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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: Tisztelettel 
köszöntöm a bizottság tagjait, azokat is, akik érdeklődőként meg azokat is, akik előadóként 
vannak jelen a bizottsági ülésünkön. 

 A határozatképesség megállapítására kerítek sort. Én Kiss Pétert helyettesítem, Kara 
Ákos alelnök úr Varga József alelnök urat, Kovács Ernő Nagy Istvánt, Karvalics Ottó Vécsey 
Lászlót, Bertha Szilviát pedig Egyed Zsolt. Ez azt jelenti, hogy 16 kézzel dolgozunk. Elég 
hosszú bizottsági ülésre számítok, bár alelnök úr szeretné tíz perc alatt befejezni, de hát ez 
nem működik. (Kara Ákos: Nem volt túl elegáns, mert nem erre vonatkozott a kérésem.) 
Akkor, gondolom, 12-szer 10 perc, ahány napirend van meg az egyebek. Köszönöm szépen. 
Tehát a lényeg a dologban, hogy a péntekhez képest, amit képviselőtársaim ismerhettek, elég 
sok változás van a mai munkánkat érintően, így arra teszek javaslatot, hogy a 
képviselőtársaim által most már ismert napirendi pontok tárgyalására, azaz 13 napirendi pont 
tárgyalására kerítsünk sor a mai bizottsági ülés keretei között. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Úgy látom, egyhangú. Köszönöm szépen.  

Nagyon nehéz tárgyalási időkeret megállapítására sort keríteni, de én abban bízom, 
hogy olyan másfél órában ezeket a napirendi pontokat meg tudjuk tárgyalni. De majd a 
hozzászólások nyilván befolyásolni fogják mindezt. Nyilván a szokásjog alapján haladunk. 
Azonos időtartam biztosításával, felváltva, egymást követően, először az ellenzéki oldal 
megszólalását biztosítva, őket pedig a kormánypárti oldal követi. 

Azt kérem, hogy mindenki foglaljon helyet, aki a teremben van. Szék van, ha nem 
kíván helyet foglalni, akkor odakint gondoskodnak a titkárságon róluk.  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/13134. szám) (Michl József (KDNP) képviselő önálló indítványa) 
(Általános vita) 

Az első napirendi pont tárgyalására kérem, hogy térjünk rá. Én úgy tudom, hogy 
Szakál Ferenc Pál főosztályvezető úr itt van a tárgyalás kapcsán, és kollégái elkísérték őt. Az 
előterjesztő nyilván Michl József országgyűlés képviselőtársam. Először megadom a szót az 
előterjesztőnek. Parancsolj, képviselőtársam! 

Michl József szóbeli előterjesztése 

MICHL JÓZSEF előterjesztő (KDNP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Bizottság! A 
nemzeti köznevelésről szóló törvény használatban van, 2013. szeptember 1-jével hatályba 
lépett, és azóta a köznevelést ennek a törvénynek a mentén szervezzük. Viszont mint minden 
ilyen nagy területet átfogó törvény esetében a köznevelési törvény esetében is néhány 
technikai jellegű módosításra, javításra szükség van.  

Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk a törvénnyel kapcsolatban és mint gyakorló 
polgármester is kaptam több olyan jelzést is a tankerületektől, amelyekre érdemes valamilyen 
módon reagálni, és így került sor ennek a törvényjavaslatnak az összeállítására. Ezeknek a 
szempontoknak, véleményeknek a figyelembevételével.  

A foglalkoztatási bizottság szempontjait is figyelembe véve nem szeretném az egész 
törvény magyarázatát előadni, inkább egy pontra térnék ki, amit példaként hoznék, és 
köszönöm elnök úrnak is, hogy napirendre tűzték a javaslatomat. Az intézményvezetői 
megbízásokkal kapcsolatban vetődött fel olyan anomália, amire érdemes reagálnunk. Abban 
az esetben, ha az intézményvezetői szakképzettség hiánya jelentkezik egy pályázó esetében, 
akkor egy áthidaló kivételes eljárási megoldásra tennék javaslatot, ami úgy szól, hogy 
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pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséggel, ha nem 
rendelkezik egyetlen pályázó sem az összes pályázó közül, ez egy fontos kitétel, hogy 
egyikőjük sem rendelkezik ezzel, abban az esetben legyen lehetőség az intézményvezetői 
megbízásra oly módon, hogy amennyiben van valamilyen pedagógus szakvizsgája az illető 
jelentkezőnek, és vállalja, hogy az intézményvezetői szakképzettséget is megszerzi, akkor 
legyen lehetőség az ő megbízására, és ennek a szakvizsgának a megszerzése után akár ez a 
megbízás meghosszabbítható is legyen egy vezetői cikluson belül. Tehát mondjuk három 
évvel, tehát, hogy az öt év így meglegyen. Ennek az az előnye és értelme, hogy ebben az 
esetben akár óvodáról, akár iskoláról van szó, de elsősorban itt most én az óvodák miatt 
hoztam ezt szóba, de tudom, hogy iskolák esetében is van ilyen jelzés, ebben az esetben az 
intézmény vezetése folyamatos lehet, és kinevezett vezetővel minél hamarabb működhet az 
intézmény. Először megbízással, aztán kinevezéssel. 

A Pedagógus Karral kapcsolatban tettem még egy olyan javaslatot, hogy az új 
Nemzeti Pedagógus Kar felállítása során ne egyforma küldötti lehetőség legyen az egyes 
megyékből, hanem kössük ezt ahhoz, miután nem egyformák a megyék Magyarországon a 
létszámukat tekintve sem, meg az iskolákat, intézményeket és azok létszámát tekintve sem, 
ebben az esetben 2000 pedagógusonként legyen lehetőség egy fő delegálására, és így egy 
sokkal arányosabb képviselet jöhet létre a Nemzeti Pedagógus Karban.  

Ha bármelyik részletkérdéssel kapcsolatban van kérdése a bizottságnak, akkor 
örömmel próbálok válaszolni. Azt kérem a bizottságtól, hogy az általános vitára 
alkalmasságról döntsön. Köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselőtársam. Szakál Pál főosztályvezető úr, 

parancsoljon!  
 
SZAKÁL FERENC PÁL (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm szépen. 

Azt tapasztaljuk a minisztériumban, hogy a gyakorlati életben, az intézmények életében a 
jogszabályoknak az értelmezése és a jogszabályoknak való megfelelőség, illetve ennek az 
igénye hangsúlyosan előtérbe kerül. Nyilván köszönhető ez a változásoknak is, többen 
forgatják az intézményvezetők is, és ami még inkább változás, a pedagógusok is a 
jogszabályokat, sok mindent hallanak kommunikációban, és természetesen mi is az 
eszközeinkkel igyekszünk tájékoztatni őket a jogszabályokról. Tehát sokkal hangsúlyosabbak 
most a hétköznapi életben, ezek többen foglalkoznak úgymond az intézménnyel és a 
jogszabályokkal. A kommunikáció során mi is tapasztaljuk azt, hogy hogyan működik az 
egyes jogszabályok értelmezése, és hogy milyen esetleges értelmezési problémák vagy 
hiányosságok merülnek fel az intézmények részéről, és ilyen, ha úgy tetszik, praktikus 
módosításokat tartalmaz ez a javaslat, úgyhogy támogatjuk, és egyetértünk a javaslattal. Sok 
olyan probléma is felmerül, ami értelmezéssel megoldható egyébként a jogszabály alapján, de 
nem árt ezeket pontosítani.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim, akkor kérdések, észrevételek egy 

körben hangozzanak el. Ezt támogatják alelnök urak. Parancsoljanak! 
 
KARA ÁKOS (Fidesz): A Fidesz-KDNP részéről a benyújtott törvényjavaslatot 

általános vitára alkalmasnak tartjuk. Van egy több pontból álló írásos vélemény, ha 
megengedi, elnök úr, akkor csatolom a jegyzőkönyvhöz.  

