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Napirendi javaslat  
 

1.  A szociális szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények, továbbá a 

közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/10241. szám)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Sneider Tamás (Jobbik), a bizottság elnöke  
 
Horváth Zoltán (Fidesz)  
Prof. Iván László (Fidesz)  
Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz)  
Vincze László (Fidesz)  
Bagdy Gábor (KDNP)  
Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP)  
Dr. Stágel Bence (KDNP)  
Boldvai László (MSZP)  
Pál Béla (MSZP)  
Dr. Varga László (MSZP)  
Baráth Zsolt (Jobbik)  
Vágó Sebestyén (Jobbik)  
Lengyel Szilvia (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Talabér Márta (Fidesz) Rónaszékiné Keresztes Monikának (Fidesz)  
Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz) Dr. Lanczendorfer Erzsébetnek (KDNP) 
Csizi Péter (Fidesz) Dr. Stágel Bencének (KDNP)  
Hirt Ferenc (Fidesz) Bagdy Gábornak (KDNP)  
Kapus Krisztián (Fidesz) Vincze Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) Prof. Iván Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz) Horváth Zoltánnak (Fidesz)  
Dr. Varga László (MSZP) megérkezéséig Pál Bélának (MSZP)  
 

 
Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Harsányi Zsolt főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 05 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SNEIDER TAMÁS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Kérem, 
foglalják el helyüket, kezdjük a bizottsági ülésünket. 

Megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. Szavazások előtt ismertetem a 
helyettesítéseket. Bábiné Szottfried Gabriella képviselő asszonyt Lanczendorfer Erzsébet 
képviselő asszony helyettesíti, Csizi Péter képviselő urat Stágel Bence képviselő úr 
helyettesíti és dr. Varga László képviselő urat Pál Béla képviselő úr helyettesíti. 

Kérdezem, hogy valakinek a kiküldött napirendi javaslathoz van-e hozzáfűznivalója.  
Vincze László képviselő úré a szó. 
 
VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Bocsánat, ügyrendi, én Kapus Krisztiánt helyettesítem. 
 
ELNÖK: Rendben, köszönjük. (Horváth Zoltán jelzi, hogy ő dr. Vas Imrét helyettesíti 

és Prof. Iván László jelzi, hogy ő Tapolczai Gergelyt.) Akkor ezt rögzítettük, köszönöm 
szépen. 

Ha nincsen más hozzászólás, akkor kérdezem, hogy a napirendi javaslatot elfogadjuk-
e. Aki elfogadja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag a bizottságunk 
elfogadta a napirendi javaslatot.  

A szociális szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények, továbbá a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/10241. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Ennek értelmében soron következik a szociális szövetkezetekkel összefüggésben 
egyes törvények, továbbá a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló T/10241. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok tárgyalása. 

A kormány képviseletében köszöntöm Harsányi Zsolt főosztályvezető urat és 
munkatársait a Belügyminisztérium részéről, valamint Jáczku Tamás főosztályvezető urat, az 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. (Jelzésre.) 

Tessék, megadom a szót. 
 
DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): Elnézést, elnök úr. Jáczku 

főosztályvezető úr egy másik bizottságban van. 
 
ELNÖK: Rendben, köszönöm, úgy tudtuk, hogy érkezni fog. 
Az ajánlás 2-es pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Az ajánlás 2-es pontjában található módosító javaslatot a kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás 

következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 7 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Kérdezem, hogy tartózkodás 
volt-e. (Nincs jelzés.) A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 4-es pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): Nem támogatja a kormány. 
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ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás 
következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 4 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Tartózkodás nem volt. A 
bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 5-ös pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): Támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás 

következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 13 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 
tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot támogatta. 

