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Napirend:

1. Az egyes állami tulajdonú szakosított hitelintézetekre vonatkozó törvények módosításáról

szóló törvényjavaslat (T/1590. szám - általános vita első helyen kijelölt bizottságként)

2. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1665. szám - általános vita első helyen kijelölt

bizottságként)

3. A közszféra különösen magas kifizetéseinek különadójáról szóló törvényjavaslat (T/1517.

szám - dr. Lenhardt Balázs és Volner János (Jobbik) képviselő önálló indítványa - döntés

tárgysorozatba-vételről, általános vita)

4. Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1611. szám - Mesterházy Attila, dr. Garai István

Levente, Kiss Péter, Gúr Nándor, Simon Gábor, Szűcs Erika, dr. Nemény András, dr.

Varga László, Pál Tibor (MSZP) képviselők önálló indítványa - döntés tárgysorozatba-

vételről, általános vita)

5. Egyebek
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Az ülés résztvevői:

A bizottság részéről megjelent:

Elnököl: dr. Nyikos László (Jobbik), a bizottság elnöke

Szijjártó Péter (Fidesz), a bizottság alelnöke

Dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság alelnöke

Arnóth Sándor (Fidesz)

Babák Mihály (Fidesz)

Balázs József (Fidesz)

Balla György (Fidesz)

Dr. Bóka István (Fidesz)

Dr. Dancsó József (Fidesz)

Dankó Béla (Fidesz)

Ékes József (Fidesz)

Herman István Ervin (Fidesz)

Dr. Kerényi János (Fidesz)

Magyar Anna (Fidesz)

Márton Attila (Fidesz)

Dr. Nagy István (Fidesz)

Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz)

Seszták Oszkár (KDNP)

Tukacs István (MSZP)

Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik)

Rozgonyi Ernő (Jobbik)

Vágó Gábor (LMP)
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Helyettesítési megbízást adott:

Balázs József (Fidesz) Arnóth Sándornak (Fidesz),

Balla György (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz),

Dr. Bóka István (Fidesz) dr. Kerényi Jánosnak (Fidesz),

Dr. Pósán László (Fidesz) Szólláth Tibor Zoltánnak (Fidesz),

Seszták Oszkár (KDNP) Magyar Annának (Fidesz),

Dr. Szekeres Imre (MSZP) Tukacs Istvánnak (MSZP).

Meghívottak részéről:
Hozzászólók:

Dr. Székács Péter, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára

Tavaszi Zsolt, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője

Kézdi Árpád, a Nemzetgazdasági Minisztérium ügyintézője

Szakács Imre, a Nemzetgazdasági Minisztérium ügyintézője

Szatmári László, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezető-helyettese

Nesztor Tamás, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője

Dr. Garai István Levente (MSZP), előterjesztő
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 36 perc)

Az ülés megnyitása

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
reggelt kívánok. Köszöntöm képviselőtársaimat, kérem, foglaljanak helyet. Köszöntöm a
kormány képviselőit. Mai bizottsági ülésünket megnyitom. A helyettesítéseket is figyelembe
véve azt látom, hogy a bizottság határozatképes.

A napirend elfogadása

A napirendi javaslathoz nem érkezett kiegészítés, ezért megkérdezem
képviselőtársaimat, hogy elfogadják-e azt. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! Egyúttal
tartunk egy létszámellenőrzést is. (Szavazás.) Tizenkilenc. Tehát a bizottság egyhangúlag
elfogadta napirendjét.

Az egyes állami tulajdonú szakosított hitelintézetekre vonatkozó törvények módosításról
szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának tárgyalása

Rátérünk az 1. napirendi pont megvitatására, az egyes állami tulajdonú szakosított
hitelintézetekre vonatkozó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságáról kell döntenünk. Mielőtt erre sor kerülne, megadom a szót a kormány
képviselőjének. Tessék parancsolni!

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése

DR. SZÉKÁCS PÉTER (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök
úr. Hadd mutatkozzam be, Székács Péter vagyok, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
helyettes államtitkára. Hadd mutassam be segítőimet is, dr. Biczi Évát, ő a törvényjavaslat
előadója a minisztériumban, illetve dr. Németh Krisztiánt, ő az NFB vezető jogtanácsosa.
Remélem, hogy így képesek leszünk minden kérdés megválaszolására.

Maga a törvényjavaslat viszonylag rövid, lényege az, hogy az NFB számára megadja
azt a mozgásteret, ami gazdaságpolitikai feladatainak ellátásához szükséges, valamint néhány
olyan technikai részletkérdés szabályoz, ami nem a mostani környezetnek megfelelő az NFB-
törvényben. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kinek van kérdése a
törvényjavaslattal kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) Nincs kérdés. Észrevétel, kommentár?
Lenhardt Balázs képviselő úr!

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Csak egy általános észrevétel, hogy egy kicsit
hamarabb kellett volna benyújtani a törvényjavaslatot. Miért nem tudták ezt megtenni?

ELNÖK: Akkor ez végül is kérdés volt, ha jól értettem. (Dr. Lenhardt Balázs: Hát,
igen.) Akkor tessék megadni a választ erre a kérdésre!

DR. SZÉKÁCS PÉTER (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A válasz általános
jellegű. Igyekeztünk a legjobb tudásunk szerint a törvényjavaslatot összeállítani. Számos
egyeztetés folyt, mint például a pénzügyi salátatörvény esetében, ami már az Országgyűlés
előtt van. Tehát valójában az egyeztetés időigénye volt az, ami ezt a benyújtási időpontot tette
lehetővé. Ha ezzel gondot okoztunk, akkor azért elnézését kérek.
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ELNÖK: Köszönöm a választ. Még egyszer megkérdezem, kinek van véleménye,
észrevétele a törvényjavaslathoz. (Nincs jelentkező.) Nincs ilyen.

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról

A szavazás következik. Ki az, aki a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak
találja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Húsz. Ki az, aki nem támogatta? Ki az,
aki tartózkodott? Négy. A bizottság 4 tartózkodás mellett a törvényjavaslat általános vitára
alkalmasnak tartotta.

Köszönöm Székács Péter úr és Biczi Éva asszony jelenlétét. Kérdezem, ki lesz a
bizottság előadója? (Nincs jelentkező.) Akkor írásban juttatjuk le a bizottság álláspontját.
Köszönöm szépen a jelenlétüket. Szép napot kívánok mindenkinek.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának tárgyalása

Következik a 2. napirendi pontunk, a jövő évi költségvetést megalapozó egyes
törvények módosításáról szóló „salátatörvény”. Itt is az általános vitára való alkalmasság
megítélése a feladatunk. Megkérdezem a kormány képviseletében jelen lévő urakat, kíván-e
valamelyikőjük kommentárt fűzni az előterjesztéshez.

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Tavaszi Zsolt vagyok, a
Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője. Az előterjesztéssel kapcsolatban annyit
szeretnék mondani, hogy a 2011. évi költségvetéshez kapcsolódóan, az alkotmány
előírásainak megfelelően a költségvetés maga egy tiszta törvény, azaz nem tartalmaz
kapcsolódó törvénymódosítási javaslatokat, ezeket külön javaslatként nyújtja be a kormány az
Országgyűlésnek. Ez az államháztartásról szóló törvény 36. §-a szerint meg az 1665. számú
törvényjavaslatban.

A törvényjavaslat 49 törvény módosítását tartalmazza, amelyek kimutatható
kapcsolatban állnak a 2011. évi költségvetés előirányzatával, illetve összefüggnek a
költségvetés végrehajtásával. Ha a témákat röviden áttekintjük, a törvényjavaslatban
megtalálhatók a helyi önkormányzatokkal összefüggő törvénymódosítások. Néhány javaslat
az illetékekkel, díjakkal kapcsolatos. Benne vannak a foglalkoztatási, munkaügyi területet
érintő jogszabályok, a szociális jellegű feladatokat, a társadalombiztosítást, kulturális
közfeladatokat, oktatást, szakképzést érintő módosítások. A közigazgatási hivatali
integrációval kapcsolatban is számos törvény módosítására kerül sor. A javaslat tartalmazza
az államháztartásról szóló törvény módosítását is, terjedelmét tekintve ez a legnagyobb.
Engedjék meg, hogy erről mondjak néhány szót.

Az államháztartási törvény módosításában a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos
felhasználási szabályok szigorodnak, a köztartozásokkal, a támogatási kizárással, a
közzététellel kapcsolatos szabályok változnak. Az államháztartási belső kontrollrendszerekkel
kapcsolatos rész módosul, úgynevezett megmentési és szerkezetátalakítási támogatási uniós
konstrukció hazai jogszabályi lába kerül megteremtésre. A törvényjavaslatban az intézményi
költségvetés, illetve a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos szabályrendszer
kettéválasztásra kerül, olvashatóbbá téve ezzel a jogszabályt, illetve számos, a költségvetési
törvény normaszövegében megjelenő szakasz kerül átemelésre az államháztartási törvénybe.