 
ELNÖK: Hogyne. Köszönöm szépen. Két apró megjegyzést tennék: érdekes az a 

kitétel, ami arról szól, hogy intézményvezetői megbízás tekintetében hogyha és amennyiben 
nincs olyan képesítéssel rendelkező, mint aki szükségszerű lenne, akkor a pedagógus 
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szakvizsgával együtt, ha vállalja azt, hogy … én azt gondolom, hogy a célszerűség nem ezt 
kívánja, hanem azt, hogy legyen mindig a kiírt feltételekhez illesztett pályázó, jelentkező. 
Nem nagyon volt az én ismereteim szerint példa arra, hogy így történtek volna a kinevezések, 
hogy megfelelő szakvizsgák nélkül, akár intézmény, működtető, fenntartó képesítések nélkül 
neveztek volna ki embereket.  

A másik megjegyzésem, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó szerepét, ha 
összegezzük, lassan felsorakozik a legnagyobb adósságot felhalmozó szervezetek körébe, 
hiszen most már milliárdos nagyságrendű az az összegszerűség, ami nem került kifizetésre. 
Tehát talán érdemes lenne törvényi változtatásokat kezdeményezni e tekintetben is, hogy ne 
az állam által működtetett intézményfenntartó sorakozzék fel a legnagyobb adósok körébe. 
Ennyi kiegészítést szerettem volna tenni.  

Határozathozatal 

Képviselőtársaim! Az általános vitára alkalmasságról döntsünk. Ki támogatja az 
általános vitára alkalmasságot? (Szavazás.) 12 igen, ellene senki, 4 tartózkodás. Többségi-
kisebbségi vélemény? Alelnök úr írásban, az ellenzéki oldal részéről nem látok jelentkezőt, ez 
rám maradt. Köszönöm szépen. Főosztályvezető úrnak és az előterjesztőnek megköszönöm a 
munkát.  

A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12513. szám) (A Számvevőszéki és költségvetési 
bizottság módosító javaslatainak megvitatása) 

Rátérünk a következő napirendi pontunkra. Ennél a napirendi pontnál a 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről dr. Vig Gyula főosztályvezető-helyettes urat 
köszöntöm és Hetei Tibor tanácsadó urat, aki nem tudott megjelenni, valószínűleg másik 
bizottság előtt van tennivalója. Mindenki előtt ott fekszik a T/12413/44. számú bizottsági 
módosító. Nekünk ennél a napirendi pontnál más nem került kijelölésre, csak ez az egy. 
Képviselőtársaim valószínű, már át tudták nézni. Kérdezem a kormány álláspontját.  

 
DR. VIG GYULA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nem támogatjuk a költségvetési bizottság által benyújtott 
javaslatot. A 44. sorszámú módosító indítvány, amely a felsőoktatási intézményeknek a 
felsőoktatásról szóló törvény módosítását tartalmazza. A benyújtott módosító indítvány 
tekintetében kormányzati álláspont kialakítására nem került sor, a kormány nem tárgyalta ezt 
a javaslatot, és ebből következően a javaslatot idő előttinek tartjuk. A kormány az e heti 
ülésén fog várhatóan több felsőoktatási tárgyú javaslatot megtárgyalni. Ennek keretében ezt 
követően tartottuk volna indokoltnak a javaslatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, kik azok, akik a módosítást 

támogatják. (Szavazás.) A bizottság ezt támogatta. Köszönjük szépen.  

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/12415. 
szám) (A Számvevőszéki és költségvetési bizottság módosító javaslatainak megvitatása) 

A következő napirendi pontunkra térünk át. Köszöntöm a Nemzetgazdasági 
Minisztérium részéről dr. Somogyi Andrea osztályvezetőt, Szatmári Edina főtanácsost és 
Kajdi László szakmai tanácsadót. Mindenki előtt ott fekszik a költségvetésről szóló számozott 
ajánlás, ez a T/12415/959. szám alatti. Ez alapján dolgozunk. Javaslom, hogy a szakértő 
asszony által kigyűjtött, minket érintő pontokat tárgyaljuk.  
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Az első a 4. oldalon található a 0/5-ös, ami összefügg a 4/1. és a 6/1., a 9/2., a 152/1, 
156/1., 156/2., 178/1., 190/1. és a 190/2-essel. Ez fontos, hogy a jegyzőkönyv számára tiszta 
és világos legyen. A költségvetési bizottság módosítója. Kérdezem a kormány álláspontját.  

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

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 12 igen, 

ellene senki, 4 tartózkodás.  
A következő a 162/3., itt is rengeteg összefüggés van, képviselőtársaim kívánják, hogy 

ezt én elmondjam, ezért a 160/3., 170/4., az 539/1., az 1098/2., az 1164/2., az 1388/1., az 
1550/2., 1551/2., az 1554/2., az 1571/2., 1587/1. Kérdezem a kormány álláspontját.  

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

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 12 igen, 

ellene senki, 4 tartózkodás.  
A 172/2. a 26. oldalon. Ez már nem függ olyan sokkal össze. Ez csak a 174/1. és a 

647/3-assal függ össze.  
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 12 igen, 

ellene senki, 4 tartózkodás.  
Van még egy, a 172/3-as, ami összefügg az 1069/1., 1070/1. és az 1079/1-essel.  
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 12 igen, 

ellene senki, 4 tartózkodás. Köszönöm szépen a vélemények rögzítését a kormány részéről. 
Szép napot kívánok!  

Haladunk tovább. Szakértő asszony kéri, hogy cseréljünk, mert a következő napirend 
előadói az ifjúsági bizottságban vannak még.  

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) 

Az előterjesztő a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól Juhász Edit 
főosztályvezető asszony, valamint köszöntöm még dr. Dankó István közigazgatási államtitkárt 
a Honvédelmi Minisztérium részéről.  

Mindenki előtt ott fekszik a T/19824/18. számú bizottsági módosító javaslat. 
Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Jó napot kívánok! 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány még nem tárgyalta meg ezt a módosító 
javaslatot, úgyhogy csak a KIM-nek és a HM-nek van álláspontja. Ezt tudjuk ismertetni. A 
KIM támogatja az indítványt. (Dr. Nemény András érkezik.)  

 



- 11 - 

DR. DANKÓ ISTVÁN közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A 
honvédelmi tárca álláspontja ettől eltérő, kicsit meglepő módon. Számos olyan problémával 
küzd ez a módosító javaslat, amely bizonyos alkotmányossági kérdéseket és a honvédelmi 
törvénnyel kapcsolatos kompatibilitást érint. Ezen kívül azt gondoljuk, hogy ez a módosító 
javaslat, ez a rövid, kis, néhány szavas módosító javaslat további jogalkotást generál a 
honvédek jogállásáról szóló törvény tekintetében. Egy olyan jogintézményt hoz a rendszerbe, 
amely meglehetősen nehezen illeszthető a Hjt. mostani előmeneteli és humánpolitikai 
rendszerébe. A legfontosabb probléma az egésszel kapcsolatban, önmagában a jelen 
változattal kapcsolatban, hogy nem rendezi a honvédelmi miniszter, illetve a köztársasági 
elnök jogkörét abban az esetben, hogyha tábornokot érint ez a bizonyos nyugdíj utáni 
továbbszolgálattal kapcsolatos kormánydöntés. A honvédelmi tárca határozott szakmai 
álláspontja az, hogy a kormánynak ebben a kérdésben önállóan döntési jogköre nincs, csak 
abban az esetben, hogyha a köztársasági elnök idevonatkozó döntési jogkörét, illetve a 
honvédelmi miniszter javaslattételi jogát is rögzíti a normaszöveg. Ezenkívül számos egyéb 
technikai probléma is van vele, amit egyébként még nyilván, ha elfogadást nyer a módosító, 
ezzel egyidejűleg rendezni kell. 

Tehát ebben a formában a honvédelmi tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem: ki az, aki támogatja a 

bizottsági módosító javaslatot? (Szavazás.) 10 igen, ellene senki, 7 tartózkodás. Köszönöm 
szépen. Ezzel ezt befejeztük. Viszontlátásra. Jó munkát kívánunk önöknek!  

Egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12910. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Következik a 6. napirendi pont. Szakértő asszony arra a megállapításra jutott, hogy 
nem érkezett a feladatkörünkbe tartozó javaslat. De kérdezem képviselőtársaimat, hogy bárki 
úgy gondolja-e, hogy van olyan javaslat, amelyet mégis tárgyalnunk kellene. Alelnök úr 
indítványára a 6. pontról fogunk szavazni. Kérdezem a kormány álláspontját.  

 
SZŰCS MIHÁLY (Belügyminisztérium): Jó napot kívánok! Tárcaálláspontot tudok 

mondani: támogatjuk a javaslatot.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszöntöm még a megjelent Gyarmati Edit Amália 

szakértő asszonyt és Metzger Júlia szakértő asszonyt. Kérdezem a bizottságot, hogy ki 
támogatja. (Szavazás.) 12 igen, ellene senki, 5 tartózkodás. Köszönöm szépen. Ezzel rendben 
vagyunk. Köszönöm az álláspontrögzítést.  

Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános 
szabályairól szóló törvényjavaslat (T/13053. szám) (Módosító javaslatok megvitatása) 

Továbbhaladunk a következő napirendi ponttal. Itt egy módosító javaslattal 
kapcsolatos álláspont rögzítésére kerítünk sort. Itt két módosító van, ami ketté van bontva. 
Habis László képviselő 1-es pont alatt. Kérdezem a kormány álláspontját.  

 
DR. RÁTAI BALÁZS (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Jó napot 

kívánok, elnök úr. Tárcaálláspontot tudok mondani egyelőre: az 1. pontot nem támogatjuk, a 
2-t igen.  

 
ELNÖK: Akkor külön szavazunk. A bizottságot kérdezem: ki támogatja? (Szavazás.) 

2 igen, a többiek tartózkodtak. 
A 2. pont szintén Habis László képviselő módosítója. A tárca azt mondta, ezt 

támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 12 igen, 5 tartózkodás, ellene senki. Ezt a 
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napirendi pontot befejeztük. Főosztályvezető úr, köszönöm szépen. Jó munkát kívánok 
önnek!  

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

A 8. napirendi pontra térünk rá. Módosító javaslatok megvitatására kerül sor. Ennél a 
napirendi pontnál szakértő asszony jelzi, hogy nem érkezett módosító indítvány, ami a 
bizottság feladatkörébe tartozna. Lezárjuk a napirendi pontot, ha senki nem kér egyéb 
szavazást. (Nincs jelentkező.) Lezártuk a napirendi pontot. 

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) (Módosító javaslatok megvitatása) 

Áttérünk a 9. napirendi pontra. Üdvözlöm az előterjesztők nevében megjelent Herman 
István képviselőtársunkat, az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről Fülöp Attila 
helyettes államtitkár urat, Bódiné Pájer Mariannát és Dávid István főosztályvezető urat. Mint 
főosztályvezető úr jelzi, ő van jelen egyedül.  

A 2013. november 22-i ajánlástervezet szerint haladunk. Az 1. pont, Pál Béla, Gúr 
Nándor és Nemény András módosítója. Kérdezem az előterjesztő és a kormány álláspontját. 

 
HERMAN ISTVÁN ERVIN előterjesztő (Fidesz): Nem támogatjuk.  
 
DÁVID ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Indokolást kérek.  
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN előterjesztő (Fidesz): Költségvetési többletkiadást 

eredményez.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 5 igen, ellene 12.  
A következő a 2., dr. Szél Bernadett képviselő asszony módosítója.  
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN előterjesztő (Fidesz): Nem támogatjuk.  
 
DÁVID ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 5 igen, ellene 12.  
A 3-as Vágó Sebestyén módosítója.  
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN előterjesztő (Fidesz): Nem támogatjuk.  
 
DÁVID ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Indoklást kér képviselő asszony.  
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN előterjesztő (Fidesz): Szintén ugyanaz a helyzet, hogy 

költségvetési többletet jelent.  
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Kormány ki akarja egészíteni? Nem kívánja. Megértem. 
Köszönöm szépen.  

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Csak annyit, hogy elvileg nem kerülne semmibe a 

költségvetésnek, hiszen itt arról van szó, hogy a határértéket emelnék meg a legalább 
középfokú végzettségűek számára, nem a minimálbér 150 százalékát kéne, hogy meghaladja, 
hanem a garantált bérminimum, tehát ez minimális emelés, és nem a költségvetésnek kerül 
pénzbe, csak a lehetőségeket bővíti.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezzel együtt az előterjesztő és a kormány álláspontja, 

hogy nem-nem. Köszönöm szépen. Bár a két nem lehetne igen is. Szavazásra kerítünk sort. Ki 
az, aki támogatja? (Szavazás.) 5 igen, 12 nem.  

Következik a 4. Vágó Sebestyén módosítója.  
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN előterjesztő (Fidesz): Nem támogatjuk.  
 
DÁVID ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, ellene 12, 3 

tartózkodás.  
Az 5-ös dr. Szél Bernadett módosítója.  
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN előterjesztő (Fidesz): Nem támogatjuk.  
 
DÁVID ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, ellene 12, 2 

tartózkodás.  
A 6-os Pál Béla és képviselőtársai. 
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN előterjesztő (Fidesz): Nem támogatjuk.  
 
DÁVID ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 5 igen, ellene 12.  
A 7-es Vágó Sebestyén módosítója. 
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN előterjesztő (Fidesz): Nem támogatjuk.  
 
DÁVID ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 5 igen, ellene 12.  
A következőkben a házszabályszerűség kérdésében kell állást foglalnunk. A 8., a 9., 

11., 12., 14. és 15. házszabályszerűségét illetően kell állást foglalnunk. Azt javaslom, hogy 
fogadjuk őket házszabályszerűnek, hogy szavazni tudjunk róla. Aki ezzel egyetért, kérem 
szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez egységes. Utána tételesen szavazunk.  

A 8-as Pál Béla és képviselőtársai módosítója.  
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN előterjesztő (Fidesz): Nem támogatjuk.  
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DÁVID ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, ellene 12, 2 

tartózkodás. 
A következő a 9-es, Pál Béla, Gúr Nándor és Nemény András módosítója. 
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN előterjesztő (Fidesz): Nem támogatjuk.  
 
DÁVID ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, ellene 12, 2 

tartózkodás. 
A 10-es, Szabó Timea módosítója. 
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN előterjesztő (Fidesz): Nem támogatjuk.  
 
DÁVID ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, ellene 12, 2 

tartózkodás. 
A 11-es, Bábiné Szottfried Gabriella módosítója.  
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN előterjesztő (Fidesz): Támogatjuk.  
 
DÁVID ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 12 igen, 5 tartózkodás. 
A 12-es, Bertha Szilvia.  
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN előterjesztő (Fidesz): Nem támogatjuk.  
 
DÁVID ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Egy indoklást kér Szilvia.  
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN előterjesztő (Fidesz): A költségvetés teherbíró képessége 

miatt nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselőtársam, ezt a mondatot már ismerjük. Képviselő 

asszonyt kielégítette a válasz, úgy látom, de a szavazását nem befolyásolja. Ki az, aki 
támogatja? (Szavazás.) 2 igen, ellene 12, 3 tartózkodás. 

A 13-as, dr. Szél Bernadett módosítója.  
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN előterjesztő (Fidesz): Nem támogatjuk.  
 
DÁVID ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 5 igen, ellene 12. 
A 14-es, Pál Béla és képviselőtársai.  
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HERMAN ISTVÁN ERVIN előterjesztő (Fidesz): Nem támogatjuk.  
 
DÁVID ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 5 igen, ellene 12. 
A 15-ös, Pál Béla és képviselőtársai.  
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN előterjesztő (Fidesz): Nem támogatjuk.  
 
DÁVID ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Nemény András egy indoklást kért.  
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN előterjesztő (Fidesz): A költségvetést érintő, ezért.  
 
