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Napirendi javaslat 

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: 

a) A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6659. szám)  
(Ferenczi Gábor (Jobbik) képviselő önálló indítványa) 

b) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6623. szám)  
(Sneider Tamás és Hegedűs Lorántné (Jobbik) képviselők önálló indítványa) 

2. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6474. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

3. A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az 
átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6588. 
szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Dr. Láng Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke 

Dr. Apáti István (Jobbik), a bizottság alelnöke 
Dr. Bóka István (Fidesz) 
Dankó Béla (Fidesz) 
Gajda Róbert (Fidesz) 
Gelencsér Attila (Fidesz) 
Pogácsás Tibor (Fidesz) 
Szedlák Attila (Fidesz) 
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) 
Tasó László (Fidesz) 
Vigh László (Fidesz) 
Michl József (KDNP) 
Lukács Zoltán (MSZP) 
Pál Tibor (MSZP) 
Dr. Tóth József (MSZP) 
Varga Zoltán (MSZP) 
Hegedűs Lorántné (Jobbik) 
Szilágyi Péter (LMP) 

Helyettesítési megbízást adott 

Habis László (KDNP) Michl Józsefnek (KDNP)  
Kósa Lajos (Fidesz) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz) 
Nagy Csaba (Fidesz) Pogácsás Tibornak (Fidesz) 
Szekó József (Fidesz) Szedlák Attilának (Fidesz) 
Dr. Tiba István (Fidesz) Vigh Lászlónak (Fidesz) 
Endrésik Zsolt (Jobbik) Hegedűs Lorántnénak (Fidesz) 
Ivády Gábor (független) dr. Apáti Istvánnak (Jobbik) 

Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Farkasné dr. Gasparics Emese helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
Mihályfi László főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 
Dr. Páva Hanna helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 38 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Hölgyeim és Uraim! A jelenléti ív tanúsága szerint 14-en személyesen és öten helyettesítéssel 
vannak jelen, ami azt jelenti, hogy a bizottságunk határozatképes. 

Az eredeti napirenddel kapcsolatban nincs változás, aki el tudja fogadni az eredeti 
napirendet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk, köszönöm. 

A temetőkr ől és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 
T/6659. számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-
vételéről) 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
módosításáról szóló T/6623. számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba-vételéről)  

Az első napirendi pontunk a) és b) szakaszokra oszlik, az egyik a temetőkről és 
temetkezésről szóló törvény módosítása T/6659. számon, mely Ferenczi Gábor indítványa, a 
másik pedig az önkormányzatokról szóló törvény módosítása T/6623. számon, ez pedig 
Sneider Tamás és Hegedűs Lorántné javaslata. (Zaj.) Ezzel kapcsolatban, tisztelt hölgyeim és 
uraim, arra kérek mindenkit, hogy a bizottsági ülés komolyságát adjuk meg azzal, hogy 
meghallgatjuk az éppen beszélőt, még ha az az elnök is. Különösen kérem ezt a vendégektől. 
Köszönöm.  

Tehát az első napirendi pont a) pontjához nekem Farkasné Gasparics Emese helyettes 
államtitkár asszony van jelölve – látom, hogy itt van –, akit köszöntök, és ő képviseli a 
Belügyminisztériumot a b) pontnál is. Úgyhogy át is adnám a szót államtitkár asszonynak, 
illetve először megkérdezem, itt van-e az előterjesztő, Ferenczi Gábor képviselő úr. (Nincs 
jelzés.) Nincs itt.  

Ha megengedik, egyben tárgyalnánk kettőt. (Jelzésre.) Igen, akkor megkérdezem 
Hegedűs Lorántné képviselő asszonyt, hogy kíván-e a b) ponthoz hozzáfűzni bármit is, hiszen 
ez egy önálló képviselői indítvány, mely mindnyájunk által ismert, és le van írva. (Hegedűs 
Lorántné: Szeretnék elnök úr, hogyha megadja a lehetőséget.) Mint mindig, természetesen. 
Tehát képviselő asszonyé a szó. (Hegedűs Lorántné: Most melyiket tárgyaljuk?) Együttesen. 

Hegedűs Lorántné (Jobbik) szóbeli kiegészítése előterjesztőként 

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Ami az általunk előterjesztett módosító indítványt 
illeti, ez a kérdés már volt itt a bizottság előtt, ha jól emlékszem, egy fél évvel ezelőtt egy 
kistelepülési önkormányzatnak volt itt egy tanácsnoka, illetve a polgármesteri hivatal egyik 
munkatársa, és ugyanezt a problémát tárták elénk.  

