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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 36 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Elkezdjük a bizottsági ülést. Köszöntök mindenkit:: a bizottság tagjait, a 
meghívottakat, az előadókat.  

A mai bizottsági ülésünkön első pillanatban a határozatképességet állapítjuk meg. 
Szemmel láthatóan határozatképesek vagyunk, de a jelenléti ív szerint a helyettesítéseket is be 
tudom diktálni.  

Én Kiss Pétert helyettesítem, Varga József alelnök úr Kara Ákost helyettesíti, Nagy 
István Kovács Ernőt, Patay Vilmos Polics Józsefet, Bertha Szilvia Egyed Zsoltot, Spaller 
Endre pedig (Spaller Endre: Karvalics Ottót.) Karvalics Ottót, akkor kérem, hogy a jelenléti 
ívben is ezt jelöljék meg; ez pedig azt jelenti, hogy 12 kézzel fogunk dolgozni.  

A napirendi pontok elfogadására teszek javaslatot, amely elektronikus formában 
megküldésre került. Három napirendi pont tárgyalását jeleztük. Kérdezem és kérem, hogy aki 
ezzel egyetért, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú.  

Közben megérkezett Kontur Pál képviselőtársunk, ő helyettesíteni fogja Czira 
Szabolcs képviselő urat; így változott a szavazási arányszám, 14 kézzel dolgozunk. 
Köszönöm szépen. 

A tárgyalási időkeret megállapítása tekintetében rövid napirendi pontok tárgyalására 
kerül sor. Alelnök úrral azt beszéltük meg, hogy egy negyedórát célzunk meg, eszerint 
javaslom képviselőtársaimnak, hogy végezzük a munkánkat. Köszönöm szépen. 

Nyilván a szokásokhoz illesztetten, azonos időtartamban felváltva először az ellenzéki 
oldal megszólalási lehetőségét biztosítva fogunk dolgozni.  

Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/12616. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt 
bizottságként) 

Az első napirendi pontunkra fogunk áttérni: az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslatra – a T/12616-os számú törvényjavaslat –, ennek a 
kapcsolódó módosító javaslatairól való döntés lesz az, amiről tárgyalni fogunk. 

Köszöntöm az első napirendi pont előterjesztőjét a Nemzetgazdasági Minisztérium 
részéről, dr. Modori László helyettes államtitkár urat és köszöntöm főosztályvezető urat is, dr. 
Jáczku Tamást.  

Mindenki előtt ott fekszik a 2013. október 16-ai ajánlástervezet, amelynek valamennyi 
pontjáról, azaz egy pontjáról, fogunk tárgyalni. Azért tárgyalunk róla, hiszen első helyen 
kijelölt bizottság vagyunk. Ez a kapcsolódó módosító – az én emlékképeim szerint – Gúr 
Nándor kapcsolódó módosítója.  

Kérdezem a kormányt, mi az álláspontja, ehhez illesztetten.  
 
DR. MODORI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Tárcaálláspontot tudok csak mondani.  
 
ELNÖK: Tárcaálláspont lesz, igen. 
 
DR. MODORI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca nem javasolja a támogatást. 
 
ELNÖK: Rövid indoklás? 
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DR. MODORI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 
rövid indoklást máris mondom.  

Én úgy gondolom, hogy kicsit talán a módosítás célja – ezek szerint félreérthető 
voltam, amiért elnézést kérünk – nem az lenne, hogy megnehezítsük az állampolgároknak az 
igényérvényesítését, hanem pont ennek megkönnyítése volt a cél, hogy ne legyen szükség erre 
a kötelező adategyeztetési körre, és hamarabb hozzá tudjanak jutni az őket megillető 
összeghez, ez lenne az egésznek a lényege, tehát az eljárás hamarabb lezáruljon.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Értem a rövid indoklást. Azért nem értek egyet vele, mert 

az elmúlt időszak tapasztalásai azt támasztják alá, hogy célszerű, szükségszerű az előzetes 
egyeztetés lehetőségének a biztosítása pont abból kifolyólag, hogy ne torz helyzetek utólagos 
kezelésére kelljen sort keríteni; de ha a tárca álláspontja ilyeténképpen fogalmazódik meg, 
ezért én nem teszek mást, csakis azt, hogy szavazásra bocsátom ezt a kérdést – vagy még 
helyettes államtitkár úr szólna?  

