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(FMB-75/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának 
2012. május 24-én, csütörtökön 8 óra 40 perckor  
az Országház főemelet 61. számú tanácstermében  

megtartott üléséről 

                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 
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Napirendi javaslat  

1. Az adózást érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7028. 
szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

  

2.  Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/6960. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása) 

  

3.  Egyebek
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Gúr Nándor (MSZP), a bizottság elnöke  
 Kara Ákos (Fidesz) alelnök 
Dr. Czira Szabolcs (Fidesz)   
Dr. Karakó László (Fidesz)  
Kontur Pál (Fidesz)  
Kovács Ernő (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz)  
Karvalics Ottó (Fidesz)  
Spaller Endre (KDNP) 
Dr. Nemény András (MSZP) 
Kiss Péter (MSZP) 
Bertha Szilvia (Jobbik) 
Dr. Szél Bernadett (LMP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Varga József (Fidesz) Kara Ákosnak (Fidesz)  
Nagy István (Fidesz) dr. Czira Szabolcsnak (Fidesz)  
Polics József (Fidesz) Kovács Ernőnek (Fidesz)  
Kiss Péter (MSZP) megérkezéséig Gúr Nándornak (MSZP) 
Egyed Zsolt (Jobbik) Bertha Szilviának (Jobbik)  

 
Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Schlammadinger József főosztályvezető (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma) 
Kanyó Lóránt főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 40 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép napot 
kívánok mindenkinek. A bizottsági ülésünket megkezdjük, 8 óra 40 van, remélhetőleg lesznek 
majd előadók is, akik az álláspontokat rögzítik.  

Három napirendi pontot tárgyalunk a mai bizottsági ülésünkön, ahogy azt ki is küldtük 
képviselőtársaimnak.  

A határozatképességünk szemmel látható. Kara Ákos alelnök úr helyettesíti Varga 
Józsefet, jómagam Kiss Pétert, Kovács Ernő Nagy Istvánt, Kontur Pált Polics József, Vécsey 
Lászlót Szedlák Attila, valamint Spaller Endrét Karvalics Ottó. Ez azt jelenti, hogy 14 kezünk 
van.  

A napirendi pontok elfogadására kerítünk sort. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki 
fogadja el. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.  

Úgy tervezzük, hogy 15 percen belül befejezzük a bizottsági ülést.  

Az adózást érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7028. 
szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Üdvözlöm Kanyó Lóránt főosztályvezető-helyettes urat, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium részéről.  

Főtanácsadó asszony kiválogatta azokat az ajánláspontokat, amelyeket javasol, hogy 
megtárgyaljon a bizottság. Az első, az a 4-es, amely összefügg az 5-össel, dr. Dancsó József 
képviselő módosítója. Kérdezem a kormány álláspontját.  

 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszöntöm a tisztelt 

bizottságot. Egyelőre tárcaálláspontot tudok mondani, a közigazgatási értekezlet mai ülésén 
tárgyalja az előterjesztést. Támogatja a tárca a módosítót. 

 
ELNÖK: Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 12 igen, 2 

tartózkodás. 
A következő a 6-os pont Tukacs István és más képviselők.  
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem. 
A 8-as, ami összefügg a 9-essel, Tóth Csaba és Kiss Péter módosítói.  
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem. 
A 10-es, Kiss Péter és Tóth Csaba. 
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem. 
A 11-es Tukacs István és mások. 
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem. 
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A 12-es Vágó Gáboré, de ez nem házszabályszerűnek tűnő a jelzések szerint. Ettől 
függetlenül szavazzunk róla.  

 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 12 nem és 2 tartózkodás. 
A 13-as Tukacs István és mások módosítója. 
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem. 
A 14-es Babák Mihály képviselőé, ami ugyanazt a helyzetet tükrözi vissza, mint Vágó 

képviselőtársunknál a házszabályszerűség tekintetében. 
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyharmada 5 fővel támogatja, 7 nem 

és 2 tartózkodás. Köszönöm szépen. Ezzel zártuk a napirendi pontunk tárgyalását. Köszönöm 
szépen a tárca álláspontjának rögzítését. 

A második napirendi pontunkra térünk át.  

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/6960. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása)   

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről dr. Schlammadinger Józsefet 
üdvözlöm és kolléganőjét is, Tóth Ibolyát is, aki szakmai tanácsadóként van jelen. (Varga 
József érkezik az ülésterembe.)  

Mindenki előtt ott van a T/6960-as számú kiegészítő ajánlás. Közben üdvözlöm Varga 
József alelnök urat.  

A 13/1-es Kovács József és Nagy Kálmán kapcsolódó módosító indítványa. Kérdem a 
tárca képviselőjét.  

 
DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ismét a jegyzőkönyv és a tisztelt bizottság kedvéért 
tájékoztatást adnék arról, hogy kormányálláspont még nincs, tárcaálláspont van. Ezt a 
javaslatot a tárca támogatja.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, azt nem tudom, mikor lesz olyan nap, pénteken vagy 

szombaton vagy vasárnap, amikor kormányállásponttal is fogunk találkozni, de ha 
tárcaálláspont van, akkor az van.  

 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 12 igen, 3 tartózkodás.  
A 29/1-es szintén dr. Kovács József és dr. Nagy Kálmán módosítója, ez összefügg az 

52/1, 53/1, 82/1. és a 83/1-essel. 
 
DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 13 igen, 2 tartózkodás.  
A 32/1-es dr. Kovács József és dr. Nagy Kálmán módosítója.  
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DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 13 igen, 2 tartózkodás.  
A 45/1-es, ami összefügg a 48/1-essel. Szintén fenti képviselők módosítója. 
 
DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 13 igen, 2 tartózkodás. 
Az 55/1-es?  
 
DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 13 igen, 2 tartózkodás. 
A 73/1-es az Egészségügyi bizottság módosítója. Ez összefügg a 77/1-essel, a 82/2-

essel. A tárcát kérdezem. 
 
DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 13 igen, 2 tartózkodás.  
A 78/2-es módosító javaslat szintén az Egészségügyi bizottság módosítója. 
 
DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 13 igen, 2 tartózkodás. Kérdezem, hogy valakinek 

van-e esetleg egyéb módosító javaslata, amit tárgyalni szeretne. (Nincs jelentkező.) Nem látok 
ilyet. Akkor ezt is lezárom. Köszönöm szépen a tárcaálláspont rögzítését, reméljük, a 
következő alkalommal már kormányálláspontot is fognak tudni rögzíteni az adott napirendi 
ponthoz.  

Egyebek 

A harmadik napirendi pontunk kapcsán mindössze két dolgot szeretnék mondani. Az 
egyik az, hogy annak függvényében, hogy lesz-e kapcsolódó módosító, nyilván úgy fogjuk 
eldönteni, hogy a keddi bizottsági ülést hogyan hívjuk össze.  

A másik pedig, hogy szakértő asszonynál fellelhető, illetve elektronikus formában 
megküldésre került dr. Szabó Máté ombudsman úr jelentése. Nekem más nincs, holnap pedig 
értesítést küldünk a jövő heti bizottsági ülésről.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 55 perc) 

 

Gúr Nándor  
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  
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