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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 2 perc.) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Hölgyeim és Uraim! Jó napot kívánok mindenkinek! Megkezdenénk a mai bizottsági ülést.  

A jegyzőkönyv tanúsága szerint 13-an személyesen vannak jelen, 4-en helyettesítéssel 
vesznek részt, tehát határozatképes a bizottság. Mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy a 
bizottsági ülés után a gazdasági bizottsággal közösen hallgatjuk meg Németh Lászlóné 
miniszter asszonyt, és kérek mindenkit, hogy büfé és egyéb megállók nélkül fáradjon át fél 
tizenkettőre, hogy ne várakoztassuk meg a gazdasági bizottságot, illetve a miniszter asszonyt. 
Tehát nem ebben a teremben leszünk, hanem a gazdasági bizottság termében. 

Döntés a napirend kiegészítéséről 

Az eredeti napirendi javaslathoz képes egy napirend-kiegészítéssel szeretnék élni, 
amelyet negyedik napirendi pontként vennénk fel - így ötödik lenne az egyebek -, ez pedig a 
Szedlák Attila képviselőtársunk által benyújtott Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló módosítás, a T/10332. törvényjavaslat általános vitára való 
alkalmassága. Ezt vennénk fel negyediknek, és ötödik az egyebek. Aki el tudja fogadni, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 igennel és 4 tartózkodással elfogadtuk.  

A szociális közműszolgáltatás kialakítása érdekében egyes energetikai tárgyú 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10094. szám) (Németh Szilárd István, 
Zsigó Róbert és Wintermantel Zsolt (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (A bizottság 
feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Az első napirendi pontunk a szociális közműszolgáltatás kialakítása érdekében egyes 
energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló T/10094. számú törvényjavaslat, a bizottság 
feladatkörébe tartózó módosító javaslatok megvitatása. 

Kovács Pál államtitkár úr van itt a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból. Szeretettel 
köszöntöm államtitkár urat, és szeretném megkérdezni, hogy a módosítókkal kapcsolatban 
tárca- vagy kormányálláspontot fog-e mondani.  

 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. 

Kormányálláspontot fogok ismertetni. 
 
ELNÖK: Kormányálláspontot fog mondani. Köszönöm. Az előterjesztők részéről, ha 

jól látom, nincs itt senki. Tehát akkor csak az államtitkár urat fogjuk meghallgatni.  
Kezdjünk is bele, az ajánlás alapján az 1. számú módosító Simon Gábor, Kovács Tibor 

és társai módosítója. Mi a kormány álláspontja?  
 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 

Egyharmad sem támogatja.  
A 2. számú javaslat szintén Simon Gábor, Kovács Tibor módosító javaslata. 
 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
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ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki 
támogatja. (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja.  

A 3. számú módosító javaslat a gazdasági bizottság módosító javaslata. 
 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány támogatja 

a javaslatot. 
 
ELNÖK: A kormány tudja támogatni. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki 

támogatja. (Szavazás.) 16 igennel támogattuk. 
A 6. számú módosító szintén a gazdasági bizottság javaslata. Tudja-e támogatni ezt a 

kormány? 
 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) 16 igennel a bizottság támogatta. 
Több módosító nincs. Államtitkár úr, köszönöm szépen a részvételét. 

Az egészségügyet érintő egyes törvényeknek az egészségügyi szakellátási 
felelősséggel kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10240. szám) (Általános 
vita) 

A második napirendi pontunk az egészségügyet érintő egyes törvényeknek az 
egészségügyi szakellátási felelősséggel kapcsolatos módosításáról szóló T/10240. számú 
törvényjavaslat, általános vita. 

Ezzel kapcsolatban üdvözölhetem Cserháti Péter helyettes államtitkár urat, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma részéről. Szeretném megkérdezni helyettes államtitkár urat, hogy 
kíván-e elöljáróban hozzáfűzni bármit a törvényjavaslathoz, vagy pedig kérdésekre, 
észrevételekre válaszolna. 

