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Napirendi javaslat  

 

1.  a) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság beszámolója címmel 
benyújtott beszámoló (J/6591. szám) 
(Együttes általános vita) 
b) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  2012. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló (J/10578. szám) 

2. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről, általános vita: 
A felszámolás alatt álló közérdekű vagy társadalmilag hasznos tevékenységet 
végző vállalatok dolgozóinak nyújtandó kormányzati bérgaranciáról szóló 
határozati javaslat (H/10447. szám) 
(Bertha Szilvia (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Kara Ákos (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 Dr. Czira Szabolcs (Fidesz) 
 Kontur Pál (Fidesz) 
 Kovács Ernő (Fidesz) 
 Patay Vilmos (Fidesz)  
 Szedlák Attila (Fidesz)  
 Vécsey László (Fidesz)  
 Karvalics Ottó (KDNP)  
 Spaller Endre (KDNP)  
 Bertha Szilvia (Jobbik)  
  

A bizottság titkársága részéről 

 Farkasné dr. Molnár Valéria főtanácsadó 
 

Helyettesítési megbízást adott 
 
Varga József (Fidesz) Kara Ákosnak (Fidesz) 
Dr. Czira Szabolcs (Fidesz) Kontur Pálnak (Fidesz)  
Nagy István (Fidesz) Kovács Ernőnek (Fidesz) 
Polics József (Fidesz) Patay Vilmosnak (Fidesz) 
Vécsey László (Fidesz) megérkezéséig Szedlák Attilának (Fidesz) 
Spaller Endre (KDNP) megérkezéséig Karvalics Ottónak (KDNP) 
Egyed Zsolt (Jobbik) Bertha Szilviának (Jobbik) 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
 
Dr. Péterfalvi Attila elnök (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság) 
Dr. Kardkovács Kolos helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)
  

Megjelent  

Dr. Bojnár Katinka elnökhelyettesi személyi titkár (Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság) 
Lencsés Sándor, Spaller Endre országgyűlési képviselő munkatársa 
Szolnoki Szabolcs, KDNP munkatárs 
Dr. Szabadkai Antal mérnök-közgazdász tanácsadó 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 17 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

KARA ÁKOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat. Tekintettel arra, hogy az előző bizottsági 
ülésen megállapodtunk minden frakcióval, hogy a mai bizottsági ülést előbb kezdjük, az elnök 
úr kérte, hogy a mai bizottsági ülésen helyettesítsem. Mindezekre tekintettel megkezdjük 
munkánkat, és ezt az ülést én vezetem. 

Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, vendégeinket és szakértőinket.  
A bizottság napirendjének elfogadása következik. Mai ülésünkön három napirendi 

pontra tett az elnök úr javaslatot, és az első napirendi pont két részből áll. A bizottság tagjai 
egyetértenek-e azzal, hogy a meghívóban kiküldött napirendi javaslatot tárgyaljuk? Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás. – Mindenki jelez.) A bizottság a 
napirendet egyhangúlag elfogadta. 

A jelenléti ív alapján a szakértő asszony ismerteti a helyettesítéseket. 
 
FARKASNÉ DR. MOLNÁR VALÉRIA főtanácsadó: Varga József alelnök urat Kara 

Ákos helyettesíti, Kontur Pál dr. Czira Szabolcsot, Kovács Ernő Nagy Istvánt, Patay Vilmos 
Polics Józsefet, Szedlák Attila Vécsey Lászlót, Karvalics Ottó pedig Spaller Endrét 
helyettesíti. Czira képviselő úr közben személyesen megérkezett. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság beszámolója címmel 
benyújtott beszámoló (J/6591. szám); Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló (J/10578. szám) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Soron következik az első napirendi pont, amely két 

pontból áll. Előre jelzem, mind a kettőről külön fogunk szavazni. Az első napirendi pont a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság beszámolója címmel benyújtott 
beszámoló, J/6591. szám, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló, J/10578. szám.   

