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Napirendi javaslat  

 

1.  Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről: 

a) Egyes törvényeknek a közmunkacsapda felszámolásához szükséges módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/4232. szám)  (Dr. Szél Bernadett (LMP) képviselő önálló 
indítványa) 

 b) Az álláskeresési járadék egyes szabályainak a köznevelésben foglalkoztatottak 
érdekében történő megváltoztatásáról szóló törvényjavaslat (T/3866. szám) (Szabó 
Szabolcs (független) képviselő önálló indítványa) 

2. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
2011. évi CLVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4452. szám) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) (Vitához kapcsolódó bizottság) 

3. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. 
évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4475. szám) (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

4. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4476. szám) (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

5.  Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről 
 
Megjelent  

Elnököl: Szatmáry Kristóf (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Varga László (MSZP), a bizottság alelnöke 
Bányai Gábor (Fidesz)  
Becsó Zsolt (Fidesz)  
Gelencsér Attila (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz)  
Gúr Nándor (MSZP)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

 
Becsó Zsolt (Fidesz) megérkezéséig Bányai Gábornak (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz) Gelencsér Attilának (Fidesz)  
Kiss László (MSZP) Gúr Nándornak (MSZP) 
 
 
 

A bizottság titkársága részéről 
 
 Farkasné dr. Molnár Valéria tanácsadó 

    

Hozzászólók 

Szabó Szabolcs (független)  
Dr. Kiss Zoltán osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dr. Odrobina László helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dr. Madarász Hedvig (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 

 
   



5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 6 perc)  

Az ülés megnyitása  

SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Képviselőtársaim! A jegyzőkönyv szerint elméletileg Volner úr kivételével a 
bizottság minden tagja vagy jelen vagy, vagy helyettesítéssel bír. Ebből következően 9 
főben megállapítom a határozatképességet. Javaslatot tennék a napirendi pontok 
elfogadására. Becsó Zsoltot Bányai Gábor, Tiba Istvánt Gelencsér Attila és Kiss László 
urat Gúr Nándor helyettesíti.  

Ha jól értesültem, az 1. napirendi pont visszavonásra került. Tehát e nélkül 
teszem fel szavazásra a napirendi javaslatot. Kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja a 
kiküldött napirendet. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangúlag elfogadtuk. 

Az álláskeresési járadék egyes szabályainak a köznevelésben 
foglalkoztatottak érdekében történő megváltoztatásáról szóló 
T/3866. számú törvényjavaslat (Szabó Szabolcs (független) képviselő 
önálló indítványa) 

Akkor az első napirendi pontunkra térünk rá. Kérdezem az előterjesztőt, hogy 
kívánja-e ismertetni és indokolni az előterjesztést. Öné a szó. 

 
SZABÓ SZABOLCS (független) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Jó 

reggelt kívánok mindenkinek. Nagyon röviden szólnék csak hozzá, hiszen maga a 
törvénymódosítás is rövid és egyszerű, és azt gondolom, hogy mindenki számára 
gyorsan megérthető. A Vállalkozásfejlesztési bizottságban nálam sokkal jobban tudják 
a tagok, hogy milyen feltételekkel és hogyan jogosultak a munkavállalók álláskeresési 
járadékra. Ugye maga a törvény, amelyik ezt szabályozza, bizonyos kivételeket 
megfogalmaz, amelyek problémákat okozhatnak. Ugye ebben az esetben arról van 
szó, hogy értelemszerűen, ha valaki 90 napon belül, tehát még az álláskeresési 
járadék jogosultságidejének a lejárta előtt új munkahelyet talál, akkor kérheti 
bizonyos feltételek megvalósulása esetén a fennmaradó időszakra vonatkozó összeg 
egyösszegű kifizetését, illetve annak egy részének az egyösszegű kifizetését. Kivéve, ha 
ugyanazon a munkahelyen helyezkedik el, ahonnan az utolsó munkabérét utalták 
számára. Önmagában ez egy teljesen logikus szabályozás, csak értelemszerűen, 
amikor ezt a törvényt elfogadták, nem számolhattak azzal, hogy a pedagógusokat egy 
állami fenntartó fogja foglalkoztatni. És az ő esetükben ez gyakorlatilag egy, őket 
hátrányosan érintő szabályozás, hiszen lehet, hogy Békéscsabáról, mondjuk átmegy 
egy soproni iskolába, tehát teljes váltást hajt végre az életében, de papíron ő 
voltaképpen ugyanannál a foglalkoztatónál dolgozik, és így ő gyakorlatilag nem 
jogosult ennek az egyösszegű kifizetésnek az igénybevételére. Ez a módosítás ezt a 
kivételi szabályt pontosítaná, és felmentést adna az állami foglalkoztatónál dolgozó 
pedagógusok esetében, hogy megkaphassák ezt az egyösszegű kifizetést.  