Parancsoljon! 
 
DR. MODORI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ha 

reagálhatok rá. Tehát itt ugye, a probléma az az, hogy ennek az adategyeztetési eljárásnak az 
időigénye akár hónapokkal is elhúzhatja az egész eljárást, addig az érintett nem részesül 
ellátásban. Ez nem jelenti azt, hogy egyébként a számára biztosított jogorvoslati 
lehetőségekkel ne élhetne, tehát én úgy gondolom, hogy orvosolni lehet, ha esetleg ilyen 
probléma lenne a döntéssel, amit elnök úr felvetett, de mondom: a lényege az lenne, hogy 
minél előbb ellátáshoz jusson, és ne kelljen hónapokig várnia.  

 
ELNÖK: Igen, helyettes államtitkár úr ismerjük ezt a részét. Csak még egyszer akkor 

annyit kell mondanom, hogy ez az orvoslás itt ilyen értelemben utólagos, és sok hónap 
elteltével jut révbe, ezt gyakorlati tapasztalatok támasztják alá ezt a történetet. Tehát két 
oldalról közelítjük meg a kérdést: én úgy ítélem meg, hogy helyesebb lett volna, ha az 
előzetes egyeztetési lehetőség is meg lett volna; ön pedig azt mondja, hogy azzal gyorsítják a 
folyamatot gyakorlatilag, hogy ennek az előzetes egyeztetésnek – idézőjelbe tetten – „nem 
adnak lehetőséget, hanem utólagos kontrollt biztosítanak”. Máshonnan nézzük a dolgot az 
alapállás, a megközelítés tekintetében, semmi gond. Köszönöm szépen a tárca álláspontját. 

Szavazásra bocsátom a kérdést. Kérdezem, hogy kik azok, akik a kapcsolódó 
módosítót támogatják. (Szavazás.) 2. Kik azok, akik nem támogatják? 10 és 2 tartózkodás. 
Köszönöm szépen. 

Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. Helyettes államtitkár úr, főosztályvezető úr, 
köszönöm szépen, hogy a napirendi pontnál megjelentek, önöknek jó munkát kívánok! 

Egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12615. szám) (A bizottság 
feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Áttérünk a második napirendi pont tárgyalására. A második napirendi pont az egyes 
törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat, a T/12615-ös szám alatt fut.  

A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatására kerül sor. 
Köszöntöm a Belügyminisztérium részéről megjelent előadókat: Dr. Magyariné dr. Nagy Edit 
helyettes államtitkár asszonyt és dr. Gergyeni Zoltán szakértő urat. 

Mindenki előtt ott fekszik a 2013. október 16-ai ajánlástervezet, amelynek valamennyi 
pontjáról állást fogunk foglalni. (Farkasné dr. Molnár Valéria főtanácsadó: Válogattunk.) 
Válogattunk? Bocsánatot kérek, szakértő asszony válogatása alapján a bizottság hatáskörébe 
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tartozó módosítókról fogunk szavazni. Köszönöm szépen szakértő asszony, csak nem volt 
reggel időnk áttekinteni, azt hittem, hogy minden módosítót tárgyalni fogunk. 

Tehát ajánlási pontonként fogunk haladni. Az ajánlástervezet ott van képviselőtársaim 
előtt, úgyhogy jelzem, mely pontokat tárgyaljuk, és kérdezem majd helyettes államtitkár 
asszonytól a kormány álláspontját.  

1-es Bertha Szilvia és dr. Staudt Gábor képviselők módosítója. 
Kormány? 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tárcaálláspontot tudok mondani. A tárca nem 
támogatja. 

