásra!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 36 perc) 

 

Gúr Nándor  
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


