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Napirendi javaslat

1. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/284. szám) (Kósa Lajos és Dr. Zombor Gábor (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

 2. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/416. szám) (Gulyás Gergely (Fidesz) és Dr. Lukács Tamás (KDNP) képviselők önálló
indítványa)  (Általános vita)

 3.  Egyebek
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 34 perc)
Elnöki bevezető, napirend megszavazása

DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, továbbiakban: ELNÖK: Jó
napot kívánok! A bizottság ülését megnyitom. Megállapítom, hogy húsz fő személyesen van
jelen, egy főt pedig helyettesítéssel képviselnek a bizottsági ülésen. A bizottság ülése ezek
szerint határozatképes.

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/416. szám) (Gulyás Gergely (Fidesz) és Dr. Lukács Tamás (KDNP) képviselők önálló
indítványa) (Általános vita)

A meghívóban jelzett napirendnél egy sorrendcserét javasolnék, hiszen itt van az
előterjesztő, illetve a kormány képviseletében Balog Zoltán államtitkár úr és utána a
módosítókról szavaznánk. Van-e más napirendi javaslat? (Nincs jelentkező.) Nincs.
Köszönöm szépen. Akkor egyhangúlag elfogadtuk. Megadnám a szót Gulyás Gergely
képviselő úrnak a T/416. számú előterjesztéssel kapcsolatosan.

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Csak
nagyon röviden szeretném szóban indokolni a Lukács Tamással közösen előterjesztett
javaslatunkat. A javaslat lényege technikai, ugye a jelenleg hatályos szabályozás szerint csak
akkor pályázhatnak európai uniós forrásokra az önkormányzatok, hogyha július 1-jéig
esélyegyenlőségi tervet készítenek. Számtalan helyről érkeztek megkeresések, hogy ezek még
nem készültek el, nincsenek meg megfelelő formában. Ugyanilyen nehézségek merültek fel az
esélyegyenlőségi tervvel kapcsolatosan, mert ott a megfelelő képzést a kormány és a
törvényhozó nem biztosította, ezért nem is áll megfelelő létszámban rendelkezésre
esélyegyenlőségi szakértő. Ezért a törvénymódosítás javasolja azt, hogy az esélyegyenlőségi
terv elkészítésének határidejét 2011. január 1-jére módosítsuk, míg az esélyegyenlőségi
szakértőknek az igénybevételét október 1-jére módosítanánk azzal, hogy addigra valószínűleg
kellő létszámban már végzett szakértők is rendelkezésre fognak állni.

Végül még van egy módosítás: a megyei önkormányzatok kikerülnek abból a körből,
akik esélyegyenlőségi tervek készítésére kötelezettek. Ennek az oka az, hogy természetesen a
megyei önkormányzat által fenntartott intézményekre vonatkozik a törvény, de ha a törvény
hatályát megnézzük, akkor mint intézményre, a megyei jogú önkormányzatra eddig sem
vonatkozott. Tehát az egyenlő bánásmódról szóló jogszabály a 2003-as megalkotása óta az
intézményekre vonatokozott, illetve a helyi kisebbségi és a települési önkormányzatokra, a
megyei önkormányzatokra mint intézmény, nem. Az általuk fenntartott szociális
intézményekre, kórházakra, iskolákra természetesen igen, ez a jövőben is megmarad, de
komplex módon ott erre nem volt szükség sem a törvény készítői szerint, sem pedig
miszerintünk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadnám a szót a kormány képviseletében Balog
államtitkár úrnak.

BALOG ZOLTÁN államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Jó napot
kívánok! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány az előterjesztést, a
törvényjavaslatot támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e az előterjesztéssel kapcsolatosan bárkinek
kérdése? Bóka István!
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Kérdések, észrevételek
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Az esélyegyenlőségi tervnél

kötelező igénybe venni esélyegyenlőségi szakértőt, legalábbis, ahogy mi olvastuk a helyi
önkormányzatokban. Nem lehetne ezt továbbgondolni a tekintetben, hogy azért itt vannak
viszonylag nagy önkormányzatok nagy apparátusokkal, felkészült apparátusokkal, hogy az
esélyegyenlőségi szakértő igénybevétele mellőzhető lenne? Hiszen ez jelentős pénzbe is
kerül. Megint egy olyan feladat, tudom, ez már korábbi feladat, tehát itt a korrekcióra történik
utalás, megint egy olyan feladat, ahol forrás nem biztosított, és úgy érezzük, hogy mi saját
magunk is meg tudjuk csinálni ezt az esélyegyenlőségi tervet.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Pál képviselő úr!

PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Én az előterjesztőt kérdezem, hogy
valójában mielőtt benyújtották ezt a módosító javaslatot tájékozódtak-e, hogy hány
önkormányzatnál van már ilyen esélyegyenlőségi terv. Hiszen van olyan, ahol már felül
kellene vizsgálni, ugye kétévenkénti felülvizsgálati kötelezettség van, ez az esélyegyenlőségi
tervre vonatkozik. És ugyanezzel párhuzamos, ugyan nem része az előterjesztésnek, de az
oktatási esélyegyenlőségi terv, az az oktatási törvényben van, ami valójában a helyi
esélyegyenlőségi tervből következik egy adott területre, az oktatásra vonatkozóan. Tehát hány
helyen van már ilyen, mert az elmúlt években én úgy emlékszem, hogy bizonyos EU-s
pályázatoknál ez kötelező volt, például a bölcsődefejlesztésre való pályázatnál ez kötelező

volt, hogy ilyennel rendelkezzenek az adott települések.
A másik kérdés, hogy akik ezt elkészítették, akkor ők most hátrányban vannak vagy

legalábbis nem tudom, hogy ezt hogy értékelik. Azt nem egészen értem, hogy a megyék miért
kerülnek ki a szabályozásból, mert azért az én tudomásom szerint azért ma még a megyéknek
van olyan feladatuk, ahol el kell látni ilyen feladatokat, amihez kellene, hogy legyen
esélyegyenlőségi terv. Lehet ezen gondolkodni, de akkor arról kéne gondolkodni, hogy a
megyéknek milyen funkciót szán a következő időszakban a kormány. Ezt egyszer jó lenne
már egységesen látni és nem pedig ilyen részletmegoldásokkal.

Jelzem, hogy ma is vannak olyan szakértők, akik ilyen feladatokat ellátnak
hivatalosan. Az egy más kérdés, hogy a törvény elfogadásánál indult egy ilyen listakészítés,
hogy legyenek szakértők, de különösebb képzésről én nem tudok, hogy kimondottan erre a
célra lenne ilyen képzés. Nagy önkormányzatok, városi önkormányzatok ma is rendelkeznek
megfelelő szociálpolitikusokkal, felkészült szakemberekkel, akik ezeket a terveket el tudják
vagy el tudták készíteni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, a kérdésben bent volt a vélemény is. Van-e
még kérdés? (Nincs jelentkező.) Nincs több kérdés. A kérdéseket lezárom, az előterjesztőt
kérem, válaszoljon a felvetett kérdésekre.

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Ami Bóka polgármester úr kérdését illeti, mi ezt ilyen
tűzoltásszerűen terjesztettük most elő, úgy gondolom, az ilyen jellegű javaslatokra akár
módosító javaslat formájában a kormánnyal való egyeztetést követően lesz mód és bízom
benne, hogy van nyitottság, tehát mi most itt kifejezetten a fenyegető július elejei határidőt
szerettük volna elkerülni, azért nem került sor koncepcionális módosításra.

A másik elhangzott felszólalással kapcsolatosan: ott újra azt tudom csak hangsúlyozni,
hogy a törvénynek, amit 2003-ban a szocialista-szabad demokrata többség fogadott el, volt
egy koncepciója. Ebben a koncepcióban a személyi hatálynál a megyei önkormányzatokat
senki nem jelölte meg. Tehát, ha meg tetszik nézni az eredeti törvénynek a személyi hatályát,
akkor kisebbségi és települési önkormányzatok vannak, úgy gondoljuk, hogy egy egységes
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koncepció indokolt. Tehát vagy ott is módosítani kell, és akkor ez indokolttá válik vagy itt
sem. Az egyéb javaslatok tekintetében esélyegyenlőségi szakértőből elegendő nincsen. Akkor
azt is meg kell fontolni, hogy szükséges-e. Természetesen lehet ezt koncepcionálisan is
vizsgálni, de most tűzoltásszerű volt ez a beterjesztett javaslat, a többi kérdést pedig indokolt
a módosítást követően vagy azzal egyidejűleg már módosító javaslat formájában
megvizsgálni. Az előterjesztők erre nyitottak. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kormány?