 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Úgy látom most már nem fogunk a kormányváltásig 

kormányálláspontokkal találkozni, a bizottsági ülésen sorozatban csak tárca-tárcaálláspont 
lesz. (Bertha Szilvia: Egy rövid indoklást kérnénk.)  

Rövid indoklást kér a képviselő asszony.  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Mint ahogy erről már szó volt, itt nem egy kötelezettségről van szó. Tehát akkor, amikor 
valaki bejelentést tesz, akkor ugye, az adatvédelmi szabályok szerint meg kell hogy mondjam, 
hogy a bejelentésből kiszűrhető adatok közül melyek azok az adatok, amiket a fogadó rögzít, 
tárol, és a továbbiakban felhasznál, dolgozik vele. Ha önként mondja a telefonáló az általa 
használt készülék telefonszámát vagy annak tulajdonosát, akkor ezt az adatot is tárolni fogja a 
bejelentést fogadó, de nem kérdez rá, és nem köteles a telefonáló ezeket az adatokat 
szolgáltatni. Tehát ez csak egy adatszolgáltatási lehetőség, ha ezt mondja, és például nem a 
saját telefonjáról beszél, de bemondja a telefon tulajdonosának a nevét vagy telefonszámát, 
akkor ezt az adatot is tárolhatják. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazásra kerítünk sort. Kérdezem, ki az, aki a 

módosítót támogatja? (Szavazás.) 2. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10. Tartózkodás? 
2. Köszönöm szépen. 

A következő az 5-ös ajánlási pont módosítója, dr. Harangozó Tamás és más 
képviselőtársak részéről.  

Tárcaálláspont? 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Képviselőtársaim? (Szavazás.) (Bertha Szilvia: 

Indoklást kérnék.) Én is azt szerettem volna kérni, hogy mielőtt szavazunk, azelőtt kérnék egy 
rövid indoklást. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Ugye, itt arról lenne szó, hogy az összeférhetetlenségi szabály, ami azt mondja, hogy nem 
lehet vezető tisztségviselő a felügyelt önkéntes tűzoltó egyesületben a hivatásos tűzoltó. Na 
most, itt nem irányításról van szó tulajdonképpen, hanem egy ellenőrzésről, egyfajta 
felügyeletről, ami azt jelenti, hogy mindazon támogatási összegek, amelyek az önkéntes 
tűzoltó egyesülethez kerülnek, azok az országos katasztrófavédelmi szervezeten keresztül 
történnek pályázat vagy megállapodás útján, amire ráhatással lehet akkor, ha ő ennek az 
egyesületnek vezető tisztségviselője.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem értünk egyet, mert nem ez olvasható ki a 

törvénytervezetből, úgyhogy más az álláspontunk, mint az indoklás; de, mi az indoklást nem 
tudjuk alakítani és formálni. 

Szavazásra kerítünk sort. Ki az, aki a módosítóval egyetért? (Szavazás.) 4. Ki az, aki 
nem ért egyet vele? (Szavazás.) 10. Köszönöm szépen. 

A következő a 6-os, Bertha Szilvia és dr. Staudt Gábor módosítója.  
A tárca álláspontja? 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Gondolom, hogy itt most nem kér indoklást Bertha 

Szilvia képviselő asszony, hiszen hasonló indoklással találhatnánk magunkat szembe, mint az 
előbb, ezért a szavazásra kerítünk sort. 

Ki az, aki támogatja a módosítót? (Szavazás.) 4. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
10. 

A következő a 7-es, dr. Harangozó Tamás és más képviselőtársak módosítója. 
Tárcaálláspont? 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Indoklást kérek. Köszönöm szépen. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Azért nem, mert ez az egyesületi törvényben szabályozott, hogy az egyesület és tagja között 
milyen elszámolási, illetve megtérítési lehetőségek vannak, ezért úgy gondoljuk, hogy az 
egyesületi törvényben ez rendezett, és ebbe a törvénybe emiatt nem szükséges beletenni, 
illetve nem is illik a szerkezetébe. 