ELNÖK: András, téged kielégített a válasz, látom. Köszönöm szépen. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) 3 igen, ellene 12, 2 tartózkodás. 
Ezt a napirendi pontot itt zárjuk, köszönöm a kormány álláspontjának rögzítését.  
Van még módosító javaslatok tekintetében egy, és utána pedig három általános vitára 

való alkalmasság kapcsán történő tárgyalásunk. 
Egy módosításról kell döntenünk a 10. napirendi pont kapcsán. Nincs előadó? Nem 

lenne baj, ha lenne a napirendi pontokhoz előadó. Igaz, alelnök úr? (Varga József felé. – 
Varga József: Az előzőt hívjuk vissza!) Az előzőt hívjuk vissza? Hát nem egészen így megy 
ez. (Farkasné dr. Molnár Valéria: Vegyük előre a 4. napirendi pontot.) Jó, akkor minden 
kívánságot kielégítve a 4. napirendi ponthoz fogunk visszatérni.  

A Nemzeti Fejlesztés 2030 - az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 
Koncepcióról szóló határozati javaslat (H/13094. szám) (Általános vita) 

Az általános vitára való alkalmasságról fogunk dönteni ebben a napirendi pontban. 
Tipold Ferenc főosztályvezető úr, Kohán Zoltán szakértő és Borbély Mátyás szakértő úr kell 
hogy itt legyen. Hármuk közül ketten jelen vannak, azt látom is. Köszönöm szépen.  

Azt javaslom, hogy kérdések és észrevételek egy körben hangozzanak el. Köszönöm 
szépen. De előtte meghallgatjuk az előterjesztőt. (Kara Ákos: Röviden.) Alelnök úr azt 
mondja, hogy röviden.  

Tipold Ferenc előterjesztése 

TIPOLD FERENC (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt 
Bizottság! Az önök előtt lévő anyag, az országos területfejlesztési koncepció széles körű 
társadalmi és szakmai egyeztetés alapján alakult ki, közel két év munkája, több mint 60 
szervezet véleményezte. Köztük olyan szervezetek mint a Magyar Tudományos Akadémia 
illetékes intézménye, több mint 1300 javaslat érkezett hozzá és 20-nál is több fórumot 
tartottunk, ahol a társadalmi szereplőkkel egyeztettünk. Ez az első olyan dokumentum, 
amelyik egybefoglalja az ágazati és a területfejlesztési elképzeléseket. Szeretném jelezni, 
hogy ez az egybefoglalás nem mechanikus, hanem a fejlesztési elképzelések egymásra 
épülnek, egymás hatását kiegészítik, erősítik.  

Szeretném jelezni, hogy ez egy valódi stratégia, ami alatt azt értem, hogy három 
irányba is meghatározza a továbbfejlődés lépéseit, egyrészt iránytű az ágazati tervezés 
számára, másrészt szintén irányadó az uniós tervezések vonatkozásában mind a partnerségi 
megállapodás, mind pedig az operatív programok kidolgozása során, és természetesen a 
területi tervek irányába is, ugye itt a megyék megváltozott szerepére gondolunk, és a megyei 
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területfejlesztési koncepciók, programok kidolgozásának is alapját képezi. Egy 2030-ig 
terjedő jövőképet állapít meg, amelyik Kelet-Közép-Európa gazdasági és szellemi 
központjaként vizionálja Magyarországot. Szeretném megjegyezni, hogy ehhez négy átfogó 
célt rendel, amely szolgálja ezen jövőkép elérését. Ami nagyon fontos, ez az értékteremtő 
foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés. Az átfogó célok elérését 13 specifikus cél 
szolgálja, ebből 7 ágazati, 6 területi és természetesen 5 nemzeti prioritás, amely főleg a 2014-
20-as időszakra határozza meg az elérendő célkitűzéseket.  

Szeretnék egy picit belemenni a foglalkoztatással kapcsolatos részbe. Alacsony, de 
növekvő foglalkoztatás van Magyarországon, a cél az Európa 2020 stratégiában 
meghatározott és ahhoz kapcsolódóan a nemzet reformprogramban vállalásként rögzített 
foglalkoztatási ráta 75 százalékra emelése a 15-64 éves korosztály körében. Szeretném 
jelezni, hogy ezt leginkább a kkv-k mint legnagyobb foglalkoztatóknak a gazdasági 
fejlődésével, illetve ezáltal a munkaerő felszívásával kívánjuk elérni.  

Szeretnénk azt is jelezni, hogy ezt a célt, hogy a rendelkezésre álló uniós források 60 
százaléka fogja szolgálni. Ezen kívül több mint ezermilliárd forint fogja szolgálni a 
foglalkoztatási növekedést, természetesen az alacsony képzettségű embereknek a 
visszavezetése a munka világába nagyon fontos. Turizmus, mezőgazdaság, építőipar, szintén 
fontos a népesség mentális, fizikai állapotának javítása. Nagyon fontos, hogy ne kerüljenek ki 
újabb munkanélküliek az utcára, a piaci szükségletekhez igazodó képzés, szakképzés szerepe, 
és azért természetesen a helyben történő foglalkoztatást kell előtérbe helyezni, de ha 
szükséges, akkor esetleg az ingázás, de a szakmaváltás is nagyon fontos. Kiemelt még a 
fiatalok munkába állásának támogatása, ehhez kapcsolódik az Európai Uniónak az Ifjúsági 
Garancia Alapja. Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdések, észrevételek? Bertha Szilvia! 

Kérdések, észrevételek  

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Hát erről a 300 oldalról szerintem 
egy komplett egynapos vitát le lehetne folytatni, vagy vélemény el lehetne mondani. (Kara 
Ákos: Lesz a parlamentben.)  

Én akkor csak néhány lényegi dolgot mondanék. Összességében az egész anyag tele 
van önellentmondásokkal, a diagnózist meglehetősen helyesen felállítja, ugyanakkor 
nagyvonalúan megfeledkezik arról, hogy tulajdonképpen már négy éve folyik ezeknek a 
tüneteknek kommunikációs szinten a kezelése, és valójában semmilyen érdemi előrelépés 
nem történt. Tehát miközben tudás alapú társadalomról beszélnek, eközben a 
bérmunkamultikat csábítgatják ide, és arra adnak támogatást, hogy szakképzetlen munkaerőt 
alkalmazzanak a cégek. 

A szakképzési hozzájárulás cégeknél maradó részét elveszik, hogy ne tudjanak 
képezni munkaerőt, és fizetőssé teszik a felsőoktatást. Tehát miről beszélnek? Önöknek most 
volt négy évük, amíg valamit csinálhattak volna.  

A 75 százalékos foglalkoztatottsági rátát 2030-ra tervezik elérni. Eddig meg arról volt 
szó, hogy tíz év alatt teremtenek egymillió munkahelyet, azzal éri el körülbelül a 
foglalkoztatottság a 75 százalékot. Tehát ezek szerint most már nem 2020-ra, hanem 2030-ra 
tevődött ez át. Ez is egy ilyen nagyvonalú átsiklás.  

Aztán a szociális párbeszéd, társadalmi párbeszéd. Úgy látszik, hogy megvannak 
elégedve vele, mert azon nem kívánnak változtatni. Meg kéne kérdezni a társadalmat, hogy ők 
mennyire vannak megelégedve azzal, hogy hogyan mondhatnak véleményt a tervezetekről, 
illetve az egész jelenlegi helyzetről.  

Aztán a kitörési pontok, amiket meghatároznak, eléggé elnagyoltan, de az mindenképp 
kijön, hogy például az agráriumnak különösebben jelentős szerepet nem tulajdonítanak. Ezt 
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azért érdemes megjegyezni, mert a rendszerváltás óta egymillió munkahely szűnt meg a 
mezőgazdaságban és az arra épülő feldolgozóiparban. Tehát egymillió új munkahelyet nem 
fognak tudni teremteni anélkül, hogy a mezőgazdaságot bevonnák érdemileg, és ugye a 
feldolgozóipart gatyába ráznák.  

