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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 4 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelt Bizottság! Az elnök úr arra kért, hogy vezessem a mai ülést. Azt 
javaslom, hogy vágjunk is bele. Ahogy elnézem a jelenlétet és a helyettesítéseket, a 
határozatképességgel rendben vagyunk.  

A mai bizottsági ülésre két napirendi ponttal ment ki a meghívó. Az első napirendi 
pont a „Roma integráció évtizede” programmal kapcsolatos, a másik pedig a parlament előtt 
futó, a közokiratokról és közlevéltárakról szóló törvényjavaslathoz kapcsolódik. Van-e a 
napirenddel kapcsolatban bárkinek egyéb észrevétele, felvetése, kérdése? (Senki nem 
jelentkezik.) Ilyet nem látok. Akkor azt kérem, hogy aki egyetért a napirenddel, 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadtuk a napirendet.  

A „Roma integráció évtizede” program stratégiai terve és a Nemzeti társadalmi 
felzárkózási stratégia - mélyszegénység, gyermekszegénység, romák - összhangjáról 
szóló J/6775. számú jelentés 

Az első napirendi pont következik: a „Roma integráció évtizede” program stratégiai 
terve és a Nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia. A kormány nevében dr. Locsmándi Béla 
helyettes államtitkár urat üdvözölhetjük.  

Tisztelt Államtitkár Úr! A bizottság tagjai, mint ahogy minden képviselő, írásban 
kapott természetesen anyagot. Arra kérem szépen, hogy ha ahhoz kapcsolódóan van szóbeli 
kiegészítése, akkor azt tegye meg, legyen olyan kedves! Tessék parancsolni! 

 

Dr. Locsmándi Béla (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) szóbeli 
kiegészítése 

DR. LOCSMÁNDI BÉLA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a 
szót, alelnök úr. Tisztelettel köszöntöm én is a bizottság minden tagját! Néhány gondolatot 
szeretnék a jelentéshez kiegészítésként elmondani. Ahogy a felvezetőben is rögzítettük, 2003-
ban volt Budapesten egy jelentős konferencia, amelyen a magyar kormány meghívására jelen 
lévő kilenc, velünk együtt kilenc közép-kelet-európai ország megállapodott abban, hogy a 
romák felzárkózása, életkörülményeik és a társadalommal való kapcsolatuk javítása 
érdekében elfogadják a „Roma integráció évtizede” programot, és ez ügyben 2005-ben, 
Szófiában alá is írták az egyezményt szintén kormányfői szinten, ahol arra kötelezték az 
országokat, hogy az egyezményben megfogalmazottak szerint minden ország készítse el a 
maga gazdaság- és szociálpolitikájához igazodó romaintegrációs stratégiáját. Ezt 
Magyarország kormánya megtette, 2007-ben elfogadta a Roma integráció évtizede stratégiai 
tervét, és még abban az évben az Országgyűlés 68-as határozata alapján arról is döntöttek, 
hogy a kormány készítsen egy intézkedési tervet 2008-2009-re, ennek megfelelőn folyjon a 
munka, és tegye a kormány az integrációval kapcsolatos vállalásait.  

A 2010-es kormányváltás kapcsán a Roma Integrációs Tanács, amelynek tevékeny 
szerepe volt az országgyűlési határozat kapcsán ennek a munkának az értékelésében és 
figyelemmel kísérésében, készített egy jelentést a kormány részére, amelyet a Roma 
Integrációs Tanács helyébe lépő Felzárkózási és Cigányügyi Tanács megtárgyalt 2010 
októberében, de arra a megállapításra jutott, hogy tekintettel arra, hogy számszerűsítetten nem 
lehetett akkor, az adott körülmények között értékszámokat bemutatni a különböző programok 
kapcsán, ezért azt javasolta, hogy nem visz az Országgyűlés elé ilyen jelentést, hanem az új 
kormány által készítendő Nemzeti felzárkózási stratégiába fogja beötvözni az előző kormány 
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által hozott intézkedési tervet, különös tekintettel arra, hogy annak a beavatkozási területeinek 
a jelentős része megegyezett - és ez ténylegesen is így van - a jelenlegi felzárkózási 
stratégiában foglalt négy területtel, ezek: az oktatás, a foglalkoztatás, az egészségügy és a 
lakhatás kérdései. Ugyanakkor az integrációra szükség volt, különös tekintettel arra, hogy a 
monitorozás kérdésében kiderült, hogy teljes következetességgel csak olyan jelentés menjen 
az Országgyűlés elé bármilyen viszonylatban, amelyben az értékmérő indikátorok 
eredményéről és azok hatásáról be lehet számolni.  

Tekintettel arra, hogy a kétéves jelentési kötelezettségnek e miatt nem lehetett eleget 
tenni, a kormány úgy döntött, hogy beépíti a felzárkózási stratégiába nemcsak a „Roma 
integráció évtizede” program stratégiai tervét, hanem a „Legyen jobb a gyerekeknek!” 
stratégiai tervét is, így egy komplex és a problématerületekhez igazodó stratégia készül. Ezt 
tavaly a kormány el is fogadta, mégpedig úgy, hogy a stratégiák közül talán elsőként olyan 
intézkedési tervet hozott, amelyben egyrészt két évre meghatározta a költségvetési és az 
európai uniós társfinanszírozó forrásokat is, ugyanakkor minden egyes tárcának külön 
megjelölte, hogy melyik évre, milyen ütemezésben kell jelentést tennie a közigazgatási és 
igazságügyi miniszternek, jelen esetben ez év májusára van ez a kötelezettségük a tárcáknak. 
Ez a jelentés egyben monitorozás is, ugyanakkor természetesen - mivel a stratégiai terv 
november 30-án került elfogadásra - a kormány ez évben fogja a monitorozással és az 
indikátorok meghatározásával rögzíteni azt a folyamatot, amelynek az alapján számon kérhető 
lesz minden évben az, hogy mit tett az adott ország, jelen esetben a mi országunk annak 
érdekében, hogy a romák felzárkózásával kapcsolatos kérdések tiszták, egyértelműek és az 
Országgyűlés által is nyomon követhetőek legyenek.  