 
ELNÖK: Vagy más törvénynek a szabályozását kellene illeszteni az életszerűséghez, 

de istenem, ez már csak ilyen. Köszönöm szépen.  
Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Nagy 

István egy kézzel szavazott. (Nagy István: Kettővel szavaztam.) Nem, nem valószínű 
tartózkodott a másik kezével. (Derültség.) Köszönöm szépen. Csak az elnök befogadó 
készsége alapján 10 nem és 2 tartózkodás. Köszönöm szépen. Csak azért kérem 
képviselőtársamat, ha valaki helyettesít valakit, akkor két kézzel szavazzon, mert úgy 
egyértelmű. István, vehetem úgy is, hogy a másik kezeddel tartózkodni akarsz, tehát nem 
akarom elvenni annak a lehetőségét, hogy te tartózkodhatsz is abban a helyzetben, amikor 
álláspontot rögzítesz. Köszönöm szépen.  

A következő módosító a 8-as, Szél Bernadett és Mile Lajos képviselők részéről. 
A tárca álláspontját kérdezem. A 8-as egyébként összefügg a 9-essel. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem. Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Nem látok ilyet. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10. és 4 tartózkodás. 
Köszönöm szépen. 
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A következő a 12-es dr. Harangozó Tamás és más képviselőtársaknak a módosítója. 
A tárca álláspontját kérdezem. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Én szeretnék egy rövid indoklást kérni. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Gyakorlatilag a javaslat, tehát a Harangozó képviselő úrék javaslata az egész 
közfoglalkoztatással kapcsolatos részt venné ki a törvényjavaslatból. Ezt azért nem támogatja 
a tárca, mert ez a rész teszi lehetővé azt, hogy a közfoglalkoztatásban résztvevők hogyan és 
mi módon vehetnek részt a védekezésben.  

 
ELNÖK: Értem, bár tartalmilag vitatom a történetet, de ez megint csak legyen az én 

problémám. 
Szavazásra kerítünk sort. Ki az, aki a módosítóval egyetért? (Szavazás.) 2. Ki az, aki 

nem támogatja? (Szavazás.) 12. Következetesen mindig ugyanazt a kérdést és ugyanabban a 
sorrendben teszem fel, csak képviselőtársam nagyon siet, úgy látom.  

A következő a 13-as, ami összefügg a 20-assal, dr. Harangozó Tamás és más 
képviselőtársak módosítója.  

A tárca álláspontja? 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2. Ki az, aki 

nem támogatja? (Szavazás.) 10. és 2 tartózkodás. 
A következő a 14-es, Szél Bernadett képviselő asszony módosítója. 
A tárca álláspontját kérdezem. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Képviselőtársaim, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 

2. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 és 2 tartózkodás. Köszönöm szépen. 
Ezzel a bizottságunkat érintő módosító javaslatokról szavaztunk. Köszönöm szépen az 

álláspontok rögzítését helyettes államtitkár asszonynak és kollégájának. Önöknek jó munkát 
kívánok, viszontlátásra. 

Egyebek 

Soron következik a harmadik napirendi pontunk tárgyalása, az egyebek. Itt azt 
szeretném jelezni, hogy 2013. október 21-én, a hétfői napon a szokásoknak megfelelően 9 óra 
30-kor találkozunk: adóügyben valószínű, meg ami még mellé jön. 
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Kérdezem, bárkinek van-e bejelentenivalója? (Nincs jelzés.) Nincs. Négynapos lesz a 

plenáris ülés, ezt tudják képviselőtársaim, és utána azt hiszem hetenként 3-3 napos plenáris 
ülések következnek, hiszen elindul a költségvetés tárgyalása. Köszönöm szépen.  

Ha nincs más bejelentenivaló, akkor szép napot mindenkinek, jó munkát, szervusztok! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 58 perc) 
  

Gúr Nándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 


