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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 32 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Gondolom, 
amíg a bevezető gondolatokat elmondom, megérkeznek alelnök urak is. Azt javaslom, 
kezdjük el a mai bizottsági ülést. Köszönöm szépen.  

Az elektronikus formában megküldött meghívó alapján két napirendi pont tárgyalására 
kerítünk ma sort. A határozatképességünk megvan. Kérdezem képviselőtársaimat, kik 
fogadják el e két napirendi pont tárgyalását. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez egyhangú volt.  

Tárgyalási időkeretre egy 10-15 perces javaslatot teszek. A szokásjogokat tartjuk, 
eddig is tisztességgel tettük a dolgunkat e tekintetben, tehát e szerint haladnánk.  

A bizottság 2013. évi őszi ülésszakban végzett munkájának értékelése  

A mai első napirendi pontunk a 2013. évi őszi ülésszakban végzett munkának az 
értékeléséről szól. Nagyon rövid leszek ebben a dologban. De előtte a helyettesítésekről adok 
számot: én helyettesítem Kiss Pétert, Kontur Pál Varga Józsefet, Czira Szabolcs Kara Ákost, 
Polics József Patay Vilmost és Vécsey László Karvalics Ottót és Szedlák Attila Spaller 
Endrét. Így van, 17 kézzel dolgozunk.  

Tehát az első napirendi pontra visszatérve. A bizottságunk tartotta azt a pozícióját, 
amit a korábbi időszakban is megszoktunk, húsz állandó bizottság körében úgy végeztük a 
munkánkat, hogy 15 ülést tartottunk, 11,5 óra az az időtartam, ami a bizottság keretei között 
közös munkával eltelt, és azt kell mondjam, hogy ez az időarány, illetve alkalomszerűség a 
bizottságot a középmezőnyben helyezi el az ülésszámok, illetve a szakmai időtartam együtt 
töltését illetően. A részvételünk is jó a bizottsági ülésen, nagyjából 90 százalékot megközelítő, 
ebben a helyettesítések is benne vannak, tehát, hogyha a két kezet egy kézre váltanánk, 
nyilván ez a helyzet már más tükörképet mutatna, tehát mást igazolna vissza. Összességében 
29 törvényjavaslatot tárgyaltunk, valamint országgyűlési határozattervezetet vitattunk meg. 
Ezek voltak a fő csomópontjai az elmúlt néhány hónapnak a tartalmiságát érintően.  

Mai terveink szerint már nem kívánunk új törvénytervezetet tárgyalni, és nem 
kívánunk egyéni képviselői indítványt sem tárgyalni, vagy még azt nem tudjuk, hogy holnap 
lesz-e bizottsági ülésünk, de ha lesz, akkor is csak egyet fogunk tárgyalni. Ezt majd ma tudjuk 
meg, mert úgy tudom, hogy ma is lesz törvénytervezet, amit a Ház fel fog szavazni holnapra, 
mert hát következetes törvényalkotási munka zajlik ebben az etapban is úgy, mint korábban is 
történt, ebben a 3,5 esztendőben.  

Tegnap este biztos olvastátok például a köznevelés, tankönyvkiadó, van, aki úgy 
fogalmaz, hogy államosítás, van aki úgy fogalmaz, hogy centralizálás kérdéskörét érintő 
tízoldalas előterjesztést. Ismereteim szerint ez még bejön a Ház falai közé. Nem mi leszünk az 
elsődleges bizottság e tekintetben, de olyan fajsúlyú kérdéseket érint, ami a munka világát is 
érinti, tehát ezért bekapcsolódunk ezekbe a dolgokba. De nem akarok részletkérdésekkel 
foglalkozni, hanem azt szeretném mondani, hogy az elvégzett munka az én értékítéletem 
szerint is olyan volt, ami korrekt, tisztességes, a politikai hovatartozástól függetlenül egymás 
irányába, azt mondhatom, hogy elfogadható. Tehát mély sértegetésekkel és sok minden egyéb 
mással nem párosuló, ez pedig nagyon fontos. A szakmai nézetkülönbségek nyilván 
fennállnak, azoknak helye van, de az emberi vonatkozásban történő tisztes egymás melletti 
viseltetés tükröződött vissza legalábbis az én számomra, és remélem, számotokra is az elmúlt 
időszakban. Ilyeténképpen tehát köszönöm mindenkinek az elmúlt hónapokban végzett közös 
munkát.  

