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Napirendi javaslat  
 
1. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/12415. 

szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 
  
2. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12909. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó 
módosító javaslatok megvitatása) 

  
3. Egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 

(T/12910. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 
  
4. Egyes törvényeknek az új polgári törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12824. szám) (Az Alkotmányügyi, igazságügyi és 
ügyrendi bizottság által benyújtott módosító javaslat megvitatása) 

  
5. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12971. 
szám) (Herman István Ervin, Hirt Ferenc (Fidesz), Dr. Puskás Tivadar, Dr. Seszták Miklós 
(KDNP), Dr. Tapolczai Gergely, Dr. Vinnai Győző (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(Általános vita) 

  
6. Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános 

szabályairól szóló törvényjavaslat (T/13053. szám) (Általános vita) 
  
7. Egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a 

szociális hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/13049. szám) (Általános vita) 

  
8.  A kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

működésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12939. 
szám) (Általános vita) 

  
9. Egyebek 



- 5 - 

 

Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Gúr Nándor (MSZP), a bizottság elnöke  
Kara Ákos (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Dr. Czira Szabolcs (Fidesz)  
Kontur Pál (Fidesz)  
Kovács Ernő (Fidesz)  
Patay Vilmos (Fidesz)  
Polics József (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz)  
Karvalics Ottó (KDNP) 
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Dr. Nemény András (MSZP) 
Bertha Szilvia (Jobbik)  
Egyed Zsolt (Jobbik) 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Varga József (Fidesz) Kara Ákosnak (Fidesz)  
Nagy István (Fidesz) Kovács Ernőnek (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz) Kontur Pálnak (Fidesz)  
Kiss Péter (MSZP) Gúr Nándornak (MSZP) 
  



- 6 - 

 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Szűcs Mihály főosztályvezető-helyettes (Belügyminisztérium)  
Dr. Harsányi Zsolt főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
Boros Zsuzsanna osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
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Fülöp Attila helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 

Megjelent 
 
Tipold Ferenc főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Gergely Katalin referens (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 40 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! A határozatképességet megállapítom. A helyettesítéseket már beírták 
képviselőtársaim: Kara Ákos Varga Józsefet helyettesíti, Nagy Istvánt Kovács Ernő, Szedlák 
Attilát Kontur Pál, Vécsey Lászlót Czira Szabolcs, én pedig Kiss Pétert. 16 kezünk van.  

A napirendi pontok elfogadására kerítek sort. Eredetileg 6-7 napirendet terveztünk. 
Képviselőtársaim is azt a meghívót kapták meg, ami az egyebek nélkül 6 napirendi pont 
tárgyalását tartalmazta. Mindezek mellett és mindezek ellenére kezdeményezések voltak még 
ma reggel is, amely a jelzett napirendi pontok mellett 7. napirendi pontként az egyes 
törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociális hozzájárulási 
adó megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat tárgyalására és 8. napirendi pontként pedig a kormányablakok kialakításával, 
valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló T/12939. számú törvényjavaslat általános vitájáról szólna még, és ezzel 
egészülne ki. Így az egyebekkel karöltve kilenc napirendi pont tárgyalására teszek javaslatot. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Úgy látom, egyhangú. Ez 
gyakorlatilag azt jelenti, hogy a legjobb jóindulattal is és a racionális bizottsági ülés 
működése mellett is legalább egy órát igénybe fog venni. Képviselőtársaimon múlik, hogy 
hogyan haladunk.  

A tárgyalási időkeret megállapítása a szokásos módon történik, mindig az ellenzéki 
oldal elsődleges megszólalásának a biztosítását megadva, és természetesen váltva, ellenzéki 
és kormányoldalról. 

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/12415. 
szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Az első napirendi pont tárgyalására térünk rá. Üdvözlöm a Nemzetgazdasági 
Minisztérium részéről dr. Somogyi Andrea osztályvezető asszonyt, Szatmári Edina főtanácsos 
asszonyt és Kajdi László szakmai tanácsadó urat. Köszönöm szépen. Mindenki előtt ott 
fekszik a 2013. november 13-i ajánlástervezet, amelyeknek majd jelzem, mely pontjairól 
foglal állást a bizottságunk.  

Az első pont a 123/1-es dr. Gyenes Géza és dr. Kiss Sándor módosítója. Kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Tisztelt Bizottság! Egyelőre tárcaálláspontot tudok képviselni. Az érintett ajánlási pontot a 
tárca nem támogatja.  

 
ELNÖK: Értem. Azt szomorúan vesszük tudomásul, hogy osztályvezető asszonynál 

tárcaálláspont van. Azt pedig a két képviselő veszi szomorúan tudomásul, hogy a tárca nem 
támogatja, képviselőtársaim pedig eldöntik, hogy ők támogatják-e a kapcsolódó módosítót. 
(Szavazás.) 2 igen. 12 nem, 2 tartózkodás. 

