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Napirendi javaslat  
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módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8967. szám) (Általános vita) 
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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)   
Karakó László (Fidesz)  
Kontur Pál (Fidesz)  
Kovács Ernő (Fidesz)  
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Karvalics Ottó (Fidesz)  
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Dr. Szél Bernadett (LMP) 

 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Varga József (Fidesz) Kara Ákosnak (Fidesz)  
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Kiss Péter (MSZP) Gúr Nándornak (MSZP) 
  

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Kardkovács Kolos helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Windisch László főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
  

Megjelentek 

 Tomcsányi Írisz osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Gondos Judit szakfőigazgató (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) 
Dr. Baté Zsuzsa szaktanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 34 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
mindenkinek, üdvözlöm a jelenlévőket, képviselőket, meghívottakat. 

Ma egy viszonylag rövid bizottsági ülésre készülünk. Azt kérem képviselőtársaimtól 
is, hogy a kormányoldalon lévő alelnök úr kérését ilyen értelemben mérlegeljék. Köszönöm 
szépen.  

Négy napirendi pont megtárgyalására tettünk javaslatot. Először a határozatképesség 
megállapítására kerítek sort.  

Most azt javaslom, hogy mivel az első napirendi pont előterjesztője még hiányzik a 
teremből, ezért csinálnánk egy cserét, és a második lenne az első. Ezzel a kiegészítéssel kérem 
a napirendi pontok elfogadását. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú. Ez azt jelenti, hogy 
az első tárgyalásunk az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat lenne. De most érkezett meg Bertha Szilvia.  

Helyettesítések: én helyettesítem Kiss Pétert, Kara alelnök úr Varga alelnök urat, 
Czira Szabolcs Karakó Lászlót, Kontur Pál Szedlák Attilát és Spaller Endre Vécsey Lászlót és 
most már Egyed Zsolt nem helyettesít, mert megérkezett Bertha Szilvia. 17 kézzel dolgozunk.  

Az időkeret tekintetében alelnök úr fél órában szeretné a mai bizottsági ülést befejezni, 
én javaslom, hogy célozzuk meg mindazt, amit ő mond. Az az alapvető oka ennek, hogy a 
frakcióülésükön részt vesz a miniszterelnök. Nyilván fél óra alatt nem tudjuk befejezni, de a 
képviselőtársaimat arra kérem, hogy a legfontosabb észrevételeiket fogalmazzák meg a 
tárgyalásoknál. Azonos időkeret, felváltva, az ellenzék elsődleges megszólalásával a 
szokásjog alapján végezzük a munkánkat. Csináltunk egy napirendi pont cserét, mert így 
döntöttünk.  

Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/8750. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok 
megvitatása) 

Az én ismereteim szerint hatvan módosító javaslat tárgyalására kerítünk sort. Ennél a 
napirendi pontnál köszöntöm Windisch László főosztályvezető urat. Üdvözlöm. Az 
ajánlástervezet a képviselőtársaim előtt van, 2012. október 31-i időponttal. Pontonként 
haladunk.  

Az 1-es pont Volner János képviselő javaslata. Kormány?  
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány még nem 

tárgyalta a módosító indítványokat, ezért csak tárcaálláspontot tudok mondani, a minisztérium 
nem támogatja. 

 
ELNÖK: Képviselőtársaim, ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem és 3 tartózkodás.  
A 2-es ajánlási pont, Volner János.  
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 3 tartózkodás.  
A 3-as pontban Volner János.  
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
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ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 3 tartózkodás.  
A 4-es ajánlási pont dr. Papcsák Ferenc.  
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 nem, 15 tartózkodás.  
A 4-es, 5-ös pont, dr. Aradszki László és Seszták Oszkár.  
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 15 tartózkodás.  
A 6-os, Baracskai József és sokan mások.  
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 3 tartózkodás.  
A 7-es, Vágó Gábor képviselő javaslata.  
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 3 tartózkodás.  
A 8-as, Baracskai József és mások módosítója. 
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 12 nem, 5 tartózkodás.  
A 9-es, ami összefügg a 14, 15, 17. és 18-assal, dr. Szekeres Imre módosítója. 
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 3 tartózkodás.  
A 10-es, Vágó Gábor.  
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem, 4 tartózkodás.  
A 11-es, Baracskai József és mások javaslata.  
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem, 5 

tartózkodás.  
A 12-es, Vágó Gábor képviselő.  
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem, 4 tartózkodás.  
A 13-as, Vágó Gábor képviselő.  
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
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ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 4 igen, 12 nem, 1 tartózkodás.  
A 16-os, Volner János.  
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 3 tartózkodás.  
A 32-es, összefügg a 62-essel, Vágó Gábor módosítója. 
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem, 4 tartózkodás.  
A 44-es, dr. Papcsák Ferenc módosítója. 
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 17 tartózkodás.  
A 45-ös, Baracskai József és mások. 
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 12 nem, 5 tartózkodás.  
A 46-os dr. Vass Imre módosítója, összefügg a 48-assal és a 49-essel.  
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez a pont csak a 49-essel 

függ össze, a 48-asról külön szeretnénk szavazást kérni.  
 