Aztán nincs benne semmi arról, hogy a külföldre vándorlást, illetve a külföldre már 
elment dolgozókat hogyan akarják visszacsábítani, nyilván ehhez nagyon komoly bérstratégia 
kellene. Ez az egész anyagból teljesen hibádzik és hiányzik. Az, hogy mitől lesznek emberi és 
valóban megélhetést lehetővé tevő bérek, az sehol nincs benne. 

Ami még külön, nem is tudom, felháborító, hogy arra hivatkoznak, hogy 
Magyarországon nagyon magas az egy főre eső munkaórák száma, és tulajdonképpen hiába 
rugalmasították a lehetőségeket, mégis a részmunkaidő, illetve az atipikus foglalkoztatási 
formák annyira nem terjedtek el. Ezért egy kicsi önkontrollt, illetve felülvizsgálatot kellene 
tartani, hogy lehet, hogy a rugalmasítás mégsem azt a célt szolgálta, vagy azt érte el, amit 
önök akartak. Mint ahogy előtte ezt meg is mondtuk, hogy pont azt fogja eredményezni, hogy 
ugyanazt a dolgozót tovább fogják dolgoztatni. Tehát nem az lesz, hogy egy adott munkát 
majd egy nyolcórás és mondjuk egy négyórás munkaerő fog elvégezni, hanem azt az egyet 
fogják 12 órában dolgoztatni, és itt jegyezném meg, hogy egyébként nőtt a részmunkaidőben 
foglalkoztatottak száma, körülbelül ötvenezerrel. De ez nem azért van, mert sikeres volt a 
programjuk, hanem azért, mert a terhek miatt, a közterhek miatt átjelentik részmunkaidősre a 
teljes munkaidős dolgozókat. 

Tehát itt nagyon sok ilyen képzavar van. A kormány minthogyha nem lenne teljesen 
tisztában azzal, hogy már négy éve van kormányon lassan, és a problémákat ugyan viszonylag 
jól látják, csak azt elfelejtik, hogy négy év alatt nem tudtak vele mit kezdeni, és nem is igazán 
jó irányba próbálják a megoldásokat. És most ez csak nagyon dióhéjban volt, mert igazából 
telis tele van ilyen típusú problémákkal ez az anyag. Mind a határozati javaslat, mint pedig az 
indoklási része, úgyhogy igazából a Jobbik nem tartja általános vitára való alkalmasnak pont 
ezek miatt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kormányoldalon? Alelnök úr!  
 
KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. A Fidesz-KDNP-frakció 

általános vitára alkalmasnak tartja az anyagot. Nem szeretnék részterületekbe belemenni, 
Bertha Szilvia képviselő asszony is nagyon korrekten tartózkodó volt, és röviden fogalmazta 
meg a véleményét, a kritikáját az anyaggal kapcsolatban, hiszen az általános vitában van mód 
és lehetőség arra, hogy részleteiben ő is ismertesse ezeket. Azt egy koncepció szempontjából 
helyes koncepciónak tartom így, ha szabad mondani, akkor helytelen koncepciónak tartottam, 
mikor a szocialista kormány idején a megyei területfejlesztési feladatok a megyei 
önkormányzattól elkerültek, így a megyei szint kikerült, a megyei szint pontos, alapos 
tervezésére nem is volt lehetőség a korábbi időben, szerintem egy helyes koncepcióváltásnak 
kell tartanunk, ami az elmúlt időszakban történt.  

És ha szabad egyetlenegy részdologra hadd koncentráljak: például a Győr-Moson-
Sopron megyei készülő területi operatív program igenis komoly hangsúlyt és komoly 
koncepcionális elemeket tartalmaz például a mezőgazdaság, illetve a mezőgazdasághoz 
kapcsolódó feldolgozóipar és az ott történő munkahelyteremtéssel kapcsolatban, úgyhogy azt 
gondolom, hogy értelmes és jó például ez a jobbikos felvetés. Csak szeretném jelezni, hogy 
ennek van előzménye kormánypárti oldalon is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nemény András! 
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DR. NEMÉNY ANDRÁS (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Bizottság! Ez az 
anyag valóban nagyon sok mindent tartalmaz, én sem mondom azt, hogy rossz, csak köszönő 
viszonyban sincsen sok esetben a valósággal, inkább olyan önleleplező anyag. Jó lenne tudni 
egyébként, hogy kik és hogyan írták, mert én úgy láttam, hogy – és ezeket az információkat is 
kaptam, hogy - a korábbi anyaghoz nagyon hasonló – sok esetben – átvételre került, nem 
tudom, 5-6 évvel ezelőttihez képest. Érdemes megnézni benne egy-két részt, hogy mondjuk a 
versenyképességről mit ír. Nem a kormányzati kommunikáció szerepel benne, tehát nem 
biztos, hogy olyan jól járnak ezzel az anyaggal, hogyha a részleteibe majd belemegyünk.  

Egyébként viszont, ami számomra érdekesebb, hiszen ez egy kötelező - sokan 
mondják – ujjgyakorlatnál azért ennél több az EU felé, de a folytatása sokkal érdekesebb, és 
nekem az az információm, és ez egy kérdés is lenne, hogy itt november végéig az egyes 
megyéknek, ahol a tervezés folyik, le kell adni bizonyos anyagot. Nem is a megyéknek, 
hanem a megyék részére a környező településeknek meg a megyei jogú városoknak. És itt 
óriási információhiány van, mert néhány településen jártam az elmúlt pár hétben, fogalmuk 
sem volt erről, illetve valaki hallott arról, hogy a megyei jogú város főépítésze kiküldött egy 
levelet, amit vagy megkaptak vagy nem, hogy hol és mikor lehetne konzultálni erről, és hogy 
november 30-ig küldjenek be anyagot. Mindez úgy két héttel ezelőtt volt. Tehát az az igény, 
hogy a városok környékén lévő települések bevonásra kerüljenek, az legalábbis nálunk 
egészen biztos, hogy nem sikerült. 

Úgyhogy az a kérdés, hogy valós-e ez a november 30-i időpont, eddig mit kell elérni, 
és mi az a tényleges időpont, amikor a komplett programokat ki kell dolgozni. Ezt most nem 
is úgy kérdezem, hogy ellenzéki képviselőként, hanem tényleg, aki segíteni akarok az ott lévő 
településeknek. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még egyéb kérdés, észrevétel? Én ismétlésekbe 

nem kívánok bocsátkozni, majd két összefoglaló mondatot mondok a végén. Visszaadom 
válaszra a szót. Parancsoljon!  

 
TIPOLD FERENC (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt 

Elnök Úr! Azért szeretném mondani, hogyha az anyag esetében önellentmondást látnak, azért 
felhívnám arra a szíves figyelmüket, hogy ezt az anyagot ugyanazok a kollégák készítették, 
akik kidolgozták a helyzetelemzést, majd a helyzetelemzésre megpróbáltak egy adekvát 
választ adni. Tehát, hogyha az egyik része jó az anyagnak, én úgy gondolom, hogy a másik 
részének is jónak kell lenni. 

A másik dolog: nem változott a kormány szándéka a nemzeti reformprogramban, a 
2020-hoz kapcsolódóan, a foglalkoztatási ráta esetében 75 százalék elérése 2020-ig van 
vállalási szinten Magyarország részéről jelezve.  

Az agráriummal nem számolunk. Természetesen nagyon számolunk vele, mint az 
anyag elején megállapításra kerül, szélsőségektől mentes éghajlatunk kedvez a 
mezőgazdaságnak, a termőföld, ami ugye, hála istennek viszonylag nagy mennyiségben 
rendelkezésünkre áll, több ember eltartására is képes lenne. És az is megemlítésre kerül, hogy 
az agrármódszereink kedveznek a környezetvédelemnek. Tehát mindenféleképpen számítunk 
az agrárra. Azért azt is megemlíteném, hogy a GVOP-ban az élelmiszeriparral kapcsolatos 
támogatás, ahol a legnagyobb forráskoncentráció történt, 60 százalékot kíván a kormány 
gazdaságfejlesztésre fordítani, ott van az élelmiszeripari is.  