A következő a 138/3-as, Szabó Rebeka, Szilágyi László és Scheiring Gábor javaslata.  
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott 

módosító. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem, 3 tartózkodás.  
A 159/1-es, Hegedűs Lorántné módosítója.  
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DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott 

módosító. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 13 nem, 1 tartózkodás.  
159/2-es, Hegedűs Lorántné.  
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott 

módosító. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 2 tartózkodás.  
162/2-es, Hegedűs Lorántné 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott 

módosító. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 2 tartózkodás.  
A 172/1-es, Baráth Zsolt és társai módosítója. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott 

módosító. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 2 tartózkodás.  
A 426/1-es, Baráth Zsolt és képviselőtársai indítványa. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott 

módosító. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 2 tartózkodás.  
Az 538/4-es, Hegedűs Lorántné módosítója. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott 

módosító. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 2 tartózkodás.  
Az 538/15-ös, Baráth Zsolt és képviselőtársai. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott 

módosító. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 2 tartózkodás.  
Az 548/1-es, Volner János. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott 

módosító. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 2 tartózkodás.  
Az 548/2-es, Volner János.  
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DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott 
módosító. 

 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 2 tartózkodás.  
Az 548/3-as, Volner János. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott 

módosító. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 2 tartózkodás.  
A 612/3-as, Baráth Zsolt és képviselőtársai. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott 

módosító. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 2 tartózkodás.  
A 612/6-os, Baráth Zsolt és képviselőtársai. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott 

módosító. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 2 tartózkodás.  
A 623/1. Hirt Ferenc módosítója. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott 

módosító. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 7 igen, ellene senki, 9 tartózkodás. Egyharmad 

támogatást megkapott.  
A 642/1-es, Baráth Zsolt és képviselőtársai.  
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott 

módosító. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 2 tartózkodás.  
A 658/1-es, Baráth Zsolt és képviselőtársai.  
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott 

módosító. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 2 tartózkodás.  
A 660/1-es, Baráth Zsolt és képviselőtársai.  
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott 

módosító. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 2 tartózkodás.  
Most jön az 1074/3-as, Baráth Zsolték módosítója. 
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DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott 
módosító. 

 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 2 tartózkodás.  
Az 1074/1-es, Baráth Zsolték módosítója. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott 

módosító. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 2 tartózkodás.  
Az 1286/11-es, Scheiring Gáborék módosítója. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott 

módosító. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem, 3 tartózkodás.  
1286/12. Szilágyi László és képviselőtársai.  
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott 

módosító. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem, 3 tartózkodás.  
1402/2-es, Novák Előd kapcsolódója. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott 

módosító. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 2 tartózkodás.  
1586/4-es, dr. Szél Bernadett módosítója. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott 

módosító. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 2 tartózkodás.  
Az 1593/1. Horváth András Tibor.  
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott 

módosító. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 2 tartózkodás.  
Köszönöm szépen. Ezzel a kapcsolódó módosítókról történő szavazást megejtettük. 

Szép napot kívánok önöknek.  

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12909. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó 
módosító javaslatok megvitatása) 

A következő napirendi pontunkra térünk át. Köszöntöm a Nemzetgazdasági 
Minisztérium részéről Tipold Ferenc főosztályvezető urat. A november 14-i ajánlástervezet 
mindenki előtt ott fekszik, de nincs benne olyan pont, amiről nekünk állást kellene foglalni, 
szakértő asszony előkészítése alapján, de ha bárki úgy látja, hogy szavazni kívánnak 
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valamelyik pontról, az kérem, jelezze. (Dr. Nemény András érkezik.) Közben Nemény András 
megérkezett, úgyhogy most már 17-en vagyunk. Tehát, ha nincs jelentkező, köszönöm 
főosztályvezető úr megjelenését, viszontlátásra, jó munkát kívánok önnek.  

Egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12910. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok 
megvitatása) 

Soron következik a 3. napirendi pontunk tárgyalása. Köszöntöm a Belügyminisztérium 
részéről Szűcs Mihály főosztályvezető urat és Gyarmati Edit Amália szakértő asszonyt. 
Mindenki előtt ott fekszik a 2013. november 13-i ajánlástervezet, a szakértő asszony által 
kiválogatott pontokat fogjuk tárgyalni. Jelesül a következőket: 2-es, dr. Szél Bernadett 
módosítója. A kormány álláspontját kérdezem.  

 
SZŰCS MIHÁLY (Belügyminisztérium): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Tárcaálláspontot tudok mondani.  Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Igen, köszönöm szépen, csak nekem kormányálláspontot kéne tudnom, de 

hát tárcát tudunk. A tárca nem támogatja. Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, ki 
az, aki támogatja. (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 3 tartózkodás. 

A 3-as, dr. Szél Bernadett módosítója. 
 
SZŰCS MIHÁLY (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 2 igen, 12 

nem, 3 tartózkodás. 
4-es, dr. Szél Bernadett.  
 
SZŰCS MIHÁLY (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 2 igen, 12 

nem, 3 tartózkodás. 
Az 5-ös, dr. Szél Bernadett módosítója. 
 
SZŰCS MIHÁLY (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 2 igen, 12 

nem, 3 tartózkodás. 
A 7-es a következő, dr. Szakács Imre és mások módosítója. 
 