Ugye értelemszerűen ez nagyon-nagyon kevés embert érint, és nagyon 
minimális összeg éves szinten, amiről beszélünk, tehát ez inkább jelképes dolog, azt 
gondolom, a pedagógusok egyfajta elismerése, megbecsülése lehet még pluszban. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezném képviselőtársaimat, hogy van-e 

észrevétel, hozzászólás. Gúr képviselő úr, parancsoljon! 
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GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. A Klebelsberg keretei 
közötti foglalkoztatást érintően a lényege ennek a javaslatnak, ha jól értem, az, hogy 
ne ugyanannak a kvázi munkaadónak minősüljön a Klebelsberg akkor is, ha a 
Klebelsberg keretei között egy másik intézmény foglalkoztatása kapcsán születik új 
jogviszony. Számomra érthető, fogható és fogadható is a történet, hiszen, hogyha 
ugyanaképp a munkaadóként értelmezzük a más intézmény keretei közötti 
foglalkoztatási formát vagy foglalkoztatást, akkor elveszíti a járulékjogosultság 
hátralévő részét az érintett ember. De szerintem korlátos a javaslat, merthogy 
nemcsak a KLIK esetében igaz ez. Most zajlanak az átalakulási folyamatok, a KLIK-
ből most már a Nemzetgazdasági Minisztérium irányába ötszáz intézmény elég 
jelentős. Tehát gyakorlatilag új formák is születnek, vagy országos hatáskörű szervek 
kötelékei közötti foglalkoztatások, amelyet sok megyét érintően kiterjednek. Ilyen 
értelemben szerintem ez egy szelete a történetnek, és emellett, ha egy ilyen 
szabályozási rendszert kíván az aktuális kormány elfogadni, akkor érdemes lenne 
azon is gondolkodni, hogy hogyan terjeszti ki hasonló jelleggel mindazokra a 
foglalkoztatókra, akik, hasonlóan, mint a KLIK, jelennek meg a munkaerőpiaccal 
kapcsolatosan. 

Talán még egy apró megjegyzés, hogy ne csak az állami köznevelés rendszerén 
legyen ez igaz, ha a köznevelésre nézem, akkor terjesztem tovább. Tehát ugyanúgy az 
egyházi fenntartású intézmények és egyéb más tekintetében. Mert ez így tényleg 
nagyon szűkre szabott javaslatként értelmezendő. Nem azt mondom, hogy részemről 
nem támogatandó, hanem azt mondom, hogy sok szeletében kiegészítendő, vagy 
másokra ráültethető. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm. Én egészen röviden csatlakozom 

Gúr Nándorhoz annyiban, hogy nyilván, ha tárgysorozatba vennénk ezt a javaslatot, 
akkor utána, azt gondolom, hogy a megtárgyalása során ezeket az észrevételeket akár 
használni, beépíteni is lehetne, tehát lehetne továbblépni. Tehát én azt kérem, hogy 
vegyük tárgysorozatba. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha engedik képviselőtársaim, én annyival 

indokolnám a kormánypárti képviselők véleményét, amely arra vonatkozik, hogy nem 
támogatjuk a tárgysorozatba vételt. Ez két szempont alapján van, egyrészt úgy látjuk, 
hogy az indoklás egy része nem teljesen fedi a hatályos jogi szabályozás leírását, 
ugyanis ugyanannál a munkáltatónál létesített jogviszony esetén nem az álláskeresési 
járadékra vonatkozó jogosultságot zárja ki jelen pillanatban a szabályozás a mi 
értelmezésünk szerint, hanem az álláskeresési járadék kimerítését megelőzően 
történő munkaviszony létesítése esetén járó pluszjuttatások kifizetésére vonatkozik.  

Tehát, hogy itt értelmezésben is a mi szempontunk szerint az indokolásban a 
nem teljesen korrekt a leírás. Egyébként meg a szabályozás úgy szól, hogy a 
pedagógus csak abban az esetben nem jogosult egyébként a pluszjuttatásra, ha az 
álláskeresési járadék folyósítása alatt létesített munkaviszonya a közalkalmazotti 
munkaviszony alapján ugyanannál a köznevelési intézménynél áll fenn, mint ahol az 
álláskeresési járadék folyósítását megelőzően utoljára dolgozott. Tehát ebből 
következően mi nem látjuk a célját, és nem látjuk azt, hogy ez pontosan kiket 
érintene, illetve kik azok a személyek, akik a fennálló szabályozás miatt hátrányban 
részesülnek, és emiatt nem tudjuk támogatni a tárgysorozatba vételt.  
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SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Gúr Nándor 
megjegyzésére: részben választ ad a beterjesztett javaslat az ön felvetésére, mert úgy 
fogalmaz, hogy – ezt a mondatot idézném is -: „az e bekezdésben foglaltak nem 
alkalmazhatók az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében állami intézmény 
fenntartása kijelölt szervvel munkaviszonyt létesítőkre”. Tehát itt most 
értelemszerűen beletartoznak a szakképző intézmények is. Valóban az egyháziak nem. 
Nyilván magán- meg alapítványi iskolák esetében ez nem játszik.  

Ami az alelnök úr jogértelmezésére vonatkozik, mi ezt máshogy olvastuk ki a 
törvényből, és úgy tapasztaltuk, hogy a gyakorlat is mást mutat. Tehát ebben az 
esetben jöttek olyan jelzések, hogy nem kapták meg ezeket a fennmaradó 
járandóságokat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A minisztériumtól nincsen, ha jól látom… Akkor 

kérdezném, hogy ki ért egyet azzal, hogy a H/3866. számú beterjesztett 
törvényjavaslatnak a házszabály szerinti 58. § szerinti tárgysorozatba vételét 
támogassuk. (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki ellene? (Szavazás.) 6. Köszönöm szépen. A 
bizottság nem támogatta a tárgysorozatba vételt.  

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosításáról szóló T/4452. 
számú törvényjavaslat (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérnénk a második napirendi pont tárgyalására. Kezdenénk a részletes vita 
első szakaszát, azt a 44. § (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározottak szerint 
megvizsgáljuk. Köszöntöm az előterjesztő képviseletében Kiss Zoltán főosztályvezető 
urat, és kérdezném, hogy kíván-e nyilatkozni a részletes vita eme szakaszában.  