ELNÖK: Jó, rendben van. Tehát a 46-ost a 49-es összefüggésében?  
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 12 igen, 5 tartózkodás. 
A 48-as, dr. Vass Imre képviselő módosítója. 
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 7 igen, 10 tartózkodás. Megvan az egyharmad. 
Az 50-es, Vágó Gábor módosítója. 
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem, 4 tartózkodás.  
Az 51-es, Szilágyi László módosítója. 
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem, 4 tartózkodás.  
Az 52-es, dr. Papcsák Ferenc.  
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
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ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 7 igen, 10 tartózkodás. Megvan a egyharmad. 
Az 53-as, Szabó Timea.  
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem, 4 tartózkodás.  
Az 54-es, Baracskai József és mások.  
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 12 nem, 5 tartózkodás. 
Az 55-ös, dr. Kiss Sándor módosítója. 
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 3 tartózkodás. 
Az 58-as, Vágó Gábor.  
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem, 4 tartózkodás. 
A 60-as, dr. Papcsák Ferenc.  
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 7 igen, 10 tartózkodás, az egyharmad megvan. 

Köszönöm szépen.  

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: a 
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/8705. szám) (Bertha Szilvia és Korondi Miklós (Jobbik) képviselők önálló indítványa) 

Rátérünk az eredeti első napirendi pontra. Köszöntöm képviselő asszonyt, ő egyébként 
a bizottság tagjaként itt van közöttünk, és a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről dr. 
Kardkovács Kolos helyettes államtitkár urat. Megadom a szót, képviselő asszony, 
parancsoljon!  

Bertha Szilvia szóbeli indoklása  

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek. Az a lényege 
ennek a törvénymódosító javaslatnak, hogy jelen állás szerint a kötelező munkaközi szünet a 
versenyszférában beleszámíthat a munkaidőbe a megegyezés alapján, ellenben az állami 
tulajdonban vagy részben állami tulajdonban álló munkáltatónál ez kizárt, még csak esélyt 
sem ad a munka törvénykönyve arra, hogy ezt beszámítsák, holott vannak olyan munkakörök, 
ahol kikerülhetetlen, egyszerűen nem tudják betartani ezt a munkaközi szünetet vagy nem 
úgy, nem olyan mértékben. Ezáltal tulajdonképpen ledolgoztatják az emberekkel, ugyanakkor 
nem fizetik ki nekik az érte járó munkabért. Ez nagyon jelentősen szerepet játszik abban, 
hogy számos munkakörben csökkentek a fizetések. Úgy gondoljuk, hogy ez még nem egy 
kötelező érvényű, ez csak egy lehetőséget teremtene arra, hogy ahol erről meg tudnak egyezni 
és indokolt, ott a munkavállalók megkaphassák, a bérükben is benne legyen. Tehát 
munkaidőnek számíthasson a kötelező munkaköri szünet. Tulajdonképpen csak lehetőséget 
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teremtett, ez még semmit nem módosít a jelenlegi helyzeten. Ezt még mindenhol le kell 
tárgyalnia a munkáltatónak és a munkavállalónak, illetve az érdekvédelmi szervezeteknek a 
munkáltatóval. Mi azt hiányoljuk, hogy ennek még a lehetőségét is elvették, szemben a 
versenyszféráéval. Tehát ez a lényege.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Helyettes államtitkár úr?  

Dr. Kardkovács Kolos reagálása 

DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm. Én is nagyon rövid leszek. A kormányzati munkamegosztás tárgy szerint illetékes 
tárca álláspontját képviselem. A tárca nem támogatja az önálló képviselői módosító javaslatot. 
Ennek az az alapvető oka, hogy az Mt. megalkotásakor az volt a jogalkotói szándék, hogy a 
köztulajdonban lévő vállalkozások esetén, tehát állami és egyéb vállalatok esetén az általános 
teljes napi munkaidő, rövidebb teljes napi munkaidő fő szabály szerint ne legyen 
megállapítható. Tehát, hogy a teljes napi munkaidő ledolgozásra kerüljön. Megjegyzem, az 
Mt. szerint a versenyszférában is ez a fő szabály, tehát a munkaközi szünet nem része a 
munkaidőnek, ezért ennek megfelelően erre munkabér sem jár. Eddig sem járt. Tehát a régi 
alapján sem járt. A munkaközi szünetnek éppen az a funkciója, hogy ki kell adni, tehát olyan 
nem fordulhat elő, hogy nem tudják kiadni, mert pontosan az a lényege, hogy a munkavégzés 
megszakításával pihenőidőt kell biztosítani a munkaidőn belül a dolgozó számára.  