SZŰCS MIHÁLY (Belügyminisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 12 igen, 

ellene senki, 5 tartózkodás. 
A 10-es, dr. Szél Bernadett.  
 
SZŰCS MIHÁLY (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 2 igen, 12 

nem, 3 tartózkodás. Köszönöm szépen. Nincs több módosító. Jó munkát kívánok!  
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Egyes törvényeknek az új polgári törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12824. szám) (Az Alkotmányügyi, igazságügyi és 
ügyrendi bizottság által benyújtott módosító javaslat megvitatása) 

Ezzel átjutottunk a következő napirendi pontunkra. Köszöntöm a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium részéről Boros Zsuzsanna osztályvezető asszonyt, Hazafi Zoltán 
főosztályvezető úr nem tudott jönni, Sipos-Szabó Zsanett főosztályvezető-helyettes asszonyt, 
a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről Sári Miklós főosztályvezető urat, ő majd érkezik, 
dr. Moskó Mónika osztályvezető asszonyt és dr. Elek Márton jogi referens urat. Üdvözlöm.  
Mindenki előtt ott fekszik a bizottsági módosító javaslat, amelyről állást foglal a bizottságunk. 
Megkérem szakértő asszonyt tájékoztassa a bizottságot.  

 
FARKASNÉ DR. MOLNÁR VALÉRIA, a bizottság főtanácsadója: A törvényjavaslat 

számozott ajánlásában már benne szerepelnek, ezért ma csak a 14. számú módosító indítványt 
önmagában osztottuk ki azzal, hogy erről az egyről foglalunk állást, ez tartozik az 
alkotmányügyi bizottság által benyújtott bizottsági módosító javaslatok közül a bizottság 
feladatkörébe.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány álláspontját kérdezem.  
 
DR. BOROS ZSUZSANNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Tárcaálláspontot tudok mondani, támogatja a tárca.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem. Ki támogatja? (Szavazás.) 

12 igen, a többiek tartózkodtak. Köszönöm szépen. Ezzel ezt a napirendet is zártuk. Önöknek 
köszönöm az álláspont rögzítését. Viszontlátásra!  

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/12971. szám) (Herman István Ervin, Hirt Ferenc (Fidesz), Dr. Puskás Tivadar, Dr. 
Seszták Miklós (KDNP), Dr. Tapolczai Gergely, Dr. Vinnai Győző (Fidesz) képviselők 
önálló indítványa) (Általános vita) 

A következő napirendi pontunkra térünk át. Üdvözlöm az előterjesztő Herman István 
Ervin képviselő urat, az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről Bódiné Pájer Marianna 
főosztályvezető asszonyt és Dávid István főosztályvezető urat. Herman úr még nincs jelen, 
ezért szakértő asszony utánanéz, hogy most tárgyaljuk-e az 5. napirendi pontot. (Herman 
István Ervin érkezik.) Köszönöm szépen. Üdvözlöm képviselő urat. Javaslom, hogy a vitában 
a jobb időkihasználás érdekében az álláspontok, kérdések egyszerre kerüljenek feltételre. Már 
csak azért is, mert alelnök úr kezdeményezte, hogy gyorsítsuk a bizottság ülését. (Kara Ákos: 
Fél 11-re fejezzük be.) A kérését akceptálva szeretnék haladni. Az előterjesztőnek és a 
kormánynak adom a szót. Parancsoljon!  

 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz) előterjesztő: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Előttünk fekszik a T/12971. számú törvénymódosító javaslat. Ahhoz, hogy ezt 
komplexen tudjuk értelmezni, úgy gondolom, egy nagyon rövid kis időutazásra van 
szükségünk. Tekintettel arra, hogy egy átalakuló folyamat részesei vagyunk. Bizonyára 
mindannyiunk előtt ismeretes, hogy a rendszerváltás előtt, sőt azt megelőzően számos cég, 
vállalat tönkre ment, és bizonyos  személyek, emberek saját egzisztenciájuknak a védelme 
érdekében úgymond kényszerpályára, a rokkantnyugdíj irányába menekültek. De ez 
természetesen nemcsak az egyénre igaz, hanem egyben igaz, hogy társadalmi szinten is voltak 
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munkavállalói csoportok, akiket az akkori kormány ebbe az irányba terelt. Többek között 
ilyen a bányászat. 

Most a 2011. évi CXCI. törvény igyekezett egyfajta rendet tenni ebben az állapotban, 
és egy új, markáns megfogalmazással, ha úgy tetszik, szabályozni ezeket a folyamatokat. 
Ennek kapcsán egy egységes szakmai irányítással rehabilitációs hatóság szakértői bizottságai 
kezdték el a munkájukat, és 2012. január 1-jétől közel 195 ezer fő jelentkezett be a 
rehabilitációs vizsgálatra, és ebből a 195 ezer főből 189 ezer jelentkezett be. Ezek a 
folyamatok elindultak, és gyakorlatilag az tapasztalható, hogy az elmúlt évek során egyfajta 
csökkenő tendencia mutatkozik, és az is tapasztalható, hogy az elmúlt két év során 
gyakorlatilag a törvény egyfajta átértékelésre, egyfajta finomhangolásra vár, és ez a 
törvényjavaslat alapvetően erről szól.  