 
DR. KISS ZOLTÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Bocsánat, még csak 

osztályvezető vagyok. Ha kívánják, bemutathatom a törvényjavaslatot, ha erre van 
igény.  

 
ELNÖK: Ez a vitaszakasz arról szól, hogy a törvényjavaslat mennyiben felel 

meg az Alaptörvénynek. Azt kérdezném, hogy a minisztérium szerint az 
Alaptörvénynek megfelel-e.  

 
DR. KISS ZOLTÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, megfelel.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vita ezen szakaszához van-e hozzászólás? (Nincs 

jelentkező.) Akkor azt javaslom, hogy a jelentésünkben az szerepeljen, hogy a T/4452. 
számú törvényjavaslat általunk tárgyalt rendelkezései vonatkozásában megfelel a 
házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak.  

Most rátérnék a vita második szakaszára, ahol a módosító javaslatok 
értékelését és állásfoglalását tennénk meg. A házszabály szerint az 1., 3. és 4. pontok 
tekintetében folytatjuk le a részletes vitát. Elsőnek a kormány álláspontját fogom 
kérni a tárca képviselőitől. Ha kérdés merülne fel, azt kérem, a szavazás előtt jelezzék. 
A jelentés szerinti sorrendben mennénk. Ezek alapján kérdezném, hogy a háttéranyag 
2. oldalán az első pontról Sallai R. Benedek képviselő úr javaslatáról mi a tárca 
álláspontja. Azt kérném még jelölni, hogy ez tárca- vagy kormányálláspont. 

 
DR. KISS ZOLTÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tárcaálláspont. A 

benyújtott módosító indítvány szerint a kedvezmény igénybevételét ki kellene 
terjeszteni a mezőgazdasági őstermelőkre és egyéni vállalkozókra. A tárca álláspontja 
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ezzel kapcsolatban az, hogy a munkahelyvédelmi akció keretében meghirdetett 
kedvezmények mind munkaviszonyhoz kapcsolódnak, ezért ezt a javaslatot nem 
támogatnánk. A mezőgazdaság őstermelők és egyéni vállalkozók is 
önfoglalkoztatottak, és a kedvezmények, mint mondtam, a hátrányos helyzetben lévő 
kedvezmények alapján meghatározott munkaviszonyokhoz kapcsolódnak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha jól értettem, akkor nem támogatja az 

előterjesztő. Kérdezem a bizottságot, van-e kérdés. (Nincs jelentkező.) Ha nem, akkor 
ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 3 igen, 6 ellene, a módosító indítvány nem 
támogatjuk. 

Következik Gúr Nándor és képviselőtársai által benyújtott 3. pont tárgyalása. 
Kérdezem az előterjesztőt a módosító javaslatról. Ha jól sejtem, ez a 
járulékkedvezmény 55-ről 45-re való leszállítását tartalmazza. 

 
DR. KISS ZOLTÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 

A munkahelyvédelmi akció keretében a 25 év alattiak és az 55 év felettiek már 
kedvezményben részesülnek. Ez a mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatottakra 
kiterjeszteni kívánt kedvezmény. Ez kifejezetten azt a célcsoportot kívánta 
megcélozni, ami a kedvezménnyel nincs érintve, tehát a 25 év fölötti és 55 év 
alattiakat. A tárca nem támogatja a módosító javaslatot.  

 
ELNÖK: Én kérném a tárca álláspontját a másik Gúr Nándor és képviselőtársai 

által beadott módosító indítványról is, mert a jelentés szerinti 3. pont, amiről most 
szavaznánk, az ez. Ez a bruttó 100 ezer forint 105 ezer forintra való emelés. Kérném a 
tárcát, hogy véleményezze.  

 
DR. KISS ZOLTÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ugye, a 

kedvezményrendszer a költségvetés teherbíró képességéhez lett igazítva, az összes 
kedvezmény tekintetében 100 ezer forintban van meghatározza, és ettől nem lenne 
szerencsés eltérni, úgyhogy a tárca nem támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés ehhez a módosítóhoz? Gúr képviselő úr, 

parancsoljon. 
 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Nem kérek részletes indoklást, hanem két egy-egy 

gondolatos kiegészítést tennék, elnök úr. Mindegy, melyikkel kezdem, mert 
összevonta a két módosítót elnök úr. Az egyik az, hogy a 100-105 ezer forint közötti 
kedvezmény mértékének a megítélése tekintetében azt gondolom, hogy nem helyes az 
az út, hogy ha a kedvezmények nagyságrendjét úgy fogalmazzuk meg, hogy az az 
aktuális minimálbér bruttó összegénél kisebb mértékű. Valójában arra ösztönöz, hogy 
olyan foglalkoztatási forma, lét alakuljon ki, amely még a minimálbér összegét sem 
éri el. Sokkal inkább praktikusabb lenne vagy a minimálbérig vagy a garantált 
bérminimumig támogatni, és lehet, hogy nem az első forinttól, hanem mondjuk a 
közfoglalkoztatotti bér bruttójának a minimumától, a létminimum összegének a 
minimumától, és egy magasabb összegűnél serkentőleg hatna arra vonatkozóan, hogy 
ne minimálbér alatti foglalkoztatási formák alakuljanak ki, és ne a szürke vagy a 
fekete irányába vigye a dolgok alakulását.  

Sokkal részletesebben is tudnék róla beszélni, de nem akarok. Elnök úr, látom, 
ezzel egyetért, és támogatja. 