 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Szívesen válaszolok a kérdésekre. 
 
ELNÖK: Szeretném megkérdezni a tisztelt bizottságot az általános vitával 

kapcsolatban, hogy milyen kérdések merülnek fel az előterjesztőhöz. (Senki sem jelentkezik.) 
Esetleg milyen észrevételek? (Senki sem jelentkezik.) Ez egy gyors kör lesz. 

Határozathozatal 

Szeretném megkérdezni a tisztelt bizottságot, hogy általános vitára alkalmasnak tartja-
e, és tudja-e támogatni a törvényjavaslatot. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 16-an tudták támogatni. (Szavazás.) 4 tartózkodás van.  

Előadót kell állítanunk ezzel kapcsolatban. Nagy Csaba képviselő urat kérem, hogy 
mondja el a többségi véleményt. (Nagy Csaba bólint.) Helyettes államtitkár úr, nagyon szépen 
köszönöm, hogy eljöttek.  

A harmadik napirendi pontunk következik, a szociális szövetkezetekkel 
összefüggésben egyes törvények, továbbá a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló T/10241. számú törvényjavaslat. Azonban Felkai államtitkár urat nem 
látom a Belügyminisztérium részéről, őszinte bánatomra.  
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A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10332. szám) 

Akkor megkérem a kollégákat, hogy hívják fel a Felkai urat, hogy hol van, és 
javaslom, hogy térjünk át a negyedik napirendi pontra, a központi költségvetésről szóló 
törvény módosítására 

Üdvözlöm Berczik Ábel főosztályvezető urat, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
részéről. Az a kérdésem, főosztályvezető úr, hogy az általános vitához kíván-e hozzáfűzni 
valamit, vagy pedig egyből ön is kérdésekre, észrevételekre reagálna.  

Parancsoljon! 

Berczik Ábel szóbeli kiegészítése 

BERCZIK ÁBEL főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Két mondatot 
hozzáfűznék. Egyrészt ez alapvetően egy más célú költségvetési törvényjavaslat, de számos, 
önkormányzatokkal kapcsolatos kérdést is pontosít, illetve rendez. Egyrészt az ötezer fő 
fölötti önkormányzatok adósságkonszolidációs eljárásában néhány egyszerűsítési szabályt 
hoz, így például a 250 millió forint alatti tételeket költségvetési előirányzat segítségével 
javasolja kifizetni a törvényjavaslat, és nem átvállalással. Ez jelentős adminisztrációs és 
munkakönnyebbséget jelent. 

A másik célja a törvényjavaslatnak néhány önkormányzati támogatás esetében az 
adminisztrációs terhek csökkentése. Így például a megalakult közös hivatalok esetében nem 
kerül sor külön felmérésre, hanem a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásai 
alapján indul el a közös önkormányzati hivatalok finanszírozása 2013 májusától, illetőleg 
néhány támogatás esetében a felhasználási kötöttséget megszüntetni vagy pedig enyhíti, 
szélesebb mozgásteret biztosítva így az önkormányzatok gazdálkodása szempontjából. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Szeretném megkérdezni a tisztelt 
bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel. (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor 
szeretném megkérdezni a bizottságot, hogy ki az, aki általános vitára alkalmasnak tartja a 
javaslatot, és tudja támogatni. (Szavazás.) 16 igennel támogattuk. Tartózkodás? (Senki sem 
jelentkezik.) Nem szavazat? (Szavazás.) 4 szavazat.  

Tiba Istvánt állítom bizottsági előadónak a többségi vélemény elmondására. A 
kisebbség szeretne-e előadót állítani? (Senki sem jelentkezik.) Nem. A bizottsági véleményt 
tehát Tiba jegyző úr fogja elmondani. 

Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr... (Jelzésre:) Főosztályvezető úr...! Ön 
annyira jó munkát végez, hogy én már megelőlegeztem önnek. (Derültség.) 