Néhány gondolat még a megyékkel kapcsolatban. A megyéknek 2014. szeptember 
végéig kell letenni azt a bizonyos uniós részdokumentumot, amiről szó van. A megyék jelen 
pillanatban három tervezési tevékenységet végeznek, egyrészt kidolgozzák a koncepciójukat, 
másrészt a programjukat, majd harmadsorban egy uniós részdokumentumot készítenek el. Ezt 
a kormány támogatja 90 millió forinttal minden egyes megye esetében, illetve a főváros 
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esetében. Való igaz, hogy egy előzetes anyagot kellett mind a megyéknek, mind a megyei 
jogú városoknak november 30-ig eljuttatni a Nemzetgazdasági Minisztériumba, illetve a 
Nemzetgazdasági Tervezési Hivatalhoz, de ez az első változatuk. Ez természetesen nem azt 
jelenti, hogy ez lesz a végső. Itt nekünk erre azért volt szükségünk, mert itt a tervezést a TOP-
pal kapcsolatban közösen végezzük a megyékkel. Tehát nekünk hozzá kell igazítani a megyei 
igényekhez a TOP-ot, illetve a központi igényekhez a megyéket. És ehhez volt szükség, és ez 
a továbbiakban majd megy ez a kétirányú munka. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb más észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nem látok 

ilyet. Nem fogok részletekbe bocsátkozni én sem, de azért szeretném megerősíteni mindkét 
képviselőtársam által elmondottakat. Ha csak az előszobáját nézzük a munka világának, ami 
az oktatáshoz illesztődik, akkor látható, hogy a korábbi esztendőben a szakképzési 
tanulóképzés fajlagos költségei hogyan változtak, nem növekedtek, hanem csökkentek. 

Látható, hogy a felsőoktatás rendszerében 186 milliárd helyett 123 volt, a mostani 
költségvetésben 146. szóval látható az, hogy mennyire fontos a jelen kormánynak az, hogy 
megfelelő tudással felvértezve álljanak rendelkezésre a fiatalok. A válaszom az, hogy nem 
fontos.  

A másik része a dolognak, hogy az nem baj, hogyha a bizottság előtt olyan mondatok 
hangoznak el, amelyeket nem kell vitatni. Alacsonyabb, de növekvő foglalkoztatás van 
Magyarországon. Nem, a magyar statisztikák ezt tudják kimutatni, amelyben benne vannak a 
Magyarországról külföldre távozott foglalkoztatottak is több százezren. Így helyénvaló ez a 
mondat, úgy nem, ahogy elhangzott. Vagy a piaci igényekhez illesztett képzés lefolytatása. Itt 
se akarok mélyre menni, csak egy példát mondok a napokból. Akkor, amikor 2013. november 
20-án az Újra tanulok program második körös felhívása megjelenik, és 2013. november 22-én 
12 óráig lehet rá pályázni, akkor az előkészítettségét legalábbis megkérdőjelezhetem. Na 
szóval, nem ragozva tovább ezeket a dolgokat, az általános vitára alkalmasságról javaslom, 
hogy döntsön a bizottság.  

Határozathozatal 

Kérdezem képviselőtársaimat, kik azok, akik általános vitára alkalmasnak tartják az 
előterjesztést. (Szavazás.) 12 igen, 3 nem, 2 tartózkodás. Köszönöm szépen.  

Nekünk még annyi dolgunk van, hogy kisebbségi-többségi előadót állítsunk. Alelnök 
úr? (Kara Ákos: Ha szabad, akkor írásban.) Képviselőtársaim, mikor van ez napirenden? 
Kedden, ugye? Igen. Kisebbségi? Nemény András velem párban. Köszönöm szépen.  

Egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/13091. szám) (Általános vita) 

Folytatjuk a 11. napirendi ponttal. Üdvözlöm a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium részéről Daragóné Szombathelyi Zsófia főosztályvezető asszonyt, akit elkísért 
kollégája. Majd kérem, hogy legyen kedves bemutatkozni. Megadom a szót önöknek.  

Dr. Kara Ákos előterjesztése 

DR. KARA ÁKOS (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Akkor bemutatkoznék, dr. Kara Ákos vagyok, a büntetőjogi kodifikációs főosztály vezetője, a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumból. Röviden én szólnék. 

Alapvetően a törvényjavaslatnak a foglalkoztatási szabályok módosításáról szeretnék 
3-4 rövid mondatot mondani, hogy mi ennek a célja. Azt kívánjuk megteremteni, hogy akik 
gyermekek sérelmére követnek el súlyos bűncselekményeket, azok a jövőben ne tölthessenek 
be gyermekek nevelésével, felügyeletével, gondozásával, gyógykezelésével kapcsolatos 
tevékenységet végző foglalkoztatónál foglalkoztathatósági jogviszonyt. Ennek érdekében, 
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tekintettel arra, hogy nincs minden foglalkozásnak olyan ágazati törvénye, amely szabályozná 
az adott foglalkozáshoz kapcsolódó foglalkoztatási feltételeket, ezért a javaslatom, a munka 
törvénykönyve, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, illetve a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvény módosítására tett javaslatot, és átfogóan ezeket módosítaná. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Kormányoldalon? 

(Kara Ákos: Támogatjuk.) Kara Ákos képviselő úr támogatja dr. Kara Ákos álláspontját és 
előterjesztését. Köszönöm szépen. Nincs családi kötelék az én ismereteim szerint, tehát 
véletlenszerű …(Kara Ákos: Akkor is támogatnám. – Derültség.)  

Határozathozatal 

Akkor szavazunk. Kérdezem, hogy kik azok, akik az előterjesztést támogatják. 
(Szavazás.) 12 igen, ellene senki, 4 tartózkodás. Köszönöm szépen az előterjesztőknek. 
Többségi-kisebbségi vélemény? Nem kell, mert vita nélküli a dolog. Persze lehet, mert a 
tartózkodás miatt lehet. Kara alelnök úr írásban teszi meg.  

 Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/13099. szám) (Általános vita) 

Áttérünk a 12. napirendi pontunkra. Üdvözlöm dr. Schlammadinger József 
főosztályvezető urat - ha sikerült kimondanom, ha nem, akkor helyesbítsen, legyen szíves – és 
Schultzné dr. Jászberényi Éva jogi referens asszonyt. Megadom a szót önöknek. 

Dr. Schlammadinger József előterjesztése 

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Egy egészségügyi salátatörvény van a tisztelt képviselő 
hölgyek és urak előtt, ami egészen pontosan nyolc törvényt nyit meg. És mivel jól 
körülhatárolható a rendelkezésállományi sora ennek a törvényjavaslatnak, ami kifejezetten 
kapcsolódik a foglalkoztatáspolitikához, annak alapkérdéseihez, én elsősorban erre szeretnék 
fókuszálni. Természetesen, hogyha kérdés, észrevétel van, akkor a többi is kinyitódik. 

Ahogy itt magunk tudtuk ebben a törvényjavaslatban azonosítani, jellemzően az 
úgynevezett humánerőforrás-monitoringrendszer, illetőleg a működési nyilvántartás, az 
egészségügyi szolgáltatók működési nyilvántartásának megváltozott adattartalma az, ami 
szorosan kapcsolódhat foglalkoztatáspolitikai alapkérdéshez ebben a törvényjavaslatban, és 
innovatív módon. Azt nyilván önök is tudják, hogy a humánerőforrás-monitorngrendszer 
2009-ben már elindult és 2010-től folyamatosan töltődik fel azokkal az információkkal, 
amelyek alkalmassá teszik ezt a rendszert arra, hogy rövid, hosszabb és középtávon is azokat 
a humánerőforrás-mozgásokat, akár statikusan, akár mobilitásában, dinamikájában vizsgálni 
tudják, amelyek alkalmasak arra, hogy a magyar egészségügyben a rendelkezésre álló humán 
erőforrásokat fel tudják mérni mind a keresleti, mind pedig a kínálati oldalon egyaránt. 