Ez a stratégia annyiban különbözik, illetve változott, annyiban más, mint roma 
integrációs stratégia, hogy a gyermekjóléttel is foglalkozik, ami az integrációs programban, 
stratégiában külön nem szerepelt, ugyanakkor a mélyszegénység kérdéskörét pedig az Európai 
Unió magyarországi elnöksége alatt elfogadott EU 2020 roma keretstratégia adta, amely 
egyrészt ezt tette majdhogynem a fő szemponttá, azzal, hogy természetesen a hátrányos 
helyzetű emberek körében nem csupán a Magyarországon élő romákról beszél, hanem a 
hátrányos helyzetű területeken élő nem roma magyar állampolgárokról is. Ennek a 
stratégiának és a „Roma integráció évtizede” stratégiának az azonossága, hangsúlyozom, a 
négy beavatkozási területen adott, és a kormány külön figyelmet fordított arra, hogy az előző 
kormány által megállapított intézkedési tervben - ami értelemszerűen így hatályon kívül lett 
helyezve - rögzített mutatókat az indikátorok kialakításánál messzemenően figyelembe kell 
venni. Ezt a stratégiai tervet - ezt bizonyára a tisztelt bizottság is tudja - tavaly december 31-
éig kellett minden európai uniós országnak megküldenie Brüsszelnek, ezt Magyarország is 
megtette. Információink szerint jelenleg folyik az európai felzárkózási stratégiák értékelése, 
és remélhetőleg hamarosan kapunk visszajelzést is Brüsszelből e tekintetben. 

Ami miatt ez a jelentés ma mégis az asztalon van, az egyrészt a két stratégiának az 
összehasonlítása, másrészt hogy a 68/2007-es országgyűlési határozat, amely a „Roma 
integráció évtizede” stratégiai tervének a 2. pontjában szerepel, az kétéves jelentési 
kötelezettséget írt elő a kormánynak az Országgyűlés felé. Ebben az anyagban is, amely itt, a 
bizottság előtt van, azt javasolja a kormány, hogy egyrészt a Roma Integrációs Tanács helyett, 
amely közreműködő volt, a Roma Koordinációs Tanács szerepeljen, amely most van, 
másrészt pedig hogy tekintettel arra, hogy a felzárkózási stratégiáról minden év május 30-áig 
kell jelentést készítenie a közigazgatási miniszternek a szakminisztériumok adott tájékoztatása 
alapján, a következő év június 30-án, tehát 2013-ban és 2015-ben pedig az Országgyűlés elé 
kell hogy vigye a kormány azt a jelentést, amely a már felállított monitoringrendszer 
figyelembevételével ad tájékoztatást arról, hogy mi, milyen célra, hogyan használta fel az 
ország egyrészt a hazai költségvetési forrásokat, másrészt az uniós forrásokat.  
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Arra kérjük a bizottságot, hogy ennek a jelentésnek az ismeretében járuljon hozzá, 
illetőleg javasolja, hogy az Országgyűlés megtárgyalja, és majd elfogadja ezt a jelentést. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. 
Tisztelt Bizottság! A jelentés általános vitára való alkalmasságáról kell majd 

döntenünk. Tisztelettel azt szeretném kérni minden kedves jelenlévőtől, hogy tekintettel arra, 
hogy a parlament 1 órakor kezdődik, a véleményét lehetőleg összeszedetten és röviden 
próbálja meg ezzel kapcsolatosan összefoglalni.  

Megnyitom a vitát. Kinek van véleménye, kérdése? Tessék parancsolni! (Osztolykán 
Ágnes jelzésére:) Osztolykán alelnök asszony, tessék parancsolni! 

 

Kérdések, észrevételek 

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen a szót. Ezt a bizonyos 68/2007-es 
„Roma integráció évtizede” országgyűlési határozatot, illetve annak a tervezetét jómagam és 
az a főosztály készítette, ahol én köztisztviselőként dolgoztam, tehát azt gondolom, hogy elég 
jól ismerem ezt az anyagot. Elég tüzetesen megnéztem azt is, hogy ez a felzárkózási stratégia 
milyen elemeket társít. Azt gondolom, hogy igazából nincs baj ezzel a két dokumentummal, 
illetve ennek a két dokumentumnak az összefésülésével sincs semmiféle probléma. Nagyon 
sok más, évtizedben részt vevő ország ugyanezt csinálja, sőt még ennyi energiát sem 
fordítanak rá, mert tulajdonképpen csak lecserélik a határozat fedlapját, ami, azt gondolom, 
egy szégyenteljes dolog abban a helyzetben, amikor már van európai romastratégiánk. 

Egyetlenegy dolgot viszont mégis megjegyeznék - nagyon sok kritikám lenne még, de 
nem fogom most azokat elmondani, mert nem idetartoznak. Ami minket érint, az az oktatás. 
A „Roma integráció évtizede” stratégiai tervében nincsenek konkrét számok, hanem vannak 
indikátorok, és van egyfajta százalékos vállalás, hogy ennyiről ennyire kívánná emelni az 
évtized alatt például a roma fiatalok minőségi oktatásban való részvételét. Ahogyan én láttam, 
amit összefésült a tárca - a két anyagból -, abban már sokkal inkább komoly számok vannak, 
és én ezeket a számokat nem értem igazából.  