BALOG ZOLTÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Valóban a
törvényjavaslat lehetőséget teremt arra, hogy legyen valamifajta idő arra, hogy átgondoljuk
egyáltalán ennek a szakértői rendszernek a hiányosságait. Tehát erre a javaslatra nyitottak
vagyunk, és megnézzük, hogy mennyiben lehetséges alkalmazni olyan önkormányzati
embereket, akik ezzel kapcsolatos szakértelemmel rendelkeznek. Pál képviselő úrnak a
beismerését a tekintetben, hogy 2003 óta nem sikerült szabályozni a szakértői rendszert, azt
elfogadjuk mint kormány, ma valóban úgy van, hogy nem egyértelműek az előírások. Úgy
tűnik, hogy nyolc osztálytól elkezdve, bárki lehet egy ilyen szakértői társaságnak a tagja, és ez
az, ami mindenképpen változtatásra szorul, ezért át is fogjuk tekinteni ezt a listát. Ismerjük azt
a módszert, az elmúlt években elég gyakran alkalmazta ezt a kormány, hogy előír mindenféle
feladatokat, kötelezően szakértőket rendel hozzá, a szakértőket ő állapítja meg, és busás
összegekért elvégzik ezeket a munkákat, amelyeket egyébként valóban önkormányzati szinten
is el lehetne végezni. És akiknek fizetni kell, azok az önkormányzatok. Nyilván ezt a fajta
logikát mindenképpen át szeretnénk törni.

Az, hogy akinek van már ilyen terve és nem kell megcsinálnia majd, mert egyébként,
félreértés ne essék, az esélyegyenlőség fontos, és az esélyegyenlőségi terv is fontos, a feladat
az, hogy olyan esélyegyenlőségi tervek szülessenek, aminek közük van a valósághoz,
értelmes feladatokat neveznek meg, és az önkormányzatokat abba a helyzetbe hozzák, hogy
képesek is legyenek ezeket végrehajtani. Csak az értelmetlen esélyegyenlőségi terveknek és
ennek a szigorú határidőnek a változtatásában vagyunk érdekeltek. Tehát, hogy miért lenne
hátrányban az, akinek már megvan, és nem kell megcsinálnia, ezt nem tudom pontosan
értelmezni, mert ezt majd mindenkinek meg kell csinálnia, csak értelmesebb keretek között.
Akiknek ezt értelmetlenebb keretek között kellett megcsinálniuk, azoknak szerintem nem
nekünk van elszámolnivalójuk, hanem azokkal, akik ezt az értelmetlenebb keretet
megteremtették 2003 óta. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Hozzászólások következnek. Van-e
hozzászóló? Pál képviselő úr!

PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy egy dologban
egyetértünk, hogy az esélyegyenlőség nem mindenféle feladat, ahogy államtitkár úr mondta,
hanem legyen komoly feladat. Én magam is azt gondolom, hogy azért az egy fontos dolog,
hogy az önkormányzatok és a kormányzat az esélyek egyenlőségére azért helyezzen
hangsúlyt.