A másik pedig az 55 éves korosztályt érintő módosító javaslat, amely a 25-45 
éven túliak, illetve az alattiakat érintő kérdést feszegeti. Itt a munkaerő-piaci 
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adatsorok támasztják alá azt, hogy bár vannak támogatási formák 25 előtt és 55 után, 
de mindezekkel együtt is a 45 éves korhatár sajnos a munkaerőpiac vonatkozásában 
már olyan lélektani határ, amely tekintetében a kedvezményezettség nélküli 
foglalkoztatás főleg a mezőgazdaságban nehezen valósítható meg. Itt sem akarok 
beljebb menni, csak jelezni szerettem volna ezt a két gondolatot. Köszönöm szépen.  

 
BÁNYAI GÁBOR (Fidesz): Kaphatnánk részletesebb indoklást, hogy miért nem 

kötjük a minimálbérhez? Mert ez egy életszerű javaslat volna Gúr Nándor részéről. 
Tehát nem életszerű, hogy a mezőgazdaságban a kedvezményeket alacsony szinten 
tartjuk. Egyenrangú munka, mondjuk bármelyik más ágazatnak a munkavállalójával, 
ahol van kedvezmény. Köszönöm.  

 
DR. KISS ZOLTÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ugye, a kedvezmény 100 

ezer forint bruttó bérhez van kötve, azonban ez nem zárja ki annak a lehetőségét, 
hogy a foglalkoztatott akár 150 ezer forintot is keressen. Tehát álláspontunk szerint ez 
pontosan a kifehérítés irányába hat, hogy egy kedvezménnyel ösztönözzük a 
munkavállalót arra, hogy normális keretek között foglalkoztassa a munkavállalót. 
Emellett tényleg akkor még egyszer kiemelem, hogy 100 ezer forintos a kedvezmény, 
ha valaki 150 ezer forintot keres, akkor az 50 ezer tekintetében pedig a normál szocho 
terhet fizeti meg. Ez tényleg költségvetési kérdés, hogy meddig lehet emelni.  

 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen. Akkor picit beljebb megyek, de 

nem sokkal. A kifehérítés kérdésköre. Minden kedvezmény inkább kiszorító hatással 
bír, mint kifehérítő jelleggel. Van kifehérítő hatása is, de a kiszorító hatása legalább 
ilyen mértékű. A másik része, ami sokkal fontosabb szerintem, az az, hogy meg kell 
nézni, hogy ma mennyien dolgoznak a mezőgazdaságban, hány százaléka a teljes 
foglalkoztatotti körnek. Meglepő lesz, de egy kezemen meg fogom tudni mutatni, és 
mindegyikünk meg fogja tudni mutatni. Ha ez így van, akkor hány embert érint 
gyakorlatilag ez a támogatási forma, és az 5 ezer forintos kedvezménynövelési 
különbség forintálisan mit tesz. Ha ez érintene százezer embert - persze, hogy nem 
fog -, néhány száz vagy esetleg ezer embert fog érinteni, de ha százezer embert 
érintene, az ezerszer ezer szabályon alapulva millió forintot jelent, százezerszer, 
mondjuk ötezer forint, az 500 millió forintos nagyságrendet takar. Bocsánatot kérek, 
de azt kell hogy mondjam, hogy pitiáner nagyságrendű a költségvetésen belül, a 
kerekítési szabályon belüli torzító tétel, amiről beszélünk. Ezt én hivatkozási alapként 
messze nem tudom elfogadni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én úgy tenném fel szavazásra a kérdést, hogy 

mivel azt a részét, még ha részben egyet is értek Gúr képviselőtársammal, hogy 
valószínűleg a 100 és 105 ezer forint közötti különbség viszonylag keskeny sávot érint, 
de azt akceptálva, hogy a költségvetés mindenkori egyensúlya elsőbbséget élvez, ezt a 
javaslatot - jelen pillanatban azt javaslom - a mi részünkről ne támogassuk. De 
kérném, hogy a tárca részéről vizsgálják meg még a törvényjavaslat elfogadásának 
hátralévő időszakában, hogy egyébként lehet, hogy nem is feltétlenül abszolút szám 
értékben, hanem a mindenkori minimálbérhez kötve, hiszen a 105 ezer forint nem 
biztos, hogy jövőre is 105 ezer forint lesz, vizsgálja meg a minisztérium, hogy ez 
mekkora plusz terhet jelent. Valóban életszerűbbnek tűnik a 100 ezer helyett a 
mindenkori minimálbér összegével egyenlő adókedvezményhez kötni ezt, 
természetesen várnánk azokat a számokat, mint bizottság is, hogy ez pontosan mit 
jelent költségvetési szempontból. Mindezek figyelembevételével szavazásra teszem 
fel. Ki támogatja a benyújtott javaslatot? (Szavazás.) 3 igen, ellene senki, tartózkodott 
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6. Akkor ezt a javaslatot ebben a formában nem támogattuk, de kérünk erről egy 
tájékoztatást a tárca részéről, hogy egy ilyen fajta módosítás milyen 
következményekkel járna.  

Az indoklás már megvolt hozzá, kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e 
észrevétel ezek alapján az 55 és 45 éves korra, a járulékkedvezményre. (Nincs 
jelentkező.) Akkor ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, 6 ellene, tartózkodás 
nélkül a bizottság nem támogatja.  

Megállapítom, hogy a részletes vitát elméletileg ezzel lezárhatjuk. A bizottságot 
kérdezem, hogy ki az, aki a jelentés elfogadását támogatja. (Szavazás.) 6 igen, ellene 
senki, 3 tartózkodás. Köszönöm szépen. A bizottság elfogadta a jelentést.  