Azt mondja a terv, ha jól emlékszem, hogy 20 ezer fő a szakképzésben való 
részvételéről, 10 ezer főről az érettségit adó képzésben és 5 ezer fő tehetséggondozásáról 
beszél. Én azt gondolom, hogy ezek számomra kevesek, de mégis valamik, csak egyszerűen 
azt nem látom - és mindig ezt érzem az önök kormányzása meg vezetése alatt -, hogy az egyik 
kéz ígér valamit, és mutat valamit, és próbál valamifajta esélyegyenlőséget mutatni ebben az 
országban, a másik kéz pedig egy olyan közoktatási törvényt tett le az asztalra, amely 
maximálisan bekorlátozza azt, hogy a hátrányos helyzetben lévő gyerekek hozzájussanak a 
minőségi oktatáshoz. Mindig az az érzésem tehát, hogy mintha a tárcák között… Nagyon jól 
tudom, hogy mit jelent a tárcaegyeztetés, higgye el, ezt az anyagot én egyeztettem annak 
idején, az sem volt egyszerű, de azért elég komoly ellentmondás van itt a lehetőségek és a 
vállalások között. 

A másik kifogásom és abszolút jó szándékú hozzászólásom az, hogy én magam hét 
évet töltöttem el a „Roma integráció évtizede” programban dolgozva, és sokszor 
megkérdezték tőlem, hogy mit tartok a program legnagyobb hibájának. Én a magam részéről a 
program legnagyobb hibájának azt tartom, hogy rengeteg EU-s tárgyaláson vettünk részt, 
nagyon sok komoly intézkedés született a romák integrációját illetően, de egyetlenegy dolgot 
nem sikerült igazából jól elérni: ezek a programok, ezek az intézkedések nem értek el lokális 
szintekre, nem értek el a helyi roma közösségekig, és nagyon sokszor volt olyan érzésem, 
amikor helyi polgármesterekkel beszéltem, hogy igazából a rendszerváltás előtti, jól bevált 
módszereket alkalmazzák. Volt olyan borsodi polgármester, akinek a szájából elhangzott az a 
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mondat, hogy lehet itt mindenféle évtizedprogram, a romák addig nyújtózkodnak, ameddig én 
mondom nekik. Azt gondolom tehát, hogy a helyi közösségépítés, a helyi közösségben az 
integráció fontossága tudatosításának a hiánya volt talán a legnagyobb hibája az 
évtizedprogramnak, és az a baj, hogy ezzel a felzárkóztatási programmal összefésülve sem 
látom a biztonságát annak, hogy ez fontos lenne, hogy ez elérne a romákhoz. Azt pedig 
kizárólagosan… Nem is tudom, biztosan lehet ilyet csinálni, mert nagyon sok mindent meg 
lehet csinálni ebben az országban, de megjelölni egy ilyen szintű tervezetben egy kizárólagos 
partnert az Országos Roma Önkormányzat képében, az… Hogy is mondjam? Én azt 
gondolom, hogy az Országos Roma Önkormányzatnak a helyi karjai, a helyi kinyújtózkodásai 
nincsenek azon a felkészültségi, abban az anyagi, abban a szellemi kapacitási szinten, hogy 
ezeket a dolgokat a helyi szintre le tudják folyatni - bár lennének, én örülnék neki a legjobban 
-, és nem gondolom azt, hogy az Országos Roma Önkormányzat kizárólagossága jó erre, 
egyáltalán az pedig, hogy megjelölni egy ilyen dokumentumban, az szerintem egy teljesen 
elhibázott gondolat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök asszony. (Jelzésre:) Dúró Dóra képviselő asszony 

jelentkezett… Bocsánat! (Révész Máriusz: Dóráé a szó!) Dóráé a szó, utána Révész Máriusz 
következik. 

 
DÚRÓ DÓRA (Jobbik): Köszönöm szépen az elnök úrnak is és Máriusznak is az 

udvariasságot. Röviden csak a gyermekjóléti és az oktatási részhez szólnék hozzá.  
A jelentés előírja, hogy a bölcsődei szolgáltatásokat bővíteni kell, és elérhetővé kell 

tenni, illetve az óvodai szolgáltatásokra ugyanezt írja, 3 éves kortól igénybe vehető óvodai 
szolgáltatásokról ír, és a kis létszámú formában megszervezhető iskolai kezdőévfolyamokról 
is ír. Egyrészt hogyha a bölcsődéket vesszük figyelembe, akkor azt látjuk, hogy ma 
Magyarországon a kistérségek egyharmadában mindössze egy darab bölcsőde működik, az 
egyötödében pedig egyetlenegy bölcsőde sem működik. A kormány erre egy 8,5 milliárd 
forintos programot dolgozott ki, 8,5 milliárd forintot fog költeni a következő évben a 
bölcsődei férőhelyek fejlesztésére és a meglévők bővítésére, de ez a 8,5 milliárd forint 
körülbelül arra elég, hogy a jelenleg működő, 130 százalékos kihasználtság mellett működő 
bölcsődék kihasználtságát lecsökkentse 100 százalékra, tehát férőhelybővülésről olyan 
értelemben nem lehet beszélni, hogy új gyerekeket is be tudnának vonni a bölcsődékbe. Igen 
kétséges tehát, hogy ezt a vállalást fogják-e tudni teljesíteni.  

Ugyanez a helyzet az óvodai szolgáltatásokkal, amit most előírtunk a köznevelési 
törvényben, de igen kétséges, hogy lesz-e annyi férőhely, hogy az összes 3 éves gyerek 
óvodába járhasson. A kis létszámú formában megszervezhető iskolai kezdőévfolyamot pedig 
a köznevelési törvényben az Országgyűlés elvetette, tehát ez ellentétes azzal, amit a 
köznevelési törvényben elfogadtak.  

Szintén szerepel az anyagban egy olyan pont - rátérve az oktatásra -, amely a Jobbik 
szerint egy igazán hatékony megoldást nyújtana a cigányság felemelésére, ez pedig az 
általános iskolai kollégiumok fejlesztése vagy bennlakásos iskolák létrehozása. A köznevelési 
törvényben azonban a kollégiumi normatíva folyósítását 10 éves korra módosította a törvény, 
szemben a korábbi, 3 éves kortól igénybe vehető kollégiumi normatívával. Ez tehát szintén 
egy olyan pontja és egy olyan vállalása ennek a jelentésnek, amely ellentétes az Országgyűlés 
által elfogadott köznevelési törvénnyel. Ezek olyan ellentmondások, amelyekre szeretnék 
egyrészt választ kapni, hogy melyiket tekinthetjük a kormány vállalásának, és melyik az, 
amelyiket hosszú távon szeretnék létrehozni.  