Az ajánlás 6-os pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): Nem támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni.  
Pál Béla képviselő úré a szó. 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Bocsánat, csak azt szeretném mondani, hogy nem azért nem 

kívánok hozzászólni, mert közben megnémultam, hiszen jó néhány módosító indítványt 
nyújtottunk be. Feltételezem, hogy képviselőtársaim amúgy is áttanulmányozták a módosító 
indítvány szöveges indoklását, és tudom, hogy többen másik bizottsági ülésre is készülnek, 
ezért tehát nem kívánok mindegyiknél külön szót kérni – ezt szerettem volna elmondani, és 
nyilván megismerték a módosító indítvány tartalmát is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem, kíván-e valaki még hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nem, akkor szavazás következik a 6-os pontról. Aki a módosító javaslatot 
támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 7 igen. Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 14 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 7-es pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): Nem támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Szavazás.) Szavazás következik. Aki a 

módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ilyen nincs. Aki 
nem támogatja? (Szavazás.) 17 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodással a bizottság a 
módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 8-as pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): Nem támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 7 igen. 
Aki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító 
javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 9-es pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): Nem támogatja a kormány.  
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ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a 
módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 7 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Tartózkodás? Nem volt. A bizottság a módosító javaslatot 
nem támogatta. 

Az ajánlás 10-es pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): Támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 17 igen. 
Aki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító 
javaslatot támogatta. 

Az ajánlás 11-es pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): Támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 14 igen. 
Aki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság a 
módosító javaslatot támogatta. 

Ezzel az ajánlás végére is értünk. Kérdezem, hogy van-e valaki, aki valami más 
ajánlási pontot is szeretne megtárgyalni. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor lezárom ezt 
a napirendi pontot. Köszönöm szépen a részvételt. 

Egyebek 

Már csak az egyebek maradt hátra. Kérdezem, hogy kíván-e valaki egyebekben bármit 
is felvetni. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor köszönöm a részvételt, és további jó 
munkát kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 15 perc) 

  

Sneider Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Turkovics Istvánné 
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Megjelent  
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Baráth Zsolt (Jobbik)  
Vágó Sebestyén (Jobbik)  
Lengyel Szilvia (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Talabér Márta (Fidesz) Rónaszékiné Keresztes Monikának (Fidesz)  
Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz) Dr. Lanczendorfer Erzsébetnek (KDNP) 
Csizi Péter (Fidesz) Dr. Stágel Bencének (KDNP)  
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Dr. Vas Imre (Fidesz) Horváth Zoltánnak (Fidesz)  
Dr. Varga László (MSZP) megérkezéséig Pál Bélának (MSZP)  
 

 
Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Harsányi Zsolt főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 05 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SNEIDER TAMÁS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Kérem, 
foglalják el helyüket, kezdjük a bizottsági ülésünket. 

Megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. Szavazások előtt ismertetem a 
helyettesítéseket. Bábiné Szottfried Gabriella képviselő asszonyt Lanczendorfer Erzsébet 
képviselő asszony helyettesíti, Csizi Péter képviselő urat Stágel Bence képviselő úr 
helyettesíti és dr. Varga László képviselő urat Pál Béla képviselő úr helyettesíti. 

Kérdezem, hogy valakinek a kiküldött napirendi javaslathoz van-e hozzáfűznivalója.  
Vincze László képviselő úré a szó. 
 
VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Bocsánat, ügyrendi, én Kapus Krisztiánt helyettesítem. 
 
ELNÖK: Rendben, köszönjük. (Horváth Zoltán jelzi, hogy ő dr. Vas Imrét helyettesíti 

és Prof. Iván László jelzi, hogy ő Tapolczai Gergelyt.) Akkor ezt rögzítettük, köszönöm 
szépen. 

Ha nincsen más hozzászólás, akkor kérdezem, hogy a napirendi javaslatot elfogadjuk-
e. Aki elfogadja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag a bizottságunk 
elfogadta a napirendi javaslatot.  

A szociális szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények, továbbá a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/10241. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Ennek értelmében soron következik a szociális szövetkezetekkel összefüggésben 
egyes törvények, továbbá a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló T/10241. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok tárgyalása. 

A kormány képviseletében köszöntöm Harsányi Zsolt főosztályvezető urat és 
munkatársait a Belügyminisztérium részéről, valamint Jáczku Tamás főosztályvezető urat, az 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. (Jelzésre.) 

Tessék, megadom a szót. 
 
DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): Elnézést, elnök úr. Jáczku 

főosztályvezető úr egy másik bizottságban van. 
 