Arra nem kaptam választ, és ezt nagyon sajnálom, hogy egyébként hány településen
van már ilyen terv, és ezek hogyan készültek. Értem azt a megjegyzést, hogy nyolc
általánostól kezdve bárki készíthetett, de azért az teljesen világos, hogy ennek az elfogadása a
képviselőtestület feladata. Az, hogy ki készíti el, az egy történet, a másik pedig az, hogy a
testület elfogadja-e az esélyegyenlőségi tervet, amit előkészítettek. Én úgy tudom, hogy sok
helyen van már, sok önkormányzatnál ilyen és ehhez hasonló terv, ahogy jeleztem, akár az
oktatásra vonatkozóan, és ezek elég jól feltérképezték az adott településre vonatkozó
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szociológiai adatokat, hátrányokat és előnyöket, továbblépési lehetőségeket, és jól
feltérképezték azt az intézményei rendszert, ami az adott településen működik, és arra is tettek
javaslatot, hogy milyen irányban lenne érdemes továbblépni. Ezek azért mindenféleképpen
valamiféle továbbgondolását jelentik az adott településen lévő változásoknak, az ott lévő
emberek életkörülményeinek. És nem véletlen van a törvényben az is, hogy két évente ezt
felül kell vizsgálni, mint ahogy jeleztem, van már olyan önkormányzat, ahol elérkezett ennek
az ideje. Én magam például egész pontosan tudom, hogy a Ferencvárosi Önkormányzat ilyen.
Mi már rendelkezünk ilyen esélyegyenlőségi tervvel, és azt gondolom, hogy érdemes volna a
kormány részéről talán megnézni. Nem nyolc általános végzettséggel rendelkező ember
készítette, hanem egy nagyon komoly team és igen komoly adatokat és nagyon jó
megfogalmazásokat és feladatokat tartalmaz az önkormányzat számára, ami egyben azt is
kijelölte, hogy az önkormányzatunk egy bölcsőde felújítására kell, hogy pályázzon, hiszen a
demográfiai változások ezt jelzik előre. És erre volt lehetőségünk ezzel a tervvel, hogy egy
ilyen pályázatot benyújtsunk. Szerintem az nem jó, hogyha ezt túl sokáig húzzuk, ráadásul azt
látom, hogyha ez a három-négy hónapos határidő-módosítás, ami az előterjesztésben szerepel,
ez valójában nem megoldása a kérdésnek. Azért nem, mert ha belegondolok, a következő
hónapokban az önkormányzatok mindennel fognak foglalkozni, csak éppen nem az
esélyegyenlőségi tervekkel. A választás után pedig nem hiszem, hogy ez lesz az első, amivel
foglalkoznak. Vélhetően inkább a 2011-es év költségvetés-készítése lesz a meghatározó az ő
számukra. Úgyhogy én ezért nem tartom helyesnek, hogy egy ilyen hirtelen módosítással
ilyen rövid idővel kicsit arrébb toljuk az esélyegyenlőségi terv elkészítését, szerintem ez nincs
végiggondolva. Érdemes volna megnézni, hogy ahol már készültek ilyen tervek, azok hogyan
készültek, milyen szakértői kör bevonásával és hány helyen, hány feladatra lehetett akár
pályázni vagy éppen jelölt ki új célokat az önkormányzatok számára.

ELNÖK: Úgy látom, hogy nincs több hozzászóló. A következőt szeretném mondani:
akinek van esélyegyenlőségi terve, az örüljön neki. Ezt már nem kell csinálni, és e tekintetben
előrébb tart, mint azok, akiknek nincs. Ez a javaslat most pusztán egy dolgot segít elő, az
európai uniós pályázatokban való részvételi lehetőségét fogja biztosítani azoknak, ahol még
nincs. Tehát kitolja a határidőt. Én emlékszem arra, hogy a környezetterhelési díj, a
mozgássérült feljárókkal, az akadálymentesítéssel kapcsolatosan az előző kormányok miként
tologatták arrébb a határidőt, mert látszott, hogy nincs pénz, meg lehetőség ezeket
végrehajtani. Ez most egy olyan javaslat, az 1-jei határidő, ami viszonylag közel van már, pár
hét és el fogjuk érni, ne zárja ki emiatt a pályázati lehetőségből azokat az önkormányzatokat –
és ez teljesen független attól, hogy hányan készítették el, hány szakértő volt –, ugyanis nincs
jelentősége abból az ügyből kifolyólag. Biztos van még jó néhány olyan önkormányzat, főleg
a kistelepülések, ahol még ez nem készült el vagy anyagiak híján vagy szakértő híján vagy a
ad absurdum, azt is megengedem, hogy slendriánságból, de ez most ezt a lehetőséget
megadja.

Én egy kicsit egyébként a határidőt valamennyire szűknek tartom, különösen a
szakértők tekintetében. Azzal egyetértek, hogy most a legfontosabb dolog valóban a
választásra való felkészülés, illetve az új önkormányzat beindítása, de ez a pályázati
lehetőségét most így nem vonja el azoknak az önkormányzatoknak, akik egyébként
szeretnénk ilyen ügyben pályázni. Megadom a szót az előterjesztőnek, illetve a kormány
képviselőjének, hogy kívánnak-e reagálni és akkor utána szavaznánk.