Egyébként a bennlakásos iskolákra a legjobb példa a Zala megyei Csapi településen 
működik, ahol az országgyűlési képviselők közül többen is látogatást tettünk. Ez egy, a ’70-es 
évek óta működő intézmény, amely az óvodától a szakképzés befejezéséig nyújt képzést az 
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odajáró cigány és nem cigány tanulóknak egyaránt, és az igazgató úr és több pedagógus 
elmesélése alapján nagyon jó eredményeket produkálnak a gyerekek, nagyon nagy 
százalékban találnak munkát, sőt olyan tanulójuk is van, akit az iskola foglalkoztat 
szakácsként, de egyébként elit éttermekbe is kerülnek ki cigány származású szakácsok ebből 
az iskolából. A szülők önkéntesen vállalják azt, hogy már óvodáskortól ilyen intézménybe 
járatják a gyerekeiket, ami egy elég szívszorító és elég nehéz vállalás lehet egy szülőnek, 
hogy a gyerekét már 3-4 éves korától elengedi egy ilyen iskolába, oda jelentkezik, de ők is 
látják - és magam is azt tapasztaltam -, hogy ebben az iskolában olyan rendezett 
körülményeket találnak a gyerekek, amelyek otthon nem állnak a rendelkezésükre. Ezért is 
szeretnénk, és a Jobbik nagyon támogatná, ha egy ilyen iskolahálózatot vagy legalább több 
ilyen iskolát is létrehozna a kormányzat. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Révész Máriusz képviselő úr! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Örülök, hogy megvártam a 

hozzászólást, mert számos kérdésben csatlakozni tudok Dúró Dórához. Előtte azonban 
reagálnék az alelnök által elmondottakra is. Azt mondja, hogy nem nagyon érti, vagy nem érzi 
az összefüggést a most előttünk lévő anyag és a köznevelési törvény között. Pedig hogyha a 
pontokat elolvassa a képviselő asszony, akkor látszik, hogy egy-egy kivétellel gyakorlatilag 
egy irányba haladnak ezek az anyagok. A köznevelési törvény egyik legfontosabb célkitűzése 
az volt, hogy az a hihetetlen mértékű szétesettség, ami a magyar oktatási rendszeren belül 
volt, csökkenjen, és ezért fogalmaztunk meg nagyon határozottan olyan pontokat, amelyeket 
végül is elfogadtunk. Ilyen például a 3 éves kortól kötelező óvodáztatás… (Osztolykán Ágnes: 
Amit ki is toltunk 2014 utánra!) …3 éves kortól a kötelező óvodáztatás, ami szerintem egy 
fontos feladat, egyébként éppen a hátrányos helyzetű rétegek szempontjából. Ilyen egyébként 
az egész napos iskolába járás lehetőségének az erősítése, ami szerintem pontosan ezeknek a 
rétegeknek a szempontjából fontos. Idesorolnám azt a döntést is, amikor a családi pótlékot 
visszaalakítottuk iskoláztatási támogatássá, és ha megnézzük, az általános iskolákban több 
mint kétharmaddal csökkent az igazolatlan hiányzások száma, ami, azt gondolom, hosszú 
távon szintén egy nagyon fontos integrációs feladat, hiszen az a gyerek, aki nem jár iskolába, 
az aztán biztosan nem fog tanulni semmit.  

Még számos kérdést lehetne mondani, de csak még egyet emelnék ki utoljára: ez pedig 
az, hogy mi magunk is megosztottak voltunk, én is bizonytalan vagyok abban a kérdésben, 
hogy az állami szerepvállalás erősítése a finanszírozásban, mondjuk a pedagógusbérek 
tekintetében jó-e vagy rossz. De egy dolog kétségtelen: ennek is pontosan az a célja, hogy 
azokon a településeken, ahol az önkormányzat rendkívül rossz anyagi helyzetben van, hiszen 
mondjuk a település majd’ minden lakója munkanélküli, adóbevételei nincsenek, ahol 
egyébként a legnagyobb szükség lenne a jó minőségű oktatásra, pontosan ezeken a helyeken 
történt az, hogy az önkormányzatiság hangzatos jelszava miatt ezeken a településeken tudták 
a legrosszabb minőségű oktatást biztosítani a gyerekeknek. Abban tehát azért állapodjunk 
meg itt, hogy a köznevelési törvénynek ez a része legalábbis azt a célt szolgálja, hogy a 
gyerekeknek ezeken a településeken is jobb minőségű oktatást tudjunk nyújtani.  

Örömmel vettem egyébként, hogy a képviselő asszony is azt mondja, hogy az ezen 
anyagban megfogalmazott célokkal alapvetően egyetért. Ha őszinte vagyok, bennem is van 
néhány kérdés, hogy ezeket a célokat rövid időn belül el tudjuk-e érni és meg tudjuk-e 
valósítani, olyan ütemben, mint ami az anyagban le van írva, de szerintem a célok helyesek, 
és szerintem ezek a célok összhangban vannak alapvetően azokkal, amelyeket a köznevelési 
törvény is megfogalmazott.  
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Dúró Dórának teljesen igaza van abban, hogy ezt a kis létszámú kezdőosztályt 
kihúztuk a köznevelési törvényből, szerintünk ez helyes is volt, ezt ki kellett húzni, úgyhogy 
itt mindenképpen módosításra lesz szükség, hogy ezt ebből az anyagból is kihúzzuk.  

A képviselő asszony kifogásolta, hogy az Országos Roma Önkormányzat van 
meghívva mint partner. Ebben a pillanatban a legnagyobb legitimációja a választásokon az 
Országos Roma Önkormányzatnak van. Nyilvánvalóan vannak olyan romaszervezetek, 
amelyeknek ez nem tetszik, de a Roma Önkormányzat mögött van ebben a pillanatban a 
választói legitimitás, az anyag tehát szerintem alapvetően helyesen rendelkezett, amikor ezt 
figyelembe vette.  