Azzal a felvetéssel kapcsolatban pedig, hogy a köztulajdonban lévő munkáltatóknál 
eltérő szabályozás van, mint a versenyszférában általában, erre azt tudom mondani, hogy itt 
valós indoka van ennek, mégpedig példaként tudnám hozni a köztulajdonban lévő gazdálkodó 
szervezetek takarékos működéséről szóló törvényt, amelyik szintén korlátozásokat vezetett be 
ezeknél a köztulajdonban álló munkáltatóknál. Itt ugye közvetlenül vagy közvetetten 
közpénzekből történik a foglalkoztatás, tehát itt fontos, hogy a napi munkaidő, tehát a napi 
nyolc óra ledolgozásra kerüljön. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Rögtön adom a szót. Nyilván prejudikálni nem szeretnék, 

de azt a mondatot szerettem volna elmondani, amit a tárgysorozatba-vétel tárgyalásánál 
beszéltünk, azt nyilván az általános vitára való alkalmasság tekintetében is, hogy ne kelljen 
külön bontani. De most úgy látom, a reményt kezdjük elveszíteni a tekintetben, hogy az 
általános vitára való alkalmasságról majd dönteni kell. De mondom, nem akarok prejudikálni, 
ezért képviselőtársaim kérdései, hozzászólásai következnek. 

Ha mód van rá, egy körben hangozzanak el. A szó a képviselőké. Bertha Szilvia, 
parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások 

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Megértjük, hogy nincs pénz, és ez 
az elsődleges oka ennek a szabályozásnak, csak el kell dönteni, hogy a valós életet mennyire 
lehet a törvényekhez igazítani, vagy mondjuk a törvényeknek kellene bizonyos szempontból 
alkalmazkodni a valós élethez. Csak életszerű példa: a buszvezető a dugóban ül, és bizony 
mivel megvan a menetrend, nem fogja tudni a munkaközi szünetet letölteni, mert egyszerűen 
nem tudja. Utána lehet dönteni, hogy a több száz vagy ezer utas fog várni, mert neki 
munkaközi szünete van, vagy pedig ledolgozza ingyen úgy, hogy nem is pihent és nem is kap 
érte fizetést. Tehát vannak munkakörök, ahol igenis tudomásul kell venni, hogy rendszeresen 
és folyamatosan megtörténik, hogy nem tudják letölteni ezt a szünetet, akkor azt gondolom, a 
kormánynak itt arról kell döntenie, és azzal kapcsolatban foglal állást, hogy valójában elvárja-
e az emberektől, hogy ingyen dolgozzanak azért, mert az államnak nincs pénze, és az 
egyébként mondjuk 130 ezer forintos fizetés helyett ezért kap 110 ezer forintot. Azt 
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gondolom, hogy itt már a legtöbben a 130-ból sem tudnának megélni. Tehát itt akkor erről 
mondott a kormány ezzel véleményt. 

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

mondanék akkor, ez pedig az, hogy ez valójában még a lehetőségnek a meg nem adása is, és 
az, hogy egyáltalán tovább lehessen gondolni a történetet. Nem egy direktivizmzus születne 
ezzel a törvénymódosítási javaslattal, hanem egy lehetőség, ami gyakorlatilag a tárgyalási 
folyamatokra adna teret. Államtitkár úr, kíván-e válaszolni? Nem kíván. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

Akkor a bizottság határozathozatalára kerítünk sort. (Moraj.) Adtam mindenkinek 
lehetőséget, ha valaki szólni akar, akkor kérjen szót. Egyértelmű, amit elmondott a képviselő 
asszony is, én is, tehát akkor kellene erről vitatkozni, amikor erről beszéltünk. 

Akik a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét támogatják, kézfelemeléssel jelezzék 
vissza. (Szavazás.) 5 igen, 12 nem. Így mivel nem került tárgysorozatba-vételre, ezért az 
általános vitával kapcsolatos kérdéseket már nem kell tárgyalnunk. Ezzel ezt a napirendi 
pontot lezárom. Helyettes államtitkár úr, köszönöm az álláspontja rögzítését, szép napot, jó 
munkát kívánok önnek.  

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/8967. szám) (Általános vita) 

A harmadik napirendi pontunkra térünk rá. A Nemzetgazdasági Minisztérium 
képviseletében Tomcsányi Írisz osztályvezető asszonyt üdvözlöm, illetve a NAV részéről 
Gondos Judit szakigazgató asszonyt és dr. Baté Zsuzsa szaktanácsadó asszonyt.  

