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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 07 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 

MESTERHÁZY ATTILA (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszönöm szépen a türelmet. A késésnek az az oka, hogy a Külügyi bizottság fél 
órával később kezdte az ülését, így amennyire csak tudtam, siettem, hogy ideérjek. 
Köszönöm a megértésüket. 

Hadd jelentsem be először a helyettesítéseket! Boldog István képviselő urat 
Szűcs Lajos alelnök úr helyettesíti, Szabolcs Attilát pedig Bodó Sándor képviselő úr 
fogja helyettesíteni a mai bizottsági ülésen.  

A mai napirendi pontokkal kapcsolatban a Fidesz frakciója egy módosítási 
javaslattal élt. A mai napirendi javaslat három pontból áll az egyebeken kívül. Az 
1. napirendi pont: tájékoztató a letelepedési magyar államkötvényekről, a 
nemzetgazdasági érdekből letelepedési engedélyt szerzett befektetők, illetve 
családtagjaik számáról, a program adósságfinanszírozásban betöltött szerepéről és a 
letelepedési államkötvények vásárlói által végrehajtott magyarországi 
beruházásokról. Ide meghívtam előterjesztőnek Varga Mihály nemzetgazdasági 
miniszter urat, Pintér Sándor belügyminiszter urat, Balogh Lászlót, az 
Államadósság Kezelő Központ Zrt. Igazgatóságának elnökét, valamint Barcza 
György János urat, az Államadósság Kezelő Központ Zrt. vezérigazgatóját.  

Szokásukhoz híven egyikük sem válaszolt a megkeresésre, tehát még azt sem 
mondták, hogy nem kívánnak részt venni a mai bizottsági ülésen, vagy bármilyen 
más okból nem mentették ki magukat a megjelenés alól. Ez egészen új fejlemény, 
egy levélre általában azért szoktak válaszolni, ha valaki küld egy levelet. Azt hiszem, 
ez most már negyedszer vagy ötödször fordul elő. 

Ehhez a napirendi ponthoz érkezett Szűcs alelnök úr részéről, az ő aláírásával 
egy javaslat. Nem tudom, kívánja-e az alelnök úr ezt ismertetni. 

 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nem. 
 
ELNÖK: Nem kívánja ismertetni, így erről a módosításról kell hogy először 

szavazzunk, hiszen a másik két napirendi ponthoz - a 2. napirendi pont a 
leghatékonyabb rák elleni gyógyszerek mindenki számára való elérhetővé tétele, 
valamint a háziorvosi rendszer működőképességének helyreállítása érdekében 
előterjesztett törvénymódosítás, amelyet Szakács László képviselőtársam és 
jómagam jegyzünk, illetőleg a 3. pont szintén Magyarország központi 
költségvetésének módosításáról szóló javaslat, ezt Hegedűs Lorántné jobbikos 
képviselő asszony terjesztette elő, ha jól emlékszem, akkor ez a közalkalmazotti 
bértáblához kötődik - nem érkezett módosító javaslat. 

Tehát most a módosításról kellene hogy szavazzunk. (Jelzésre:) Bocsánat! 
László Tamás helyettesíti Witzmann Mihály képviselő urat, köszönöm szépen a 
tájékoztatást és figyelmeztetést.  

Tehát magyarul: mielőtt megadnám a szót, csak azt szeretném pontosan 
elmondani, hogy a módosításról fogunk először értelemszerűen szavazni, de mielőtt 
ezt megtenném, megadnám a szót az alelnök asszonynak. Parancsoljon!  

 
DEMETER MÁRTA (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Ha jól értem, akkor Szűcs alelnök úr azt javasolja, hogy ne kerüljön napirendre az 
1. pont. Erre indokolást szeretnék kérni továbbra is, ahogy mindig. Köszönöm. 
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ELNÖK: Igen, erre próbáltam utalni, hogy kívánja-e indokolni. Az alelnök úr 

jelezte (Dr. Szűcs Lajos: A házszabály szerint nem kell.), hogy nem kívánja 
indokolni. Valóban házszabályi kötelezettség nincs, de a józan ész azért csak azt 
diktálná, hogy érdemes lenne egy indoklást is kapni, de ehhez joguk van, hogy 
eltekintenek ettől.  

Ezért szavaznánk a módosítási javaslatról. (Jelzésre:) Igenis, parancsoljon, 
képviselő asszony! 