A másik része a mondandómnak nagyon egyszerű, az asztalon keresztül is 
érzékelhető, ünnepi pillanatok köszöntenek ránk, közeledik a karácsony, csak és annyit 
szeretnék kívánni, hogy békés, boldog, áldott karácsonya legyen mindenkinek, de ne csak az, 
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hanem a mindennapjai is olyanok legyenek, és ne csak személy szerint, hanem mindenkit 
érintve, aki fontos, szeretteiteknek, gyermekeiteknek, mindenki másnak, aki az életetekben 
fontos szerepet játszik.  

Úgyhogy nagy tisztelettel mindegyikőtöknek párthovatartozás nélkül köszönöm az 
elmúlt időszak közös együttmunkálkodását. Bízom abban, hogy még itt a 2014-es tavaszi 
választásokat, Seszták Oszkár után szabadon: április 6-i választásokat megelőzően még lesz 
olyan időintervallum, amit közösen együtt fogunk tölteni a bizottság keretei között hasonló 
tisztességgel. Úgyhogy boldog karácsonyt kívánok mindenkinek. 

Ilyenkor szokott megszólalni Kara Ákos képviselőtársam a kormányoldal részéről, aki 
még nem ért ide, ezért gondolom, hogy van olyan közöttünk, aki esetleg szót kíván kérni a 
kormányoldal részéről. Hogyha van ilyen, akkor átadom a szót.  

 
SZEDLÁK ATTILA (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Bár furcsa, hogy 

engem kértek fel, hiszen az elmúlt őszi időszakban ritkábban tudtam itt lenni, más bizottsági 
ülés miatt, de azért talán az én számból is elfogadjátok azt a jókívánságot, hogy nehéz év lesz 
a következő, és Seszták Miklós után szabadon: nem tudom, hogy áprilisban pontosan mikor, 
de én úgy érzékelem, hogy azért április után is szót fogunk tudni érteni, bármi is lesz. 
Úgyhogy nagyon boldog és legfőképp áldott karácsonyi ünnepeket kívánok a 
kormányoldalról valamennyi képviselőtársunknak, az itt dolgozóknak, és hát gazdag újévet. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más megszólalási szándék? (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Akkor az első napirendi pont zárásaként annyit szeretnék mondani, hogy az összes jókívánság 
mellett azt kívánom magunknak, minden politikai helyzettől függetlenül az életben bármikor 
találhassuk meg egymást. Akármilyen választási eredmények születnek, nyilván olyanok, 
amelyek a szocialisták győzelmével párosulnak, de most ezt hagyjuk figyelmen kívül, de 
bármilyen választási eredmények születnek (Derültség.), azt szeretném, hogy az itteni 
politikai különállástól függetlenül az emberi kapcsolataink még erősebbek lennének, mint 
amilyenek eddig voltak. Köszönöm szépen. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

A második napirendi pont keretében még két gondolatot szeretnék mondani. Az egyik, 
hogy itt egyebek között kell tudjátok és nem utólag majd, és köszönöm szépen Szűcs 
Zsuzsának, aki ott áll a sarokban, most is teszi a dolgát, azt a munkát, amit végzett az elmúlt 
időszakban. Zsuzsa januártól más tevékenységet fog folytatni. Én azt gondolom, hogy 
mindenki megelégedésére végezte a munkáját, tehát megint csak nyugodt a lelkem a 
tekintetben, hogy nem politikát szolgált, hanem szakmai felületet szolgált, és ez így van 
rendjén egy bizottság életében. Zsuzsa a bizottság keretei között, és a jegyzőkönyv számára is 
szeretném megerősíteni, köszönjük szépen, én is és a bizottság tagjai is azt, amit végeztél. 
Korrekt, tisztességes munka volt. Nekem, nekünk talán jobb lett volna, hogyha a ciklus 
végéig együtt tudunk lenni, de az élet hoz mindig új helyzeteket. Úgyhogy azt kívánjuk 
neked, mondhatom a bizottság tagjai nevében is, hogy találd meg a számításodat, és 
sikerüljön minden úgy, ahogy szeretnéd. Egyébként Zsuzsa azok táborát fogja növelni, akik a 
határon túl fognak dolgozni, az én ismereteim szerint az elkövetkezendő időszakban. Úgy 
látszik, még a parlamentben végzett munka sem elég ahhoz, hogy a hazai magyar fiatalokat 
kellőképpen megtartsuk, legalábbis ebben a kormányzati ciklusban.  

A másik kiegészítő mondatom az, hogy arra szeretnélek nagy tisztelettel kérni 
benneteket, hogy ne hagyjatok semmit az asztalon, az apróságok azért vannak ott, hogy még a 
mai parlamenti ülésszak keretei között is legyen mit fogyasztani, illetve én a magam részéről 
azzal próbáltam meg az emberi kedveskedés talajára lépni, hogy bizonyos források 
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átcsoportosítását szakértő asszony segítségével megtettünk dologi keretté való nyilvánítással 
és ebből az adathordozó ott van előttetek, amelyet kívánok, hogy használjatok legjobb 
belátásotok szerint.  