Azt gondolom, amikor azon a bizottsági ülésen elhangzott elnök úr szájából is, hogy 
ezzel a kérdéssel foglalkozni fog a bizottság, és valamifajta törvényi szabályozást megpróbál 
előterjeszteni, akkor talán erre gondolhatott, ami most itt van előttünk. Egy rendkívül 
egyszerű megoldással próbáljuk ezt a dolgot kezelni, nevezetesen azzal, hogy megadjuk azt a 
lehetőséget, ami gyakorlatilag még egyelőre nincs meg az önkormányzatok számára, hogy 
alkothassanak ilyen értelmű rendeletet. Arról van szó, hogy 6 négyzetméter/főnél ne 
jelentkezhessen be egy lakásba, mert az emberi lakhatásra, az emberi méltóságot megalapozó 
lakhatásra alkalmatlan, mármint az olyan lakás, ahol ennél többen laknak.  
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Erről szólna gyakorlatilag ez a javaslat. Pontosabban ez a 6 négyzetméter/fő nincs 
leírva, csak egyszerűen megadnánk a lehetőséget a képviselő-testületeknek, hogy ilyen 
értelmű rendelkezést adhassanak ki. Kérem a bizottságot, hogy támogassa ezt a javaslatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Megkérdezem a Belügyminisztérium 

képviselőjét – gondolom, tárcaálláspontot fog mondani helyettes államtitkár asszony –, hogy 
a tárca támogatja-e akár a 6659., akár a 6623. számú indítványokat. Illetve, ha annyit megtesz, 
helyettes államtitkár a, nagyon röviden indokolja is a tárca álláspontját.  

Köszönöm. 

A kormány álláspontjának ismertetése 

FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, elnök urat. Akkor először a napirendi pontokon 
sorba mennék, és először a temetőkről és a temetkezésre vonatkozó törvénymódosítási 
javaslatról szeretnék beszélni.  

A tárca nem támogatja a Ferenczi képviselő úr által beadott törvénymódosítási 
javaslatot, mégpedig ennek két oka is van, nem tartalmi, hanem inkább formai vonatkozásban. 
Az egyik, hogy a téma napirendre kerülését egy egyedi ügy indikálta, ezt nem tartjuk 
alkalmasnak azért arra, hogy ettől a jogalkotás szabályai meg a jogi szabályozás alapvetően 
megváltozzanak, másrészt pedig a törvénymódosítás helyett a végrehajtási rendelet 
tekintetében a tárca elkészített egy munkaterv szerinti kormány-előterjesztést, amely alapján 
ennek az évnek a második felében a temetkezési szolgáltatásokra vonatkozó 
kormányrendeletben az érdemi szabályozás megfelelő megváltoztatására teszünk mi is 
javaslatot. Ez megfelelően rendezi azt a kérdést, amit a képviselő úr kezdeményezett, 
nevezetesen, hogy a lakóterületek körzetében, köznevelési intézmény, játszótér, 
szabadidőpark és egyéb területek tekintetében a hamvasztási szolgáltatások védőtávolsággal 
legyenek elválasztva. Tehát a tárcának az az álláspontja, hogy nem javasolja ennek a 
törvénynek a pillanatnyi módosítását. 

Ugyancsak tárcaálláspont szerint nem támogatjuk a képviselő asszony és Sneider 
Tamás képviselők kezdeményezését az önkormányzati törvénnyel kapcsolatos módosítás 
tekintetében. Ennek pedig az az oka, hogy az önkormányzatok lakásügyi feladatai, illetve a 
lakcímnyilvántartásokkal összefüggő kérdések éppen most vannak hatásköri megosztás alatt a 
járási hivatalok és az önkormányzatok feladatai tekintetében. Amennyiben a járási hivatalok 
majd megkezdik működésüket, és a járási hivatalok hatásköre egyértelműen rendezésre kerül, 
ez a kérdés akkor harmonizálható a lakástörvénnyel vagy a lakcímnyilvántartással, illetve az 
önkormányzati rendelettel összefüggésben. Tehát most nem tudja támogatni a tárca.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár asszony. Kérdezem a bizottság 

tagjait – szintén egyben –, hogy kérdés, illetve észrevétel akár az előterjesztőhöz, akár a 
tárcához van-e. (Jelzésre.) Varga képviselő úr, majd Gelencsér képviselő úr következik.  