 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen. Azt szeretném kérni, 

nyilván itt most nem jut rá mód, hogy szóban indokolják, tegyék már meg, hogy 
írásban indokolják minden bizottsági tag számára, már csak azért is, mert az elmúlt 
időszakban, ahhoz képest, hogy a legutóbb, amikor tárgyaltuk volna ezt a napirendi 
pontot… (Dr. Szűcs Lajos közbeszólása.) Nem vitázom róla, csak egy kérést 
szerettem volna megfogalmazni.  

Amikor a legutóbb tárgyaltuk volna ezt a napirendi pontot, ahhoz képest 
most új fejlemény, hogy nyomozás van a Szcientológia Egyház ellen, amelynek az 
egyik vezetője, egyik prominens személyisége egyébként az egyik kötvényforgalmazó 
cégnek is a vezető beosztású tisztségviselője, tehát nem mondhatjuk, hogy ez a 
probléma most már nem kezd úgy dagadni, hogy más egyéb jellegű problémákat is 
ne vetne fel. Tehát volna igenis miről beszélnünk itt a Költségvetési bizottságban, 
hiszen nyilvánvalóan az, hogy ott nyomozás zajlik ennél az úgynevezett egyháznál, 
egyébként azt is mutatja, hogy itt különösen nagy problémák vetődtek fel, és erről 
nekünk érdemi tájékoztatást kéne kapnunk itt a bizottsági ülésen is. Úgyhogy 
szeretném kérni, hogy írásban indokolja majd Szűcs alelnök úr, ha kérhetem. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a véleményét a képviselő asszonynak, ehhez 

mindenkinek joga van. (Szabolcs Attila megérkezik az ülésre.) Most akkor pedig 
szavaznánk a módosításról, amely az 1. napirendi pont törlését kéri a mai napirendi 
javaslatból. Aki ezt támogatja, kérem, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
10 igen. Aki nem támogatja, az jelezze! (Szavazás.) 4 nem. Tartózkodás nem volt. 
Tehát így az 1. napirendi pont kikerül a javasolt napirendi pontok közül. 

Most pedig a megmaradt napirendi pontokról kellene szavaznunk, a 2., 3. és 
a 4. pontról mint egyebekről az eredetileg kiküldött meghívó alapján. Aki ezzel a 
napirendi ponttal így, ebben a formában egyetért, kérem, az kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 10 igen. Aki nem ért vele egyet, az kézfelemeléssel jelezze! (Senki sem 
jelentkezik.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 4 tartózkodással ezt a sort fogadtuk el vagy 
fogadták el a fideszes többség segítségével.  

A leghatékonyabb rákelleni gyógyszerek mindenki számára való 
elérhetővé tétele, valamint a háziorvosi rendszer 
működőképességének helyreállítása érdekében Magyarország 
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 
módosításáról szóló T/17956. számú törvényjavaslat  
(Mesterházy Attila és dr. Szakács László (MSZP) képviselők önálló 
indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Így rögtön meg is kérném Szakács László képviselőtársamat mint az egyik 
előterjesztőt, hogy indokolja az előterjesztés szükségességét. Üdvözöljük a képviselő 
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urat a teremben, és köszönöm, hogy minden egyes előterjesztésnél akkor is itt van, 
ha egyébként a fideszesek nincsenek, ezért határozatképtelen a bizottsági ülés, 
miközben fontos témákat kellene hogy tárgyaljunk. Parancsoljon, képviselő úr!  

Dr. Szakács László (MSZP) előterjesztése 

DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Egy olyan előterjesztést hoztunk ide, amelyről úgy gondolom, 
hogy égető problémát érint.  

Az egyik régebb óta ismert, hiszen Magyarországon több statisztika is 
kimutatta, és maga a kormány is egyébként saját megrendelt tanulmányában 
bebizonyította, hogy 326 volt abban a pillanatban, most már 360 körül van, azoknak 
a háziorvosi praxisoknak a száma, amelyek mintegy hat hónapnál tovább, tehát fél 
évnél régebb óta betöltetlenek. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon háziorvosi 
ellátás nélkül maradhat 1,2 millió ember. Az, hogy nem marad ennyi ember ellátás 
nélkül, valójában egyébként nagyon elhivatott olyan embereknek köszönhető, akik 
néha helyettesítéssel, néha pedig máshol való rendeléssel is ellátják azokat az 
embereket, akik szeretnének orvoshoz eljutni.  