Még egy gondolat. El kell mondjam, hogy én a Dévai Szent Ferenc Alapítványban 
kuratóriumi tag vagyok, és ott - döntően Erdélyben - nagyon sok hátrányos helyzetű gyereket 
sikerült jó irányba elmozdítani az oktatás és más területeken is. Magam is úgy látom, ahogy 
Dúró Dóra képviselőtársam, hogy bizonyos családoknál az jelenti a legnagyobb segítséget, 
hogyha nem vesszük el a gyereket a családtól, viszont lehetőséget adunk arra, hogy családi 
kérésre egyébként megteremtsük azt, hogy egész héten az iskola mellett, kollégiumban vagy 
bármilyen más rendszerben felépített vagy megalapozott intézményben lakjon a gyermek. 
(Osztolykán Ágnes: Háromévesen?!)  

A képviselő asszony azt kérdezi, hogy: háromévesen? Alá szeretném húzni, hogy 
háromévesen, hatévesen, kilencévesen, tizenkét évesen normál körülmények között, vagy a 
normálnál kicsit rosszabb, sőt még közepesen rossz körülmények között is az anyja meg a 
családja mellett van a gyerek helye. De a képviselő asszony is pontosan ugyanúgy tudja, mint 
én, hogy nemcsak Erdélyben, de Magyarországon is nagyon-nagyon sok olyan család van, 
ahol a gyerek számára háromévesen is jobb, ha nem ott van a gyerek. Még egyszer mondom: 
ez nem azt a helyzetet… (Osztolykán Ágnes: Ez nem igaz!) Mondhatunk példát, képviselő 
asszony: az édesanya prostituált, van otthon három gyereke, mi a helyzet, mi a teendő? Van 
ilyen élethelyzet ebben az országban? Van. Akkor találjuk meg erre a megoldást! És igenis 
amit a képviselő asszony, Dúró Dóra képviselő asszony felvetett, egy jogos és valós 
probléma. Itt még nem arról beszélünk, hogy az állam elveszi a szülőktől a gyereket, hanem 
van olyan, amikor a gyerek hároméves, hatéves vagy kilencéves korában a szülő maga is 
belátja, hogy a gyerek életesélyét jelentősen növeli, hogyha elkerül otthonról a gyermek. 
Tudjuk, hogy van ilyen, tudjuk, hogy van rá igény, úgyhogy szerintem ebben a kérdésben 
nem kellene a homokba dugni a fejünket. Ha jól tudom, ezt az igényt egyébként Kucsák 
László képviselőtársam is jelezte már a minisztériumban, úgyhogy fontos lenne, hogy ezt 
ebben az anyagban is kimondjuk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. (Jelzésre:) Hiller képviselő úr jelentkezett.  
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Én a beszámolóról szeretnék néhány gondolatot 

elmondani, annak a figyelembevételével, amit az elnök úr mondott, az helyes dolog, 1 órától 
mégis csak plenáris ülés van, és a parlamentben, az Országgyűlésben alkalmunk lesz 
részletesen is megvitatni ezt, de fontos dolog, hogy az oktatási bizottság a saját aspektusa 
szemszögéből is vizsgálja ezt a kérdést.  

Én ezt a beszámolót tisztességes munkának tartom, ami nem azt jelenti, hogy minden 
benne leírt mondattal, gondolattal egyetértek, de alkalmasnak tartom arra, hogy nagyon 
különböző nézőpontok, értékelések a beszámoló tartalma alapján összecsapjanak, egyáltalán 
hogy állást foglaljunk arról, hogy ez az egész integrációs program az irányát tekintve jó 
irányba megy-e, és hol tart. Leginkább erről szeretnék beszélni.  

Teljesen reménytelen egy ilyen, akár roma integrációval - hiszen erről beszélünk - 
foglalkozó nagy folyamatot négyéves ciklusokban mérve értékelni, nem illeszkedik a politikai 
élet megszokott üteméhez, mert nem úgy változik, ahogy azt a politikusok, mi a mi politikusi 
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életpályánkat mérjük, ciklusokban. Annak persze van jelentősége, és helyes, hogyha 
Osztolykán Ágnes erről beszél, hiszen az irányt kormányváltás vagy kormányváltások 
erőteljesen tudják befolyásolni, ami meg majdnem megkérdőjelezi a végső eredményességet. 
Tehát hogyha négyévenként az irányt akár jelentősen is módosítjuk, akkor ez nehéz, nagyon 
nehéz ügy lesz. Egyáltalán hogyha belegondolnak abba, hogy miről is folyik a szó, ha 
nemcsak ezeket a teleírt papírokat nézzük, hanem hogy az országunk lakosságának valamivel 
kevesebb, de mégsem mondok túl nagyot, amikor azt mondom, hogy majd’ egytizedének az 
integrálásáról van szó, hogy ez mit jelent. Ha ezt más országokban hasonló nagyságrenddel 
vizsgálják, nagyon kevés ország van, amely ilyen feladatra vállalkozik, miközben helyes, 
hogy az államtitkár úr is európai uniós programról beszél, az Unió is az egyik legnehezebb 
feladatot tűzte maga elé ezzel. 

Az a világ, amely körülvesz minket, az integrációnak, az integrációs programoknak 
nem kedvez, nem tudnak nekem olyan történelmi kort mondani, amikor gazdasági válság 
integrációnak kedvez, teljesen mindegy, hogy mikor volt. A válság nem integrál, egy válság 
dezintegrál, és hogyha az a válság nem fél évig tart, hanem szép lassan közelebb van már a fél 
évtizedhez, akkor ez egy program eredményességét nagyon erőteljesen befolyásolja.  