Köszöntöm dr. Péterfalvi Attila elnök urat és munkatársát, dr. Bojnár Katinka 
asszonyt. Megadom a szót az elnök úrnak, és kérem, adjon egy rövid összefoglalót az 
anyagról. Parancsoljon, elnök úr!  

Dr. Péterfalvi Attila elnök (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság) szóbeli kiegészítése 

 
DR. PÉTERFALVI ATTILA elnök (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A 2012. évről szóló 
beszámoló már érdemi ügyeket is tartalmaz. Az előző évi beszámolót, amely a 2011. évről 
szól, formálisan a hatóság terjesztette az Országgyűlés elé jogszabályi kötelezettség alapján, 
de igazából inkább azokat a nehézségeket részletezi, vagy azokat a körülményeket írja le, 
amelyek az új hatóság megalakulásával kapcsolatban jelentkeztek, ez főleg a szétválás az 
ombudsmani intézménytől. A 2012. évről szóló beszámoló pedig már érdemi beszámoló, 
tulajdonképpen azt tartalmazza, hogyan sikerült átvennünk az adatvédelmi biztos munkáját, 
hogyan sikerült biztosítani a kontinuitást a munkatársak vonatkozásában és az ügyek 
vonatkozásában is, illetőleg új eseteket is tartalmaz.  

Az új adatvédelmi szabályozásra alapozva, amely nemcsak a hazai, hanem egy 
luxemburgi bírósági döntést követően tulajdonképpen az irányelvből is adódik, bocsátottunk 
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ki egy új ajánlást, hogy hogyan lehet a dolgozókat, a dolgozók élet- és vagyonvédelmét 
kamerás megfigyeléssel a munkahelyeken ellenőrizni, amely az új jogalapokra hivatkozóan új 
típusú, hiszen a brüsszeli 29-es munkabizottság álláspontja az, hogy nem lehet a munka 
világában a dolgozók önkéntes hozzájárulására alapozni az adatkezeléseket, hiszen hiányzik 
az önkéntesség, más jogalapokat kell találni. Ez egy olyan jogalap, ahol a munkáltatóknak 
mérlegelniük kell az élet- és vagyonvédelemhez fűződő érdeket, illetve a dolgozók 
magánszférájához fűződő érdeket, ezeket kell összevetni, korrekt adatkezelési szabályzatban 
kell ezeket a szabályokat elrendezni, és erről a dolgozókat tájékoztatni kell. Tehát formálisan 
nem a hozzájárulásuk lesz a jogalap, hanem az új munka törvénykönyve, amely biztosítja az 
ellenőrzés lehetőségét, ezt kell tartalommal és szabályokkal kitölteni.  

Még szeretném felhívni a figyelmet arra is –  de ez csak a hatóság honlapján található 
meg –, hogy végeztettünk az egyéves tevékenységünk után egy közvélemény-kutatást, hogy 
mi az állampolgárok véleménye, egyáltalán mennyire vannak tisztában a szabályozással, és 
megtanulták-e, hogy az adatvédelmi biztos helyett a hatósághoz kell fordulniuk. Mi úgy 
érezzük, hogy igen, hiszen több ügyünk volt az elmúlt évben, mint az adatvédelmi biztosnak 
az utolsó békeévében, és ezek nem a posta által átirányított levelek. Ezt visszaigazolja a 
közvélemény-kutatás is, mert az Adatvédelmi Hatóságról a megkérdezettek 31 százaléka már 
hallott, azt gondolom, egy év után ez jó tapasztalat. A felnőtt lakosság 62 százaléka úgy 
nyilatkozott, hogy érdekli a saját adatainak védelme, 43 százalék pedig úgy válaszolt, hogy 
inkább megosztott a tájékoztatásban, viszont 24 százalék inkább tájékozottnak is vallja magát. 
Tehát azt gondolom, ez eléggé jó arány, és egyébként egybecseng az Eurobarometer 
felméréseivel is. 