Törekedett a kormány valamilyen szinten arra, hogy ott is egy olyan 
bérkompenzációt léptessen életbe, amely nem vette figyelembe egyébként a 
háziorvosi praxisok elszámolásának, a háziorvosi praxisok asszisztenciaigényének, 
illetve nem utolsó sorban a bér- és járulékkövetelményeinek a betartását. Ennek 
megfelelően sokkal alacsonyabb volt a háziorvosi praxisokban a kormány által 
odajuttatott pénzösszegek nettóban ott maradó része, amelyből a bérben tudtak 
volna gazdálkodni, illetve bért tudtak volna emelni vagy éppen még egy asszisztenst 
fel tudtak volna venni ahhoz a munkához, hogy el tudják látni a körzeteket, ezért egy 
ilyen kvázi kétsebességes forráselosztás volt, hiszen ez a járóbeteg-ellátásban, illetve 
az aktív fekvőbeteg-ellátásban másképpen jelentkezett a másfajta sajátosságok 
miatt.  

Minden törekvés ellenére a kormánynak nem sikerült vonzóvá tenni a 
háziorvosi szakmát, sokkal többen mennek el, sokkal többen öregszenek ki, mennek 
el nyugdíjba, mint amennyit képezni tudunk, éppen ezért úgy gondoljuk, hogy még 
vonzóbbá kell tenni, és ezt a legegyszerűbben egyébként költségvetési források 
odacsoportosításával lehet első körben megtenni, másodsorban természetesen egy 
intézkedési tervet is erre ki kell dolgozni.  

A másik módosítási javaslat - a kettőt egy javaslatba foglaltuk bele - pedig egy 
teljesen felháborító és olyan elképesztő dolog, amivel az egész szakma szembemegy. 
Itt onkológiai, magyarán mondva rákos megbetegedéssel újonnan diagnosztizált 
betegek számára nem teszi továbbá lehetővé és finanszírozhatóvá a 
társadalombiztosítás rendszere azt, hogy személyre szabott olyan terápiát kapjanak, 
ami azt a megfelelő ráktípust a megfelelő gyorsasággal és olyan hatékonysággal 
tudja kezelni, ami a beteg hasznára válik, hanem egész egyszerűen a 
költséghatékony megoldást választaná a kormány, tehát azt mondaná, hogy a 
legolcsóbb szerrel, a legolcsóbb gyógyszerrel kell ezeket a terápiákat végrehajtani. 
Ezt nagyon nehéz egyébként másképpen leírni, mint hogy emberkísérletek, nem 
beszélve arról, hogy nagyjában-egészében mintegy 300 ezer megbetegedésről 
tudunk az országban, ami évente 80 ezerrel nő.  

Tehát azt lehet mondani, hogy a már meglévőknél gondba kerül akkor a 
kormányzat, illetve az egészségügyi vezetés, ha folytatni kell a terápiákat, hiszen 
nem lehet tudni, hogy azt a számukra előírt készítményekkel lehet-e, vagy ott is csak 
a költséghatékony, a legolcsóbb megoldást akarják-e választani; akik viszont 
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újonnan megbetegednek, őnekik csak akkor van szerencséjük, ha az olcsóbb 
gyógyszer őnekik hatásos, ha nincsen szerencséjük, akkor viszont a másik lehetőség 
az, hogy meghalnak. 

Úgy gondolom, ha ez tényleg csak pénzkérdés, hiszen itt a 
költséghatékonyságról esett szó ennek az indokolásában, akkor pénzeket oda kell 
csoportosítani, ezért mi elvonnánk forrásokat a propagandagépezettel is irányított 
közmédiából, onnan 50 milliárd forintot, a Várba költözés is talán még várhat, és a 
rák elleni küzdelem talán megéri azt a 13 milliárdot, amennyivel hátrébb lehet 
sorolni még azokat a kötelezettségeket, amelyekkel később költözne majd a 
kormányzat a Várba. A stadionfejlesztésekből 65 milliárd forintot vonnánk el, az 
Eximbanktól, amely jobbára inkább Mészáros Lőrincet meg Andy Vajnát és nem az 
export-import tevékenységet finanszírozza, 5 milliárd forintot, és mi úgy gondoljuk, 
hogy 20,5 milliárd forintot el lehet vonni a propagandaminisztériumtól is, sokkal 
kevesebb plakáttal még ellennének a magyarok, a rák ellenes gyógyszerekkel, illetve 
a háziorvosok finanszírozásával, mi úgy gondoljuk, többre mennek.  