Kérdések, hozzászólások 

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. A tárca képviselőjének 
szeretnék a temetkezéssel kapcsolatos dolgokban annyit mondani, hogy ez nem egy egyedi 
ügy. Szeretném emlékeztetni államtitkár asszonyt, hogy ez tavaly decemberben már itt volt a 
bizottság előtt, és akkor Szaló Péter helyettes államtitkár úr pontosan azt mondta, amit önt, 
hogy a tárca rendeletben kívánja ezt szabályozni, de ő akkor bátrabb volt, ő azt mondta, hogy 
ezt ez év első felében meg fogja tenni a tárca. Erre szeretném csak önt emlékeztetni. Akkor 
viszont szeretnénk, hogyha a második félév elejére ez tényleg rendeletben szabályozva lenne, 
mert valós a probléma, tehát ezzel tényleg foglalkozni kell. 
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A másodikról: abban egyetértünk a Belügyminisztérium képviselőjével, hogy 
szabályozni kell ezt a dolgot, de jó lenne, hogyha ez is minél hamarabb terítékre kerülne. 
Szerintünk sem jó ez önkormányzati rendeletben, de a probléma valós, és a szabályozás 
feltétlenül szükséges.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Gelencsér képviselő úr, parancsolj! 
 
GELENCSÉR ATTILA (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Részben 

megnyugtatni szeretném az előterjesztő jobbikos képviselőtársunkat, illetve megerősíteni azt, 
amit helyettes államtitkár asszony mondott. Országos szakmai szervezetek elég komolyan 
előrehaladott állapotban vannak a temetkezési törvény tekintetében. Egészen véletlenül azért 
értesültem erről, mert engem azzal kerestek meg, hogy egyéni önálló indítványként vigyem az 
ügyet, és már számos egyeztetésen vagyunk túl, amiről ön bizonyára tud a 
Belügyminisztériumban.  

Azon kicsit meglepődtem, hogy miniszteri rendelettel kívánják szabályozni, én úgy 
tudom, hogy a szakmai szervezetek a ’99-es törvényt szeretnék az ősszel bevinni, most nem 
tudom, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban. Épp a kollégájával nemrég voltunk egy olyan 
szakmai konferencián Siófokon, ahol aztán feljött a felszínre az összes probléma. Vagyis 
tényleg az van, képviselő asszony, hogy meghaladta az idő ezt a törvényt, és nem csak ezt az 
egy ügyet, hanem még számos ügyet elő kellene venni. Nem mintha annyira szakértője lennék 
a dolognak, csak mondom, a szakmai szervezetek több órán keresztül próbáltak felkészíteni 
engem arra, hogy vigyem ezt a törvényt, és ha létrejön, úgy tudom, a kormánypárti frakció 
vezetése nem zárkózott el attól, hogy ősszel esetleg a parlament elé kerüljön, és akkor 
szerintem befogadható olyan ellenzéki javaslat, ami a jobbítás szándékával születik, és a 
kormány is támogatja.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hegedűs Lorántné képviselő asszony, utána Szedlák 

képviselő úr.  
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Nem a saját magam által előterjesztett javaslathoz, 

hanem a másikhoz szeretnék röviden hozzászólni. Megmondom őszintén, valamint nem értek, 
államtitkár asszony. Az OTÉK például a 2003/1990-es kormányrendelet, tehát ha egy 
magasabb szintű jogszabálynak nem kell alkalmazkodnia egy még magasabb szintű 
jogszabályhoz, nevezetesen egy törvényhez, hogy nem helyezhet el például – azt hiszem, a 
temető különleges intézményi övezetnek számít az építési övezeti besorolás szerint – ilyen 
jellegű intézményt lakóövezet, s a többi 500 méteres körzetén belül, akkor mitől gondoljuk, 
hogy egy miniszteri rendelet majd egy kormányrendeletet felül tud írni. Tehát egy 
alacsonyabb szintű jogszabályban, egy tárcarendeletben próbáljuk majd azt szabályozni, hogy 
egy magasabb szintű rendeletben, adott esetben egy kormányrendeletben mi lehet benne. 
Szerintem biztos, hogy ez így nem állja meg a helyét.  