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a 
felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal 
összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló T/4475. számú 
törvényjavaslat (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Áttérünk a szakképzésről szóló törvényjavaslat vitájához. Ezek alapján a vita 
első szakaszában ugyancsak arra vonatkozólag kérném a Nemzetgazdasági 
Minisztérium képviselőit, hogy a vita első szakaszában a házszabályszerűségre 
reagáljanak, amennyiben erre vonatkozólag kívánnak nyilatkozni.  

 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Megfelel.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e valaki hozzászólni a vita ezen 

szakaszához? (Nincs jelentkező.) Akkor a vita ezen szakaszát lezárom, és megnyitom a 
második szakaszt, ahol is a házszabály 32. § (2) bekezdése szerint megtett 
bejelentésünk alapján a bizottságunknak kiosztott háttéranyag szerinti, 2., 3., 5., 14., 
20., 23., 26., 29., 36. és 56. pontja tekintetében folytatnánk le a részletes vitát. Ezek 
alapján tíz módosító indítványról tudunk dönteni. Az első ilyen módosító indítvány a 
2. oldal 2. pontjában Volner képviselőtársunk törvényhez benyújtott módosító 
javaslata. Kérem az előterjesztőt, hogy ismertesse az álláspontját.  

 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem tudjuk 

támogatni ezt a módosítást, de azt jelzem, hogy a szándékot értjük. A bizottság által 
beadandót, van is egy hasonló indítvány, úgy láttam, azt sem tudjuk ebben a 
formában támogatni, ezt pontosabban körül kell járni, de értjük a szándékot. Tettünk 
mi is javaslatot a későbbiekre.  

 
ELNÖK: Kérdezném a bizottságot, van-e kérdés, észrevétel. (Nincs jelentkező.) 

Akkor szavazunk. Ki az, aki Volner képviselőtársunk javaslatát támogatja? 
(Szavazás.) Nincs ilyen, ellene 2, tartózkodott 7. Köszönöm szépen. A bizottság ilyen 
formában nem támogatta, de akkor várjuk az előterjesztőnek a későbbiekben erre 
vonatkozó javaslatát.  

A 3. pont is Volner képviselőtársunk javaslata.  
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem tudjuk 

támogatni. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Nincs ilyen, ellene 6, tartózkodott 3. A javaslatot 
nem támogatjuk. 

Az 5. pontban ugyancsak Volner képviselőtársunk javaslata szerepel.  
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DR. ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs, ellene 6, tartózkodott 3, a 

javaslatot nem támogatjuk. 
A 14. pontban Gúr Nándor és képviselőtársai javaslata szerepel. 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Egy egyszerű indoklást szeretnék kérni. 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ugye arra irányul 

a kormány javaslata a parlament felé, hogy a jelenleg egyetlen ingyenes szakképesítés 
helyett az állam kettő ingyenest garantáljon. Ez már a harmadik lenne. Azt gondolom, 
hogy egy plusz lépés elég lesz, aztán utána majd elgondolkodunk a továbbiakról.  

 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Csak egy rövid vélekedés. Azt szeretném jelezni 

Odrobina László helyettes államtitkár úrnak, hogy az a szemlélet, ami a life long 
learning keretei között, azt gondolom, hogy kormányzati ciklusoktól függetlenül meg 
kell hogy álljon, az nagymértékben függ attól is, hogy milyen támogatási rendszerek 
működnek a képzésben. Úgy látom, hogy ma a munkavállalók messze-messze döntő 
többsége önerőből nem tudja megszerezni azokat a szakmai képesítéseket, kiegészítő 
tudásokat, amelyek ahhoz szükségeltetnek, ami az élet kényszereként megadatik, 
mármint, hogy egy élet leforgása alatt gyakorlatilag az aktív időszakban átlagosan 5-
ször, 6-szor váltási kényszerek lépnek fel, és ezek a kényszerek nem munkaadói, 
munkavállalói pozícióból történő váltási kényszerek, hanem akár szakmai kiegészítési 
igénnyel párosuló kényszerekként is megfogalmazásra kerülhetnek. Ezért javaslom, 
forszírozom ezt a kérdéskört. Köszönöm szépen.  

 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Egyetértek 

képviselő úr felvetésével, amennyiben mi is a life long learninget támogatjuk. Ez 
teljesen világos. Ugye 2007-ben lett eltörölve a második szakképesítés ingyenessége, 
ezt állítja most vissza ez a javaslat. Egyébként pedig a ráépülések rendszerében, ami 
kormányrendeleti szinten lesz szabályozva, tulajdonképpen ez két alap-szakképesítést 
tesz ingyenessé, és a ráépülésekkel akár még plusz kettő is lehet. Az irányt abban 
látjuk, hogy minél tovább a felnőtteket lehetőség elé állítani, hogy tudják képezni 
magukat. Ebben egyetértünk.  

 
ELNÖK: Némi megnyugvással tölt el, hogy helyrehozhatjuk a korábbi, úgy 

látjuk, a bizottság teljes véleménye szerint hibás döntéseket. Ennek tükrében 
kérdezném, hogy ki támogatja a benyújtott javaslatot. (Szavazás.) 3 igen, 6 nem. 
Köszönöm szépen. A bizottság nem támogatta a módosítót.  

Következő a 20. pont, ugyancsak Gúr Nándor és képviselőtársai által 
benyújtott javaslat. Passzív tanulói jogviszonyra vonatkozik, ha jól tudom 
összeolvasni a két táblázatot.  