Más mondandóm a mai napra nincs, csak annyi, hogy akkor foglak csak benneteket 
keresni, hogyha a Ház üléstervéből fakadóan mégis kényszerű módon bizottsági ülést kell 
tartanunk. Ma úgy látom, hogy talán ezt el tudjuk kerülni, úgyhogy ez az utolsó bizottsági 
ülésük decemberben. 

Még egyszer: mindenki találja meg a számítását, boldogulását az elkövetkező 
időszakban is, de ezt majd február végén fogom elmondani akkor, amikor már a választások 
előtti intenzív időszakban leszünk. Pali, parancsolj! 

 
KONTUR PÁL (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Elnök úr egy féligazságot 

mondott, és ezt meg kell hogy válaszoljam. Mert igaz, hogy Magyarországról is mennek ki, 
ahogy a történelmünk során mindig mentek ki fiatalok is, idősebbek is, de ma Európában 
Spanyolországból, Olaszországból, Portugáliából, mindenhonnan, Görögországból mennek 
ennél sokkal többen. Nem a magyar politikai és gazdasági helyzet az, amelyik kizárólag a 
fiatalokat zaklatja. Ki fognak menni, mindig is mentek, és mindig egy részük visszajött, egy 
részük nem jött vissza. Ez nem magyar sajátosság, azt szerettem volna mondani. Elnök úr ezt 
úgy mondta, hogy itt nem jól ment a gazdaság, és ezért mennek ki. Nem! Egész Európa és a 
világgazdaság nem megy jól, és ezért vannak keresztül-kasul koordináták Európában és a 
világban is, és ott arról beszélnek Spanyolországban, hogy agyelszívás folyik. Tehát ez nem 
magyar sajátosság, azért csak féligazság. Van hiba, van mit tenni, de Európában minden 
országban ugyanaz a probléma.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, Pali. Van igazság a dologban. Persze nem mindegy, hogy 

Spanyolország létszámát nézzük és az onnan kivándorlókat vagy a magyarországi létszámot 
és az innen országelhagyókat. De ilyen szakmai vitába karácsony előtt nem kívánok 
belemenni. Csak azt akartam jelezni…. (Kontur Pál: Elnézést, elnök úr, a probléma az, hogy 
40 éven keresztül még az országot sem lehetett elhagyni, úgy itt lehetett tartani a fiatalokat.) 
Köszönöm szépen. Adom a szót, Szilvia! Kontur Pál mondata kapcsán lezárom ezt a témát, 
csak annyit szeretnék mondani, hogy a kormány 3,5-4 évvel ezelőtt egymillió új munkahelyet 
ígért, a kormányprogram 27. oldalán azt mondta, hogy ott fog megteremtődni, ahol 
adóforintok termelődnek, a gazdaságban, a leckét nem mondom fel. Szilvia, parancsolj!  

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Én csak annyit szeretnék mondani, 

hogy konkrétan, mondjuk minket jobbikosként nem érdekel, hogy Spanyolországban mi van, 
meg Görögországban mi van, minket az érdekel, hogy itt mi van, és nekünk az fáj, hogy ők 
elmennek, és nem érdekel, hogy a spanyol fiatal elmegy. Mi a magyar fiatalokért aggódunk, 
és őket kell itt tartani, a többiek meg oldják meg maguknak.  

De igazából nem ezt akartam, hanem én csak szeretném megköszönni Zsuzsának, 
Valikának és hát mivel zömében Szilvi volt a gyorsírónk, neki is szeretném megköszönni, 
mert nekem nagyon sokszor segítettek mindenben, úgyhogy így akkor ez most a privát 
köszönetem az egészéves vagy féléves munkáért. Köszönjük szépen ezúton is.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ne tekintsük privátnak! Osszuk meg. Nyilván én azokat 

érintően emelem ki ezeket a köszönőmondatokat, akik januárban már nem lesznek velünk a 
bizottság keretei között, de teljesen helyénvaló szakértő asszony munkásságát is kiemelni, és 
hát a szakértői háttérét és mindenki másét is.  

Hölgyeim, Uraim! Egy koccintás erejével búcsúztassuk az évet. Köszönöm szépen. 
Alkoholmentes! Köszönöm. Szervusztok, viszlát!  
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(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 50 perc.) 

 
Gúr Nándor 

elnök 
 
 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  
 