Örülök annak, amit most képviselőtársam mondott, mert akkor ezek szerint mégis van 
valami halvány remény, hogy egy törvényjavaslaton belül, ha nem is támogatják ezt – hiszen 
ellenzéki, hát miért is támogatnák –, akkor egy kormánypárti javaslatot törvényjavaslat 
formájában befogad a tárca, és azt tudják támogatni.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Szedlák képviselő úr! 
 
SZEDLÁK ATTILA (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Egyetértve 

miniszter úrnak azzal a felvetésével, hogy való igaz, ha nem is szó szerinti, de egy hasonló, 
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ugyanilyen tartalommal közel fél évvel ezelőtt, decemberben beterjesztésre került egy 
ugyanilyen célt megalapozó törvénymódosítás. Szomorúak vagyunk, hogy még mindig nem 
sikerült ebben dűlőre jutni, és én sem mondhatnám, hogy ez egyedi probléma, hiszen csak 
Veszprém megyében minimum két olyan települést ismerünk, ahol ez a probléma fölvetődött. 

Az biztos, hogy ez a törvénymódosítás már ezen az egy településen nem tud segíteni, 
de úgy gondolom, nagyon fontos az, hogy előbb-utóbb törvényi szintre emeljük ennek a 
kezelését.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e? 

(Nincs jelzés.) Helyettes államtitkár asszonyt kérdezem, kíván-e reagálni a felvetésekre. 
(Jelzésre.) Parancsoljon! 

Reflexiók 

FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Igen, szeretnék. Gyakorlatilag egy veszprémi település beruházási problémája kapcsán került 
ez a törvénymódosítási javaslat pillanatnyilag terítékre, és a tavaly a tárcához érkezett és 
jelzett problémák alapján került a 2012. első félévi jogalkotási tervbe ennek a kérdésnek a 
végrehajtási rendeletbe foglalt valamilyen szintű egyeztetése. Azonban a szakmai 
szervezetekkel történő jogalkotási, szabályozási kérdések körében való tárgyalás során derült 
ki, hogy valójában ez az egész téma – mint temetkezés és temetkezési szolgáltatás – valóban 
sokkal nagyobb volumenű szabályozást igényel, mint amit a tárca, illetve a kormány az első 
félévben betervezett. Ennek kapcsán került sor – és kerül sor szinte folyamatosan – a 
legkülönbözőbb szakmai egyeztetésekre, hogy 2012. második félévében a temetkezésről szóló 
törvény átfogó módosítása esetleg megtörténjen. Ez viszont egy még folyamatban lévő 
kérdés, miközben a védőtávolságról az adott törvényjavaslat tartalmának is megfelelően az 
első félévben a közigazgatási egyeztetés is elindult a kormányrendeleti szintű szabályozás 
tekintetében, hogy az beépítésre kerüljön, mert a temetkezési szolgáltatások és a temetkezés 
egésze olyan átfogó, a legkülönbözőbb érdekek egyeztetését is igényli, és olyan átfogó 
módosítást kell hogy tartalmazzon, amely mindenképpen egy nagyobb volumenű jogalkotási 
feladatot jelent a kormányzat és az Országgyűlés, az önök számára is.  

Úgyhogy ez a helyzet ebben a dologban, de amit önök elmondtak, egyezik a 
kormányzat szándékával és a jogalkotási program egészével. Tehát most a konkrét tartalomra, 
a védőtávolságra vonatkozó szabályok kiegészítése történik meg, és az év második felében 
kerül majd sor a törvénymódosításra.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait… (Hegedűs Lorántné: 

Bocsánat, előterjesztőként még szeretnék szólni.) Bocsánat, isten ments, hogy a képviselő 
asszonyba fojtsam a szót, előterjesztőként Hegedűs Lorántné képviselő asszony következik.  

 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Csak egy mondatot szeretnék válaszolni 

államtitkár asszonynak. Amikor a múlt héten a járási törvény kapcsán vita volt, az egyik 
legalapvetőbb kérdés például ez volt, hogy ez a lakcímbejelentés, illetve az összes ezzel 
kapcsolatos dolog pontosan hogyan is lesz szabályozva, és az derült k, hogy nem tudunk 
semmit. Akkor Szabó Erika nem volt itt, de egy helyettese itt volt, és ő sem tudott 
tulajdonképpen útbaigazítást adni nekünk, hogy pontosan hogyan is lesz, mert még ők is 
gondolkodnak rajta, hogy pontosan hogyan is legyen ez a dolog szabályozva, hogy ki mit 
csinál ebben a kérdésben, mit az önkormányzat, mit a járási hivatal, hogy ennek lesz-e 
egyáltalán feladata ebben a kérdésben vagy sem. 
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Ez a felvetés szerintem egy konkrét problémára, egy konkrét választ ad, ezzel tehát 
úgy érzem, kicsit előrébb vagyunk, mint a kormányzat, mert legalább valamifajta választ 
adunk erre a kérdésre. Nagyon sajnálom, hogy önök ebben tulajdonképpen nem partnerek, 
mivelhogy egyébként Magyarország teljes területét gyakorlatilag nagyon sok szempontból 
érinti, és hatalmas probléma.  

