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Napirendi javaslat 

 

1. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról szóló törvényjavaslat (T/3783. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján)  
 

2. Az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2025.) címmel benyújtott 
határozati javaslat (H/3586. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján)  
 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Volner János (Jobbik), a bizottság elnöke  
 
Dr. Varga László (MSZP), a bizottság alelnöke  
Gelencsér Attila (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz)  
Gúr Nándor (MSZP)  
Kiss László (MSZP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 

 
Bányai Gábor (Fidesz) dr. Tiba Istvánnak (Fidesz)  
Becsó Zsolt (Fidesz) Törő Gábornak (Fidesz)  
Szatmáry Kristóf (Fidesz) Gelencsér Attilának (Fidesz)  
 

 
A bizottság titkársága részéről  

Farkasné dr. Molnár Valéria 
 

Meghívottak 
 

Kántor Árpád (Európai Parlament)  
 



5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása 

VOLNER JÁNOS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a bizottság tagjait és 
a megjelenteket. Megnyitom a Vállalkozásfejlesztési bizottság ülését.  

Először a határozatképességet kell megállapítanunk. Bányai Gábor képviselő 
urat Tiba István képviselő úr, Szatmáry Kristóf képviselő urat pedig Gelencsér Attila 
képviselő úr helyettesíti, így a bizottság 7 fővel határozatképes.  

A napirend elfogadása 

Javaslatot teszek a napirendünk elfogadására. Tisztelt Bizottság! A 
futárpostával kiküldött meghívóhoz képest nincs változás. Napirendi javaslatom 
ennek alapján a következő: az 1. napirendi pontban dönteni fogunk a rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 
T/3783. számú törvényjavaslat részletes vitájának lefolytatásáról a házszabály 32. § 
(2) bekezdése alapján, a 2. pontban az Országos Fogyatékosságügyi Programról 
(2015-2025.) címmel benyújtott H/3586. számú határozati javaslat részletes 
vitájának a lefolytatásáról kell döntenünk, a 3. napirendi pontunk pedig az egyebek 
lesz, amit – mivel bizonyos albizottságaink még nem alakultak meg – megint meg 
fogunk tölteni tartalommal.  

Kérdezem, hogy ki támogatja a napirendi javaslatot. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a napirendi javaslatot.  

A bizottsági ülést körülbelül félórásra terveztük, de elképzelhető, hogy a 
napirendi pontok jellege miatt rövidebb ideig fog majd tartani. Javaslom, hogy 
azonos időtartam illesse meg a kormánypárti és ellenzéki frakciókat, és először az 
ellenzéki frakcióknak legyen felszólalási lehetőségük, majd pedig a 
kormánypártiaknak.  

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
szolgálati jogviszonyáról szóló T/3783. számú törvényjavaslat    
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

1. napirendi pontunkban a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvényjavaslat részletes vitájának a 
lefolytatásáról kell beszélnünk a házszabály 32. § (2) bekezdése alapján. Javaslom, 
hogy a törvényjavaslat egészét jelöljük ki, az 1. §-tól a 368. §-ig. Megállapodásunknak 
megfelelően írásban ki fogjuk osztani ezt a javaslatot; sőt már itt van az asztalon 
mindenki előtt.  

Megadom a szót a képviselőtársaknak. Van-e valakinek hozzáfűznivalója, 
elmondanivalója erről? Parancsoljanak! (Nincs jelentkező.) Köszönöm szépen, úgy 
látom, mindenki egyetért vele.  

A határozathozatal következik. Ki ért egyet azzal, hogy a házszabály 32. § (2) 
bekezdése alapján bizottságunk a törvényjavaslat egészét jelölje ki? (Szavazás.) 
Megállapítom hogy a bizottság egyhangúlag egyetért a törvényjavaslat egészének 
kijelölésével.  
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Az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2025.) címmel 
benyújtott H/3586. számú határozati javaslat    
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

Soron következik a 2. napirendi pont, melynek keretében az Országos 
Fogyatékosságügyi Programról (2015-2025.) címmel benyújtott H/3586. számú 
határozati javaslat részletes vitájának lefolytatásáról kell döntenünk. A feladatunk itt 
is hasonló. Kérdezem a képviselőtársakat, hogy kinek van valamilyen 
hozzáfűznivalója, kiegészítenivalója. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nincs.  