Ez a humánerőforrás-monitoringrendszer erősödött most TÁMOP-támogatással meg 
egy informatikai adatbankkal, egy adatbázissal, amely adatbázis kiépítése nemcsak 
informatikai feladat, hanem tartalmi és egyben jogalkotói vagy jogszabály-előkészítési feladat 
is volt azáltal, hogy ez az informatikai rendszer nem kizárólag és nemcsak azokat az adatokat 
kezeli, amelyeket eddig a folyamatosan feltöltődő adatinformatikai háttere a 
montoringrendszernek működtetett, hanem annál jóval bővebb körben kezel adatokat. Amely 
adatokat a törvényjavaslat a 32. §-ában tételesen sorol, kiválóan alkalmas arra, hogy valódi, 
reális helyzetértékelést lehessen kialakítani az egészségügyben. Részint szakmai 
struktúrájában monitorozza a magyar egészségügyben rendelkezésre álló humán erőforrást, 
részben annak mobilitásában, tehát alkalmas annak visszatükrözésére, hogy hány 
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egészségügyi dolgozó és milyen munka-, feladatkörben, milyen szakmai képesítéssel távozik 
a rendszerből külföldre. És alkalmas arra, hogy bér- és létszámstatisztikai adatokat kezeljen, 
ami egyben arra is alkalmas természetesen, hogy kereslet- és kínálatoldalon nézze a 
munkaerőpiacot, hol van hiány.  

Ezt tehát országos szinten monitorozza a rendszer, azonban most ennek a 
törvényjavaslatnak az eredményeképpen működési engedélyek nyilvántartása kapcsán 
intézményekre, egészségügyi szolgáltatókra egyediesítve is kialakul egy olyan adatbázis, 
amely alkalmas ott, nem az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal számára 
vagy az előző rendszert működtetni, hanem az ÁNTSZ számára egy olyan szakmai humán 
erőforrás térképnek a kialakítására, amely az egyes egészségügyi dolgozókat egészen a 
munkaidejű szintig lemenően folyamatosan kezeli, karbantartja, a mozgásokat egészen addig, 
hogy részfoglalkoztatási vagy teljes munkaidőben történik a foglalkoztatás az egyes 
egészségügyi szolgáltatóknál ezen dolgozóknak a foglalkoztatása, képes folyamatosan 
ellenőrizni, és szükség szerint természetesen a két rendszer megfelelő összekapcsolásával 
azokat a hiányokat, akár személyazonosításra alkalmas módon, akár nem, a két rendszer 
egymás számára kommunikálni. Ezek részben intézményi szintű, részben pedig egy országos 
lefedettségű térképnek a kialakítására alkalmasak.  

Ez egy olyan adatpotenciál, amely akár egy éven belül ténylegesen alkalmas lesz arra, 
hogy az adatok szintjén mindenképpen a döntéshozókban és a döntés-előkészítőkben egy 
reális képet, egy humánerőforrás-képet alakítson ki. 

Ez kiegészül egyébként még az előbb említett intézményi szintű adatbázis kapcsán 
azzal is, hogy nem csupán az egészségügyi szolgáltatóknál jogi viszonyban 
foglalkoztatottakra terjed ki, hanem az úgynevezett közreműködőkre, illetőleg szabad 
foglalkozásúként foglalkoztatott munkavállalókra is. Tekintettel arra, hogy ebbe a rendszerbe 
a rájuk vonatkozó valamennyi adat becsatornázódik. Tehát aki az adott egészségügyi 
szolgáltatónál jogviszonyától függetlenül szolgáltatást nyújt, vagy a szolgáltatás nyújtásában 
részt vesz, arról ezek az adatok, amiket az előbb jeleztem, folyamatosan rendelkezésre fognak 
állni a rendszerben. Ez talán a legfontosabb ebben a törvényjavaslatban, ami a bizottságot 
érinti.  

Azért egy-két dolgot még szeretnék kiemelni. Az Országos Betegjogi és 
Dokumentációs Központra vonatkozó szabályok kapcsán kialakul egy olyan rendszer, ami 
ennek a feladatkörnek egy érdemi hatást ad azáltal, hogy az ott beérkezett panaszokra az 
egyes fenntartóknak 30 napon belül választ kell adniuk. Tehát miközben a jelenlegi hatályos 
jogi rendszerben ez a fajta jog és kötelezettség a fenntartó szolgáltatók részéről egy elvi jog és 
kötelezettség volt, amelyekkel persze többségükben éltek. Ez egy, gyakorlatilag eljárásjogilag 
is jobban körülhatárolt, cizelláltabb garanciarendszerbe helyezi ennek a munkának a 
jelentőségét.  

További fontos szabályváltozás ebben a körben az is, hogy tekintettel arra, hogy a 
betegek az esetek jó részében kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy saját betegjogi 
képviseletükről önmaguk gondoskodni nem tudnak, megadja ez a törvényjavaslat a jövőben 
arra is a lehetőséget, hogy ilyen esetekben a betegjogi képviselőt a beteg érdekében a 
hozzátartozóik foglalkoztassák. Tehát ez is egy érdemi, garanciális lépés arra, hogy a 
betegjogi rendszer érdemi működése és a betegek valójában effektív módon a jövőben 
találkozni tudjanak. Röviden ennyit mondanék elöljáróban.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel? Alelnök úr!  
 
VARGA JÓZSEF (Fidesz): Miután kiváló előadó és kiváló a javaslata, a Fidesz-

KDNP támogatja az általános vitára kerülést. Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Hát én ilyen röviden nem tudom összefoglalni. Én 
főosztályvezető úrnak csak jelzéseket tennék. Olyanokat, amelyek talán a figyelmét felkeltik a 
későbbiekre vonatkozóan, akár az egészséghez való jog érvényesítése tekintetében, akár – 
mondjuk – a GDP-arányos felhasználás az egészségügyben. Ugye ez 7,5 százalék környékén 
mozog, ami az OECD-országok közül a legrosszabb mértéket ölt. De a finanszírozás 
tekintetében gyakorlatilag a legjobb finanszírozáshoz képest a felét sem éri el. Vagy a 
gyógyintézeti halálozásoknak a tragikus voltát, ami 2008-ban, ha jól emlékszem 3 százalék 
környékén mozgott, most pedig ennek a háromszorosát, a 9 százalékot közeli meg. 

Szóval rengeteg olyan feszítő kérdést lehetne még az asztalra tenni, amiről nem esett 
szó a főosztályvezető úr felvezető gondolataiban. De nyilván ezt majd a Parlament falai 
között fogjuk kivesézni. Ha kíván reflektálni, megadom a szót. Parancsoljon! 

 
DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Azt 

gondolom, hogy azok az intézkedések, amelyek ebben a törvényjavaslatban vannak, és 
amelyekről beszéltem, azok valóban nem megoldást adnak, hanem a megoldáshoz vezető 
útnak az eszközei. Ebben teljesen elfogadom elnök úr gondolatait. Persze ehhez, ahogy ezt 
egyébként a törvényjavaslat indokolása is jelzi, kapcsolódik az az életpályamodell és az a 
folyamatos bérfejlesztési törekvés a kormányzatban, aminek tulajdonképpen ez a harmadik 
szegmense, egy olyan országnak, illetve intézményi térképnek a felvázolása, ami a jövőre 
nézve már valamiféle előremutatást, valamiféle garanciákat kíván megadni. Legfőképpen 
abban az értelemben, hogy ne csak ismereteink legyenek a helyzetről, a humánerőforrás-
helyzetről, hanem ezt a humánerőforrás-helyzetet szükség szerint javítani is tudjuk. Ez a 
három együtt zár, és valóban kívánatos, hogy abba az irányba zárjon, amit elnök úr a 
statisztikai adataival tulajdonképpen érzékeltetett velük.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem az én statisztikai adataim, hanem a statisztikai 

adatokat mondtam, amelyek nem az enyémek. Én nem gyártok statisztikát, én csak 
használom. Vannak, akik gyártanak. 