Röviden és elöljáróban ennyit szerettem volna mondani. Végezetül, de nem
utolsósorban kollégáimmal, Szakács Imrével és Kézdi Árpáddal, illetve a többi kollégával
állunk rendelkezésükre az esetleges kérdések megválaszolására. Köszönöm.
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ELNÖK: Én is köszönöm, főosztályvezető úr, a kiegészítést. Kedves
Képviselőtársaim! Kinek van kérdése? Tukacs István képviselő úr!

Kérdések

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném
megkérdezni, mi volt az oka annak, hogy a költségvetés és a megalapozó törvények
benyújtása úgy vált időben ketté, hogy előbb nyújtották be a költségvetést és csak azután a
megalapozó törvényeket, felrúgva az eddigi szokásrendet. Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm. További kérdés? Dancsó József képviselő úr!

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. A nyugdíjasok eddigi
keresetkorlátja megmarad-e továbbra is a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény
módosítása kapcsán, vagy pedig továbbra is a minimálbér 18-szorosáig lehet kereső
tevékenységet folytatni? Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Vágó Gábor képviselő úr!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm. Azt szeretném megkérdezni, hogy milyen
koncepció áll a foglakoztatási törvények módosítása kapcsán a civilek közfoglalkoztatásának
megszüntetése mögött. Köszönöm.

ELNÖK: Még mindig a kérdéseknél tartunk. Kinek van további kérdése? (Nincs
jelentkező.) Nekem is van két kérdésem. Az egyik: komolyan vehető-e önök szerint azt, hogy
egy pénteken 16 órakor az internetre kitett, 49 törvény módosítását tartalmazó dokumentumot
hétfő reggelre ennek a bizottságnak a tagjai érdemben és felelősséggel képesek feldolgozni?
A második szakmai kérdés. Az államháztartási törvény módosítása kapcsán a belső

kontrollrendszernek nevezett eszközrendszer részben kiváltja, részben helyesbíti vagy
korszerűsíti, nem tudom, milyen kifejezést használjak, a korábbi megoldást. A kérdésem a
következő. Nem gondolják-e, hogy jobb lenne magyarul belső irányítási rendszernek nevezni
ezt a bizonyos kontrollrendszert? Mert magyar nyelven a kontroll meg az ellenőrzés időnként
keveredik. Nem kellene ezt belső irányítási rendszernek nevezni?

Esetleg van-e még valakinek kérdése? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor átadom a
szót az előterjesztőknek. Tessék parancsolni!

A kormány képviselőinek válasza

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, a kérdések
sorrendjében haladni. A törvények egyidejű kezelését írja elő az államháztartási törvény a
költségvetési törvényre, illetve a költségvetést megalapozó törvényekre vonatkozóan. Az idén
a költségvetési törvényt követően került benyújtásra a megalapozó törvények módosítása. De
mert a költségvetési törvény vitája ezen a héten kezdődik el a plenáris ülésen, az egyidejűség
adottnak tekinthető. Ebben az évben a költségvetés került először benyújtásra. Voltak olyan
évek, amikor ez fordítva volt. Nem gondolom, hogy ennek jelentősége lenne az egyidejű
tárgyalást érintően.

A nyugdíjasok keresetkorlátozására ismereteim szerint nem tér ki a törvényjavaslat,
erre vonatkozólag nem tartalmaz új szabályozást. A felső plafont a költségvetési törvényben
határozza meg a jogalkotó.
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KÉZDI ÁRPÁD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Új közfoglalkoztatási rend kerül
bevezetésre. A megalapozó törvény ennek csak a változtatásait követi le, de az külön
törvényben fut.

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A pénteken benyújtott javaslat
hétfői tárgyalásáról. A kormány szerdán tárgyalta meg a törvényjavaslatot, és általában
pénteki napokon szokta benyújtani az elfogadott törvénytervezeteket. A bizottsági ülések
időpontjáról nem tudnék nyilatkozni, de nyilvánvalóan a hétfői időpont nem nevezhető túl
szerencsésnek, hogy fel lehessen dolgozni a pénteken benyújtott joganyagot. A belső kontroll
tekintetében újra átadnám a szót.

SZAKÁCS IMRE (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! A belső kontrollrendszer átalakítása kapcsán az eredeti, angolszász jogrendszerből
jött, a gyakorlatban megvalósuló kontroll fogalmat próbáltuk beépíteni a hazai államháztartási
törvénybe. Az angol megfelelője tartalmazza az irányítás és az ellenőrzés fogalmát is. Ezért
úgy gondoltuk, hogy nem szükséges irányítási rendszernek átnevezni. Köszönöm.

Észrevételek, vélemények

ELNÖK: Köszönöm a válaszokat. Megnyitom a vitát. Kedves Képviselőtársaim!
Kinek van észrevétele, véleménye? Vágó Gábor képviselő úr!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Kezdem én a sort első körben. Igazából arról van szó ebben a
törvényjavaslatban, olyan apró dolgokat rejtenek el, amiket utána valószínűleg a költségvetési
törvénybe is beépítenek. Egyrészt nem említettem, hogy hatalmas koncepcionális
problémának tartjuk, hogy a közfoglalkoztatásban részt vevő civil szervezeteket kivonják a
támogatás alól. Ezentúl csak helyi önkormányzatok, illetve állami szervezetek juthatnak
hozzá. Úgy látjuk, hogy a nemzeti civil alapprogram kivéreztetésével együtt az egész magyar
civil szférát, amelyik csíraállapotból kinőve próbál most a saját lábán megállni, beszántja a
kormány, rövid pórázra fogja.

Ehhez eléggé szorosan kapcsolódik az, hogy miniszteri rendeletek hatálya alá kerül a
kollégiumok rendszere, így magát a kollégium vezetőségét, a kollégiumok számát, nevét is a
miniszter határozza meg. Úgy érezzük, hogy ezzel ezeket a szakmai alapon szerveződött civil
összefogásokat a kormány saját háttérintézményeinek fogja majd tekinteni, nem pedig a
valódi, önszerveződő civil kurázsit tartja szem előtt. Ezzel a közfoglalkoztatás teljes
mértékben paritásban van.

Majd a második körben szeretnék még arról is beszéli, hogy bizonyos normatívák
miért nem kerültek emelésre. Gondolok itt a hajléktalanokkal kapcsolatos ellátásra. Hiszen
valószínűsíthető, hogy a kormányzat gazdaságpolitikájának következtében a hajléktalanok
száma növekedni fog, ezáltal a férőhelyek, illetve a hajléktalanokkal kapcsolatos ellátás nem
fog pluszforráshoz jutni, pedig a szociális bizottság legutóbbi kihelyezett ülésén is hallhattuk,
hogy már most is a szőnyeg szélén táncolnak a költségvetést tekintve a hajléktalanellátással
foglalkozó szervezetek. A költségvetéshez kapcsolódik valamelyest, hogy a kultúra a jövő év
legnagyobb vesztese, és a kulturális szolgáltatások szintén teljes mértékben állami kontroll alá
fognak kerülni. A független szabad kultúra, hogy úgy mondja, eléggé forráshiányos lesz, és a
megszűnés veszélye már most is ott lebeg például a szabad színházak fölött, de több ilyen
kulturális intézményt is föl tudnék sorolni. Köszönöm a szót.

ELNÖK: Köszönöm én is. További észrevételek, vélemények? Herman István!
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HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Elnézést, elnök úr, én vitába szeretnék szállni
Vágó Gábor úr megjegyzéseivel, tekintettel arra, hogy a civil szervezetek elsorvadását vetíti
előre. Én pedig úgy gondolom, és sajnos, nagyon sok esetben tapasztalható, hogy a civil
szervezetek a közpénzek, az állami pénzek megcsapolására jöttek létre. Az a civil szervezet,
amely, tételezzük föl, 1929-ben a gazdasági válság következtében az egri honleányok az
egyház szervezésében létrehoztak egy civil szervezetet, és feltérképezték, hogy a rászorultság
mértéknek milyen támogatási formulát adnak, és az általuk begyűjtött adományokat egy
normatív támogatási rendszerben osztották vissza, ami aztán később, 1936-ban Petro Kálmán
országgyűlési képviselő indítványára az egri norma néven híresült el, a normatív támogatási
struktúra alapjait teremtette meg. Igen, ez civil szervezet.

Ha az önkormányzatok irányába toljuk el, kérem szépen, az is a helyi lakosság
megtestesítő képviseleti jogát determinálja. Tehát úgy gondolom, hogy ettől nagyon nem kell
félni. Hamarosan fognak önök szembesülni azzal a ténnyel, hogy bizony számos civil
szervezet, nem azt mondom, hogy mindenki, mert ezt a vitát nem akarom megnyitni, de
nagyon sok civil szervezet, újra megerősítem, a közpénzek megcsapolására alakult meg.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. A következő hozzászóló Tukacs István képviselő úr.