Ezzel indokolnánk az előterjesztésünket, és bízom benne, hogy a bizottság 
kedvezően fog dönteni. Kérem, hogy támogassák. Köszönöm. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megnyitnám erről az 
előterjesztésről a vitát. Kérdések, észrevételek? (Jelzésre:) Parancsoljon!  

 
DEMETER MÁRTA (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Mindenképpen támogatandó az, hogy a Ház elé kerüljön ez a javaslat, hiszen az 
egészségügy az egyik legfontosabb téma most Magyarországon, és az egészségügy 
helyzete az egyik legaggasztóbb dolog a magyar emberek számára. Azt tudjuk, hogy 
a háziorvosokból elképesztő mértékű hiány van, ők egyre kevesebben vannak, 
ráadásul ők tudnák biztosítani azt a fajta alapellátást, ami a legközelebb van az 
emberekhez, amit a legkönnyebben el tudnak érni. Amennyiben a háziorvosi 
rendszer megfelelően fejlesztésre kerül majd a jövőben, akkor természetesen ez a 
kórházakat is egyébként nagyban tudja tehermentesíteni, és ténylegesen egy 
alapvető lépés kell legyen a háziorvosi rendszer fejlesztése ahhoz, hogy a magyar 
egészségügyet végre rendbe lehessen tenni. 

Afelől, azt gondolom, nincsen illúziónk, hogy csak és kizárólag egy 
kormányváltást követően indulhat meg az egészségügy rendbetétele, de addig is 
természetesen elvárható a kormánypárti képviselőktől, hogy támogassanak minden 
olyan javaslatot, amely érdemben könnyítené meg a magyar embereknek a 
gyógyulást.  

Természetesen ugyanez vonatkozik a rákos megbetegedések kezelésére, egy 
olyan problémáról beszélünk, ami egyre több és több áldozatot szed. Azt gondolom, 
megengedhetetlen, hogy ők ne a legmegfelelőbb, a leginkább személyre szabott 
kezelést kapják úgy, hogy ráadásul tudjuk, hogy Magyarországon nagyon magas 
mértékben vonják le a jövedelmekből a társadalombiztosítási összeget, tehát igenis 
megengedhető, meg kell engedni és biztosítani kell ezeknek a betegeknek, hogy a 
legjobb ellátást kaphassák a gyógyuláshoz. Mindenképpen változtatni kell majd 
azon is, hogy a magyar emberek egyébként a közép-európai régióban is 
kiemelkedően magas összegeket fizetnek az egészségügyi és tb-hozzájáruláson túl a 
gyógyulásukra mind gyógyszerek formájában, mind hálapénz és egyéb más 
formájában.  
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Természetesen ezen változtatni kell majd a jövőben, és az LMP azon fog 
dolgozni, hogy ingyenes egészségügy legyen újra Magyarországon, és olyan 
egészségügy, ahol két dolgot biztosan lehet csinálni: gyógyulni és gyógyítani. 
Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök asszony. Ha egyéb más észrevétel nincs, 
akkor kérdezném, hogy ki az, aki támogatja ezt az előterjesztést. Aki igen, kérem, az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja, hogy a rákos 
betegek megfelelő ellátást kapjanak? (Szavazás.) A fideszesek nem támogatják, 9 
nem. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodással sajnos nem támogatta a 
bizottság azt, hogy a magyar rákos betegeknek több költségvetése legyen, mint a 
presztízsberuházásoknak és felesleges intézkedéseknek, ezt sajnálattal vesszük.  

Javaslom a képviselő úrnak, hogy azért próbálkozzunk még később 
ugyanezzel az előterjesztéssel többször, mert ez példátlan. Köszönöm szépen.  

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi 
C. törvény módosításáról szóló T/17817. számú törvényjavaslat  
(Hegedűs Lorántné (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Megkérném a következő napirendi pont előadóját, Hegedűs Lorántné 
képviselő asszonyt, hogy tájékoztasson bennünket előterjesztésének lényegéről. 
Parancsoljon!  