 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja a javaslatot.  
 
ELNÖK: Kérhetnénk egy indoklást hozzá?  
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DR. ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Persze, ha a 
képviselő úr nem akarja elmondani, hogy miről szól a javaslat.  

 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Utána. 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Akkor mégis el 

kell mondanom, hogy tudjam indokolni. Ugye arról szól, hogy a közismeret számára 
jelenleg 33 százaléknyi órakeret van előírva, ezt javasolná felemelni 50 százalékra a 
szakiskolákban, a szakközépiskolákban pedig a közismeret általunk javasolt 60 
százalékát javasolják felemelni 70-re. Elfogadása esetén olyan kevés szakmai ismeret 
átadására lenne lehetőség, hogy nem férne bele a jelenleg az OKJ-ban foglalt szakmai 
tartalom, és a 60 százaléknál pontosan az nem valósulhatna meg, amit a 
javaslatunkkal célzunk, hogy tudniillik az érettségivel a szakközépiskolákban, leendő 
szakgimnáziumokban egy OKJ-s szakképesítés is kiadásra kerülhessen.  

 
ELNÖK: Képviselő úr! 
 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Nem cáfolni akarom helyettes államtitkár úr 

gondolatait, de gondoljanak csak bele a felnőttképzés rendszerébe, ahol OKJ-s 
bizonyítványok kiadására előzetes szakmai ismeret nélküli beiskolázásokhoz 
illesztetten néhány hónapos eltöltött idő után is OKJ-s képesítéseket ad ki a rendszer. 
A viszonyítás kedvéért mondom mindezt és a gondolkodás kiterjesztése érdekében. 

A másik gondolatom pedig arról szól, hogy értem, sőt támogatom is a duális 
képzés létjogosultságát, de a valós duális képzés létjogosultságát. Nem azt, hogy 
mondjuk, a ’70-es évek német gyakorlatát úgy en bloc át kívánjuk venni, hanem azt, 
ami megfelelő módon adaptálható a magyar viszonyokhoz, illetve azt, ami egy erős 
kkv-szektor meglétén keresztül valósul meg. Ma én ezt - sajnálatos módon - nem 
látom. Gyakorlatilag azt látom, hogy az elmúlt esztendőben tízezrével mentek tönkre 
a kisvállalkozások, jelesül mondjuk, az elmúlt jelen esztendőben mintegy 50 ezer 
kisvállalkozás ment tönkre. De nem ez a baj, hanem az, hogy újak nem születettek. De 
ha születtek volna, és erősek lettek volna, akkor is hiányolom azt, hogy a duális 
képzés rendszerében nem elég csak a gyakorlati oktatást szervezőknek az 
újrabeállítása, ami a korábbi kormányzati időszakban volt, hogy mondjunk néhány jó 
gondolatot is arról és majd megemlékezzen elnök úr is erről, tehát fontos az is, hogy a 
feltételrendszer is olyan legyen, mint amilyennek lennie kell. Magyarul: az 
eszközháttér, az adott szakmafeladat ellátásához illesztett felhasználható anyagháttér 
és sok minden egyéb más.  

Tudom, hogy a szakképzési hozzájárulás rendszerén keresztül milyen változási 
folyamatok vannak, kérem, hogy ezt a leckét ne mondja fel helyettes államtitkár úr, 
de önmagában ma még nem látom ennek az érvényesülését. Magyarra fordítva a szót, 
utolsó gondolat: fontos a mindenkori és várható, belátható gazdaság igényeinek való 
megfelelés. Persze, hogy fontos, hiszen a hozamtermelés ott zajlik, de az én személyes 
értékítéletem szerint legalább ilyen fontos az is, hogy az ismereteket elsajátító fiatalok 
alkalmazkodóképessége is adott legyen, a rugalmasság, a plasztikusság meglegyen, és 
könnyebben tudjon új ismeretek megszerzése irányába elmozdulni bármelyik fiatal, 
aki a szakképesítés megszerzése keretei között szerepelt a korábbiakban is. Tehát ezek 
komplexitásában gondolom, hogy újragondoltathatnánk a kormánnyal mindazt, amit 
papírra vetett. Nincsenek illúzióim persze, csak szerettem volna elmondani ezt a 
néhány gondolatot, ha másért nem, a jegyzőkönyvbe. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazunk, ha nincs további hozzászólás. Ki 
támogatja a 20. módosító javaslatot? (Szavazás.) 3 igen, 6 nem. Köszönöm szépen.  

A következő módosító indítvány a 23. pont, ugyancsak Gúr Nándor és 
képviselőtársai. Kérném az előterjesztőt, hogy fűzzön hozzá rövid indoklást, hogy a 
vita menetét egy kicsit tudjuk gyorsítani. Ez a passzív tanulói jogviszony fogalmának 
pontosítása. 