Ami még örvendetes számunkra, hogy az Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságról ugyan a megkérdezetteknek majdnem a fele, tehát 31 százalék hallott, de 
szerintünk ez mégis jó arány, hiszen akit érdekel a saját adatainak a védelme, nyilván azzal is 
tisztában van, hogyha jogsértés történik, akkor hová fordulhat. Még az is örvendetes 
számunkra, a statisztikákból az olvasható ki, hogy végre elmozdulás tapasztalható, és az 
adatvédelmi ügyek már most is jelentős túlsúlyban vannak, viszont 17 százalékra nőtt az 
információszabadsággal kapcsolatos ügyek aránya. Itt meg kell állapítanunk azt, hogy maga a 
szabályozás és a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás önmagában véve nyilvános, ez benne 
van az alaptörvényi szabályozásban. Itt tulajdonképpen előrelépést tapasztalhatunk. Korábban 
10 százalék körül volt az adatvédelem mellett az információszabadság-ügyek aránya, tehát 
jelentős túlsúly még most is van az adatvédelmi ügyeknél, de ez az arány talán elmozdulni 
látszik. Itt inkább az lesz az érdekes, hogy az információszabadságnál a nemzeti vagyonnal 
való gazdálkodás most szélesebb nyilvánosságú, hiszen nem a közfeladat a döntő, hanem az, 
hogy hogyan lehet megtalálni az egyensúlyt az üzleti titok, az üzleti terv esetében azoknál a 
cégeknél, amelyek állami tulajdonban vannak, viszont egyúttal piaci szereplők is, hogy ne érje 
őket hátrány azáltal, hogy az átláthatóságuk nagyobb, tehát a gazdasági életben való 
részvételük során a konkurencia miatt hogyan lehet megőrizni azt, hogy az alapjog gyakorlása 
ne azt jelentse, hogy hátrány éri őket a gazdasági életben.  

A hatóság 33 hatósági eljárást indított, és összesen 22 millió forint bírságot szabott ki 
az elmúlt évben. Ezt az első évben jónak ítéljük, hiszen mi is most tanuljuk ezeket az ügyeket. 
Fontos megjegyezni, hogy ebben az évben indult a hatóságnak egy piaci lehetősége, az 
adatvédelmi audit tevékenység, és már most vannak jelentkezők. Ez azért fontos, mert 
tulajdonképpen az adatkezelők kaphatnak egy bélyegzőt, hogy az adatkezelésük megfelel a 
törvénynek – természetesen amennyiben megfelel –, és ez a jogszabályoknak való megfelelést 
tanúsítja az idén. Jövőre indítani akarjuk a technikai jellegű, tehát az informatikai auditot is. 
Gyakorlatilag ez egy új tevékenység, ettől sokat várunk, mert ez is jobban védheti az 
érintettek magánszféráját. 

Köszönöm a figyelmet. 
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Vélemények 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr, az alapos szóbeli kiegészítést. Tisztelettel 

javasolom képviselőtársaimnak, hogy kérdéseiket, észrevételeiket a szokásoknak megfelelően 
egy körben beszéljük meg, illetve tárgyaljuk. Amíg gondolkodnak, rövid összefoglalást 
mondok a Fidesz-KDNP részéről, azután majd kiderül, hogy a Jobbik ezzel egyetért-e. 

2011-ben alapvetően átszabtuk, meghatároztuk az alapjogvédelem új rendszerét. A 
nemzetközi elvárásoknak megfelelően a független Adatvédelmi Hatóság az egységes alapjogi 
biztos szervezetétől teljesen elkülönítve folytatja munkáját, azonban az adatvédelmi biztosi 
tradíciók és tapasztalatok nem vesztek el. Az új információs törvény rendelkezései is kellő 
garanciát adnak, a kifejezetten súlyos jogsértésekre a megfelelő választ adó erős hatósági jog 
és hatáskör mellett ugyanis megmaradtak az ombudsman-típusú vizsgálati és fellépési 
lehetőségek, erről az imént hallottunk. Megítélés kérdése, de véleményem szerint az, hogy 
2012-ben a hivatalhoz közel 3 ezer panasz és egyéb ügy érkezett, így azt gondoljuk, ez az 
érdeklődés, illetve, ahogyan az elnök úr is elmondta, ezeknek a kezelése megfelelő módon 
történik. 