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A választ is
köszönöm a kérdésemre. Nem akarnék szőrszálhasogatónak tűnni, de természetesen
biztosított a költségvetés és a megalapozó törvények együttes tárgyalása, ugyanakkor a
múltkori bizottsági ülésen, ahol a költségvetés általános vitára való alkalmasságáról kellett
dönteni, szívesebben vettük volna, ha már akkor látjuk a megalapozó törvényeket.

A második, amit mondani szeretnék, elnök úr kérdésével függ össze. Én nem kérdés
formájában, hanem a hozzászólásomban akartam érinteni azt az immár tarthatatlan
gyakorlatot, amelynek során szerteágazó törvényjavaslatok pénteki honlapra való
kikerülésével és hétfői költségvetési bizottsági tárgyalásával nemcsak az ellenzék, hanem a
kormánypárti képviselők is lehetetlen helyzetbe kerülnek. Különösen egy ilyen saláta
esetében, amely éppen szerteágazó volta miatt nehezen követhető, és szakmailag is szükséges
lenne jócskán idő arra, hogy véleményt lehessen róla mondani.

Elnök úr, én megfontolnám azt a lehetőséget, hogy a költségvetési bizottság üléseit
ilyen esetekben nem hívja össze. Természetesen a kormánypárti többség ezt megteheti, és
valószínű, hogy meg is fogja tenni, de legalább ezzel a gesztussal tiltakozni kellene ez ellen a
gyakorlat ellen, ami most már a költségvetési bizottságot, de szerintem más bizottságokat is, a
jelentéktelen közreműködő szintjére fokozza le a javaslatok tárgyalásában.

Két ügyet szeretnék érinteni ebből a törvényjavaslatból és még egy felet. Nem tudom,
lesz-e második kör, Vágó képviselőtársam valószínűleg készül még ilyenre a vita során. Ha
lesz ilyen, akkor én is tovább fogom bővíteni a hozzászólásomat. Az egyik ügy a 22. §
indoklásával kapcsolatos, a Nyugdíjbiztosítási Alap részére 2011-ben az államháztartás
helyzetét kiegyensúlyozó alap teljesíti a szolgálati nyugellátás, valamint a szolgálati
rokkantsági nyugdíj járulékfizetéssel nem fedezett többletköltségeit, satöbbi. Bizonyára
emlékeznek rá képviselőtársaim, hogy ezt a kérdést a Költségvetési Tanács elnöke is próbálta
itt feszegetni a múltkori ülésen, ahol a költségvetés általános vitára való alkalmasságáról
döntöttünk. Tehát, mi ez az alap, hogyan működik, miért van, mire való, honnan szerzi a
forrásait, ki ellenőrzi ezt, mennyire transzparens, miről van szó egyáltalán? Ez ebből a
javaslatból nem derül ki, és ezt súlyos fogyatékosságnak tartom, amikor egy ilyen
szituációban, amikor a magán-nyugdíjpénztári befizetések einstandolása történik meg.
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Szakmai értelemben sem megítélhető, hogyan történik a Nyugdíjbiztosítási Alap 2011-es
kiegészítése.

A másik kérdés, amivel foglalkozni szeretnék, arról szól, hogy a tervezetben más
hivatkozás is van olyasmire, ami valójában nincs. Amikor a nem önkormányzati fenntartású
iskolák szakmai ellenőrzésének és engedélyeztetésének kérdése felvetődik, akkor van
hivatkozás egy bizonyos szervezetre, nevezetesen kormányhivatalra és annak szakigazgatási
szervére, ami jelen pillanatban nem létezik. Legalábbis tudomásom szerint nem működik.
Persze, feltehető, hogy lesz ilyen 2011-ben, és az is feltehető, hogy már január 1-től működni
tud, de fel kell vetni a kérdést, hogy nem fogyatékossága-e a tervezetnek, hogy gyakorta
hivatkozik olyasmire, ami még nem létezik, nem működik, ezért nem megítélhető, hogy az
oda telepíteni kívánt jog hogyan fog érvényesülni, hogyan lehet ellenőrizni, hogyan fog
szakmai munkát végezni, és így tovább.

Végezetül mondandómnak ebben a részében szeretném felvetni azt a kérdést, ami a
megalapozó törvényekben az önkormányzati működésre általában vonatkozik. Mennyiben
megnyugtató az önkormányzatok működésének következő időszaka? Három olyan kérdést
vetettem fel, ami véleményem szerint ennek a javaslatnak kárára van. Természetesen ezt a
sort lehetne még folytatni. Azzal szeretném azonban bezárni mondandómnak ezt a részét,
elnök úr, hogy különösen fontosnak gondolnám egy költségvetés esetében azt, hogy egy
hosszabb ideig tartó felkészüléssel jobb szakmai vita folyjék a következő időszakban.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Babák Mihály jelentkezett előbb.

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Ténylegesen szerencsésebb lenne, ha a költségvetést megalapozó törvényjavaslattal együtt
kerülne az asztalunkra a költségvetési törvényjavaslat. De mindenki tudja, szakmatechnikai
okokból, hogy elkészíti a kormány a költségvetés tervezetét, és mellé próbálja azokat a
feltételeket alakítani, amelyek lehetővé teszik a költségvetés megalapozását. Minden évben
így volt ez, hogy később kaptuk meg. Tukacs képviselőtársam valószínűleg rosszul
emlékszik, mint ahogy ez általában elő szokott fordulni. Az elmúlt évben is később érkezett
be a salátatörvény a tisztelt Házhoz, magam voltam a vezérszónoka, emlékszem rá, mint a
költségvetési törvény.

Viszont azt is tolerálnia kellene Tukacs képviselő úrnak, hogy az ország most
gazdasági válságállapotban van. Az ország pénzügyeit önök 8 év alatt szétzilálták, és a
reformoknak nevezett semmittevéssel olyan jogszabályok módosítását felejtették el,
amelyeket az élet már régen megkövetelt volna. Nem kívánok ebből az ügyből különösebb
problémát csinálni, ugyanakkor helyesebb lenne, ha talán most egy picit, az önök múltjára
való tekintettel, az elmúlt 8 év kormányzására való tekintettel több megértéssel lennének a
nemzeti ügyek kormánya irányában. Bocsásson meg ezért a megjegyzéséért, de úgy
gondolom, ezt el kellett mondanom.

A közmunkák tekintetében ne fessék feketére az eget, mert szép napos idő van. Ha egy
települési szintre vetítjük a közmunkák lehetőségeit és a civil szervezetek támogatását,
pusztán csak gyakorlat kérdése, hogy oda kellene figyelni, milyen megoldásokkal tudnak
törvényesen kiszolgálni a civil szervezetek közmunkásokkal. Mondok egy példát, tisztelt
képviselőtársak. A nagycsaládosoknak van szükségük alkalmasint különböző
tevékenységekhez közmunkára. Van családsegítő központ, önkormányzati, kistérségi
intézmény, kap közmunkást, és együtt dolgozik a nagycsaládosok szervezetével, amely civil
szervezet. Így hát megoldható ez a kérdés teljesen legálisan. Ezen kívül vannak városszépítők,
városvédők, és az önkormányzatnál alkalmazott közmunkásokkal szintén meg lehet oldani,
hogy a civil szervezet azt a fontos célt, amit el akar érni, elérhesse a közmunkák segítésével
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is. Miután civil szervezet, nem igazán van jelentős apparátusa, megkíméljük tőle, hogy
ezekkel a bürokratikus dolgokkal foglalatoskodjon, így az önkormányzat biztosít bizonyos
települési, civil szervezeti feladatokhoz közhasznú munkásokat, hogy a munkájuk
eredményesebb legyen, és a közösség érdekeit is szolgálják. Úgy gondolom, hogy vannak erre
megfelelő, legális és törvényes megoldások. Nem kell feketére festeni a közmunkások és a
civilek kapcsolatának 2011. évi jövőjét sem.

Úgy gondolom, legális ismereteink hiányaként jelentkezik az illetéktörvénynél, amit
éppen a tavalyi salátatörvény kapcsán reklamáltunk, hogy nem szektorsemleges az illeték és a
mentesség kérdése. A kormány ezt most megoldja. Viszont szeretném arra felhívni a
figyelmet, hogy egy-egy beruházásnál különböző hatóságok eljárási és engedélyezési díja
megközelíti a negyedmillió forintot, vagy több százezer forintot tesz ki. Ez tarthatatlan, és
gyakorlatilag a beruházásoktól vesz el az eszközt, a forrást. Jó lenne, ha a kormány
elgondolkodna, hogyan lehetne ezeket a bürokratikus engedélyezési költségeket
lecsökkenteni, pontosan a beruházások és a reálszféra erősítése érdekében. Ennek a pénznek
lenne helye a beruházásoknál is, a kivitelezéseknél is. Köszönöm szépen, hogy szólhattam,
elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm én is. Dancsó József úr!

