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Napirendi javaslat  
 
1. Egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/11563. szám) (Bizottsági módosító javaslatok megvitatása) 
 
2.  Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Gúr Nándor (MSZP), a bizottság elnöke  
Kara Ákos (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Varga József (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Czira Szabolcs (Fidesz)  
Kontur Pál (Fidesz)  
Kovács Ernő (Fidesz)  
Patay Vilmos (Fidesz)  
Polics József (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz)  
Dr. Nemény András (MSZP)  
Bertha Szilvia (Jobbik)  
Dr. Szél Bernadett (független) 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Kiss Péter (MSZP) Gúr Nándornak (MSZP) 
Karvalics Ottó (KDNP) dr. Czira Szabolcsnak (Fidesz)  
Spaller Endre (KDNP) Kontur Pálnak (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz) Kara Ákosnak (Fidesz)  
Egyed Zsolt (Jobbik) Bertha Szilviának (Jobbik)  

 
Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
Kanyó Lóránt főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
 

Megjelent  
Csuka Mária főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 20 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Üdvözlök 
mindenkit. Javaslom, kezdjük meg a bizottsági ülésünket. Elektronikus formában 
képviselőtársaim megkapták a meghívót. Ebben két napirendi pont tárgyalását jeleztük. 
Kérdezem, egyetértenek-e. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.  

A határozatképességünk megvan. Én magam Kiss Pétert helyettesítem, Kara Ákos 
helyettesíti Vécsey Lászlót, Karvalics Ottót Czira Szabolcs és Spaller Endrét Kontur Pál, 
Bertha Szilvia pedig Egyed Zsoltot. Ez 17 kezet jelent, 12:5 arányban. Tárgyalási időkeret 
tekintetében negyedórára gondoltam.  

Egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11563. szám) (Bizottsági módosító javaslatok megvitatása) 

Első napirendi pontunkra térünk rá. A gazdasági és informatikai bizottság és a 
számvevőszéki és költségvetési bizottság nyújtott be módosító javaslatokat, és a 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről Kanyó Lóránt főosztályvezető úr és Csuka Mária 
főosztályvezető-helyettes asszony van jelen. Ajánlási pontonként haladunk. A T/11563/7-es 
számú ajánlás 2. pontjában döntünk először.  

 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottságot kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 

12 igen, ellene senki, 5 tartózkodás. 
A következő a 3. pont, ez szintén a gazdasági bizottság módosítója.  
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottságot kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 

12 igen, ellene senki, 5 tartózkodás. 
Van a másik, a T/11563/7-es 4. pontja, szintén a gazdasági bizottság részéről. 
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottságot kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 

12 igen, ellene senki, 5 tartózkodás. 
A T/11563/10-es ajánlás a következő, és ennek az 1-es pontja, a költségvetési 

bizottság módosítója a következő.  
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottságot kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 

11 nem és 6 tartózkodás. Köszönöm szépen. Ezzel ezt a napirendi pontot zárni tudtuk. 
Köszönöm szépen a kormány álláspontjának rögzítését.  

Egyebek  

Egyebekben Szél Bernadett, parancsoljon!  
 
DR. SZÉL BERNADETT (független): Tisztelt Képviselőtársak! Indítványozni 

szeretném azt, hogy Szalai Piroska miniszteri biztos asszony a Foglalkoztatási és munkaügyi 
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bizottság hívja meg abból a célból, hogy átbeszéljük azt, hogy a nők foglalkoztatásának terén 
milyen előrelépések történtek abban az időszakban, amióta ő aktív. Azt gondolom, hogy ez 
egy nagyon fontos feladat, és Szalai Piroska asszony a legmegfelelőbb személy hivatalánál 
fogva arra, hogy erről velünk beszélgessen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt vártuk, hogy az albizottságban legyen meg ez a 

tárgyalás, ami megvolt, azt követően nem tartom helytelennek a kezdeményezést, ilyen 
értelemben részemről nyitott kapukat döngetünk. Gondoskodni fogunk erről, hogy a 
parlamenti ciklus időszakában ez a kérdés rendeződjön. Köszönöm szépen. Nem a nyári 
időszakra gondoltam. Tőlem lehet augusztus is, nálam ez nem okoz problémát. Köszönöm 
szépen. (Varga József: Várjuk meg, szeptemberben is az lesz-e még…) A bizottsági ülést 
bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 30 perc) 

 

Gúr Nándor  
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia 
 
 
 