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm szépen. Egy mondatban csak annyit, amit
itt az elnök úr is mondott, hogyha most itt meghagyjuk ezt a határidőt, akkor ezek üres
esélyegyenlőségi tervek lesznek, mert az önkormányzatok többsége nyilván el fog fogadni
majd valamilyen papirost, ami névlegesen eleget tesz ennek a kötelezettségnek. Ezt
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szeretnénk elkerülni. Nem tudok pontos számot mondani, sokan jelezték ezt, de mivel volt
miniszter úr kettővel ön mellett ül, ezért hogyha válaszol arra, hogy szám szerint hány
önkormányzatnak sikerült már egy ilyen tervet összeállítani és hánynak nem, akkor azt
megköszönjük. Nekem egész pontos kimutatásom sajnos nincs. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Ne hozzuk helyzetbe a miniszter urat, ha már Pál képviselő úr helyzetbe
hozott mindannyiunkat. Én azt gondolom, hogy e vonatkozásban nincs a számnak igazán
fontos jelentősége. Az általános vitára való alkalmasság szempontjából egy dolgot kell
eldönteni, hogy július 1-jével lehúzzuk a redőnyt vagy kinyitjuk a lehetőséget a
következőkben. De ha miniszter úr szeretne válaszolni, természetesen nem fojtom belé a szót.
De jelzett kézzel, hogy nem kíván válaszolni. Jó, köszönöm szépen. A vitát lezárnám.

Határozathozatal
Általános vitára való alkalmasságról kell dönteni a bizottságnak. Ki ért vele egyet,

hogy általános vitára alkalmas? (Szavazás.) Húsz igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Négy
ellenszavazat volt. Megállapítom, hogy a bizottság általános vitára húsz igen szavazat mellett,
négy ellenszavazattal alkalmasnak tartja. Kérném a Bóka képviselő urat, hogyha gondolja,
többségi véleményben előadóként szíveskedjen eljárni.

Kisebbségi véleménynél kérdezem az ellenzéki pártokat, ki a javasolt személy. Pál
képviselő úr elfogadható mindenki számára? (Nincs ellenvetés.) Kérnék szépen ebben egy
szavazást, hogy a többségi Bóka, a kisebbségi Pál képviselő úr legyen. (Szavazás.) Köszönöm
szépen. Ez látható többség, de talán egyhangú is volt.

Köszönöm szépen az uraknak a részvételt és a megjelenést.

A helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/284. szám) (Kósa Lajos és Dr. Zombor Gábor (Fidesz) képviselők
önálló indítványa) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

Következik a helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat, a T/284. számon. A munkatársak kiosztottak egy bizottsági módosító
javaslatot. Ennek a lényege, hogy gyakorlatilag ezek technikai javaslatok. Az, ami az
előterjesztésben elírásként vagy számozási hibaként jelent meg, azokat ez a bizottsági javaslat
próbálja helyrehozni és kijavítani. Erről szól a bizottsági módosító javaslat. Van-e kérdése
valakinek ezzel kapcsolatban? (Nincs jelentkező.) Úgy látom, hogy kérdés nincs.
Hozzászólás? Tessék! Laci, te vagy? Bocsánat, de együtt jártunk egyetemre.

HADI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! A Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője vagyok.

Bocsánat, de sajnálattal tudom csak mondani erre a bizottsági módosítóra, hogy ebben
a pillanatban kaptam a kezembe, tehát, hogy őszinte legyek, nem vagyok abban a helyzetben,
hogy érdemben tudjak róla nyilatkozni. Viszont azt szeretném megkérdezni, hogy ez a
technikai jellegű módosító javaslat figyelembe vette-e a Pokorni Zoltán úr által jegyzett,
viszonylag átfogó módosító javaslatot, amelyet a kormány támogatott a Költségvetési
bizottság ülésén, szemben az összes többivel.

ELNÖK: A Pokorni képviselő úr javaslatáról már döntött a bizottság az én ismereteim
szerint az elmúlt ülésen, és azt támogatta.