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak két mondatban
reagálnék Tukacs képviselő úr felvetésére. Talán képviselő úr is emlékszik, hogy a legutóbbi
bizottsági ülésünkön Szekeres képviselő úr vetette azt föl, hogy mielőtt a költségvetést
elkezdené tárgyalni a parlament, az azt megalapozó törvényeket tárgyalja meg a bizottságunk
is. Ezért került ez a törvényjavaslat a bizottság napirendjére is. Tehát e tekintetben nem
velünk van vitája képviselő úrnak, hanem Szekeres képviselő úrral. Vele kellene megbeszélni,
hogy akkor most meg kell-e tárgyalni előbb vagy pedig nem kell. De ez kifejezetten Szekeres
úr kérése volt, hogy ezt tárgyaljuk meg a költségvetés általános vitája előtt. E tekintetben
egymás között kellene ezt a vitát lefolytatni, utána közös álláspontra jutni, ha tudnak.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Tukacs képviselőúr!

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Dancsó képviselő úr
tévedésben van, nekem Szekeres úrral nincs vitám ebben az ügyben. A véleményünk ebben
tökéletesen megegyezik, az a véleményünk, hogy a megalapozó törvény és a költségvetés
benyújtásának logikus és helyes sorrend, mert így ítélhető meg a költségvetés működése.

A másik, amit mondani szeretnék, hogy az elmúlt 8 éves kormányzati működés és
ennek a törvényjavaslatnak a tartalma között nincs ok és okozati összefüggés. Ezt Babák
úrnak szeretném a figyelmébe ajánlani, mert az, hogy egy törvényjavaslat olyan intézményre
hivatkozik, ami nem létezik, és amelynek a működéséről nincs információnk, az nincs
összefüggésben az elmúlt 8 év kormányzati munkájával. Mint ahogy az sincs összefüggésben
az elmúlt 8 év kormányzati munkájával, hogy egy ilyen salátát pénteken kapunk meg, és
hétfőn fél 10-kor kell tárgyalnunk. Ezért tehát úgy gondolom, hogy ezt a tűt le lehet emelni a
lemezről. Elhiszem, hogy ezt el kell mondani, Babák úr, mind a ketten tudjuk, hogy hogyan
működik ez.

Mégis azt gondolom, hogy jó lenne ennek a törvényjavaslatnak inkább a szakmai
részeivel foglalkozni. Például arra választ adni, hogy miért történik ilyen. És hogy folytassak
még néhány ügyet. A törvényjavaslat azt mondja, nem az obstrukció szándéka van bennem,
de körülbelül 10 percenként lehetne egy hozzászólásban kiemelni ebből valami szépséget,
hogy a személyi jövedelemadó 1 százalékos felajánlási szabályait megváltoztatja. Az
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indoklásban nincs tartalmi indoklás, hogy miért történik meg. A két fontos célt próbálja
kiemelni ebből a kérdéskörből. Képviselőtársaim tudják, hogyan működött ez. Voltak olyan
nemzetgazdasági, társadalompolitikai vagy más okból fontosnak ítélt ügyek, amelyekben
ezeket a felajánlásokat meg lehetett tenni, és ez működött is. Sőt!

Képviselőtársaim arra is emlékeznek, hogy mindannyian tettünk kísérletet arra, hogy
ezt a kört általában bővítsük. Különösen fontos lenne egy olyan szituációban, amikor
természeti katasztrófák sora érte az ország különböző területeit. Például milyen helyénvaló
lenne, ha az 1 százalékos felajánlás akár a devecseri és kolontári vörösiszap áldozatainak, akár
a belvíz, árvíz sújtotta települések lakóinak és így tovább, lenne felajánlható. Ha most
képviselőtársaim rápillantanak erre az indoklásra, ami itt, az 1 százalékos felajánlásnál
szerepel, mármint hogy az Apostoli Szentszék javaslatára és véleménye alapján kell
megváltoztatni ezt a szabályrendszert, akkor engedjék meg, hogy minimum csodálkozzak
ezen. Minimum csodálkozzak ezen az ügyön akkor, amikor bőségesen lenne helye az 1
százalékos felajánlásoknak. Elnök úr, köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Vágó Gábor képviselő úr!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Bennem több téma is fölmerült. Először Tukacs úr
hozzászólására reagálva szeretném mondani, hogy nincs ok-okozati összefüggés az elmúlt
évek teljesítménye és a jelenlegi kormány teljesítménye között. Hát eléggé hasonló a két
teljesítmény. Nem tudom, képviselőtársaim látták-e a Man in Black című filmet, ott volt,
hogy az ügynökök megnyomnak egy gombot, és akkor mindenki mindent elfelejt. Viszont az
nagyon furcsa, hogy az MSZP most úgy próbál politizálni, hogy mi nem csináltunk semmit,
felejtsétek el, hogy mi történt eddig. De az biztos, hogy az a forradalmi jogalkotás, ami most
folyik, a jogszabályok minőségén is meglátszik. A jogszabályok minősége, ezzel kapcsolatban
sokszor volt sok fölszólalásunk, rengeteg problémát vet föl, viszont azt nem tartom jó
ellenzéki magatartásnak, hogy mindig azon siránkozunk, hogy dolgoznunk kellene. Most volt
egy rövid határidős munka, itt véleményezni kell. Szerintem kár ezen siránkozni, hogy most
hét végén is dolgoznunk kellett, ez a feladatunk, ezt vállaltuk. Valószínű, hogy nemcsak az
ellenzék, hanem ugyanúgy a kormánypárti képviselők munkáját is megnehezíti ez. Biztos,
hogy nekünk van ezzel több feladatunk, nekünk nagyobb kihívás ez, de kérjük majd a
kormánypártokat, hogy ezentúl egy kicsit gondoljon az ellenzékre is, hagyja meg  a terepet az
ellenzéki munkának. De szerintem ezen most kár siránkozni.

De hogy rátérjek az érdemi részre. Az, hogy a személyi jövedelemadó 1 százalékát az
Apostoli Szentszék tanácsára fogjuk megváltoztatni, eléggé súlyos problémákat vet föl, már-
már a reformációig visszamenő problémákat. Tehát tényleg az a kérdés, hogy
Magyarországon kell-e felkenni a pápának a kormánypártot, és milyen befolyása van az
Apostoli Szentszéknek az országban. Ami most folyik, kérem szépen, az arról szól, hogy a
civil szervezetek összes életlehetőségét megvonják, állami irányítás alá vonják, és helyükbe
próbálják az egyházat mint civil szervezetet betenni. Ez számunkra elfogadhatatlan, főként
azon okból is, hogy nem kaptam semmiféle kormánypárti reakciót arra, hogy szoros póráz alá
veszi a kollégiumi rendszert a miniszter. Így hát az eddigi kormányzati tevékenységből
következően politikailag eléggé erősen befolyásolt rendszer lesz, ahelyett, hogy az
önképviselet, az ön-érdekképviselet kerülne fókuszba, mint ahogy általában a civileknél van.

A másik. A civil szféráról nagyon eltérő véleményünk van. Magam is a civil szférából
jövök, és pontosan tudom, hogy mit jelent egy közhasznú civil szervezetnek egy ilyen állami
támogatás abban az esetben, hogy ismerjük az európai uniós pályázatokat. Az európai uniós
pályázatoknál csak töredéke lehet egyáltalán a humán erőforrásra fordított kiadás, ezért
nagyon sok olyan projekt van, ahol azt nem lehet önkéntesekkel megoldani. Így szükség van
profi civilekre. Viszont a profi civileknél az államnak is egy kicsi segítő kezet kellene
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nyújtania. Úgy látjuk, hogy akár a közhasznú szervezeteknél vagy akár a közfeladatot ellátó
civil szervezeteknél is csak egy lehetőség van, hogy betagozódnak a nemzeti együttműködés
rendszerébe, és a narancsszínű önkormányzatoknál kell majd kuncsorogniuk közfeladatot
ellátó munkásokért. Ez pedig teljes mértékben az alulról szerveződő civil szférát fogja
megszüntetni. Ugyanúgy, ahogy az elmúlt időszakban láttuk, hogy voltak narancsos és piros
civil szervezetek, ezentúl csak narancsos civil szervezetek lesznek, viszont nem lesznek
valódi, független szervezetek, amelyek akár egy helyi probléma megoldására jönnek létre.