A határozathozatalra kerül sor. Kérdezem, hogy ki támogatja bizottságunk 
egészének az igénylését a határozati ponttal kapcsolatban? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy a bizottság egyhangúlag egyetért a törvényjavaslat egészének kijelölésével.  

Egyebek 

3. napirendi pontunk, az egyebek következik. Gúr Nándor képviselő úrnak 
adom meg a szót.  

 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Ígéretemnek 

megfelelően minden héten szóbahozom, de csak címszavakban azt a két témát, ami 
elég hosszú idő óta vajúdik és nem sikerült még a bizottság asztalára tenni. Az egyik 
az albizottság életre hívásának a kérdése. Most azért nem megyek bele mélyebben, 
mert elnök úr az első mondatokban jelezte, hogy előrelépések történnek. A másik 
pedig – elnök úr korábban már jelezte, hogy ezt személy szerint is támogatja és 
helyesnek tartja, hogy a bizottsági ülés keretei között szóba kerüljön és kimutatásokat 
lássunk róla – a kormány által nagyvállalkozásokkal kötött azon típusú szerződések, 
amelyek kettős vállalásokkal párosultak. Ezek kérdéskörét szeretnénk újra 
forszírozni, nevezetesen hogy mikor kerülnek a bizottság elé. Köszönöm szépen, ezt a 
két dolgot szerettem volna újólag megemlíteni.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e más kérdés, észrevétel?(Nincs jelentkező.) Ha 

nincs, válaszolok Gúr képviselőtársamnak.  
Bizottságunk adminisztrációja már intézi ennek az ülésnek a létrehozását, és 

nagyon bízunk benne, hogy erre rövid időn belül sor fog kerülni. Most szocialista 
képviselőtársaimnak szeretnék néhány szót mondani, amiről a fideszes képviselők 
már értesültek. Szeretnénk tartani egy bizottsági ülést – amit már elő is készítettünk 
– négy magyarországi autógyár részvételével, amire három magyarországi beszállítót 
is meghívunk. Két szekcióra osztanánk a beszélgetést, ahol a beszállítók és az 
autógyártók részletesen elmondják, hogy milyen a saját gazdasági szerepük, 
bemutatják a vállalatot, bemutatják a régió foglalkoztatásában betöltött szerepüket, 
valamint felvázolják, hogy pontosan milyen problémák vannak az iparágon belül 
például a duális szakképzést, az adókörnyezetet és egyéb gazdasági tényezőket 
illetően. Ezt a bizottsági ülést már előkészítettük, az egyeztetéseket lefolytattuk, már 
csak időpontot kell rá találni. Nagyon bízunk abban, hogy minden frakció támogatni 
fogja a bizottsági ülés megrendezését, és az ülés határozatképességét biztosítani fogja. 
Tehát előrehaladt ez a szervezés és létre fogjuk hozni ezt az ülést. Gúr képviselő úr!  

 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen. Ezt nagyon fontosnak tartom és 

jónak is ítélem. Mindezek mellett javasolom elnök úrnak, hogy ne ezzel tudjuk le ezt a 
történetet, mert – nem tudok pontos számot mondani, de – mintegy hatvan körüli 
ilyen megállapodás, szerződés kötődött. Szeretném, ha áttekintenénk ezeket és nem 
kiemelnénk belőle egy ágazati csoportosulást. De mondhatnék példákat is. Ilyen 
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szerződés kötődött például a Tescóval, azzal a Tescóval, amelyek vasárnap már nem 
tart nyitva, esetleg már nincs is, vagy már a Jóisten tudja, mi van. Tehát ezt globálisan 
lenne érdemes áttekinteni, mert akkor látható az, hogy mennyire konstruktívan, 
előremutatóan, időben mennyire belátható módon és lehatároltan gondolkodik a 
kormány akkor, amikor ilyen szerződéseket köt, illetve hogy csak píárról szól a 
történet, fényképezőgépek kattogásáról, vakuk villogásáról, kézfogásokról, ami ilyen 
értelemben parttalan és indifferens. Azt javaslom, hogy globálisan is tekintsük át ezt a 
kérdést. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Csak röviden szeretnék erre válaszolni. A kettőnek ilyen szempontból 