A másik rész: a megoldáshoz vezető út eszközének tekinti ön is, tekinthetjük 
mindnyájan annak, de annyi kritikai észrevételt tennem kell, hogy lassan négy éve 
kormányoznak, tehát a megoldáshoz vezető út kimunkálását nem egy ciklus utolsó 
hónapjaiban illik megtenni. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

Szavazásra kerítük sort. Aki általános vitára alkalmasnak tartja az előterjesztést, 
kérem, emelje e kezét. (Szavazás.) 12 igen, közben a helyettesítések átrendeződtek, és már 
nem Kara Ákos helyettesíti Varga Józsefet, hanem Varga József Kara Ákost. Ki az, aki nem 
támogatja az előterjesztést? (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Tehát 5-en tartózkodtak. 
Köszönöm szépen a minisztérium képviselőinek segítségét. 

Még döntenünk kell a többségi-kisebbségi előadókról. Többségi? (Varga József: 
Írásban.) Alelnök úr jelzi, hogy írásban. Kedden lesz a parlamentben, a kisebbségi 
megosztjuk Nemény Andrással. Köszönöm szépen.  

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

Egy napirendi pontunk maradt még, a 10-es. Dr. Fülöp Attila helyettes államtitkár urat 
üdvözölném, de nem tud itt lenni. Viszont itt van Bódiné Pájer Marianna főosztályvezető, 
Fűrész Tünde főosztályvezető asszony szintén nem tudott itt lenni. 



- 23 - 

Az ajánlástervezet mindenki előtt ott van. 1-es ajánlási pont, ami összefügg 10., 15. és 
a 18-sal. Pál Béla és Gúr Nándor módosítója.  

 
BÓDINÉ PÁJER MARIANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm 

szépen a szót. Tárcaálláspontot tudok mondani, a tárca nem támogatja. Az intézkedések címe 
az, hogy gyermeket felnevelő nők munkaerő-piaci helyzetét, a keresőtevékenység helyzetét 
könnyítsék. Álláspontunk az, hogy azzal, hogyha egy háztartásban több személynek is 
lehetővé tesszük azt, hogy egy időben gyermekgondozási ellátáson legyen, részesülhessen 
gyesben, gyedben tgyásban, akkor nem biztos, hogy segítjük a munkaerő-piaci részvétel 
aktivitásának a fokozását.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mi ezt másképp látjuk. Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (Szavazás.) 3 igen, 12 nem, 2 tartózkodás.  
A 2-es, Pál Béla és Gúr Nándor módosítója. Ez összefügg a 4-essel.  
 
BÓDINÉ PÁJER MARIANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Már nem is kérdezem, hogy miért nem. Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, 12 

nem, 2 tartózkodás. 
A 3-as, ami összefügg a 14-essel, Révész Máriusz és Talabér Márta módosítója. 
 
BÓDINÉ PÁJER MARIANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 12 igen, ellene senki, 5 tartózkodás. 
Az 5-ös a következő. Először a házszabályszerűségről kell dönteni. Aki annak tekinti, 

kérem, jelezze! (Szavazás.) Egységesen így döntöttünk. Szabó Timea javaslata.  
 
BÓDINÉ PÁJER MARIANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, 12 nem, 2 tartózkodás. 
A 6-os Pál Béla és Gúr Nándor. 
 
BÓDINÉ PÁJER MARIANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk ebben a formájában, de kapcsolódó módosítóval a helyzetet, amit valóban kezelni 
kell, azt fogjuk kezelni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, 12 nem, 2 tartózkodás. 
A 7-es, Révész Máriusz és Talabér Márta módosítója. 
 
BÓDINÉ PÁJER MARIANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 12 igen, 5 tartózkodás. 
A 8-as, Sneider Tamás és képviselőtársai módosítója. 
 
BÓDINÉ PÁJER MARIANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 3 tartózkodás. 
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A 11-es, Pál Béla és Gúr Nándor.  
 
BÓDINÉ PÁJER MARIANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk. Itt elsősorban a jogosulti körre tekintettel került meghatározásra úgy, hogy 
magyar nyelvű képzésben részt vevő hallgatókat érint a javaslat. Elsősorban azokra 
fókuszálunk, magyarországi lakóhellyel rendelkező.  

 
ELNÖK: Ez nem helytálló, hiszen Magyarországon van olyan felsőoktatási 

intézmény, amelyben nem magyar nyelven történő oktatás zajlik.  
 
BÓDINÉ PÁJER MARIANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Most 

folyamatban van, hogy megnézzük, hogy milyen létszámot érinthet esetleg…  
 
ELNÖK: Én segíteni tudok ebben, hogyha kell, akkor most elmondom azokat az 

intézményeket, de a kormánynak ezt illene tudnia, és nekem az a bajom ezzel, hogy ez egy 
olyan negatív diszkrimináció, ami egyébként meg célszerűtlen is. Tehát nem véletlen a 
módosítónk. Ezt a módosító javaslatot érdemes még egyszer a tárcának megfontolnia, hogy 
miért nem kívánja támogatni. Most főosztályvezető asszony azt jelezte, hogy a tárca nem 
támogatja. Képviselőtársaim, ki támogatja. (Szavazás.) 3 igen, 4 nem, 10 tartózkodás. 

A 12-es jön, a házszabályszerűségről kell először dönteni, de ilyen lesz a 19., a 20. és 
a 21. is. Javaslom, hogy egyszerre döntsünk róluk. Aki házszabályszerűnek tartja ezeket? 
(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.  

A 12-esről a tárca véleménye?  
 
BÓDINÉ PÁJER MARIANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 12 igen, 5 tartózkodás. 
Következik a 13-as, Sneider Tamás, Baráth Zsolt és Vágó Sebestyén.  
 
BÓDINÉ PÁJER MARIANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 3 tartózkodás. A 16-os, ami 

összefügg a 17-essel, Szabó Timea módosítója.  
 
BÓDINÉ PÁJER MARIANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem, 4 tartózkodás.  
A 19-es következik, Szabó Timea.  
 
BÓDINÉ PÁJER MARIANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Mellette senki, 12 nem, 5 tartózkodás.  
A 20-as, Pál Béla és Gúr Nándor.  
 
BÓDINÉ PÁJER MARIANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk.  
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ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, 12 nem, 2 tartózkodás.  
A 21-es, Pál Béla és Gúr Nándor.  
 
BÓDINÉ PÁJER MARIANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Egy rövid indoklást szeretnék kérni.  
 
BÓDINÉ PÁJER MARIANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen, itt a 

gyermekgondozási segély ellátás összegének a kétszeresére emeléséről van szó. A javaslatot a 
költségvetésre gyakorolt hatása miatt nem tudjuk támogatni.  

 
ELNÖK: Értem. Köszönöm szépen. Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, 12 nem, 3 

tartózkodás.  
A következő a 22-es, Pál Béla és Gúr Nándor.  
 
BÓDINÉ PÁJER MARIANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Támogatja? Nem tetszik mondani! Pedig mit dolgoztunk rajta! (Derültség.) 

Köszönöm szépen. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú igen. Köszönöm szépen.  
A 23-as, Pál Béla és Gúr Nándor.  
 
BÓDINÉ PÁJER MARIANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Pedig azt hittem, ez a sor már nem fog megtörni. Ki támogatja? (Szavazás.) 

3 igen, 12 nem, 2 tartózkodás.  
A 24-es, Pál Béla és Gúr Nándor. 
 
BÓDINÉ PÁJER MARIANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, 12 nem, 2 tartózkodás.  
A 25-ös, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén módosítója.  
 
BÓDINÉ PÁJER MARIANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 3 tartózkodás. Köszönöm szépen 

az álláspontok rögzítését. 

Egyebek 

A 13. napirendi pontunkra térünk át. Itt csak annyit szeretnék jelezni, hogy jövő héten 
hétfőn találkoznánk. Arra törekszünk, hogy ne kelljen a héten még egy bizottsági ülést 
összehívni.  

Bárkinek bejelentenivalója? (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. Akkor a mai ülést 
bezárom. Viszontlátásra.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 15 perc.) 
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Gúr Nándor 
elnök 
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