Sokkal, de sokkal rugalmasabban működnek a civil szervezetek, mint az
önkormányzatok. Itt szállok vitába Herman úrral, hiszen ő azt mondta, hogy az
önkormányzatok ugyanúgy legitim érdekképviseleti szervek. Ezt nem vonom kétségbe, csak
vannak olyan problémák, amelyekre az önkormányzatok nem adnak választ. Pont akkor
jönnek a civilek a képbe. De jelenleg úgy látom, hogy a kormány a civil szférát mint saját
meghosszabbított kezének, mint holdudvarának tekinti és nem autonóm érdekképviseleti és
érdekérvényesítési szférának, ami pedig hatalmas problémákat jelent a magyar demokrácia
minőségét illetően. Hiszen eddig is nagy probléma volt, hogy a civil szféra nem tudott
kiteljesedni, és nem vált kontrolljává az állam működésének. Jelen esetben nemhogy a
kontrollszerepet nem tudja majd a civil szféra betölteni ezen módosítások kapcsán, de még
egy egyszerű szolgaszerepbe silányul. És az egész Magyar Köztársaság és minden egyes
állampolgár életszínvonalát fogja rontani, hogy minden kontrolllehetőséget megszüntet a
Fidesz-kormány. Itt most már nem a független állami intézményekről van szó, mert azokat
nagyjából, elnézést a szóhasználatért, kiherélte, és most ugyanúgy a civil szféra
potenciáljának megvonása van terítéken, ami egyértelműen arra mutat, hogy az Orbán-
kormány és a kormánypárti képviselők nem tűrnek meg semmilyen kontrollt maguk mellett,
maguk felett. Köszönöm a szót.

ELNÖK: Köszönöm én is. Arnóth Sándor képviselő úr!

ARNÓTH SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Tisztelettel
köszöntöm vendégeinket. Gyakorló polgármesterként egy 16-17 ezer fős közösséget vezetek
immár ötödik éve, és azt tudom mondani, hogy abszolút nem hiteles ez az egész. Nemrég
voltak az alakuló ülések, és a jogszabály szerint föl kellett sorolni a településen működő civil
szervezetek is. Vannak szép számmal, vagy sok, vagy kevés, nálunk 100-110 civil szervezet
van, a nyugdíjasoktól a pedagógusklubig bezárólag. Ezek az emberek önkéntesen dolgoznak.
Alapvetően, ha valamit csinálni akarnak, azt ők intézik el. Különösebb igényük arra, hogy az
önkormányzat munkaerővel támogassa őket, nincs, hiszen ott vannak ők, akik ezt akarják
csinálni. Amivel nekünk mindig szembe kell nézni, az a finanszírozási igény. És mindig ott
van a polgármesternek és a képviselőtestületnek egy nagy dilemmája, hogy vagy el tudja
fogadni azt a bizonyos civil fölajánlást, ami arról szól, hogy mi értünk hozzá, dolgozni
akarunk, de ebbe neked ennyivel be kell szállni. Nekünk alapvetően ez a dilemma, nem pedig
az, hogy most adunk munkaerőt vagy sem, hiszen a civil attól civil, hogy végigcsinálja.

Lehet, hogy Budapesten ez probléma. Nálunk nem. Azt tudom mondani a sárréti
kistérség vezetőjeként, hogy ez a történet jellemző a Sárrétre, és ahogy beszélgettem a Békés
megyeiekkel, ott is hasonló a helyzet. Egyszerűen nem létező problémáról beszél. Lehet, hogy
itt, a belvárosi dzsungelben remekül érzik magukat civil pályán. Azt akarom kihozni, hogy
van egy másik Magyarország, amelynek ehhez semmi köze. A vidék Magyarországának ez
nem probléma. A civil ott tényleg civil. De nem ebből él. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tukacs István képviselő úr!
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TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Ígérem a bizottságnak, hogy nem
veszem senki türelmét túlságosan igénybe, ezzel be is fejezném hozzászólásaimat. Egy
tartalmai ügyet szeretnék említeni, csak azért, hogy jelezzem, ebben a tervezetben vannak
fajsúlyos ügyek. Az imént már említettem kettőt-hármat, amely alaposabb megvitatást is
megérne. Remélhetőleg az általános és részletes vitában ez megtörténik. Mielőtt ezt a tartalmi
ügyet megemlíteném, szeretném Vágó képviselőtársamnak ajánlani, hogy mielőtt ilyen
hallatlanul humoros dolgokat mond memóriagyakorlatokról, egyebekről, beszélgessen egy
kicsit a saját frakcióvezetőjének ’90-es évek elején igen aktív ifjú szocialista gyakorlatáról
(Derültség.), és ha ő emlékszik rá, akkor ez a memóriagyakorlat nyert. Vele próbálja meg
először ezt tisztázni. Tudtam, hogy a bizottságot ez jobban felcsigázza, mint a salátatörvény
néhány eleme. A tartalmi témák említése kapcsán ebből azt szeretném előhozni, hogy a
salátatörvény része az érdekegyeztetés intézményrendszerének finanszírozása, illetve annak
megváltozása. Azért nem szólnék most hosszabban, mert nyilvánosságot kapott ez a hét
végén.

Azt gondolom, hogy takarékossági indokokra való hivatkozás ebben az esetben egy
alaposabb körbejárást, megfontolást igényelne, hogy hogyan fog ez az intézményrendszer
működni, hiszen látnivalóan nemcsak anyagi és tartalmi oka van ennek. Hiszen a jelenlegi
kormányzati többség az érdekegyeztetés jelenlegi rendszerét feltehetően valamilyen okból
kínosnak találja, és meg akarja változtatni. Elnök úr, köszönöm a türelmüket.

ELNÖK: Én is köszönöm. Szeretném, ha a szakmai keretek között maradnánk. Ennek
reményében adom meg a szót Vágó Gábor úrnak.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Szakmai keretek között szeretnék maradni, és nem is
reagálnék arra, hogy ki mikor hagyta el a süllyedő hajót. (Derültség.) Viszont egy fél mondat
erejéig Arnóth úrnak ismét elmondom, hogy jómagam kecskeméti vagyok, és egy kecskeméti
civil szervezet életét ismerem. Lehet, hogy Sárrét nagyban különbözik ettől, szívesen
meglátogatom a sárréti civil szervezeteket, hogy átérezzem az ő problémáikat.

Viszont arról van szó, hogy ha egy civil szervezet túl akar lépni egy bizonyos méreten,
és valóban hozzá szeretne járulni országunk fejlődéséhez egy nagyobb európai uniós
projektben való részvétellel, akkor igenis szükség van egy olyan emberre, aki átlátja a
projektet, és legalább napi 6 órában tud azzal a projekttel foglalkozni. Itt többmilliós nagy
projektekről van szó. Ismerve több civil szervezet működését, a nagyobb projektekhez állandó
emberek szükségesek. Ha pedig állandó emberek nincsenek, akkor egy civil szervezet egy
projektet végigvinni. Ezekhez az állandó emberekhez sajnos az önkéntesség nem elég, sajnos.
Tekintve azt, hogy az önkéntesség kultúrája elég alacsony színvonalon van Magyarországon,
e tekintetben nagy a kormányzat felelőssége, hogy minél több önkéntes ember vegyen részt az
ország előrelendítésében, de azt tudni kell, hogy a civil szervezetek csak önkéntes munkából
nem tudnak nagy léptékű projektet végigvinni. Ha tényleg profi civil szervezeteket keresnénk,
amelyek képesek akár az állam ellenőrzésének funkcióját is ellátni.

Mondjuk itt a korrupció, a k-monitor civil szervezet, ahol a korrupciós ügyeket
figyelik, nem tudom, hogy önök rajta vannak-e a listáikon, de az a fontos, hogy figyelni kell
arra, hogy az állam hogyan működik. Ha egy nagyobb civil szervezet ezt bevállalja, akkor
igenis szükség van állandó munkatársa, ha közhasznú a civil szervezet. Most nem arra
gondoltam, hogy valaki bridzsklubot hoz létre, természetesen ott nincs szükség állami
támogatásra és főállású alkalmazottra, de ha vannak közhasznú és közfeladatott ellátó civil
szervezetek, azoknak igenis szükségük van főállású alkalmazottakra. Köszönöm a szót.

ELNÖK: Köszönöm. Arnóth Sándor úr!
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ARNÓTH SÁNDOR (Fidesz): Kollégáim lassan a véremet veszik, de elmondom
Gábor, hogy miért lősz a dolog mellé. Az egyik történet arról szól, hogy van egy civil
szervezet, amelyik valami okosságot kitalált, és meg akarja csinálni. Ilyenkor egy épelméjú
polgármester nem odaad egy gyakorlatlan vagy valamelyes gyakorlottsággal rendelkező
embert, hogy ne 19-en, hanem 20-an legyenek, hanem akkor megkeresi a profi pályázatíró
céget, és megíratja vele, és megfinanszírozza ezt. Annyira messze vagy a valóságtól, mint
Makó Jeruzsálemtől.