ELNÖK: Rendben, köszönöm, úgy tudtuk, hogy érkezni fog. 
Az ajánlás 2-es pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Az ajánlás 2-es pontjában található módosító javaslatot a kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás 

következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 7 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Kérdezem, hogy tartózkodás 
volt-e. (Nincs jelzés.) A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 4-es pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): Nem támogatja a kormány. 
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ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás 
következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 4 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Tartózkodás nem volt. A 
bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 5-ös pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): Támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás 

következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 13 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 
tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot támogatta. 

Az ajánlás 6-os pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): Nem támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni.  
Pál Béla képviselő úré a szó. 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Bocsánat, csak azt szeretném mondani, hogy nem azért nem 

kívánok hozzászólni, mert közben megnémultam, hiszen jó néhány módosító indítványt 
nyújtottunk be. Feltételezem, hogy képviselőtársaim amúgy is áttanulmányozták a módosító 
indítvány szöveges indoklását, és tudom, hogy többen másik bizottsági ülésre is készülnek, 
ezért tehát nem kívánok mindegyiknél külön szót kérni – ezt szerettem volna elmondani, és 
nyilván megismerték a módosító indítvány tartalmát is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem, kíván-e valaki még hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nem, akkor szavazás következik a 6-os pontról. Aki a módosító javaslatot 
támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 7 igen. Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 14 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 7-es pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): Nem támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Szavazás.) Szavazás következik. Aki a 

módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ilyen nincs. Aki 
nem támogatja? (Szavazás.) 17 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodással a bizottság a 
módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 8-as pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): Nem támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 7 igen. 
Aki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító 
javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 9-es pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): Nem támogatja a kormány.  
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ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a 
módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 7 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Tartózkodás? Nem volt. A bizottság a módosító javaslatot 
nem támogatta. 

Az ajánlás 10-es pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): Támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 17 igen. 
Aki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító 
javaslatot támogatta. 

Az ajánlás 11-es pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): Támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 14 igen. 
Aki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság a 
módosító javaslatot támogatta. 

Ezzel az ajánlás végére is értünk. Kérdezem, hogy van-e valaki, aki valami más 
ajánlási pontot is szeretne megtárgyalni. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor lezárom ezt 
a napirendi pontot. Köszönöm szépen a részvételt. 

Egyebek 

Már csak az egyebek maradt hátra. Kérdezem, hogy kíván-e valaki egyebekben bármit 
is felvetni. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor köszönöm a részvételt, és további jó 
munkát kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 15 perc) 

  

Sneider Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Turkovics Istvánné 
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Napirendi javaslat  
 

1.  A szociális szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények, továbbá a 

közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/10241. szám)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Sneider Tamás (Jobbik), a bizottság elnöke  
 
Horváth Zoltán (Fidesz)  
Prof. Iván László (Fidesz)  
Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz)  
Vincze László (Fidesz)  
Bagdy Gábor (KDNP)  
Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP)  
Dr. Stágel Bence (KDNP)  
Boldvai László (MSZP)  
Pál Béla (MSZP)  
Dr. Varga László (MSZP)  
Baráth Zsolt (Jobbik)  
Vágó Sebestyén (Jobbik)  
Lengyel Szilvia (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Talabér Márta (Fidesz) Rónaszékiné Keresztes Monikának (Fidesz)  
Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz) Dr. Lanczendorfer Erzsébetnek (KDNP) 
Csizi Péter (Fidesz) Dr. Stágel Bencének (KDNP)  
Hirt Ferenc (Fidesz) Bagdy Gábornak (KDNP)  
Kapus Krisztián (Fidesz) Vincze Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) Prof. Iván Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz) Horváth Zoltánnak (Fidesz)  
Dr. Varga László (MSZP) megérkezéséig Pál Bélának (MSZP)  
 

 
Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Harsányi Zsolt főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 05 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SNEIDER TAMÁS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Kérem, 
foglalják el helyüket, kezdjük a bizottsági ülésünket. 

Megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. Szavazások előtt ismertetem a 
helyettesítéseket. Bábiné Szottfried Gabriella képviselő asszonyt Lanczendorfer Erzsébet 
képviselő asszony helyettesíti, Csizi Péter képviselő urat Stágel Bence képviselő úr 
helyettesíti és dr. Varga László képviselő urat Pál Béla képviselő úr helyettesíti. 

Kérdezem, hogy valakinek a kiküldött napirendi javaslathoz van-e hozzáfűznivalója.  
Vincze László képviselő úré a szó. 
 
VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Bocsánat, ügyrendi, én Kapus Krisztiánt helyettesítem. 
 
ELNÖK: Rendben, köszönjük. (Horváth Zoltán jelzi, hogy ő dr. Vas Imrét helyettesíti 

és Prof. Iván László jelzi, hogy ő Tapolczai Gergelyt.) Akkor ezt rögzítettük, köszönöm 
szépen. 

Ha nincsen más hozzászólás, akkor kérdezem, hogy a napirendi javaslatot elfogadjuk-
e. Aki elfogadja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag a bizottságunk 
elfogadta a napirendi javaslatot.  

A szociális szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények, továbbá a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/10241. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Ennek értelmében soron következik a szociális szövetkezetekkel összefüggésben 
egyes törvények, továbbá a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló T/10241. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok tárgyalása. 

A kormány képviseletében köszöntöm Harsányi Zsolt főosztályvezető urat és 
munkatársait a Belügyminisztérium részéről, valamint Jáczku Tamás főosztályvezető urat, az 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. (Jelzésre.) 

Tessék, megadom a szót. 
 
DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): Elnézést, elnök úr. Jáczku 

főosztályvezető úr egy másik bizottságban van. 
 
ELNÖK: Rendben, köszönöm, úgy tudtuk, hogy érkezni fog. 
Az ajánlás 2-es pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Az ajánlás 2-es pontjában található módosító javaslatot a kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás 

következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 7 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Kérdezem, hogy tartózkodás 
volt-e. (Nincs jelzés.) A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 4-es pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): Nem támogatja a kormány. 
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ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás 
következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 4 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Tartózkodás nem volt. A 
bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 5-ös pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): Támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás 

következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 13 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 
tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot támogatta. 

Az ajánlás 6-os pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): Nem támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni.  
Pál Béla képviselő úré a szó. 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Bocsánat, csak azt szeretném mondani, hogy nem azért nem 

kívánok hozzászólni, mert közben megnémultam, hiszen jó néhány módosító indítványt 
nyújtottunk be. Feltételezem, hogy képviselőtársaim amúgy is áttanulmányozták a módosító 
indítvány szöveges indoklását, és tudom, hogy többen másik bizottsági ülésre is készülnek, 
ezért tehát nem kívánok mindegyiknél külön szót kérni – ezt szerettem volna elmondani, és 
nyilván megismerték a módosító indítvány tartalmát is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem, kíván-e valaki még hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nem, akkor szavazás következik a 6-os pontról. Aki a módosító javaslatot 
támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 7 igen. Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 14 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 7-es pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): Nem támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Szavazás.) Szavazás következik. Aki a 

módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ilyen nincs. Aki 
nem támogatja? (Szavazás.) 17 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodással a bizottság a 
módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 8-as pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): Nem támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 7 igen. 
Aki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító 
javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 9-es pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): Nem támogatja a kormány.  
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ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a 
módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 7 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Tartózkodás? Nem volt. A bizottság a módosító javaslatot 
nem támogatta. 

Az ajánlás 10-es pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): Támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 17 igen. 
Aki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító 
javaslatot támogatta. 

Az ajánlás 11-es pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): Támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 14 igen. 
Aki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság a 
módosító javaslatot támogatta. 

Ezzel az ajánlás végére is értünk. Kérdezem, hogy van-e valaki, aki valami más 
ajánlási pontot is szeretne megtárgyalni. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor lezárom ezt 
a napirendi pontot. Köszönöm szépen a részvételt. 

Egyebek 

Már csak az egyebek maradt hátra. Kérdezem, hogy kíván-e valaki egyebekben bármit 
is felvetni. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor köszönöm a részvételt, és további jó 
munkát kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 15 perc) 

  

Sneider Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Turkovics Istvánné 