Én a parlamenti megszólalásunkhoz kérek most sajátos módon segítséget az 
államtitkár úrtól, nem abban, hogy az én véleményemet megalkossa, mert ahhoz talán megvan 
a kellő ismeret, ahhoz azonban igen, hogy van-e, történt-e bármiféle összehasonlítás más 
hosszú távú integrációs programok ügyében. A legsikeresebbnek mondott XX. század végi 
vagy századfordulós integrációs programot mégis csak Lula elnök valósította meg, amely 
teljes eredményre ugyan nem vezet, szerintem sosem vezethet, de elég elképesztő az az 
eredményhatásfok, amit Brazília a magáénak mondhatott durván negyed évszázad alatt. 
Annak az ütemezése szerint látja-e az államtitkár úr, hogy a program eredményessége, ha nem 
is biztosított, mert ilyet nem lehet mondani, de legalábbis jó reményekkel biztat, 
összehasonlítva egy, mondom, negyed évszázados, nagyrészt lezárt integrációs programmal, 
annak belső ütemével. Azt akarom kérdezni - nyilván hivatalból kell hogy válaszoljon -, hogy 
ön, amikor egyébként fáradt, bízik-e abban, hogy ez a program sikeres lesz. Amikor itt ül, 
akkor értem, hogy mit mond, aztán majd elmondja, hogy erre a kérdésre tud-e vagy akar-e 
válaszolni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Ha jól értem és látom az asztalnál ülők 

reakcióit, akkor válaszra megadhatjuk a szót az államtitkár úrnak. Tessék parancsolni! 
 

Dr. Locsmándi Béla (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) válaszai, 
reflexiói 

DR. LOCSMÁNDI BÉLA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm 
szépen, alelnök úr. Mindenkinek köszönöm a hozzászólást. Megpróbálok nem mindenre, mert 
azt gondolom, mindenre nem tudnék válaszolni, de a lényeget és a saját államtitkárságunk 
véleményét ezzel a jelentéssel és az önök által megtett hozzászólásokkal kapcsolatosan 
elmondanám.  

Az alelnök asszonynak azzal a véleményével kapcsolatban, hogy nem ér le a helyi 
közösségekhez az az intézkedéssorozat vagy elképzelés, amit a kormány ez ügyben tett, 
legyen az közvetlenül a stratégiában megfogalmazva, vagy például a kormány és az ORÖ 
közötti keretmegállapodáshoz - hiszen a kettő leképeződik egymással természetesen, aki 
ebben járatos, az ezt nagyon jól tudja -, én azt gondolom, hogy ha rögtön ott nem csapódik le, 
azt még nem feltétlenül kell égbekiáltó hibának tartani. Ugyanakkor viszont a másik oldalon 
abban egyetértek önnel, hogy hát hogyha ott nem jelenik meg, akkor hol.  
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Az államtitkárságnak napi kapcsolata kell hogy legyen az Országos Roma 
Önkormányzattal, hiszen nagyon szoros a mi statútumunk is, az ő vállalt feladataik is, néha 
azért csatáink is vannak, olyan értelmű csatáink, hogy én azt gondolom, hogy még akkor is, 
hogyha nekik néha nehézséget okoz, akár a létszám miatt is, magának a cigányságnak is sokat 
kell tennie annak az érdekében, hogy a felé nyújtott állami kezet és az állami lehetőségeket 
megragadja, és tegyen ezért, nem is keveset. Ha az Országos Roma Önkormányzat van 
predesztinálva és kijelölve arra, hogy ő legyen a koordinátor vagy a kiemelt szereplő abból az 
aspektusból is, hogy ő az a legitim érdekképviseleti szervezet a cigányság körében, amelyet a 
kormány erre joggal nevesített, akkor én is azt gondolom, hogy nekik közre kell működniük 
ebben, ez benne van a keretmegállapodásban.  

Bárhova megyek az országban, és elég sokfelé járok, mindenhol összehozom 
egymással a nemzetiségi vagy - most már így kell mondani: - kisebbségi önkormányzatok 
képviselőit és a helyi önkormányzatok vezetőit, azért, mert azt gondolom, hogy ha esetleg 
hozzájuk valami nem jut el, az önkormányzatoknak talán nagyobb az információjuk ez 
ügyben, és azért - beszélünk itt most köznevelésről meg óvodákról - hol jelentkezik az óvoda, 
ha nem a helyi önkormányzati kapcsolódásban? Azt elfogadom öntől, hogy ez nem megy 
olyan gyorsan, mint mi szeretnénk, de azt hiszem, azt feladni, hogyha az ember ezen dolgozik 
- nem kényszerítve fizikai eszközökkel természetesen, ilyen kifejezést sem szerencsés 
használni -, a bevont roma érdekképviseletet, maguk a helyi kisebbségi önkormányzatok, 
legyen az akár az ORÖ-höz vagy nem az ORÖ-höz kötődő, ha saját maga nem tesz róla, 
akkor nem tudunk segíteni. Ebben, azt gondolom, van feladata a minisztériumnak is, az 
államtitkárságnak is, de van feladata helyben az önkormányzatnak is. Nem vitás, hogy a 
lehetőségek talán túl merésznek tűnnek, ugyanakkor a megvalósításban lehetnek kételyek.  

Amikor ez a felzárkózási stratégia készült, összevetve természetesen a kormány és az 
Országos Roma Önkormányzat közötti keretmegállapodással, akkor sokak azt mondták, hogy 
ezek túlzott vállalások. Persze, lehet, hogy túlzott vállalások, de ha a vállalásokat megtesszük, 
és úgy gondoljuk, hogy van hozzá forrás - zárójelben: ma van forrás, és többségben uniós 
forrás, ezt is lehet látni, és bizonyos területeken a kormány, bármilyen nehéz helyzetben van 
is, azért a hazai forrást is biztosítja, legyen az például az integrált pedagógiai oktatás területén 
a pedagógusok támogatása vagy az integrált pedagógiai programok megsegítésére -, akkor, 
azt gondolom, lehetünk bizakodóak. Azt természetesen nem tudjuk, hogy a jövő évi 
költségvetés, aminek a számait ma nem lehet odaírni az intézkedési tervbe, megengedőbb 
lesz-e, bőkezűbb lesz-e, mint az idei - sokak szerint nem lesz az -, de én nem vagyok azért 
ennyire pesszimista. A másik meg az, hogy a nagyon nagy feladatunkban sok programnál - 
legyen az az óvodai program, legyenek azok a biztos kezdet gyerekházak - igenis 
számíthatunk azért arra, hogy ha jól kihasználjuk az európai uniós forrásokat, és ebben partner 
a helyi önkormányzat, a civil társadalom is, akkor azért lehetnek eredményeink is.  