Hegedűs Lorántné (Jobbik) előterjesztése 

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt 
Bizottság! Az előterjesztésünket a magyar köztisztviselői, közalkalmazotti és 
közszolgálati dolgozók érdekképviselete, az MKKSZ felvetése alapján nyújtottuk be, 
a diplomás minimálbérről, a diplomás bérminimumról volna pontosabban szó.  

Tudjuk, hogy a minimálbér a nyolc osztályt elvégzetteknek a legkisebb adható 
jövedelmi kategóriája, a garantált bérminimum már egy középfokú végzettséghez, 
illetve szakképesítéshez van kötve, de nincsen különbségtétel semmilyen 
értelemben a diplomásokra vonatkoztatva. Ezért alakulhatott ki az a 430. 
kormányrendelet után, hogyha most, jelenleg egy akadémiai doktori fokozattal 
rendelkező közszolgálatba áll, betűre ugyanannyit kap, mint egy éppen frissen 
érettségizett, aki szintén közszolgálatba lép, de természetesen nemcsak a fizetési 
osztályokon, hanem a fizetési fokozatokon belül is a közalkalmazotti bértáblában azt 
látjuk, hogy bárki, mondjuk, aki C, D, E, adott esetben F kategóriában van, 
ledolgozhatja az egész életét úgy, hogy mindig, folyamatosan minimális bérezést fog 
kapni.  

Egy országgyűlési képviselő számára az a lehetőség áll - kormányrendeletet 
mi országgyűlési képviselőként nem tudunk módosítani vagy módosíttatni -, 
hatékonyan mi ezt a kérdést úgy tudjuk ide a parlamentbe behozni, ha 
törvénymódosítást kezdeményezünk. Ebben az esetben én úgy döntöttem, hogy a 
közalkalmazotti bértábla kapcsán fogom felvetni ezt a kérdést. Természetesen 
felmerülhet ez azokkal a munkavállalókkal kapcsolatban is, akik a Kttv. alapján 
kapják a fizetésüket, tehát gondolok itt a köztisztviselőkre is, de alapvetően én azt 
gondoltam, hogy a közalkalmazotti bértábla az, amiben a legüvöltőbb ez az 
igazságtalanság és ez a teljesen, egyébként a működőképességet már komolyan 
veszélyeztető helyzet.  
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Ezért azt javasoljuk, hogy az F fizetési osztályhoz kössük a diplomás 
minimálbért vagy bérminimumot, és ahhoz képest a G, H, I és J kategóriák 5-
5 százalékos emelkedéssel legyenek rögzítve. Ezt tartalmazza a javaslatunk, a 
javaslat kivitelezhető. Mindig azt halljuk a kormányzattól, hogy a magyar gazdaság 
jól teljesít, egyre jobban teljesít, tehát nyilván a fedezet is megvan rá a 
költségvetésben. Bármilyen kérdés esetén nagyon szívesen állok rendelkezésre. 
Köszönöm. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Engedjék meg, hogy annyi 
véleményt én is hozzáfűzzek, hogy az előterjesztés abszolút aktuális és szükségszerű, 
úgyhogy az MSZP részéről mi támogatni fogjuk ezt az előterjesztést. Köszönöm 
szépen.  

Van-e más észrevétel? (Jelzésre:) Alelnök asszony! 
 
DEMETER MÁRTA (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Mindenképpen támogatja az LMP azt, hogy legyen ilyen pozitív irányú változtatás, 
és az is teljesen egyértelmű, hogy majd a teljes közalkalmazotti bértáblát és az 
egészet, mind a foglalkoztatási rendszert természetesen, mind a bérek helyzetét 
rendezni kell a későbbiekben, de ez nagyon sokat segítene abban, hogy megjavuljon 
a helyzet. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más észrevétel esetleg? A kormánypárt részéről? 

(Senki sem jelentkezik.) Nincs, köszönöm.  

Határozathozatal 

Akkor szavaznánk erről a fontos kérdésről. Ki az, aki támogatja az 
előterjesztést? (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. 
Tartózkodás nem volt. Így sajnos, képviselő asszony, azt, hogy jobb legyen a 
közalkalmazottaknak, nem támogatja a fideszes többség. Szintén példátlan és 
szörnyű, hogy ennyire érzéketlen mind a rákos betegek, mind a közalkalmazottakkal 
kapcsolatban a fideszes többség. 