Tisztelettel kérdezem képviselőtársaimat, hogy egyéb kérdésük, észrevételük, 
hozzászólásuk van-e? (Nincs jelzés.) 

Szavazás 
 
Tisztelettel kérdezem képviselőtársaimat, a bizottsági tagokat, hogy a J/6591. számú 

beszámolót elfogadják-e, általános vitára alkalmasnak tartják-e? (Szavazás. – 12 igen 
szavazat.) Ki nem tartja alkalmasnak? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 
2 tartózkodó szavazat.) A bizottság a beszámolót általános vitára alkalmasnak tartja.  

Javasolom, hogy a többségi álláspontot írásban nyújtsuk be. Kérdezem Szilviát a 
kisebbségi álláspontról. 

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Tartózkodtam, nem kívánok kisebbségi véleményt 

mondani. 
 
ELNÖK: Tehát a bizottsági álláspont jelenik majd meg.  
Az első napirendi pontunk b) pontja következik. Ki ért egyet a 2012. évi 

tevékenységről szóló J/10578. számú beszámolóval? (Szavazás. – 12 igen szavazat.) Ki nem 
ért egyet? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó szavazat.) Itt is javasolom, 
hogy a többségi álláspontot írásban nyújtsuk be a jövő heti, 29-ei parlamenti ülésre. 

Az első napirendi pontot lezárom. Megköszönöm az elnök úrnak és munkatársának a 
jelenlétüket. 

A felszámolás alatt álló közérdekű vagy társadalmilag hasznos tevékenységet 
végző vállalatok dolgozóinak nyújtandó kormányzati bérgaranciáról szóló határozati 
javaslat (H/10447. szám) 

Tisztelettel köszöntöm Kardkovács Kolos helyettes államtitkár urat. Rátérünk a 
második napirendi pontra, Bertha Szilvia képviselőtársunk önálló indítványára, melyet 
H/10447. számon megtalálhatunk. Megadom a szót az előterjesztőnek. Kedves Szilvia, 
parancsoljon! 

Bertha Szilvia (Jobbik) előterjesztő szóbeli ismertetője  
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BERTHA SZILVIA (Jobbik), előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Köszöntök 
mindenkit. Ez a határozati javaslat azért született, mert úgy látjuk, hogy mostanában rengeteg 
felszámolás történik, rengeteg vállalat megy csődbe, és van az úgynevezett Bérgarancia Alap, 
amely elvileg jótállna a ki nem fizetett bérekért bizonyos keretösszegig, de azt tapasztaljuk, 
hogy különösen a közérdekű tevékenységet ellátó vállalatoknál a vezetés vagy visszaél, vagy 
nem él vissza, de biztosan nem jól él ezzel az eszközzel, rendszeresen hitegeti a 
munkavállalókat azzal, hogy fognak bért fizetni, nagyon fontos a tevékenységük, közérdekű, 
amit végeznek, mert egy nagyobb közösség mindennapjait befolyásolja, ezért nagyon fontos a 
munkájuk. Nyilvánvalón ebből adódóan ezek az emberek bíznak is abban, hogy ki fogják 
fizetni a bérüket, illetve hiába merül ki a Bérgarancia Alap, továbbra is dolgoztatják őket, nem 
mondanak fel nekik, és adott esetben elesnek a végkielégítés lehetőségétől is, ha ők 
mondanának fel, mert azt gondolják, hogy megrendült a bizalmuk a jövőbeli bérfizetésben. 

 Tehát ez a határozati javaslat azt célozza, hogy amennyiben egy vállalat tevékenysége 
közérdekűnek minősül, és ezt a kormány kimondja, akkor szükség lenne további garanciát 
vállalni a bérekre. Amennyiben viszont nem mondja ki, akkor nyilvánvalóan a tulajdonos, 
illetve a vezetőség sem hivatkozhatna arra, hogy a dolgozók munkája, amit végeznek, 
közérdekű. Az üzemet fenn kell tartani az állami munkák érdekében, tehát akkor viszont 
valamilyen módon a felmondást a dolgozók számára el kell végeznie a vezetésnek. Mi azt 
szeretnénk, hogy a kormány erre vonatkozóan alkosson törvényt, illetve rendeletben 
szabályozza ezt, és ahol szükséges, ott további garanciát vállaljon a bérfizetésre.  