 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Nem támogatjuk. Ugye arról szólna a javaslat, hogy akinek nincs érettségije, 
továbbmehessen érettségi nélkül is érettségihez kötött szakképesítésre. A javaslatunk 
arról szól, hogy félévig teheti ezt meg az érettségi letétele nélkül, de félév után már 
meg kell szűnnie a tanulmányainak. A képviselő úr javaslata ezt egy évre módosítaná. 
Azt gondoljuk, hogy félév bőven elég arra, hogy letegye a nem sikerült érettségit a 
diák a 13. évfolyamban. Ha ezt egy évig engedjük neki, akkor egyrészt egyszerre 
kellene vizsgáznia és érettségiznie, másrészt, ha nem sikerült mégsem az érettségije, 
akkor egy teljes évnyi pénz veszik el. Tehát arra ösztönözzük a diákot, hogy ne húzza 
egy évig, hanem félév után tehesse ezt meg.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés? Parancsoljon! 
 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Nem kérdés, hanem kifejezetten csak azért 

fogalmazódik meg mindez, mert azt gondolom, hogy a megszerzett tudás érvényre 
jutása, mármint a papírral való megtámogatottsága is bizonyos értelemben fontos. 
Persze a megszerzett tudás a legfontosabb, de azért gondoltuk, gondoljuk ma is azt, 
hogy érdemes elgondolkodni azon, hogy legyen egy picit hosszabb futamidejű 
lehetőség, merthogy ha ez nincs, akkor azt hisszük, azt gondoljuk, hogy több - hogy 
mondjam? - elvesztett megszerzett tudás lesz. Azt hiszem, érthető. Több eset fog 
előfordulni, ami nem végződik azzal, hogy papírral megtámogatott hozamtermelőként 
legyen jelen majd a munkaerőpiacon az érintett. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más képviselőtársam kíván-e hozzászólni? Nem. 

Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 3 igen, 6 nem. Köszönöm szépen.  
A következő a 26. módosító, Gúr Nándor képviselőtársam és társai általi. Ez a 

Híd-program előírásának a módosítása. Kérem az előterjesztőt, hogy fűzzön hozzá 
indokolást.  

 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk 

a javaslatot. Részben a négyéves Híd-programot nem nagyon látjuk indokoltnak, 
jelenleg egy-két éves van vagy kétéves, a négyéveshez nem látjuk szakmailag sem az 
alátámasztottságot. Még azt jelzem egyébként, hogy több módosító indítvány 
érkezett, és itt még az EMMI-vel és szakértőkkel egyeztetni fogunk ezzel 
kapcsolatosan, hogy egy közös álláspont tudjon kialakulni. Tehát itt lesznek még 
módosítások. 

 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Elnök úr bólintott, úgyhogy csak egy mondat: 

törekvésünk arra irányul, és ha lesznek ilyen módosítók, javaslom, hogy ezt is 
érvényesítsék a szemléletben, hogy minél kevesebb legyen azon hátrányos sajátossági 
jegyekkel küzdő fiatal száma, aki gyakorlatilag elveszettként minősíthető majd a 
későbbi időszakban. A törekvés ebbe az irányba hat, tehát, lehet, hogy nem ez a 
legjobb megoldási forma, nem állítom, csak azt szeretném kérni, hogy a törekvés ebbe 
az irányba menjen. Köszönöm szépen.  



14 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 3 igen, 6 nem. A bizottság nem támogatta.  
A 29. módosítóval kapcsolatban kérem az előterjesztő véleményét. 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk 

a javaslatot. Az indoklás az, hogy ha elfogadnánk, ezzel azt tennénk lehetővé, hogy 9.-
ben a diák kimenjen egy olyan vállalati tanműhelybe, amely nemcsak és kizárólag 
tanműhelyi célokat szolgál, hanem termelő célokat is. Az elmúlt időszakban 
elfogadott javaslatunk arra irányult, hogy ha 9.-ben a diák kint van egy cégnél, 
tekintettel a diák korára, akkor termelésbe ne lehessen bevonható.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e észrevétel? Kérdés? (Nincs jelentkező.)  

Nincs. Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 3 igen, 6 ellene, a bizottság 
nem támogatta.  

A következő a 36. pontban lévő módosító indítvány, Gúr Nándor és 
képviselőtársai által előterjesztve.  

 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk, 

de ez kapcsolódik az előzőhöz.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, 6 nem, a bizottság nem 

támogatja. 
Az 56. ponttal kapcsolatos állásfoglalást kérném az előterjesztőtől. 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 

Éppen arra irányult a kormány javaslata, hogy az NGTT képviseletében csökkentsük a 
kormányzati szereplők szerepkörét, és ez egyszerűen azzal megoldható, hogy ha 
törlünk onnan kettő vagy három ilyen funkciót. Nem látjuk indokoltnak, hogy még 
plusz gazdasági és társadalmi képviselőket betegyünk, mert azt gondoljuk, hogy a 
munka hatékonysága rovására mehet.  

 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen. Mi csak arra gondolunk, hogy a 

társadalmi érdekérvényesítő képesség életre hívása, illetve annak a megjelenítése 
akkor adatik meg, ha a lehetőség is megvan ennek az érvényesítésére. Nem fogok 
visszamenni oda, visszamehetnék, és elkezdhetném az indokláshoz hozzáillesztetten a 
mesét, hogy hogyan szüntették meg a különféle érdekegyeztetési fórumokat, és mit 
hoztak a helyére, és azok hogy működnek, tehát nem fogom ezt a mesét 
végigmondani, de jó szándékkal szeretném megerősíteni a javaslatunkat azzal, hogy 
sokkal jobb az, ha szerepet adnak azoknak, akik vélekedésükkel befolyásolhatják, 
alakíthatják, formálhatják a dolgok alakulását, mintha ennek ilyen-olyan indoklási 
háttérrel a kizárását teszik meg. Köszönöm szépen.  

 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Munkaadók-munkavállalók jelenleg részt vesznek egy-egy fővel a 
bizottságban, a javaslat szerint a kettő helyett ez három fő lenne. Itt sem világos, hogy 
ötből hogy lesz hét, maximum hat lehetne, de azt gondolom, hogy a kettő is 
kellőképpen képviselő.  