Azt gondolom, Dúró képviselő asszony, hogy önnek tökéletesen igaza van, hogy a 
köznevelési törvénnyel kapcsolatos, ön által felvetett kérdések és a stratégiában felvetett 
dolgok, néha úgy tűnik, mintha ellentmondásban lennének. Egyet nem szabad elfelejteni: 
hogy ha valahol azt gondolják, hogy ha egyszer hoznak egy törvényt, és a gyakorlat folyamán 
kiderül, hogy annak egyik vagy másik része valamilyen okoknál fogva nehezen vagy nem 
végrehajtható, akkor, azt gondolom, joggal elvárható a parlamenttől - és teszi is ezt -, hogy 
megváltoztassa azt a törvényhelyet. Ha nem lesz hozzá forrás, akár költségvetési, akár hazai, 
ez is egy megoldás lehet. Persze nem hinném én azt, hogy erre kell csak gondolni, én nem 
vagyok annyira pesszimista; az biztos, hogy a köznevelési törvény kapcsán a készülő 
végrehajtási rendeleteknél nagyon oda kell figyelnie a tárcának, az államtitkárságnak és 
azoknak az államtitkárságoknak, amelyek kapcsolódnak, például a felzárkózás kőkeményen 
kapcsolódik a köznevelési törvény ilyen volumenű végrehajtási rendeleteihez. Mi dolgozunk 
is ezen, a mérce igazából a rendeleteknél a kormánynál lesz, meg ami eljut az Országgyűlés 
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elé, ott az országgyűlési képviselőknél. Én bízom benne, hogy az egy tiszta és világos képet 
hoz. Természetesen aki politikus, márpedig önök azok, és szakemberek is egyben, minden 
bizonnyal le tudja mérni ennek a különbözőségét, és minden bizonnyal le is vonják a 
konzekvenciát.  

Amire szeretnék még reagálni, az Hiller képviselő úr felvetése. A következőt 
gondolom: egy integrációtól túl gyorsan persze nem lehet értékmérőket számon kérni. Reggel 
az emberi jogi bizottság előtt az egyik képviselő úr azt mondta, hogy nem egyévente vagy 
2013-ban kellene az Országgyűlésnek beszámolni, hanem minden évben. A képviselő úr nem 
ezt mondja, és önnek valószínűleg igaza van, ugyanakkor amikor ezt a kétéves időtartamot 
meghatározták, akkor egyrészt azt is figyelembe kellett venni, hogy itt nagyon sok európai 
uniós forrás van, és általában az a gyakorlat, hogy kétévente mindenképpen be kell számolni, 
hiszen az Unió kőkeményen számon kéri, hogy mire költjük a pénzét; másrészt 2014-től új 
tervezési időszak van 2020-ig, és addig valamiféle - hogy mondjam? - számadást kell adnunk. 
Abban egyetértek önnel, hogy lehet, hogy két év alatt nem lehet lemérni olyan mértékű 
integrációt, amit szeretnénk, meg nem lehet olyan eredményeket elvárni, amikor hazamegyek, 
és fáradt vagyok, akkor én is szoktam néha ilyenen is gondolkodni. Egy biztos: meg kell 
alkudjak azzal személy szerint, hogy még mindig jobb, ha azt tudom magamról, és az állam 
esetleg azt tudja, hogy mire jutott az integrációval, hogy a befektetett munka hatásos lett-e 
vagy nem, de nem biztos, hogy az az integrációs eredmény, amire ön gondol, két év alatt jön, 
ezzel egyetértek. De ha meg sem próbálom, hogy legalább a források irányítása kapcsán 
képben vagyok, meg azért le tudom mérni az iskolákon, gondolom én, hogy most tényleg 
több gyerek van-e jobb helyzetben - legyen az roma, legyen az hátrányos helyzetű! -, hátrébb 
nem vagyok vele. Az a tiszta integráció, amire ön gondolt, elfogadom, nem jön két alatt, meg 
esetleg öt év alatt sem, de ha nem is próbálunk az ilyen részterületeken előbbre menni, vagy 
legalábbis saját magunk felé egy kicsit következetesek lenni, nem a másik kárára, 
hangsúlyozom, hanem az elszámoltatás kárára, legyen az egy kormánytisztviselő, aki a 
kormány tagja, a kormány meg az Országgyűlésnek felelős, akkor, azt gondolom, elfogadható 
ez a két év. Nem magyarázat, amit én mondtam, de ez az okfejtés.  

Tényleg szívből megköszönöm egyébként az önök észrevételeit. Tudom, hogy ez nem 
egy könnyű kérdés, nem könnyű kérdés ez azoknak sem, akik a közigazgatásban tesznek 
ezért, azoknak sem, akik az érdekeket képviselik mint érintettek, például a romák, és nem 
könnyű természetesen az Országgyűlésnek sem, hiszen a képviseleti rendszer már csak olyan, 
hogy nagyon sok területet nagyon sok szempontból kell hogy vizsgáljanak, és az, hogy ez a 
kérdés ma Magyarországon ilyen mértékű, azt azért ismerjük, hogy ilyen jelentősége a 
felzárkózás kérdésének talán még nem volt, mint ma. Köszönöm szépen.  

 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Az általános vitára való alkalmasságról 
kell döntenünk. Tisztelettel kérem, hogy aki az általános vitára való alkalmassággal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Egy ellenpróbált kérnék, ki szavaz ellene? (Szavazás.) 
1 ellenszavazat van. Volt-e tartózkodás? (Szavazás.) 1 ellenszavazat mellett általános vitára 
alkalmasnak találtuk.  