Tömören ennyiben próbáltam ezt összefoglalni, és várom az esetleges kérdéseket. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő asszony. A szokásoknak megfelelően először a 

minisztérium álláspontját szeretném megkérdezni. Államtitkár úr, parancsoljon! 

Dr. Kardkovács Kolos helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
tájékoztatója 

 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen a szót. Tisztelettel köszöntök mindenkit. A jegyzőkönyv számára 
szeretném mondani: tárcaálláspontot tudok képviselni. 

Három mondatban annyit szeretnék a felvetésre elmondani, hogy 1992. január 1-jét 
megelőzően létezett állami garanciavállalási alap a bérek tekintetében, de akkor nem létezett 
csődtörvény, nem létezett Bérgarancia Alap, és nem voltunk az Európai Unió tagja. Akkor 
valóban volt állami garancia a felszámolás alatt lévő cégek munkabérei mögött. 
1992. január 1-jétől belépett a felszámolási törvény, illetve van egy vonatkozó irányelv, a 
2008/90/EK irányelv, amely szintén arról rendelkezik, hogy mi a teendőjük a tagállamoknak a 
munkáltató fizetésképtelensége esetén, és azt írja elő a tagállamok számára, hogy hozzanak 
létre egy szervezetet, és biztosítsanak egy minimális védelmi szintet a felszámolás alá kerülő 
munkáltatók a munkavállalóik számára. Ennek az irányelvnek való megfelelést szolgálta a 
Bérgarancia Alap. Tehát a Bérgarancia Alap ma az az elkülönült szervezet, amelyik ezeket a 
kifizetéseket teljesíteni tudja, és maga a bérgarancia törvény meghatározza azt a minimális 
szintet – ez idén fejenként 1 millió 65 ezer 500 forint –, amelyért munkaadónként a 
Bérgarancia Alap helyt áll. A bérgarancia-támogatás részben tevékenységsemleges és részben 
tulajdonosi kör semleges is, tehát egyenlő bánásmódot biztosít a munkavállalók számára.  

Ennek megfelelően azért nem tudjuk a tárca részéről támogatni ezt a javaslatot, mert 
részben visszatérne egy 1992 előtti konstrukció, amely ma már nem lenne lehetséges. Azt 
gondoljuk, ez sérti a munkavállalók közötti elbánás elvét azáltal, hogy bizonyos vállalatoknál 
többletforráshoz juttatná a munkavállalókat más munkavállalókkal szemben. Azt is 
gondoljuk, hogy ellentétes a javaslat az Unió támogatási szabályaival, különösen az Európai 
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Közösséget létrehozó EUMSZ 107. cikkével, tehát a versenyt torzító támogatás tilalmával, 
illetve mondanék egy formai indokot is. Azt gondoljuk erről a kérdésről, ha a bérgarancia-
összeget meg akarná az Országgyűlés emelni, akkor azt törvényben lehetne megtenni, az 
alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésével összhangban, tehát a kormánynak adott felhatalmazás 
nem lenne elegendő. 

Ami a gyakorlatban felvetett kérdéseket illeti: ha valaki felszámolás alá kerül, akkor 
ott a tulajdonosi kör tovább már nem játszik, felszámoló kerül kijelölésre, tehát minden üzleti, 
gazdasági döntést a felszámoló hoz meg. Az Országgyűlés lehetőséget biztosít arra, hogyha 
valamelyik cég egyébként nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, akkor éppen a 
vagyon és éppen a munkavállalók védelme érdekében állami felszámoló szervezet kerül 
kijelölésre. Tehát azt gondolom, hogy éppen ebben a közérdekű körben biztosítottak azok a 
jogi keretek részben bérgarancia-oldalról, részben kiemelt állami felszámolói oldalról, 
amelyekkel az elérni kívánt célokat teljesítik. Tehát röviden ezért nem javasoljuk a 
támogatást. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A bizottság tagjait kérdezem: 

megfogalmaznak-e kérdést, észrevételt, véleményt az előterjesztéssel kapcsolatban? 
Természetesen az előterjesztőnek lehetősége van a válaszadásra.  