A másik pedig. Ott van a Tanoda program. Cigány gyerekek segítésére hoztuk létre.
Adtuk hozzá a pénzt, adtuk hozzá az iskolát, adtuk hozzá a szakembert, aki egyébként cigány
nyelven is beszél. Tehát nem úgy van, hogy most odaadok valakit, mert nem elég csak
megírni, hanem meg kell nyerni.

A következő ez a „nagy büdös” civil ügy. Ne feledjük el, van itt olyan tapasztalat, amit
úgy hívnak, hogy LEADER. Talán rémlik valakinek egy-két dolog ezzel kapcsolatban.
(Babák Mihály: Sokan élnek meg belőle.) Na, ezt a részét ne erőltessük. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Seszták Oszkár képviselő úr következik.

SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Köszönöm szépen. Elnézést, de néhány reagálásnak én
is szükségét érzem. A civil ügyben némi ellentmondás tapasztalható Vágó úr érvelésében.
Persze, az államnak támogatni kell, akár az 1 százalékok révén is, ennek a szektornak a
kibontakozását, de ha állami pénzen, adófizetői pénzen tartunk fenn civil szervezeteket, ez
önmagában a civil világ elleni merénylet, és a civil aktivitás ellen hat. Az a valódi civil
szervezet, amiről Herman István képviselőtársunk beszélt, ami a társadalom aktivitása révén
önmagából képes megélni és kibontakozni. Tehát a civil szférát segíteni kell, de nem lehet
hosszabb távon, évtizedes távlatban állami emlőkön tartani.

A másik pedig az antiklerikális kirohanásaikat érintő reakció lenne. Éppen a Horn-
kormány alatti törvényalkotói szándék szerint az egyházak támogatására szolgál a másik 1
százalékos adófelajánlás. Ebben az elmúlt 8 évben mindenfélét beleraktak, ami éppen az
eredeti törvényhozói és országgyűlési akaratot másította meg. Ilyen módon abban az 1
százalékban olyan fajta társadalmi igényeket, ezt a kifejezést talán értelmezni tudják, olyan
társadalmi, emberi, lelki tartalmakat szolgáltak ezek az 1 százalékok, amelyekre sok
honfitársunknak szüksége van, mondjuk úgy, fogyasztói szempontból. Tehát az az 1 százalék
arra szolgál, a másik 1 százalék a civil szféráé. A többi pedig a civil szervezetek aktivitására,
illetve az állam és az önkormányzatok gondoskodására. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Ékes József képviselő Úr!

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szót. Gábor belelendült a végére, de
szeretném rögzíteni és Istvánnak is elmondani, hogy volt egy vatikáni megállapodás. A
vatikáni megállapodásnak része volt az 1 százalékos támogatás. Azt hiszem, ezt nincs is
értelme tovább feszegetni.

A másik, hogy vannak országosan jegyzett civil szervezetek, amelyek megkapják a
normatívát. Viszont a helyi civil szervezetek működése mindig annak függvénye, hogy a helyi
közösség, a helyi önkormányzat mennyit tud a szabadon választott költségvetési keretéből
felajánlani. Mondok erre egy eklatáns példát. A megváltozott munkaképességűek
foglalkoztatása, azt lehet mondani, a civil szférának egy bizonyos része. Volt olyan
megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató, amelyik a Havanna út 16.-ban volt
bejegyezve, a hatodik emeletre, és 6 milliárdot költött el. Pont. Azt hiszem, ez ügyészségi
vizsgálat része is lehet.
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Istvánnak mondom. (Felmutat egy üveget.) Ez vörösiszap. Ha Kolontárnak és
Devecsernek az 1 százalékra kéne várnia, akkor…

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Van-e még észrevétel? (Nincs jelentkező.) Röviden
hadd reagáljak, egy kicsit kizökkenve az eredeti elnöki szerepemből. Az egyik, Tukacs
képviselőtársam joggal mondta ezt a kis kritikát a bizottság összehívásának időpontjára
vonatkozólag. Igen, ez valóban dilemma, hogy célszerű-e ezt így csinálni. Az egyik oldala az,
hogy én magam nem tudtam feldolgozni, bevallom férfiasan, a szellemi kapacitásom kicsi
ahhoz, hogy 49 törvényt és a mögötte lévő tartalmakat feldolgozzam egy hétvégén, miközben
készülök a költségvetési vitára. Az érem másik oldala, hogy ez szorosan összefügg a
napirenden lévő költségvetési törvényjavaslattal. Tehát azokkal értek egyet, akik azt mondják,
hogy ezt nem lehet különválasztani, és majd utána tárgyalni. Ezt előtte kellett volna,
legfeljebb együtt. Ez egy dilemma. Ezt így oldottam föl. Az vesse rám az első követ, aki ezt
jobban meg tudta volna oldani, már ami a bizottsági ülés időpontját illeti.

Két észrevételem van még röviden. Az egyik. Kérdeztem ezt a belső kontrollrendszert,
és nemcsak szemantikai okok miatt. Én messze egyetértek a köztársasági elnök úrral, aki a
magyar nyelv védelmében nagyon sok értékes gondolatot megfogalmazott, és még az
alkotmányban is szerepet kíván ennek szánni. Ezt az angolomán, anglicista beáramlást
valamennyire szűrni kellene, és nem mechanikusan akkor is angol kifejezéseket használni,
amikor megvan a megfelelő magyar kifejezés is. Értem én, hogy itt kilépett a pénzügyi
kormányzat ebből a mélységből, ami a belső irányítási rendszer eddigi törvényi szabályozását
illette, rettenetesen alacsony színvonalú volt a 2003-as államháztartásitörvény-módosítás, de
nem biztos, hogy most kellett volna ezt a salátatörvénybe belecsomagolni. Ez egy akkora
probléma, az internal controll cystem kontra internal audit, ezt mesterien keverték az előző
kormányok, Gizikét a gőzekével, a belső ellenőrzést a belső irányítással. Most van egy
kontroll. A magyar ember erre ránéz, mit mond neki, egy átlagpolgárnak vagy akár egy
szakembernek? Nem szemantikai probléma ez, hanem tartalmi kérdés.

A másik. Egyetértek Tukacs képviselőtársammal, lehetne sorolni fontos ügyeket,
amelyek bele vannak csomagolva ebe a 49 törvényjavaslatba. Például a kormányzat tartaléka,
amiről külön vitát lehetne nyitni, hogy kell-e, ha igen, mennyi kell. Nekem személyes
véleményem az, hogy igenis legyen pénze a kormányzatnak, nem vagyok biztos abban, hogy
ezt így kellene csinálni. Most nem fejtem ki, hogy hogyan kellene csinálni, talán majd egy
módosító indítványt teszek, nyilván a teljes sikertelenség esélyével. Vannak erre nyugat-
európai példák, hogy hogyan történik ez. Tehát csak azt akartam mondani, hogy nagyon sok
olyan kérdés van ebben a salátatörvény-javaslatban, ami sokkal-sokkal több időt igényelt
volna, akár egy hétnél is többet.

Vágó Gábor úrral is egyetértek abban, hogy nagyon sok rossz törvényt alkotunk azért,
mert nincs időnk a törvények kihordására. Száz fölött van már a törvények száma, amelyeket
az új kormány megalakítása óta ebben a törvénygyárban összehoztunk, és nagyon kevés az,
ami ki fogja állni az idő próbáját.

Ez lett volna az én hozzászólásom, és miután úgy látom, hogy nincs több észrevétel,
nincs más hátra, mint megadni a szót a kormány képviselőinek. Tessék parancsolni!

A kormány képviselőinek reflexiói

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Megpróbálok egy-két fölvetésre reagálni. Az szja 1 százalékával
kapcsolatban szeretném leszögezni, hogy itt két dologról beszélünk. A civilek 1 százalékáról,
illetve az egyházak 1 százalékáról. A törvényjavaslatban benne van a kármentő alap, tehát a
vörösiszap kapcsán ez bekerült a civil szférába mint opció. Másrészt, ami az egyházi 1
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százalékot illeti, mindösszesen annyi a változás, hogy az elmúlt évek gyakorlata a törvényben
is benne volt mindig is, hogy van egy alternatívája az egyházi 1 százaléknak, ami a
költségvetési törvényben meghatározott cím. Az utóbbi években volt, amikor már három vagy
több ilyen cím volt. Az egyházak annyi kérést fogalmaztak meg a kormányzat felé, hogy ez
egy alternatív cél maradjon. Tehát a jövőben ez kerül rögzítésre. Az Apostoli Szentszékkel
megkötött megállapodás is ezt az egy célt tartalmazza, tehát ez az erre az egy célra való
visszatérést jelent 2012-től.

Ami a Tukacs képviselő úr által említett területi, megyei kormányhivatalokkal
kapcsolatos, erről holnap fog szavazni a törvényhozás. Ugye, jogtechnikailag a január 1-jei
állapotra, illetve az általa említett konkrét engedélyezési jogosítványok átkerülésére jövő év
július 1-jei hatálybalépéssel szerepel, tehát erre lesz felkészülési idő. Ezek a jogszabályok
elfogadás előtt állnak, illetve a jövő évben nem január elsejével történő hatálybalépésre tesz
javaslatot az előterjesztés.