Négy terület az, amely ebben a törvényjavaslatban megfogalmazódik. Az úgynevezett 
finomhangolás, hogy saját magamat ismételjem. Az első ilyen a rokkantsági ellátás 
megállapításához szükséges előzetes biztosítási idő újraszabályozása. Nem kell, azt hiszem, 
senki előtt mondanom, hogy nagyfokú anomáliát és neuralgikus pontot jelentett, hogyha 
valaki egy húszéves biztosítotti viszonyt elveszített az új törvényből fakadóan. Ez korrigálásra 
kerül ebben a módosításban. A rokkantsági ellátásban részesülők keresőtevékenységére 
vonatkozó szabályozás is módosításra kerül, aminek szintén az a lényege, hogy a minimálbér 
150 százalékát meghaladó, egy hónapban meghaladó összeg esetén elveszítette a 
jogosultságot. Ez most gyakorlatilag három hónapra kitolódik, ami nyilvánvaló, hogy ésszerű, 
hiszen lehettek különböző olyan juttatások, amelyek miatt ez a határösszeg átlépésre került, 
de nem tartós és nem folyamatos. Amennyiben tartós és folyamatos tendencia van, akkor 
válik gyakorlatilag ez alkalmazásra. 

A harmadik ilyen terület a megváltozott munkaképességű személyek ellátásával 
kapcsolatos felelősségi szabályoknak a pontosítása, a visszafizetés, a jogtalanul felvett 
összegeknek a visszafizetési kötelezettségeit is szabályozza. A negyedik ilyen terület pedig a 
megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával kapcsolatos szabályozás, így a 
rehabilitációs hozzájárulási, fizetési kötelezettség és a támogatott foglalkoztatásban részt 
vevők körének szabályozását hivatott pontosítani, illetőleg módosítani. Nos, ezek azok a 
módosító indítványok, amelyek, úgy gondolom, hogy egy egységes szerkezetbe foglalják az 
elmúlt éveknek a törvényalkotásait egyben, és másrészt pedig világos választ ad, képeket ad 
arra, hogy az élet írja a forgatókönyvet és ehhez megfelelő módosításokra, változásokra van 
szükség úgy a munkavállalói, mint a munkaadói oldalról. Dióhéjban ennyit szerettem volna 
mondani.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A kormány képviselőjének adom a szót. 
 
BÓDINÉ PÁJER MARIANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm 

szépen. Képviselő úr elmondta mindazokat a javaslatokat, amelyek számunkra is nagyon 
fontosak ahhoz, hogy azt az elmúlt időszakban a tapasztalatok, visszajelzések alapján a  
törvény módosítását támogassuk, hiszen ezek olyan javaslatok, amelyek mind az 
igénybevevőktől, mind az alkalmazóktól érkeztek több helyre, önökhöz is, képviselő urakhoz 
is, és hozzánk is. Fontos, hogy ezekkel a javaslatokkal is sokkal több embernek biztosítsuk azt 
a lehetőséget, hogy a megváltozott munkaképesség okán a kieső keresőtevékenységből 
származó jövedelmet pótolhassa, vagy pedig még több embernek biztosítsuk azt, hogy 
támogatott foglalkoztatásban vegyen részt. Ezért a tárca a javaslatot támogatta. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki az, akinek 

kérdése, észrevétele van. Szilvia, utána alelnök úr, utána Nemény András. 
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Kérdések, észrevételek 

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Igazából sok rosszat nem lehet 
mondani erre az előterjesztésre, csak annyit, hogy hiányosnak találjuk. Van egy réteg, akire 
nem gondoltak, és akiről nem – úgymond – gondoskodnak benne. Vannak azok az 58-60 év 
felettiek, akiknek van általában már legalább húsz év munkaviszonyuk, viszont a munkaerő-
piaci helyzet miatt, illetve a rokkantságuk miatt, mert tényleg lerokkantak, csak aztán  
visszaminősítették őket, sokszor 10-15 évet is rokkantságban töltöttek és hát egyszerűen ők 
nem tudnak elhelyezkedni, olyan támogatást nem lehet adni, amivel őket, 58-60 évesen, egy 
vagy másfél évtizedes rokkantság után bárki is alkalmazná. Részükre jelenleg ez a NYES 
nevezetű lehetőség áll nyitva, de ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a nyugdíjkorhatár eléréséig, 
akár öt éven keresztül 29 ezer forintból kellene havonta megélni. Tehát ennek a rétegnek 
nyilvánvalóan már a végleges nyugellátást kellene biztosítani, vagy rokkantsági ellátást vagy 
pedig nyugdíjba engedni őket. Tehát mi ezt a réteget találjuk, aki hiányzik.  

Ami viszont már kormánykompetencia, tehát nem ehhez az előterjesztéshez tartozik, 
az pedig a foglalkoztatói oldal, a támogatások újraszabályozása és a képzések átalakítása, de 
ezt itt most nem fejteném ki, majd a plenárison. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kara Ákos alelnök úr. 
 
KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. A Fidesz-KDNP részéről a 

benyújtott törvényjavaslatot támogatjuk, és jelzem, bár ez később aktuális, de írásban 
szeretnénk majd általános véleményt mondani, ezért összeállítottunk egy részletes indoklást 
erre. Ha szabad, akkor ezt most nem olvasom fel.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Mikor lesz a parlament előtt, szakértő 

asszony? (Farkasné dr. Molnár Valéria: Fel fogják szavazni ma. Vagy kedden vagy szerdán 
lesz.) Mára van kiírva, így emlékszem. Utolsó előtti napirendként. Nemény András. 

 
DR. NEMÉNY ANDRÁS (MSZP): Köszönöm. Tisztelt Bizottság! Csak 

címszavakban mondanék néhány gondolatot: egyrészt ez az a terület, ami a költségvetésben 
csökkentéssel érintett, tehát a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására kevesebb 
forrás van, éppen ezért gondolom, jobban kellene elosztani. A másik probléma, amit az élet 
hozott, ezek a felülvizsgálatok, mindannyian tudjuk, elég sok esetben emberi tragédiákhoz is 
vezettek – sajnos. Sokak úgy élik meg ezt, mint az utolsó forrás, amit kaphattak, és általában 
tényleg súlyos betegekről van szó, az is kiesik a zsebükből, és olyanokról van szó, akik 
tényleg nem tudnak máshol dolgozni. Ha rehabilitációra ítéltetnek, hogy arra van esélyük, 
akkor a kereseti lehetőségük csökken le nagyon. Tehát ez egy nagyon kényes és kínos terület. 
Ettől függetlenül ezek a mostani módosítások valós problémára adnak választ, de azt hiszem, 
hogy erre nem a finomhangolás a jó kifejezés, inkább csak kisebb problémák megoldása, vagy 
mondhatjuk úgy, hogy kozmetikázás. 

Én pont csütörtökön voltam egy megváltozott munkaképességű embereket 
foglalkoztató cégben, ahol azt éltem meg, amikor a dolgozók kérdezhettek az igazgatótól. Egy 
ilyen bejárás volt, és váratlanul mondták, hogy szeretnének több kérdést is feltenni. 
Ugyanezek a dolgozók voltak azok, akik egy hónappal ezelőtt egy petíciót írtak több százan 
alá, merthogy annyira embertelenek voltak már a körülményeik. És hát történt is változás és 
meg is köszöntem ott helyben az igazgatónak. De azért az tanulságos, hogy a munka 
törvénykönyve megengedi a műszakpótléknak az olyan módon való megváltoztatását, hogy 
ne kelljen nekik kifizetni a műszakpótlékot. Tehát, hogy egy hónap délelőtti és egy hónapi 
délutáni műszakkal lehetett dolgoztatni a megváltozott munkaképességűeket, így nem kellett 
kifizetni a műszakpótlékot, ami egy nagyon jelentős összegcsökkentést jelentett, és tényleg 
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nagyon reménytelen helyzetbe kerültek. Mint ahogy a kedvezmények elvétele is megjelent 
ennél a cégnél, gondolom, más cégeknél is. És mint ahogy az is, gondolom, egy általános 
jelenség, hogy maximálva vannak a normák. Ebben az esetben például 130 százaléknál nem 
fizethetnek ki többet, hiába dolgozik valaki ennél többet. Ez is egy valós probléma. 

Azt hiszem, hogy ezekre is kellene választ adni és koncentrálni. A kedvezményeknél 
valamilyen rendszert ki kellene dolgozni arra, hogy adómentes kedvezményeket tudjanak 
kapni ezek az emberek, úgy hogy a munkáltatókat se érintse, nyilván az állam az egyik 
zsebéből ne vegyen ki pénzt és tegye át a másikba teljesen fölöslegesen, hiszen azért nem 
kapnak ők kedvezményt, mert a munkáltatónak is ezek után adót kell fizetni, de azt hiszem, 
hogy ezek mellett a legnagyobb probléma talán az lesz a következő évtől, hogy a járadékosok, 
most mondom így, mert ők is így fogalmaznak, akik egyre többen lesznek, hiszen a 
felülvizsgálatoknak most lesz nagyjából vége, nem dolgozhatnak annyit. Négy órát 
dolgozhatnak átlagban, nem tudnak annyi pénzt keresni, mint korábban, és ezeknél az 
embereknél aztán tényleg minden forint számít. Ráadásul ezeknek a cégeknek elő van írva 
egy másik jogszabály által, hogy ötórás átlagmunkáltatást kell végezniük. Tehát, hogyha túl 
sok lesz a négyórás a cégeken belül, nem tudják teljesíteni azt az előírást, amit meg mások 
adtak nekik. Azt hiszem, hogy még egy csomó mindent kellene csinálni, hogyha az 
életszerűségről beszélünk, és ez a négy dolog egyáltalán nem jelenti a valós megoldást. 
Méghozzá sürgősen kéne valamit csinálnunk, mert január 1-jétől nagyon sokan fognak négy 
órában dolgozni. Megélni sem tudnak, és általában nem is dolgozhatnak, és csak ezután 
kapnak támogatást. Úgyhogy ez egy félmegoldás se, szerintem. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim, bárki részéről van-e még kérdés, 

észrevétel? (Nincs jelentkező.) Két mondatot szeretnék mondani: az egyik arról szól, hogy 
először elvenni jó sokat, utána valamennyit visszaadni, aztán dicshimnuszt zengeni róla. Erről 
szól ez a történet. A másik pedig az, hogy az aktuális munkaerőpiacra rá kell tekinteni, és meg 
kell nézni annak a lehetőségét, hogy hogyan és miképpen is tudnak ezek az emberek 
munkalehetőséghez jutni. A többit majd a parlament falai között. Visszaadom az 
előterjesztőnek a szót.   