(Jelzésre:) Szilvia, parancsoljon! 

Reflexió 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik) előterjesztő: Nem véletlen, hogy egy határozati 

javaslatot adtunk be, mert tudjuk, ennek nem lenne egyszerű a szabályozása. Ezt az egészet 
nyilván kellően meg kell fogalmazni és részleteiben beszabályozni. Itt arról van szó, hogy 
megfeleljünk az európai uniós előírásoknak. Azoknak nyilván megfelelünk, de van egy 
probléma, amit meg kellene oldani, ez pedig az, hogy rendkívül vissza tudnak élni az, 
egyébként kiszolgáltatott munkavállalókkal. Tehát itt konkrétan azt kell megoldani, hogy 
éppen akkor ne tudja hitegetni a felszámolást vezető felszámoló, a vezetőség a 
munkavállalókat azzal, hogy igen, még majd kapnak fizetést, valami majd lesz, valami majd 
jön, az állam majd valahogyan megsegít. Tehát tulajdonképpen amikor egyszer már nincs rá 
fedezet, és felszámolás alatt áll egy cég, amennyiben közérdek, hogy tovább működjön, akkor 
az államnak mégis nyújtania kellene valamilyen pluszgaranciát, hiszen közérdekű a 
működése. Ha pedig nem az, akkor viszont jogszabályban kellene rögzíteni, hogy amennyiben 
nincs fedezet, fel kell mondani a munkavállalóknak, nem pedig kihasználni őket azzal, hogy 
adott esetben hónapokig nem kapnak bért, mert nem ismerik annyira a jogszabályokat, hogy 
tudják, már úgysem fognak dolgozni, ezért nyugodtan felmondhatnak, hiszen ha nem 
mondanak fel, akkor nemcsak a végkielégítéstől esnek el, hanem néhány hónapon keresztül 
még pluszban ingyen dolgoznak. Ezt tehát valamilyen módon mindenképpen le kellene 
szabályozni, mert jelenleg az egy általános gyakorlat, hogy így kihasználják az embereket, 
azután pedig hónapokon keresztül megélhetés nélkül maradnak, az összes tartalékukat felélik, 
ott állnak munkahely, tartalék, fizetés és minden nélkül, sok esetben hónapokig 
munkanélküliként. Továbbra is felhívom a kormány figyelmét, hogy valahogyan kezelni kell 
ezt a helyzetet.  

Az egyenlő bánásmódot illetően pedig nem érzem, hogy itt ilyen szinten 
diszkrimináció lenne, hiszen szerintem itt arról van szó, hogyha valami közérdek, akkor 
viszont igenis, támogatni kell, hogy ez működjön.  

Csak ennyit kívántam az egészre reagálni. Köszönöm. 
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Szavazás 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, 

döntünk a tárgysorozatba vételről. A bizottság tagjai támogatják-e a tárgysorozatba vételt? 
(Szavazás. – 2 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 12 nem szavazat.) Tartózkodás 
nincs. Tehát a bizottság az indítványt nem vette tárgysorozatba.  

Köszönöm szépen, államtitkár úr, a megjelenést. 
 

Egyebek 

 
A harmadik napirendi pont az Egyebek. Az Egyebek napirendi pont keretében 

egyelőre csak jelezni szeretném, hogy az Országgyűlés elfogadott napirendjétől függően 
tartunk bizottsági ülést jövő héten hétfőn, és jövő héten hétfőig pontnak kell kerülnie arra, 
hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pontosan melyik településen tartjuk a kihelyezett 
bizottsági ülésünket. 

Köszönöm szépen a részvételt, köszönöm a munkát, mai bizottsági ülésünket 
berekesztem.  

 
 (Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 43 perc) 

  

Kara Ákos 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi 