Úgyhogy akkor kérném, hogy előbb-utóbb, ha nem is az önkormányzatoknál – ha ezek 
szerint úgy tűnik, hogy nem az önkormányzatok vagy a jegyzők feladatköre lesz –, de akkor a 
járásnál ez legyen szabályozva. Akkor beadhatom a járási törvényhez mint módosítást, hogy 
legyen ez a járási kormányhivatal dolga az ilyen módon való szabályozás?  

 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Ha szabad szólnom: természetesen.  
 
ELNÖK: Igen, ez egy elég speciális képviselői zárszó volt, a válasz az, hogy 

természetesen, és itt le is zárjuk a vitát. 

Döntés tárgysorozatba-vételről 

Tehát a T/6659. számú önálló képviselői indítványról szavazunk. Aki támogatja a 
tárgysorozatba-vételt, azt kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 7 igen szavazat. Aki 
nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem szavazat, a többiek pedig tartózkodtak.  

A T/6623. számú képviselői önálló indítvány következik. Aki támogatja a 
tárgysorozatba-vételt, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen szavazat. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 16 nem szavazat, a többiek pedig tartózkodtak.  

Köszönöm szépen helyettes államtitkár asszonynak.  

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 
T/6474. számú törvényjavaslat (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása) 

A második napirendi pont a kulturális örökség védelméről szóló törvény módsoítása, 
T/6474. számon, az ezzel kapcsolatban a bizottság hatáskörébe tartozó módosító javaslatok 
megvitatása. Ha minden igaz, Mihályfi László főosztályvezető úr van itt a Nemzeti Erőforrás 
Minisztériumtól. Meg is kérdezem a főosztályvezető urat, hogy ezzel a módosítóval 
kapcsolatban tárca- vagy kormányálláspontot fog mondani.  

 
MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Kormányálláspontot tudok mondani.  
 
ELNÖK: Tehát kormányálláspontot fog mondani. L. Simon László képviselő úr 

módosító javaslata tartozik a bizottság hatáskörébe. Kérdezem főosztályvezető urat, hogy mi a 
kormány álláspontja ezzel kapcsolatban.  

 
MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Nincs jelzés.) Senki nem 

támogatja a bizottságból, tehát egyharmad sem.  
Köszönöm szépen főosztályvezető úr részvételét.  

A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az 
átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló T/6588. számú 
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törvényjavaslat (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása) 

A harmadik napirendi pontunk pedig a települési önkormányzatok fekvőbeteg-
szakellátó intézményeinek átvételéről szóló T/6588. számú törvényjavaslathoz érkezett, a 
bizottság feladatkörébe tartozó módosító indítványok megvitatása. A jegyzeteim szerint Páva 
Hanna helyettes államtitkár asszony van itt, meg szeretném kérdezni helyettes államtitkár 
asszonyt, hogy tárca- vagy kormányvéleményt fog mondani.  

 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Kormányálláspontot tudok mondani.  
 
ELNÖK: Ezt örömmel halljuk. Meg is kérdezem, hogy a 14/1. pontban Kiss Sándor és 

Gyenes Géza módosító indítványát támogatja-e a kormány.  
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja? (Szavazás.) 8 igen szavazat, tehát a 

bizottság egyharmada támogatta.  
A 17/1. pontban szintén Kiss Sándor és Gyenes Géza javaslata található.  
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja. (Szavazás.) 4 igen szavazat, a 

bizottság egyharmada sem támogatta.  
A 17/2. pontban az egészségügyi bizottság módosító indítványa következik.  
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki tudja támogatni? (Szavazás.) Egyhangúlag 

támogatta a bizottság.  
Több nincs is, köszönöm szépen, helyettes államtitkár asszony.  
A mai bizottsági ülésnek vége, mindenkinek köszönöm a részvételt.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 00 perc.) 

 

Dr. Láng Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin 