Azt javaslom, hogy ennek a napirendi pontnak a tárgyalásába kezdjünk bele, az 
álláspontok kifejtésére, hogyha van az írott anyag mellett ilyen igény. Szakigazgató asszony? 
Nem kíván kiegészítést tenni. Akkor nincs más hátra, mint képviselőtársaimnak adni a szót. 

Hozzászólások 

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak nagyon röviden. Ezt a 
NAV-törvényt már nem is tudom hányadjára módosítják, legutoljára nyáron, ami most 
szeptember 1-jétől lépett életbe. Pont azokat próbálják korrigálgatni, amiket már az 
érdekképviseletek és az ellenzék is elmondott a legelején, hogy milyen problémák lesznek 
vele, és az a gond, hogy a korrigálás, az egységesítés mindig a rosszabb irányba történik. 
Most nem sorolom végig, a plenáris vitában úgy is el fog hangzani, de a szabadságoktól 
kezdve a pótlékokon keresztül még a családosokat is érinti, mert olyan módosításokat 
vezetnek be, amik az állami szférát nem teszik kifejezetten család- és munkavállaló-baráttá. 
Tehát nem lehet azt mondani, hogy a gyermekes családok tolonganak, hogy a NAV-nál 
dolgozhassanak, akár családfenntartóként, akár édesanyaként. Ezt majd ki fogom fejteni 
részleteibe menően, csak nem értjük, hogy a kormány által hangoztatott családbarát 
politikával mindez hogyan fér meg. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kara Ákos alelnök úr. 
 
KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Vendégeink! 

Egy rövid mondatot szeretnék mondani a Fidesz-KDNP részéről, a benyújtott 
törvényjavaslatot támogatjuk. Nyilván ez egy összetett törvénymódosítási anyag, ami előttünk 
van, a NAV belső működési folyamatainak egyszerűsítése, egységes szabályozás kialakítása, 
illetve valóban, ahogy a képviselő asszony mondta, csak én egy kicsit más értelemben 
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mondom, az integrációs folyamat továbbvitele. Ebben a hármasban szeretném összefoglalni, a 
Fidesz-KDNP-frakció támogatja az általános vitára való alkalmasságot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más képviselői hajlandóság? (Nincs jelentkező.) Nem 

látok ilyet. 

Határozathozatal 

Akkor döntünk az általános vitára való alkalmasság tekintetében. Én hosszan nem 
kívánok érvelni ellene sem, mellette meg nem akarok. Kik azok tehát, akik általános vitára 
alkalmasnak tartják a törvényjavaslatot? (Szavazás.) 12 igen, 5 tartózkodás mellett az 
általános vitára való alkalmasságról döntött a bizottság.  

Ma emlékképeim szerint a szavazást követően a határozathozatalok után első 
tárgyalási pontként kerül a parlament elé. Szóban tesszük meg a többségi-kisebbségi 
álláspontok rögzítését.  

 
KARA ÁKOS (Fidesz): Ahogy jeleztem, a többségit írásban adnánk be. (Farkasné dr. 

Molnár Valéria, a bizottság főtanácsadója: Ez házszabályellenes.)  
 
ELNÖK: Ez házszabályellenes. Ilyen már volt hatszor, lehet, hogy nem lenne baj, 

hogyha megtennénk, pont azért jeleztem is, alelnök úr, hogy a határozathozatalokat követő 
első napirendi pont tárgyalása ez. 

 
KARA ÁKOS (Fidesz): Muszáj leszünk szóban elmondani, akkor én fogom megtenni. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kisebbségit, úgy látom, Bertha Szilvia fogalmazza 

meg. Célszerű, hiszen álláspontot is rögzített. Köszönöm szépen az előterjesztőknek, szép 
napot, jó munkát kívánok önöknek. 

Egyebek 

Nekem az egyebek kapcsán mindössze egy közlendőm van, az pedig az, hogy e hónap 
12-én, jövő hét hétfőn 9.30 órakor próbálunk bizottsági ülést tartani. Remélem, semmi 
rendkívüli helyzet nem jön, ami ezt felrúgná. Kérdezem, bárkinek van-e kérdése. Igen, 
Szilvia! 

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Elnök úr, a bérgarancia alapos napirend az nem maradt 

el? Mert elvileg holnap már a plenárison lesz.  
 
FARKASNÉ DR. MOLNÁR VALÉRIA, a bizottság főtanácsadója: Ezt már 

előkészítettük. A június 11-i bizottsági ülésünkön ezt megcsináltuk, 15 igen 0 nem, 2 
tartózkodással ajánlottuk általános vitára, előadót nem állítottunk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb más? (Nincs jelentkező.) Szép napot, szervusztok!  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 2 perc) 
 

Gúr Nándor  
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