A civil szektorral kapcsolatos polémia tekintetében csak annyit engedjenek meg, hogy
igazából a civil alapprogram kapcsán a korlátozott források felhasználásának hatékonyságát a
pályázati rendszerek hatékonyságával lehet fokozni, illetve bizonyos párhuzamosságok
kiszűrésével. A közfoglalkoztatás kapcsán ebben a törvényjavaslatban technikailag a közcélú
foglalkoztatást fölváltó közfoglalkoztatás jelenik meg. Erre vonatkozólag lesz még lehetőség
ezt megvitatni, egy szociális salátatörvény-javaslat készül, és a közeljövőben benyújtásra is
kerül. Nyilván erről, illetve kormányrendeleti szintű szabályozási kérdésről van szó. Itt most
csak a technikai átvezetéseket hajtjuk végre.

Ami a nyugdíjrendszert érintően Tukacs képviselő úr által említett, az államháztartás
helyzetét kiegyensúlyozó alapra vonatkozik, kormányzati döntés is várható a közeljövőben.
Ismereteim szerint e héten ez megtörténik, tehát ez egy újabb javaslatcsomag lesz a Ház előtt.
Most itt is csak a technikai átvezetések kerülnek be bizonyos törvényekbe, magára a szakmai
vitára annak keretében lehet sort keríteni.

Ami az államháztartási kontrollok kapcsán itt elnök úr által felvetettekre vonatkozik,
ez egy technikai tisztázás, ami ebben a jogszabályban megjelenik. Már említettem a bizottság
előtt, hogy szándékaink szerint az államháztartási törvény, a közpénzügyi törvény
megújítására kerül sor jövőre, ennek keretében tudjuk az ellenőrzés tekintetében is megvitatni,
illetve tisztázni az elnök úr által felvetetteket. Köszönöm szépen.

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról

ELNÖK: Én is köszönöm. A szavazás következik. Megkérdezem a bizottság tagjait, ki
ért egyet azzal, hogy a megalapozó törvények általános vitára kerüljenek a plenáris ülésen.
Aki egyetért ezzel, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tizennyolc. Ki az, aki nem ért
egyet? Öt. Tartózkodott? Ilyen nem volt. A bizottság tehát általános vitára alkalmasnak találta
a törvényjavaslatot.

A többségi oldal állít előadót Ékes József személyében. A kisebbségi oldalon Vágó
Gábor és Tukacs István jelentkezik, akkor most sorsolás következik. Megosztják. Köszönöm
a kormány képviselőinek közreműködését, szép napot kívánok.

A közszféra különösen magas kifizetéseinek különadójáról szóló, önálló képviselői
indítványként benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és általános vitára
való alkalmasságának tárgyalása

Folytatjuk, tisztelt képviselőtársaim, a bizottság ülését. A következő napirendi pontunk
képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vétele. Elsőként a közszféra különösen magas
kifizetéseinek különadójáról szóló javaslatot tárgyaljuk, Lenhardt Balázs és Volner János
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önálló indítványát. Kérdezem Lenhardt Balázs képviselő urat, kívánja-e a javaslatát
kommentálni. Tessék!

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Köszönöm, csak nagyon röviden szólnék, mert
tényleg el kell ismerni, hogy a nemzeti együttműködés kormánya komoly gesztusról tett
tanúbizonyságot. Leszűrte azt a konzekvenciát, hogy a felmerülő jogi aggályok ellenére is
igazságosabb az a rendszer, ha az általános adóelévülés időtartamáig, az öt éves
időintervallumot figyelembe véve terjesztjük ki a törvény hatályát. Az új, módosított
kormányzati törvényjavaslatban gyakorlatilag az indítványunk lényege átvételre került. Ezért
a duplikáció elkerülése érdekében valószínűleg ennek a javaslatnak már nincs értelme.
Örülök, hogy egyszer az emberek és a társadalom igazságérzete fontosabb akár egyfajta
jogászi szőrszálhasogatásnál, mondom ezt jogászként. Mert fontosabb, hogy igazság legyen,
ne pedig az érvényesüljön, hogy valakinek nem tetszik bizonyos indokoknál fogva.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a kormány jelen lévő képviselőjét, miként
vélekedik a módosító indítványról.

A kormány álláspontjának ismertetése

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó napot kívánok. Szatmári
László vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezető-helyettese. A kormány ezt a
javaslatot nem támogatja, alapvető oka az, hogy Lázár képviselő úr javaslatát támogatja.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. megkérdezem Lenhardt képviselőtársamat, hogy fönntartja-e a
javaslatát ezek ismeretében.

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Ez jó kérdés. Nincs megbeszélve a frakcióval,
nem akarnám ezért itt visszavonni, inkább tartózkodnék.

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről

ELNÖK: Világos, nem volt szerencsés kérdés, elfogadom.
Megkérdezem képviselőtársaimat, kinek van észrevétele, javaslata, kommentárja a

módosító indítványhoz. (Nincs jelentkező.) Nincs ilyen.
Akkor viszont nincs más hátra, a szavazás következik. Ki az, aki támogatja Lenhardt

és Volner képviselő urak módosító indítványát. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)
Öt igen. Így nem vette tárgysorozatba a bizottság, mert nem érte el az egyharmadot a
szavazatok száma. Köszönöm szépen.

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló törvény módosításáról szóló, önálló
képviselői indítványként benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és
általános vitára való alkalmasságának tárgyalása

Megyünk tovább. Következik az MSZP képviselőinek indítványát tartalmazó
törvényjavaslat az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakkal kapcsolatban. Megkérdezem
Tukacs képviselő urat, képviseli-e… (Jelzésre.) Bocsánat, elnézést, itt van Garai István
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képviselőtársunk. Neki adom meg a szót arra, hogy ha kívánja egészítse ki a
törvényjavaslatot. Köszönöm.

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése

DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr,
a szót. Tisztelt Bizottság! Köszönöm a lehetőséget, hogy erről pár szót szólhatok. Gyakorló
orvos vagyok, tehát ennek a kérdéskörnek részletes problémáival tisztában vagyok. Itt kell
köszönetet mondani azoknak a kollégáknak, akik akár az egészségügyi ellátó rendszeren
keresztül, akár az önkormányzati ellátó rendszeren, civil szervezeteken keresztül különböző
ápolási problémákat oldanak meg. Ugyanakkor látom azt, hogy elég komoly hiátusok vannak.
Különböző statisztikák szerint mintegy 100 ezer ápolton, ellátotton túlmenően 250 ezer olyan
honfitársunk lenne, aki valamilyen dimenzióban ezt az ápolási szolgáltatást igényelné.

Nyilvánvaló, hogy a konkrét megközelítésen túlmenően a prevenció mint gondolatkör
az egyéni felelősség és szemléletformálás szempontjából is igen jelenős lehet, a későbbi
egészségügyi problémák, betegségek megelőzése szempontjából. Ugyanakkor a szakszerű

ápolás, most nem elsősorban a laikus ápolásra gondolok, mert az ápolási díj különböző
formációiról lehetne beszélni, ahol a hozzátartozó áldozatos munkával nagyon komoly
feladatokat lát el, de úgy gondolom, hogy akár a primér prevenció, amikor egy egészséges
állapotból próbáljuk megelőzni azt, hogy betegség legyen vagy a szekunder prevenció, amikor
egy rejtőzködő, korai állapotban lévő betegség mielőbbi felderítéséről van szó, vagy a tercier
prevenció, amikor már betegség van, de millió szövődmény lehet, ami az állapotot
súlyosbítja, mind olyan dolog, ami, úgy szoktuk mondani, hogy ezek a szociális problémák,
átfedve a medikális problémákkal, tehát a szociális problémák medikalizálódnak, ami
elsősorban nyilvánvalóan a humán vonatkozásokon túlmenően jelentős többletterhet rónak az
egészségügyi ellátó rendszerre.

Ebből következik az a logikai megközelítés, hogy orvosként mindenféleképpen az
embert, a beteget tekintem elsődleges tényezőnek, de úgy érzem, hogy az otthoni, emberi
körülmények között végzett ápolás alapvető emberi jog megfelelő szakmai háttérrel és
feltételrendszerrel. Ugyanakkor mint botcsinálta politikus vagy képviselő, aki mondjuk a
költségvetéssel kapcsolatban kell hogy pár szót mondjon, az sem mindegy, hogy a
rendelkezésre álló forrásból, amit egészségügyre, gondozásra, prevencióra, szociális
ellátásokra fordítunk, mi az, ami egy drágább ellátást esetleg olcsóbb ellátással ugyanolyan
hatékonyan kivált. Ne értsék félre, egyáltalán nem kívánok belemenni semmiféle szakmai,
főleg nem politikai részletekben, de amikor például az otthonszülés különböző jogi és
financiális hátteréről beszélgetünk, akkor úgy gondolom, az otthoni szülés joga megfelelő
szakmai klautívák mellett bizonyos párhuzamot vonhatunk az otthoni, emberi körülmények
között végzett hatékony és megfelelő ápolási tevékenység között, nyilván annak megfelelő

hátterét is, amit ez az anyag tartalmaz, annak részleteibe különösebben nem kívánok
belemenni.