Egy perc technikai szünetet kérek a bizottságtól, hogy kiderítsük, hogy a 
Belügyminisztérium képviselői merre vannak. (Dr. Felkai László megérkezik az ülésre.) Itt 
van államtitkár úr, végszóra! Akkor nincs is egy perc szünet, csak fél perc volt.  

A szociális szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények, továbbá a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/10241. szám) (Általános vita) 

A napirendi pontunk a T/10241. számú törvényjavaslat. Az a kérdés, hogy kíván-e 
államtitkár úr ezzel kapcsolatban hozzáfűzni bármit a javaslathoz, vagy pedig egyből a 
kérdésekre, észrevételekre térünk át. 
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Dr. Felkai László szóbeli kiegészítése 

DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Pusztán azt fűzném hozzá, 
ami a jogszabály szövegéből nem tűnik ki, mert önmagunk felé meg az EU felé is azt 
kommunikáltuk folyamatosan, hogy a közfoglalkoztatás egy átmeneti állapot, és 
megpróbáljuk az illetőket visszavezetni a munka világába. 

Ez egyrészt egy jogi kérdés, másrészt pénzügyi kérdés. A jogi kérdés kiderül magából 
a törvénytervezetből is. Azonban nagyon sok apró munka van még vissza, hogy pénzügyileg 
is azt az első látásra ebben az évben úgy tűnik, hogy tizenkét közösséget, amik hajlamosak 
vagy képesek arra, a mi véleményünk szerint, hogy első lépésben szociális szövetkezetté 
alakuljanak át, felkészítsük. Tehát ez a jogi feltétel fontos feltétel, de az én személyes 
megítélésem szerint a munka egyharmada ez, és a kétharmada pedig a sok apró munka, hogy 
pénzügyileg meg morálisan legyenek alkalmasak rá.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a tisztelt bizottságtól, hogy 

kérdés, észrevétel van-e. (Varga Zoltán jelentkezik.) 
Parancsoljon, miniszter úr!  

Kérdések, észrevételek 

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Nem akarok nagy vitát provokálni itt, 
mert nyilván mennünk kell, majd az általános vitában lesz azért alkalom erre.  

Az elmúlt időszakban több olyan kistelepülési polgármesterrel találkoztam, ahol 
érdekes módon a saját településükön létrehozott nonprofit társaságokban viszonylag jól 
működnek ezek a Start-munkaprogramos ügyek. Ők azt mondják, hogy ez a szociális típusú 
szövetkezet, pontosan, amit államtitkár úr az utolsó mondatában mondott, hogy akik 
alkalmasak erre a dologra, hogy egy ilyen szövetkezetben dolgozzanak, hogy ez esetleg 
gondot és problémát okoz ezeknek a jól menő nonprofit társaságoknak. Egyrészt itt azok, akik 
ebbe belevágnak, különböző eszközöket ki is vihetnek, ahogy olvasom a törvényjavaslatból. 
Tehát azért érdemes lenne erre a dologra egy picit odafigyelni és megkérdezni, különösen a 
kistelepüléseknél, ahol ezek az ügyek jól működnek.  

A másik a közmunkaügyekkel kapcsolatos. Értem, hogy a kormánynak szándéka az, 
hogy szankciókat alkalmazzon, de jók-e ezek az ilyen módon történő szankciók. Elég 
határozottan, például harminc óra igazolatlan hiányzás után szabálysértési eljárás és kizárás a 
juttatásokból. A jegyzőnek komoly hatásköre lesz, „tiszta udvar rendes ház” típusú dolog. 
Érdekes módon persze ez csak azokra vonatkozik, akik valamilyen juttatást kapnak a 
rendszerből. Tehát azért nagyon sok olyan állampolgár van, akinek, mondjuk, van rendes 
munkája, és azért meg lehetne nézni a lakókörnyezetét. Tehát azt gondolom, hogy nem biztos, 
hogy ezek a típusú szankciók elérik azt a célt, hogy valamilyen módon segítsünk ezeken az 
embereken, és lehet, hogy még inkább belenyomják egy olyan szituációba, ahonnan aztán 
még inkább nehezebb kikapaszkodni.  