HADI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem voltak még itt a javaslatok,
csak maga a törvényjavaslat volt a tekintetben megvitatva, hogy alkalmas-e az általános
vitára.
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ELNÖK: A Pokorni képviselő úr nincs itt, egyelőre a bizottsági javaslatokról
kérdezem a minisztérium képviselőjét, hogy mi az álláspont.

HADI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nincs érdemi álláspontunk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság következik. Támogatja-e a bizottsági
módosító javaslatot a bizottság? (Szavazás.) Négy tartózkodással a bizottsági módosító
javaslatot támogatja a bizottság. Az előterjesztő nincs itt, de attól még szavazhatunk.

Köszönöm szépen, a napirendek végére értünk. (Hadi László: Van egy csomó
indítvány.) Bocsánat, a bizottságin kívül valóban, elnézést, itt van Pokorni képviselő úr
javaslata. Most kérdezem meg a minisztérium képviselőjét, hogy a bizottsági javaslattal
összefüggésben ellentmond netán a minisztérium.

HADI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Azt nem tudtam megvizsgálni,
tisztelt elnök úr, ezért kértem elnézést. Tehát azért nem mondtam érdemben erről a
bizottságiról semmit. A Pokorni Zoltán-féle javaslatot a kormány támogatja.

ELNÖK: Értem. Köszönöm szépen. Előterjesztő nincs. A bizottságot kérdezem, hogy
az 1-es ajánlási pont, ami június 17-i, megvan-e mindenkinél? (Igen.) Akkor a Pokorni-féle
javaslatot a kormány…? Ez most tárcaálláspont vagy kormányálláspont?

HADI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Legyen tárca.

ELNÖK: Most ne legyen, hanem akkor …

HADI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Akkor tárca.

ELNÖK: Jó, köszönöm szépen. A tárca támogatja az 1-es ajánlási pontot. Ki ért egyet
az 1-es ajánlási ponttal? (Szavazás.) A bizottság támogatja.

A 2-es szintén Pokorni képviselő úr javaslata.

HADI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nálam a 284/2-es…

ELNÖK: Itt van egy ajánlási sor, amit én az előbb figyelmen kívül hagytam. Ez a
június 17-i ajánlástervezet.

HADI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Bocsánat, akkor én kezdőbb
vagyok még a kezdőnél is, mert nekem ajánlásom sincs. (Dr. Vásárhelyi Pál, a bizottság
tanácsadója, Hadi László rendelkezésére bocsát egy ajánlást.)

ELNÖK: Én is.

HADI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ha így megyünk darabonként,
akkor most már értem. Akkor támogatja a kormány.

ELNÖK: Ez a 4/2-es.

HADI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Kaptam egyet.



11

ELNÖK: Jó. Köszönöm szépen. A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) A bizottság
támogatja.

A 3-as Pokorni képviselő úr javaslata.

HADI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) A bizottság támogatja. Varga képviselő

úr és Kolber képviselő úr és társai javaslata.

HADI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem
támogatja.

Az 5-ös Pokorni képviselő úr javaslata.

HADI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja.

ELNÖK: A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) A bizottság támogatja.
A 6-os házszabályellenes.
A 7-es Pokorni képviselő úr javaslata.

HADI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja.

ELNÖK: A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) A bizottság támogatja.
A 8-as Habis László alelnök úr javaslata.

HADI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) A bizottság nem támogatja, sima
nemmel.

A 9-es Pokorni képviselő úr javaslata.

HADI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja.

ELNÖK: Bocsánat, mondja a titkár úr, hogy volt az előzőnél több támogatás. Nézzük
meg még egyszer azt a javaslatot. Én úgy láttam, hogy nem volt meg az igen, de akkor nézzük
meg, hogy kinek van meg. (Szavazás.) Kilenc igen. Az nincs meg, az sincs meg. Tehát a
Habis képviselő úr indítványát nem támogatja a bizottság, de sima nem, tehát lehet róla
szavazni.

A 9-es Pokorni-javaslatot a tárca támogatja. A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) A
bizottság támogatja többségi szavazattal. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a megjelenést,
viszontlátásra.

Nincs több napirendünk nincs, az ülést berekesztem.

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 00 perc)

Dr. Kovács Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