 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Bertha 

Szilvia elismerő szavait köszönöm, ugyanakkor hiányosságra mutat rá, hogy az 58 és 60 éves 
korosztály érintett abban. Az anyagban is szerepel egyébként, hogy a legtöbb eset a 45 és 60 
év körülieket érinti. Vannak egyedi esetek. Én arra kérem a bizottságot, hogy ebben foglaljon 
állást, és akár egy módosító indítvánnyal oldjuk meg. Eléggé szűk a mezsgye ezen a területen. 
Ha valami elkerülte volna a figyelmünket, akkor kérem, hogy ezt korrigálják.  

Szocialista képviselőtársamnak pedig először is szeretném leszögezni, hogy vannak 
egyedi esetek, amelyről munkahelyi problémákat vetett fel. Ez nem a törvénykezés része. 
Ennek ehhez semmi köze. Egyébként szeretném elmondani, hogy a 327/2007-es rendelet 
szabályozza a foglalkoztatási idő arányát, és várhatóan 2014. január 1-jétől öt órára fog 
emelkedni ez a szám, és 2015-től a tervek szerint hat órára fog emelkedni ez a szám. 

A Gúr Nándor elnök úr, ellenzéki képviselő úr szarkasztikus megjegyzését pedig nem 
kívánom kommentálni.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Meg is értem. Köszönöm szépen. Akkor tehát szavazásra kerítünk sort. Azt 
kérdezem a bizottság tagjaitól, kik azok, akik a törvénytervezetet általános vitára alkalmasnak 
tartják. (Szavazás.) 14 igen, ellene senki, 3 tartózkodás. Köszönöm szépen.  
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Ahogy beszéltünk róla, alelnök úr jelezte, hogy írásban kívánják benyújtani. (Kara 
Ákos: Be is nyújtjuk.) Rendben. A kisebbségi véleményt Nemény András vagy én fogom 
elmondani, majd eldöntjük addig.  

Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános 
szabályairól szóló törvényjavaslat (T/13053. szám) (Általános vita) 

A következő napirendi pontunkra térünk át. Köszöntöm az előterjesztőt a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részéről, Rátai Balázs főosztályvezető urat és 
Ligeti Ágota szakértő asszonyt vártuk még, de nem látom, más fontos elfoglaltsága van. 
Javaslom, hogy a vitát hasonlóan folytassuk, ahogy eddig tettük, álláspontok, kérdések egy 
körben hangozzanak el. A kormány képviselőjének adom meg a szót. Parancsoljon!  

Rátai Balázs előterjesztése 

RÁTAI BALÁZS (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Röviden annyit mondanék előzetesen, hogy a 
törvénytervezet célja az állampolgárok és vállalkozások adminisztratív terhei csökkentésének 
a lehetővé tétele, illetve az állami nyilvántartásokban kezelt adatok pontosabbá válásának 
elősegítése. Itt nem egy új dologról van szó, meglévő együttműködések vannak már most is 
különböző állami nyilvántartások között. A törvény egy olyan szabályozási keretet kíván 
megteremteni, amely lehetővé teszi a meglévő együttműködési képességeknek a 
továbbfejlesztését.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a rövid, tömör álláspontot. Kinek van észrevétele, 

kérdése? (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. Alelnök úr? (Kara Ákos: Támogatjuk.) Így a 
szavazásra kerítünk sort.  

Határozathozatal 

Aki általános vitára alkalmasnak tartja, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze. 
(Szavazás.) 12 igen, 3 nem, 2 tartózkodás.  

Álláspontok kifejtésére van mód írásban, szóban. (Kara Ákos: Írásban egy rövidet.) 
Írásban. Ez lesz holnap vagy holnapután. A kisebbségi véleményt Nemény András vagy én 
mondom el.  

A kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok működésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12939. szám) (Általános vita) 

Napirendi pontot cserélünk, mert Fülöp Attila államtitkár úr még nincs itt. Köszöntöm 
Virág Rudolf miniszteri biztos urat a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részéről.  