nincs köze egymáshoz. Én magam is nagyon fontosnak tartom a stratégiai 
szerződések kérdését, hiszen látjuk, hogy a gyakorlatban felborulnak azok az elvek, 
amiket a szerződő felek lefektettek egymással szemben. Ezen az ülésen egy ágazatot 
szeretnénk alaposabban megvizsgálni, górcső alá venni, aztán remélhetőleg majd 
haladunk tovább más ágazatoknál is. Azért esett a választás az autóiparra, mert ez az 
az ágazat, amely nagy hozzáadott értéket produkál a GDP-n belül, a beszállítókkal 
együtt sok embert foglalkoztat. Szeretnénk megnézni, hogy konkrétan mit lehet tenni 
annak érdekében, hogy azok a stratégiai célok, amelyek a kormányprogramban is 
szerepelnek, érvényesülni tudjanak, úgymint a magasabb hozzáadott érték 
Magyarországon, több foglalkoztatási lehetőség, a közjóhoz való nagyobb 
hozzájárulás, és hogy ezek az intézkedések mit jelentenek, illetve mit igényel a 
jelenlegi helyzet. Ezt szeretnénk alaposabban megvizsgálni. Gúr képviselő úr!  

 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen. Nem fogom tovább ragozni a 

történetet. Még egyszer mondom, abszolút egyetértek, hiszen tényleg húzóágazat az, 
amiről beszélünk, és érdemes rátekinteni a hozzáadott értékekre, a foglalkoztatási és 
egyéb komponenciákra. De azért tartom fontosnak a dolgok globális áttekintését, 
mert ha csak erről beszélünk, akkor még olybá fog tűnni, hogy minden rendben van 
és minden jó, hiszen ebben a kérdéskörben nagy valószínűséggel én is azt fogom 
mondani, hogy helyük van ezekre a területekre vonatkozó stratégiai szerződéseknek, 
de a kérdőjelek minden bizonnyal nem itt fognak felvetődni, hanem majd a más 
területek megvizsgálásánál. Éppen ezért még egyszer szeretném hangsúlyosan a 
jegyzőkönyvben rögzíteni, hogy a többi stratégiai szerződés, megállapodás 
áttekintését is fontosnak tartom a bizottság részéről. De azt hiszem, elnök úrnak ezzel 
szemben nincs kifogása. Az érvelését megértettem, azzal egyet is értek. Mielőtt 
befejeztem a gondolatot – s miközben Varga képviselőtársam is csatlakozik a 
bizottsági üléshez –, újólag szeretném megerősítőleg kérni, hogy eszerint járjunk el. 
Elnök úr, köszönöm szépen a megértését.  

 
ELNÖK: Mindenképpen így terveztem én is, képviselő úr. Tiba képviselő úr!  
 
TIBA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, csakhogy mi is megszólaljunk. 

Annyiban azért pontosítanám, illetve finomítanám elnök úrnak a megjegyzését, hogy 
nem felborultak, hanem módosultak ezek a szerződések. Én nem tudok arról, hogy a 
Tesco felmondta volna a stratégiai megállapodást. Az, hogy módosult valami a két fél 
között, egy dolog, de ez nem jelent borulást. Ennyit szerettem volna csak 
megjegyezni. Egyébként semmi kifogásom az ellen, hogy tárgyaljunk ezekről.  

 
ELNÖK: Értem. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e még valakinek 

bármilyen hozzáfűznivalója ehhez a ponthoz. (Nincs jelentkező.) Nincs. A 
kormánypárti képviselőtársaknak mondom, hogy létre kellene hoznunk az ellenőrző 
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albizottságot. A bizottságunk e tekintetben már sokhónapos késedelemben van. Azt 
kérem a kormánypárti képviselőtársaktól, hogy egy-egy személyi javaslattal legyenek 
kedvesek hozzájárulni ahhoz, hogy az ellenőrző albizottság megalakulhasson és 
elkezdhesse a működését. Nagyon fontos lenne a számunkra ez. Bízunk benne, hogy 
ha Szatmáry képviselő úr vagy más képviselő megérkezik, akár a személyével is 
támogatni tudja ennek az albizottságnak a megalakulását.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen, képviselőtársak. Ha nincs egyéb megjegyzés, a bizottsági 
ülést berekesztem. Köszönöm szépen, jó munkát kívánok. Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 16 perc) 

  

Volner János 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 
 
 
 