 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Nem fogok belemenni a munkavállalói oldal 

érdekérvényesítő szerepkörének a szegmentáltságába, sok minden egyéb másba, talán 
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ezt helyettes államtitkár úr is jól ismeri, innentől kezdve valószínűsíthetően az én ki 
nem mondott indoklásgondolataimat is véli felfedezni vagy felfedezni véli. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, 6 nem, a 

módosító nem került támogatásra. Az én sorvezetőm szerint elfogytak a módosító 
indítványok az összefüggések figyelembevételével is. Elméletileg készült egy módosító 
indítvány, de nem tennék javaslatot az elfogadására, mivel az előterjesztő jelezte több 
pontban, hogy ismeri az anyagot, de több módosítóhoz képest is fog készülni a TAB-
eljárás keretében pontosító, módosító indítvány. Tehát erre a módosító benyújtására 
most nem tennék javaslatot. Lezárnám ezt a napirendi pontot. Köszönöm szépen az 
előterjesztő képviselőinek.  

Még jelentést kell elfogadni. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki az 
ezen napirendi ponttal kapcsolatos jelentést elfogadja. (Szavazás.) 6 igennel, ellene 
senki, 3 tartózkodással a jelentést elfogadtuk. A részletes vitát lezártuk. Kérdezem, 
hogy a bizottság kíván-e előadót állítani a vitában. Nem. A részletes vita lezárását ki 
támogatja? (Szavazás.) 9, egyhangúlag elfogadtuk.  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 
szóló T/4476. számú törvényjavaslat (Részletes vita a HHSZ 44-45. 
§-a alapján) 

Egy napirendi pontunk van még, itt nem lesz két vitaszakasz, mivel nem 
érkezett módosító, így csak az első vitaszakaszt nyitom meg. Kérdezem az 
előterjesztőket az alkotmányossági kérdésről. 

 
DR. MADARÁSZ HEDVIG (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Véleményünk szerint megfelel az alkotmányossági szempontoknak.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy ezen vitaszakaszban van-e a 

képviselőknek kérdése, észrevétele. (Nincs jelentkező.) Ha ilyen nincsen, mivel 
jeleztem, hogy módosító indítvány a mi tudtunkkal nem érkezett, és nem is tudok 
szándékról, a második vitaszakaszt is lezárom. Ugyancsak kérdezném, hogy ki 
támogatja a bizottsági jelentést. (Szavazás.) 6 igen, ellene senki, 3 tartózkodással a 
bizottság elfogadta.  

Ki az, aki elfogadja a részletes vita lezárását? (Szavazás.) Egyhangúlag lezártuk 
a részletes vitát. Köszönöm szépen az előadóknak, hogy segítették a bizottság 
munkáját.  

Egyebek 

Már csak az egyebek maradt. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban 
bárkinek kérdése, észrevétele. (Nincs jelentkező.) Én annyit tennék hozzá, hogy talán 
a bizottság tagjai tudják, hogy ezen a héten, pénteken reggel 8 órakor is találkozunk. 
Kicsit sajnálom, hogy elnök úr nincs itt, mert igazából neki szólt volna az én 
észrevételem, ezért inkább nagyjából meg is tartom magamnak. Bízom benne, hogy a 
most pénteki, vendégekkel bővített bizottsági ülés kevésbé kirakat jellegű lesz, mint a 
múltkori bizottsági ülés. Ebben majd kérném ellenzéki és kormánypárti társaimat, 
hogy próbáljuk a bizottság méltóságát megtartva a pénteki ülést levezetni, illetve 
abszolválni. Kérdezem, hogy van-e más.  
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GÚR NÁNDOR (MSZP): Nem más, csak az utolsó mondattal kapcsolatban 
gondolom, hogy ezzel nem volt probléma az elmúlt bizottsági ülésen. Ha csak nem 
elnök úr felé célozta alelnök úr ezt. 

 
ELNÖK: Kifejtettem volna részletesebben, ha itt van elnök úr, de nem tartom 

méltányosnak így.  
 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Értem, akkor én sem megyek bele ebbe részletesen. 

Annyit szeretnék még javasolni, hogyha azt akarjuk, hogy ne ilyen jellegű legyen, 
lehetne szombaton vagy vasárnap is bizottsági ülés, mert az segítené ennek a 
folyamatnak az alakulását, bár a vasárnapi zárva tartás a parlamentre is igaz lesz 
lassan.  

 
ELNÖK: Jelezték, hogy alapvetően a vendég meghívása miatt került péntekre. 

Én csak annyit mondanék a múltkori üléssel kapcsolatban, hogy természetesen én is 
bízom abban, hogy megfelelő keretek között fog az ülés zajlani. Elnök úrnak azt már 
jeleztem, de akkor képviselőtársamnak is mondom, hogy eddig ugye nem tartottuk mi 
magunk sem szükségét annak, hogy önálló ügyrenddel rendelkezzen a bizottság, de 
természetesen, ha nem tudjuk bizonyos keretek között tartani a bizottsági üléseket, 
akkor én arra fogok javaslatot tenni, és remélem, hogy ebben ellenzéki 
képviselőtársaim is partnerek lesznek, hogy fogadjuk el egy olyan ügyrendet, amely 
biztosítja, hogy a bizottság valóban olyan ügyekkel foglalkozzon, amire a bizottság 
létrejötte irányult. Nem akarok belemenni, mert mondom, ezt elnök úrral kell majd 
tisztázni.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a bizottság tagjainak, és aki pénteken reggel 8 órakor tud 
jönni, azzal találkozunk.  

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 59 perc) 

  

Szatmáry Kristóf  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia 

 