Virág Rudolf szóbeli előterjesztése 

VIRÁG RUDOLF miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen. A törvényjavaslat alapvetően egy keret jellegű szabályozás, amely 
egyrészt a kormányablakok előkészítésének keretében határozza meg azokat a lépéseket, 
amelyek az ügyfelek számára a korábbiakhoz hasonlóan kedvezményeket jelentenek az 
eljárásjog területén, illetve meghatalmazza a kormányt arra, hogy a részletes szabályokat, 
átmeneti rendelkezéseket rendezze. Ezek között kiemelném azt, hogy jelentősen rövidülhet az 
ügyintézés határideje, a hatósági bizonyítványok kiadása megkönnyebbedik, 
személyazonosító igazolványok és lakcím kártyák esetében, ha bűncselekmény következtében 
vesznek el, akkor költségmentesen lehetséges lesz a visszapótlásuk. Az anyakönyvi 
kivonatokhoz való hozzájutás kevesebb fáradtsággal jár az ügyfelek számára. Az  
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önkormányzatok számára megszabja a törvény a közigazgatási bírságok maximális összegét, 
és a kormányhivatalokon belüli munkáltatói joggyakorlás kérdését is szabályozza, tehát a 
járási hivatalok vezetőivel kapcsolatos fegyelmi jogkörnek a rendezésével. A bővülő 
kormányablakok hálózatával kapcsolatos törvényi keretet teremti meg annak érdekében, hogy 
a kormányablakok által intézhető ügykörök bővíthetők legyenek. Ahogy említettem, a 
kormány kap felhatalmazást az átmeneti rendelkezésekre, ez tehát alapvetően az eljárási 
kérdéseket érintő ügyfelek érdekeit támogató rendelkezéscsomag. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a rövid, tömör, célszerű összefoglalót. Kinek van 

kérdése? Alelnök úr, parancsoljon! 
 
KARA ÁKOS (Fidesz): A Fidesz-KDNP részéről a benyújtott törvényjavaslatot 

támogatjuk, és hasonlóan az előzőkhöz, írásban szeretnénk álláspontot mondani. Persze, 
hogyha az álláspont is megszavazza, és szóban támogatni kívánja, akkor átengedjük az 
ellenzéknek, de ha valamilyen oknál fogva nem fogadják el, mi a többségi álláspontot írásban 
szeretnénk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lehetősége van alelnök úrnak erre. Van-e bárkinek 

kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. Szerdán utolsó napirendi pontként 
van a Ház előtt. 

Határozathozatal 

Kik azok, akik támogatják? (Szavazás.) 12 igen, ellene senki, 5 tartózkodás. 
Köszönöm szépen. A kisebbségi vélemény írásban történő megfogalmazására kerül sor, így 
alelnök úr kérései is kielégíttetnek.  

Egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a 
szociális hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/13049. szám) (Általános vita) 

Áttérünk a nyolcadik napirendi pontunkra. Köszöntöm az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma részéről Fülöp Attila helyettes államtitkár urat, Bódiné Pájer Marianna 
főosztályvezető asszonyt, Dávid István főosztályvezető úr az előző napirendi pontnál itt volt, 
most pedig eltávozott. Megadom a szót helyettes államtitkár úrnak.  

Fülöp Attila szóbeli előterjesztése 

FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Csak nagyon röviden foglalnám össze, bár azt gondolom, hogy a 
tartalom az elmúlt hetekben már ismertté vált. Itt igazából négy módosítást tartalmaz az 
előterjesztés. Az első számú módosítás a gyermekgondozási ellátások párhuzamos 
módosítását engedné meg. Az alapvető célja az egész előterjesztésnek a gyermekvállalási 
támogatási problémákra való válaszadás, másrészt a könnyebb munkához jutás lehetősége, 
rugalmasabb rendszer kialakítása.  

Tehát az első eleme az összesen annyit mond, hogy eddig egy gyermek esetén lehetett 
gyermekgondozási ellátást kapni. A törvényjavaslat arra tesz javaslatot, hogy testvér születése 
esetén több gyermek esetén is lehessen gyermekellátást kapni, ami összességében annyit 
jelent, hogy gyermekellátás tekintetében kedvezőbb helyzetbe tudjuk hozni a családokat.  

A másik fontos módosítás, hogy mind a gyed, mind a gyes folyósítása mellett 
engedélyezett a munkavégzés lehetősége. Ez azt jelenti, hogy az eljárástól nem esik el valaki 
azért, mert munkát választ. Nincs annak kitéve a javaslat értelmében, hogy vagy munka vagy 
gyermeknevelés között választania kelljen. Hanem a kettőt együttesen lehet végezni.  
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A harmadik fontos módosítás a diplomás gyednek a bevezetése. Ma Magyarországon 
összesen évente 6-800-an vannak, akik felsőoktatási intézményből mennek el szülni, és ezért 
szerettük volna azt a könnyítést megtenni, ami eddig a rendszerben nem volt, mert ha valaki 
felsőoktatásról ment el, akkor ő nem volt jogosult magasabb összegű tgyás- vagy gyed-
ellátásra. A javaslat értelmében mindazok, akik legalább két félévet eltöltenek felsőoktatási 
intézményben, jogosultak lesznek a gyedre, és nemcsak az alacsonyabb összegű gyesre. Ettől 
azt is szeretnénk, hogy azokat segítsük, azokat támogassuk, akik tényleg fiatalkorukban, akár 
felsőoktatási intézményben folytatott jogviszonyuk mellett vállalják a gyermekáldást. 