Tehát ilyen módon mi nem fogjuk tudni támogatni a törvényjavaslatnak ezt a részét. 
Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván válaszolni? (Jelzésre:) Parancsoljon! 
 
DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Két kérdés hangzott el. Az 

egyik a nonprofit társaságokhoz való viszony. Azt gondolom, hogy elemi érdeke 
mindannyiunknak, hogy ez a szociális szövetkezet semmilyen jól működő intézménnyel 
szemben ne legyen egy kötelezően követendő példa.  
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Tehát magyarul ez nem monopolizálni akarja a foglalkoztatást, örülünk, ha máshol jól 
működik. Eszünkbe sem jut, hogy a nonprofit gazdasági társaságot vagy bármi mást 
megszüntessük, hanem ez egy választási lehetőség, hogy ha itt úgy gondolják, hogy 
eredményesebben tudnak működni, akkor ez egy választható forma. Tehát nem akarunk 
hozzányúlni semmi máshoz. 

Ami meg a szankciókat illeti, valójában két szankció van benne. Az egyiket nevezzük 
„tiszta udvar rendes ház”-nak. Ez nem egy új szankció, mert a szociális törvény most is 
tartalmazza, hogy egy önkormányzat bármikor dönthet úgy, hogy előírja a jó karban tartási 
kötelezettséget a saját portára. Meg úgy is dönthet, hogy nem írja elő. Aki nem írta elő idáig 
sem, ez a törvénytervezet nem teremt kötelezettséget, hogy előírja. Csak azt mondja, hogy aki 
idáig is előírta, akkor annak egy plusz - most nevezzük szankciónak, de ez nem jó szó, csak 
most nem jut jobb az eszembe - szankció az, ha egyébként is az önkormányzati rendeletben 
szankcionálták másképp, plusz még így is. 

Ami meg az igazolatlan mulasztást illeti, persze minden szankció szubjektív, lehet 
előnye is, hátránya is. Ebben az a gondolat fejeződik ki - lehet vitatni, csak azt mondom, hogy 
milyen gondolat -, hogy az a gyermek, aki nem szerzi meg a megfelelő tudást, az jó eséllyel 
marad munkanélküli, nagyon kis eséllyel szocializálódik a munka világába, tehát ezért tartjuk 
nagyon fontosnak, épp a jövő nemzedéke miatt, a gyerek miatt, hogy járjon iskolába.  

A másik pedig, hogy ha nem arra szocializálódik, hogy egy közösségben vannak jogok 
és kötelességek, tehát, hogy el kell menni iskolába, mert ez nekem mint gyereknek egyébként 
egy kötelességem, akkor később is nehezen állja meg a helyét az életben. Tehát, most nem 
akarok frázisokat mondani, de a jövő nemzedékéért való aggodalom vezette oda a jogalkotót, 
hogy ezt beletette. És egyébként csak három hónapra zárná ki magát a közmunkából, tehát 
nem örökre. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A tisztelt bizottságot kérdezem, hogy tudja-e támogatni, 
és általános vitára alkalmasnak tartja-e a törvényjavaslatot. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) 16 igen. Nem? (Szavazás.) 4 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 
tartózkodással támogattuk.  

Előadót kell állítanunk. Dankó Béla képviselő urat szeretném felkérni a bizottsági 
vélemény elmondására. A holnapi nap folyamán van a vita. És itt van kisebbségi vélemény is. 
Varga Zoltán képviselő úr fogja elmondani a kisebbségi véleményt.  

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A mai bizottsági ülésnek vége. Köszönöm szépen, és 
kérek mindenkit, hogy fáradjon át a gazdasági bizottság 38. számú előadótermébe, hogy ott 
meghallgassuk a miniszter asszonyt. 

Ha van módosító a költségvetéshez, akkor holnap délelőtt, bár úgyis van parlamenti 
szavazás is, de akkor utána találkoznunk kell a módosítókat megtárgyalni.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 19 perc.) 
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