Nyilvánvalóan a finanszírozott differenciált minőségi keresletet nyújtó ápolási
rendszer fejlesztése, ennek az öngondoskodáson is alapuló financiális hátterének
megteremtése, egy általam, mint említettem, gyakorló orvos által tapasztalt reális szolgáltatási
igényt tudna kielégíteni. Azt mondom, hogy abból a szempontból sem mindegy, hogy ennek
van egy indirekt és direkt munkahelyteremtő lehetősége. Az is nyilvánvaló, és most már
inkább a makroszintű megközelítést említeném, hogy az ilyen jellegű, bármilyen tartós
megtakarítások szerepe markoszinten és gazdasági szempontból is pozitív lehet. Tehát úgy
gondolom, hogy az egyszerű gondozásra szoruló embertársainktól tovább haladunk egészen a
makroszintű költségvetési megközelítésig, ez egy olyan fajta lehetőség, amire az elmúlt
időszakban mind szakmai, mind civil, mind emberi, mind politikai igény volt. Most jutottunk
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el idáig, erre azt mondom, hogy örülök neki, fölvállalva mindenféle esetleges mulasztással
összefüggő kritikai elemet. Ha ezt az elképzelést képviselőtársaim támogatják, a
későbbiekben bármiféle tanáccsal, módosító javaslatokkal megpróbálják jobbá tenni, azt csak
megköszönöm. És külön megköszönöm, ha általános vitára alkalmasnak találja, továbbengedi.
Ennyit próbáltam volna kiegészítésként elmondani. Köszönöm szépen a figyelmüket.

ELNÖK: Mi is köszönjük, képviselő úr. Kinek van kérdése, észrevétele, javaslata,
véleménye? Elsőként a kormányé. Tessék parancsolni!

A kormány álláspontjának ismertetése

NESZTOR TAMÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nesztor Tamás vagyok, a
Nemzetgazdasági Minisztérium társadalombiztosítási főosztályának vezetője. A kormányzati
oldalon úgy gondoljuk, hogy kidolgozatlanság miatt, illetve a törvényi koncepció oldaláról
nem támogatható a javaslat. Alapvetően azért, nem megkérdőjelezve a téma szakmai
jelentőségét és jövőjét ezen a területen, megbontaná a pénztártörvény logikáját, amelyik
általánosabb kategóriákkal operál. Hiszen három pénztártípust három nagy kockázatra, az
időskorra, a betegségre, illetve a szociális élethelyzet kezelésére már létrehozott. Az ápolás
pedig benne van ebben a lehetőségben. A jelenlegi törvény is tartalmazza a megfelelő
helyeken az ápolásra, otthonápolásra és ennek támogatottságára vonatkozó szabályokat. Azért
gondoljuk, hogy egy kicsit kidolgozatlan a törvényjavaslat, mert valójában különböző
helyekről emeli ki és helyezi máshová az ápoolás jelentőségét és a hozzá kapcsolódó
egészségpénztári szolgáltatást.

Kétségtelen az a problematika, hogy az egészségpénztári szolgáltatások hatékonysága,
mérhetősége nehéz. Ha preferálni kellene az ápolást mint külön lehetőséget, erre most is van
lehetőség, az adott szabályozási keretek között. Az ennél nagyobb támogatottság és önálló
típusként való gondolat elvezet az elismert pénztár problematikájához, ami már más
kategória. A kormányzat gondolkodik azon, hogy az egészségpénztári rendszer eddigi
támogatását és jövőjét mérhető formában valójában a következő években kidolgozza, és ha
úgy tetszik, a 2012-es évben szabályozásban is érvényesítse. Arról van szó, hogy ha alakult
volna egészségpénztár, nyugodtan önmeghatározás, profilválasztás alapján ezt az ápolási
szolgáltatást fölvállalhatta volna, fel is vállalhatja a mai körülmények között is, és ehhez
megvannak azok a kiemelt támogatottsági feltételek, amelyeket a jelenlegi mozgástérben a
költségvetés elvisel.

Hozzá kell tennem még azt, hogy valójában mind a három egészségpénztári és az
önkéntes pénztári törvény maga is mint kiegészítő rendszer az alaprendszerekhez kapcsolódik.
És ahogy a tb-alapok mozgástere, amihez ez a rendszer kapcsolódik, elmozdul, márpedig
elmozdul feltehetőleg, ennek lereagálása az ebben az évében megtehető, illetve a következő
években remélhetőleg létrejövő reformlépésekhez kell hogy igazodjon. Ebből a szempontból
pedig idejekorai egy külön típus kivezetése. Még egy utolsó mondat. Ezen az alapon
patikapénztár és wellness pénztár is definálható lenne típusként, ami már egészen már
irányokba vezetne, és úgy gondoljuk, hogy az önkéntes pénztári koncepcióval nem
összeegyeztethető. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen az észrevételeket. Ismét megkérdezem
képviselőtársaimat, hogy a kormány álláspontjának ismeretében van-e valakinek véleménye.
(Dr. Garai István Levente jelentkezik.) Igen. Igen. Természetesen képviselő úrnak megadom a
szót, de előbb a bizottság tagjait kérdezem. (Nincs jelentkező.) Miután nincs ilyen, megadom a
szót. Tessék parancsolni!
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Az előterjesztő reflexiója

DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP), előterjesztő: Köszönöm szépen a szót,
elnök úr. Úgy gondolom, elismerve azokat az átfedéseket, amelyeket a kormány részéről
hallottunk, azért ez egy olyan szegmense, olyan szelete a mai egészségügyi és szociális ellátó
rendszernek, olyan problémahalmazzal, ami önmagában megmutatja és minősíti a jelenlegi
szisztéma elégtelenségét. Egy olyan megoldási lehetőséget nyújt, ami szerintem
mindenféleképpen nagyon sok embertársunk, sok tízezer embertársunk számára előrelépést
jelenthetne. Ugyanakkor kormánypárti képviselőként (Sic!), orvosként és olyan emberként,
aki rászoruló emberekkel foglalkozik, ha úgy tudom értelmezni a kormány képviselőjének
szavait, hogy ezt a kérdéskört záros határidőn belül, figyelembe véve a különböző szakmai
indokokat, emberi indokokat, úgymond magáévá teszi, és egy másfajta javaslatban
viszontlátom, akkor azt szakpolitikusként megköszönöm. Elfogadva, de nem minden
tekintetben helyeselve azt a politikai gyakorlatot, hogy ha bármilyen szakmai
megközelítéssel, egy ilyenfajta átalakítással és megjelenéssel éppen egy országgyűlési
határozattervezet, törvénymódosítás általában elutasításra kerül.

De azt mondom, hogy ez egy lépés, ennek nem örülök politikusként, de mindig a
végeredmény minősít bennünket, és ha a végeredmény záros határidőn belül pozitív törvény
lesz, és azoknak az embereknek egy magasabb szintű ellátása, akkor engem nem zavar, ha
nem Garai István nevét látom alatta, hanem más kolléga nevét. Ezzel együtt elfogadom. De ha
véletlenül mégis támogatják képviselőtársaim általános vitára ezt az előterjesztést, azt
megköszönöm. Mert úgy gondolom, ha másra nem, figyelemfelkeltő tárgyalásra ez megfelelő
lenne, mert nyilvánvaló, hogy mi ennél az asztalnál egy nyelven beszélünk, de a társadalom
sok tekintetben ezt a kérdéskört nem biztos, hogy ilyen empátiával és ilyen megközelítéssel
tudja jelen pillanatban képviselni. Úgyhogy ennyit tudok még hozzátenni. Köszönöm szépen,
hogy meghallgattak.

ELNÖK: Én is köszönöm. Akkor ezt nem úgy kell értelmeznem, hogy ön, képviselő
úr, netán visszavonná ezt a javaslatot. (Jelzésre.) Igen, köszönöm.

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről

Kérdezem képviselőtársaimat, ki ért egyet azzal, hogy az indítvány tárgysorozatba
kerüljön. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Nincs ilyen.

A bizottság tehát nem vette tárgysorozatba az indítványt. Köszönöm szépen.

Az ülés bezárása

Köszönöm képviselőtársaimnak a részvételt, a mai ülésünket bezárom. Viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 57 perc.)

Dr. Nyikos László

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