A negyedik terület, ami kiegészíti mindezt, azt a munkahelyvédelmi akciótervben már 
megkezdett járulékkedvezményes foglalkoztatási lehetőség a visszatérő kismamák, édesanyák 
számára. A meglévő kétéves járulékmentes és  a harmadik évben a járulék feléért történő 
foglalkoztatást bővítenénk azzal, hogy a három vagy több gyermeket nevelő édesanyák 
esetében három évig dolgoztathat, foglalkoztathat a foglalkoztató járulékmentesen. A 4-5. 
évben, tehát két évig pedig járulék feléért foglalkoztathatja. Mi úgy gondoljuk, hogy ennek a 
négy javaslatnak ma Magyarországon körülbelül 60-65 ezer érintettje lehet, akiket vagy a 
foglalkoztatás oldaláról vagy a magasabb családi, gyermeknevelési ellátás oldaláról pozitívan 
érint. Úgyhogy ezzel a javaslatcsomaggal szeretnénk kiegészíteni azt, amit a családi 
adókedvezmény kapcsán a családokért megtettünk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Képviselőtársaimat kérdezem, ki 

az, aki kérdezni szeretne.  
 
KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Fontos kérdést tárgyalunk 

ennél a napirendi pontnál, és az elmúlt esztendőtől próbáltunk mindig következetesen a 
gyermekvállalás és a munkavégzés melletti összhangban, illetve lehetőségben lépéseket tenni. 
A frakció részéről üdvözöljük és természetesen támogatjuk az államtitkár úr által elmondott, 
világosan megfogalmazott módosítási javaslatokat. Tekintettel arra, hogy a 
munkahelyvédelmi akciótervvel kapcsolatban többször beszéltünk, itt a bizottsági ülésen 
kifejezetten örülünk annak, hogy a munkahelyvédelmi akcióterv kereteit, lehetőségeit tovább 
bővítjük. Közel egymillió ember számára segítség ez. Azt gondoljuk, hogy akkor ezzel ismét 
sok ezer ember számára tudunk újabb segítséget biztosítani. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim! Nem látok jelentkezőt. Két mondatot 

mondanék csak, hogy alelnök úr mondandóját kiegészítsem. Az egyik az, hogy nagyon 
fontosak mindazok az intézkedések, amelyek pozitív pluszos elmozdulást  hoznak, hát jó lett 
volna, ha nem a kormányváltást megelőző mondjuk 4 hónappal, 5 hónappal korábban 
megtenni mindezt. (Kontur Pál: 8 évvel!) Kérjen szót, képviselőtársam!  

A második megjegyzésem pedig az, hogy fontos a munkahelyvédelmi akcióterv, de 
még fontosabb, vagy legalább ilyen fontos az egymillió munkahely. Tudja, képviselőtársam, 
alelnök úr, amit ígértek: nem munkahelymegtartást ígértek, egymillió új munkahelyet tíz év 
leforgása alatt.  

Köszönöm szépen. Ha más nincs, szavazunk.  

Határozathozatal  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki támogatja az általános vitára való alkalmasságot. 
(Szavazás.) 1 tartózkodással majdnem egyhangú. Még nem tudjuk, hogy mikor lesz a jövő 
héten a parlament előtt. Többségi vélemény, alelnök úr? (Kara Ákos: Kérek időt még rá, de 
szóban szeretnénk.) A kisebbségit én fogom elmondani. Köszönöm szépen. Zárom ezt a 
napirendi pontot. Köszönöm szépen a munkájukat. 
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Egyebek 

A 9. napirendi pontunkra térünk rá. Két dologról kell röviden beszélnünk. Felkérem 
dr. Nemény András képviselőtársamat arra, hogy számoljon be röviden az európai uniós 
szociális és munkaügyi bizottság elnökeinek 2013. november 10-11-i találkozójáról. 

 
DR. NEMÉNY ANDRÁS (MSZP): Tényleg röviden. Köszönöm a bizottságnak a 

lehetőséget, nagyon színvonalas út volt, sajnálatos módon a szociális bizottságból Talabér 
Márta nem tudott eljönni, mert olyan típusú szavazások voltak hétfőn, így egyedül 
képviseltem a bizottságunkat és Magyarországot. A nagykövet úr szerepét szeretném 
kiemelni, nagyon korrekt módon kísért minket ellenzéki képviselőket éppúgy, mint a 
kormánypártiakat. A téma a fiatalok munkavállalási lehetőségének a segítése volt, több 
előadást is hallhattunk, a litván miniszter asszonytól, Andor Lászlótól, külön a tagállamok 
közül csak a holland és a finn bizottsági elnök szólt. Azt hiszem, hogy egy jó anyagot sikerült 
a végén lerakni, ezt mindenkinek megküldjük, és még egyszer mondom, hogy köszönöm a 
bizottságnak a lehetőséget.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés van-e a képviselő úrhoz? (Nincs jelentkező.) Nem 

látok ilyet.  
A másik bejelentenivalóm, hogy minden törekvésünk az irányba mutat, hogy hétfőn 

tartsunk bizottsági ülést. Bárkinek van-e bejelentenivalója? Nincs. Akkor szép napot, 
szervusztok, jó munkát.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 37 perc.) 

 
Gúr Nándor 

elnök 
 
 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  
 


