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Napirendi javaslat  
 

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10724. szám) 
(Kósa Lajos, Novák Katalin (Fidesz), Nacsa Lőrinc (KDNP) képviselők 
önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
2. A hivatásos sportolók egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásáról 

szóló törvényjavaslat (T/10432. szám) 
(Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik) képviselő önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
3. Az állami fenntartású felsőoktatási intézmények részére történő társasági 

adó felajánlás lehetőségének megteremtéséről szóló határozati javaslat 
(H/10328. szám) 
(Bana Tibor (független) képviselő önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Hadházy Sándor (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Manninger Jenő (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Witzmann Mihály (Fidesz), a bizottság alelnöke   
Dr. Seszták Miklós (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Tóth Csaba (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dr. Mellár Tamás (Párbeszéd), a bizottság alelnöke  
Barcza Attila (Fidesz)  
F Kovács Sándor (Fidesz) 
Szatmáry Kristóf (Fidesz)  
Varga Gábor (Fidesz)  
Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik)  
Szakács László (MSZP)  
Székely Sándor (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Bánki Erik (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz)  
Riz Gábor (Fidesz) F Kovács Sándornak (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről 

Dr. Palkó Katalin bizottsági főmunkatárs  
 
 

Meghívottak 

Hozzászólók 

Kósa Lajos országgyűlési képviselő (Fidesz)  
Dr. Steinmetz Ádám országgyűlési képviselő (Jobbik)  
Bana Tibor országgyűlési képviselő (Jobbik)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 33 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirendi javaslat elfogadása 

HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a bizottság valamennyi megjelent tagját, az 
előterjesztőket, szakértőket, mindenkit. A Gazdasági bizottság mai ülését 
megnyitom. Megállapítom, hogy a Gazdasági bizottság határozatképes.  

Először kérdezem, hogy a napirendhez van-e valakinek kiegészítése. 
(Senki sem jelentkezik.) Nincsen. Ezért a kiküldött napirendről fogunk szavazni. 
Kérdezem, hogy ki támogatja a napirend elfogadását. (Szavazás.) Ez egyhangú 
igen. Köszönöm.  

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról 
szóló T/10724. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Az első napirendi pont tárgyalása következik. Tisztelettel köszöntöm Kósa 
Lajos képviselőtársunkat, a napirendi pont előadóját. A napirendi pont címe az 
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. számú törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat. Megadom a szót az előterjesztőnek. Parancsoljon, képviselő úr! 

Kósa Lajos előterjesztése 

KÓSA LAJOS előterjesztő (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! A javaslat nagyon egyszerű. Azt indítványozom, hogy 
amennyiben két testvérről van szó, akkor a két testvér egymástól örökölhessen 
illetékmentesen, illetőleg ajándékozhasson egymásnak illetékmentesen. Ma a 
testvérek között az öröklést, illetőleg az ajándékozást is 18 százalékos illeték 
terheli. Ez a javaslat egy folyamat része. 2010 augusztusban lépett hatályba az a 
törvény, ami a családon belüli egyenesági rokonok között, tehát apa-gyermek, 
anya-gyermek, lehetővé tette azt, hogy illetékmentesen lehessen örökölni vagy 
ajándékozni, aztán ’13-ban, január 1-jén lépett hatályba az, ami ezt e lehetőséget 
kiterjesztette az özvegyek felé is, tehát valaki az apósától vagy az anyósától is 
örökölhetett, vagy ajándékozhatott illetékmentesen. Aztán ’14. január 1-jén ezt 
kiterjesztette a parlament - szintén a Fidesz-KDNP javaslatára - a házastársakra 
is, és most pedig a családon belül a testvérekre szeretnénk ezt kiterjeszteni. 
Tehát ez egy folyamat része, a családi kapcsolatok esetében az ajándékozást és 
az öröklést az állam ne terhelje 18 százalékos illetékkel. Itt felhívom a figyelmet 
arra, hogy a szabályozás ezen megfogalmazása természetesen a féltestvérek 
között is lehetővé teszi az öröklést, ajándékozást illetékmentesen, illetve az 
örökbefogadott gyermek esetén is ez a lehetőség fennáll.  

Szeretném, ha támogatnák ezt a javaslatot, a költségvetési kihatása 
mintegy 3,5 milliárd forint. Tehát ennyi marad majd a testvérek zsebében, és 
ennyivel kevesebb lesz a költségvetés bevétele. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, van-e kérdés vagy 
hozzászólás. (Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincsen. A 
tárgysorozatba vételről döntünk. Kérdezem, hogy ki támogatja a tárgysorozatba 
vételt. (Szavazás.) 10 igen szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás. 
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Ellene szavazott? (Szavazás.) 1 fő. Megállapítom, hogy a javaslat elfogadásra 
került. Köszönöm szépen az előterjesztőnek.  

A hivatásos sportolók egyszerűsített közteherviselési 
hozzájárulásáról szóló T/10432. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A második napirendi pont tárgyalása következik. Tisztelettel köszöntöm 
dr. Steinmetz Ádám képviselő urat, előterjesztőt. Kérem, tegye meg szóbeli 
kiegészítését! 