Köszönjük szépen az államtitkár úrnak a jelenlétet.  
Tisztelt Bizottság! Kérdezem, hogy kíván-e a bizottság előadót állítani. Mivel volt 

többségi és egy kisebbségi vélemény is, gondolom, hogy Gábor el kívánja majd mondani a 
nem álláspontot, vagy tévedek? Nem kötelező… (Ferenczi Gábor: Dórával egyeztetnék. - 
Pokorni Zoltán: Elmondhatod frakcióvéleményként!) Jó, mert amennyiben kívánja a többség, 
nyilván tud előadót állítani, de hogyha van kisebbségi vélemény, akkor mindenképpen el kell 
mondani a többségit is. (Osztolykán Ágnes: A kisebbség véleménye nem feltétlenül a Jobbik 
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véleménye, már bocsánat!) A Jobbik fogalmazott meg egy ilyet, ő szavazott nemmel. 
(Osztolykán Ágnes: Az általános vitára való alkalmasságról van szó.)  

Akkor maradjunk annyiban, hogy kapunk egy visszajelzést, és akkor annak 
megfelelően megtörténik a másik előadó kijelölése is. Köszönöm szépen.  

A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 
1995. évi LXVI. törvény és az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének 
feltárásáról szóló 2003. évi III. törvény módosításáról szóló T/6774. számú 
törvényjavaslat 

A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása 

Tisztelt Bizottság! Gyorsan áttérünk a második napirendi pontra. Öt olyan módosító 
javaslat van, amely megítélésünk szerint a bizottság feladatkörébe tartozik, amely a 
tudományos kutatás kérdéskörét érinti lévén szó a közokiratokról és a közlevéltárakról szóló 
törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatokról. A kormány nevében, ha jól tudom, 
Gorjánác Rádojka osztályvezetőt van szerencsénk üdvözölni, kezét csókolom!  

Tisztelt Bizottság! Az ajánlási sorrendben haladnánk, azt hiszem, közben kiosztatott az 
anyag. (Bólogatások.) Jó.  

A 12. ajánlási sorszámú pont az első, amely egy kutatásra vonatkozó módosítást 
tartalmaz. Lamperth Mónika és Tóbiás József képviselők javaslata. Kérdezem a kormány 
képviselőjét, hogy mi az álláspont ezzel a módosító javaslattal kapcsolatban.  

 
GORJÁNÁC RÁDOJKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatják. Köszönöm szépen. Van-e bárkinek kérdése, észrevétele, 

megjegyzése? (Senki nem jelentkezik.) Nincsen, akkor szavazunk róla. Ki az, aki támogatja 
Lamperth Mónika és Tóbiás József javaslatát? (Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Egyharmad sem támogatta. Köszönöm szépen.  

A következő a 13. pont, szintén Lamperth Mónika és Tóbiás József képviselők 
javaslatáról van szó. A kormány képviselőjét kérdezem, hogy támogatják-e vagy sem.  

 
GORJÁNÁC RÁDOJKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e bárkinek kérdése, észrevétele, megjegyzése? 

(Senki nem jelentkezik.) Akkor szavazunk. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki 
nem támogatja? (Szavazás.) És ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás és 2 igen 
mellett egyharmad sem támogatta. Köszönöm szépen.  

A 14. sorszám alatt szereplő javaslat L. Simon László és Gyimesi Endre képviselők 
módosító javaslata. A kormány álláspontját kérdezem.  

 
GORJÁNÁC RÁDOJKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Van-e észrevétel, kérdés? (Senki nem jelentkezik.) 

Nincs. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. Köszönöm szépen.  

A 15. sorszámú pont alatt Szávay István képviselő úr módosító javaslata szerepel. 
Kérdezem, a kormány támogatja-e.  

 
GORJÁNÁC RÁDOJKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Ferenczi Gábor jelzésére:) Parancsoljon, 
képviselő úr! 

 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): (Hangosítás nélkül:) Kérdezem, hogy miért nem 

támogatja a kormány, hogy a Munkásőrség irata is állami tulajdonba kerüljenek.  
 
GORJÁNÁC RÁDOJKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): (Hangosítás nélkül:) A 

Munkásőrség irata már levéltárban vannak levéltárban nyertek elhelyezést… (Közbeszólások: 
Nem hallani!) 

 
ELNÖK: A mikrofont legyen kedves bekapcsolni! 
 
GORJÁNÁC RÁDOJKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tehát a Munkásőrség 

iratai már levéltárban nyertek elhelyezést, és miután jogutód nélkül szűnt meg, így a 
levéltárban is maradnak.  

 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Jó. 
 
ELNÖK: Magyarán okafogyott a javaslat.  
 
GORJÁNÁC RÁDOJKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Szávay úr nincs jelen, hogy nyilatkozni tudjon, hogy fenn kívánja-e tartani 

ezt a javaslatát vagy sem, bár okafogyott, ennek ellenére meg kell kérdeznem, hogy van-e, aki 
támogatja. (Szavazás.) Nincs ilyen, a bizottság egyharmada sem támogatta. Köszönöm 
szépen.  

Az utolsó a 18. sorszámú pont, amely szintén Lamperth Mónika és Tóbiás József 
képviselők módosító javaslata. Kérdezem az osztályvezető asszonyt, hogy támogatják-e.  

 
GORJÁNÁC RÁDOJKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatják. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Ki az, 

aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
Egyharmad sem támogatta. Köszönöm szépen.  

Van-e olyan módosító javaslat, amellyel kapcsolatban bárki úgy érzi, hogy a bizottság 
hatáskörébe tartozik, és döntenünk kellene róla? (Senki nem jelentkezik.) Ilyen jelzést nem 
látok.  

Nagyon szépen köszönöm a megjelenést, és további kellemes napot kívánok! Holnap 
11 órakor ugyanitt találkozunk.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 56 perc)  

  

Dr. Pósán László  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