Ezzel ezt a napirendi pontot lezárnám. Biztatnám a képviselő asszonyt, hogy 
ismételje meg a javaslatot, hátha egyszer megváltozik a világ, és támogatni fogják a 
többségben lévők is a következő választásokig. Ezzel a 2. napirendi pontot lezártuk.  

Egyebek  

A 3. napirendi pont az egyebek. Ezen belül két gyors tájékoztatás hadd adjak, 
és egy szavazást fogok kérni. 

Az egyik az, hogy az NMHH megküldte azokat az anyagokat, amelyeket a 
korábbi ülésen a bizottsági tagok kértek, az összes papírt, amit kaptunk, előzetesen 
elküldtük e-mailben a képviselőknek. Ha van ezzel kapcsolatban további észrevétel, 
akár előterjesztés napirendi pontra, akkor azt kérem, hozzám juttassák el. A 
napirendi pontnál, ami az általános vitát jelenti az NMHH költségvetésével 
kapcsolatban, abban állapodtunk meg, hogy a plenáris ülésen Szűcs alelnök úr fogja 
a bizottságot mint előterjesztőt képviselni a vitában. 

A másik ilyen gyors tájékoztatás, hogy a következő ülés várható időpontja: 
november 7-én 10 óra 30 perc. Itt szintén a letelepedési magyar államkötvényekről 
szóló tájékoztató lesz az 1. napirendi pont, a 2. pont Seszták miniszter úr 
meghallgatása és a zárszámadás részletes vitája lesz napirenden. Varga miniszter 
úrral az időpont-egyeztetések úgy állnak, hogy várhatóan november 22-én 9 órakor 
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lesz alkalmas a miniszternek, hogy részt vegyen az éves meghallgatás keretében a 
bizottság ülésén. Amennyiben a zárszámadás tárgyalása során törvényalkotási 
bizottsági eljárás is szükségessé válik, akkor értelemszerűen az ülésre várhatóan 
november 15-én, szerdán délelőtt kerül sor; az eljárásrend diktálja azt, ezt még most 
pontosan nem tudjuk. 

Van egy harmadik az egyebekben. Tekintettel arra, hogy Schmuck Erzsébet 
képviselő asszony alelnöki helyére Demeter Márta képviselő asszony került, 
szükségessé válik a házszabály 109. §-a alapján az alelnöki helyettesítési sorrendre 
javaslatot tenni és erről dönteni.  

Én szeretnék erre javaslatot tenni, amiről kérnék egy szavazást. A 
helyettesítési sorrend tekintetében a következőt javasolnám: a sorrendben az első 
alelnök, aki helyettesítheti az elnököt, Demeter Márta, a második Szűcs Lajos, a 
harmadik Hargitai János, a negyedik pedig Tilki Attila, ez lenne az én 
előterjesztésem.  

Kérném erről a szavazást vagy a véleményt bárkivel kapcsolatban. (Senki sem 
jelentkezik.)  

Akkor kérnék erről egy szavazást. Aki egyetért ezzel a helyettesítési 
sorrenddel, kérem, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Ki nem ért vele 
egyet? (Szavazás.) 10 nem. Tartózkodás nem történt.  

Akkor viszont kérném az alelnök urat, hogy más javaslatot tegyen, hiszen 
házszabályi kötelezettségünk, hogy ezt meghatározzuk. Köszönöm szépen.  

 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. A 

bizottság megalakulása óta azt a töretlen gyakorlatot visszük, hogy az ellenzéki 
elnöklésű bizottságban az első helyettesítő egy kormánypárti. Mi azt a javaslatot 
tesszük, hogy maradjon minden az eddigiek szerint. Eddig úgy volt, hogy: Szűcs 
Lajos, Hargitai János, Tilki Attila és a most megszavazott Demeter Márta. Ez lenne 
a sorrend, ezt kérjük megszavazni, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az előterjesztést, kérnék erről is egy szavazást. Ki 

az, aki ezzel egyetért? Kérem, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 igen. Ki 
nem ért vele egyet? (Szavazás.) 4 nem. Tartózkodás nélkül ez a sorrend lett 
elfogadva a bizottságban. 

Az ülés berekesztése 

Ha nincs más az egyebek keretein belül, akkor mindenkinek nagyon szépen 
köszönöm a mai bizottsági ülésen a részvételt és a munkát. Szép napot kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 31 perc) 

 

 

Mesterházy Attila 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra 
 
 