Dr. Steinmetz Ádám szóbeli kiegészítése 

DR. STEINMETZ ÁDÁM előterjesztő (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök 
úr. Tisztelettel köszöntöm a Gazdasági bizottság tagjait. Bár rövid időn belül 
már másodszor vagyok itt, önök között, és egy törvénymódosító javaslat 
tárgyában fordulok önökhöz. Bizonyára olvasták a törvényjavaslatot és az 
indokolást is. Ebben az a meglepő, hogy semmi új nincs benne, ez ugyanis egy 
korábbi szabályozás, egy 2018-as törvényi szabályozás gyakorlatilag szó szerinti 
megfogalmazása, ami arra irányul, hogy a hivatásos sportolók ekho-, tehát 
kedvezményes adózását a jelenlegi évi 500 millió forintról - tehát még egyszer 
mondom: 500 millió forintról - leszállítsuk 250 millió forintra a korábbi 
szabályozás szerint. Tehát ebben az összegben maximalizáljuk. 
Képviselőtársaim, ha belegondolnak, ez havi 41,6 millió forintos bevételt jelent, 
és persze tudom én, hogy a minőséget meg kell fizetni, de azt gondolom, hogy ez 
nagyon kevés hivatásos sportolót érint ma Magyarországon, elsősorban a 
labdarúgók jöhetnek szóba ilyen összegnél. Nincs azzal baj - mondom ezt 
sportolóként a legnagyobb őszinteséggel -, hogy valaki ennyit keres, a baj azzal 
van, hogy más szabályok vonatkoznak rájuk, és arányaiban sokkal kevesebb adót 
fizetnek, mint bárki más ebben az országban. Hihetetlenül rossz az üzenetértéke 
ennek akkor, amikor tízezrek veszítik el a munkájukat, a megélhetésüket most a 
koronavírus-járvány okozta gazdasági válságban. 

Ez a felvetés egyébként annyiból nem új, hogy már járt az 
Országgyűlésben, egy azonnali kérdés keretein belül kérdeztem 
pénzügyminiszter urat, miniszterelnök-helyettes urat, hogy mi a véleménye 
erről a szabályozásról. Emlékeim szerint ő akkor úgy válaszolt, hogy ez a felvetés 
nem időszerű. Azt gondolom, hogy ez pont most időszerű, amikor ilyen helyzet 
alakul ki Magyarországon, akkor a politikának erre kutyakötelessége lépni. A 
másik indoka pedig az volt, hogy társadalmi csoportokat ugrasztana egymásnak 
ez a kezdeményezés. Én pontosan azt gondolom, hogy sportolóként érezve, hogy 
egyre nagyobb a feszültség a társadalomban az egyes kiváltságos, 
kedvezményezett sportágak és sportolók irányába, ez a jelenlegi szabályozás 
pontosan ezt a feszültséget erősíti, és pontosan ezt lehetne tompítani azzal, hogy 
egész egyszerűen visszaállítjuk a korábbi szabályozást, ami még így is havi több 
mint 20 millió forint bevételig jelentene kedvezményes adózást.  

Úgyhogy kérem, ennek fényében mérlegeljék, gondolják meg, és 
lehetőség szerint támogassák ezt a javaslatot. Úgy gondolom, hogy fontos 
kritikát gyakorolnunk. Nem volt szerencsés szerintem ezt a szabályozást 
bevezetni, mert ebből lesznek feszültségek, és ennek borzasztó rossz az 
üzenetértéke a társadalomra. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e kérdés vagy 
hozzászólás. (Jelzésre:) Parancsoljon, professzor úr! Mellár Tamásnak adom 
meg a szót. 

Hozzászólások 

DR. MELLÁR TAMÁS (Párbeszéd), a bizottság alelnöke: Köszönöm 
szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Mélyen egyetértek az előterjesztővel, s azért 
kértem szót, mert szeretném kihangsúlyozni azt, hogy valóban itt arról van szó, 
hogy különösen most, de egyébként általános esetben is a közteherviselés 
nagyon fontos lenne, és ez az elmúlt tíz esztendőben valahogy nem működött, itt 
pedig kirívóan nagy aránytalanság és nagy különbség van. 

Egyfelől azt az alapelvet kellene fenntartani, hogy akinek magasabb 
jövedelme van, annak ebből következően sokkal nagyobb a teherviselési 
képessége, tehát többet kellene adózzon, ez nyilvánvalóan nem valósul meg. Sőt 
itt az látható, hogy pont fordítva van, hogy a magasabb jövedelműek kevésbé 
adóznak. Azt gondolom, hogy ez mindenféle közgazdasági és erkölcsi alapelvvel 
mélyen szemben áll. Mélyen szemben áll egyébként az egyházi tanításokkal és a 
vallási alapelvekkel is. Ha tetszenek a Bibliát tanulmányozni, az özvegyasszony 
két filléréről és ehhez hasonló történetekről, akkor önök is meg tudnak győződni 
erről, ha szeretnének meggyőződni.  

Ráadásul a mostani helyzetben, amikor egy gazdasági válság van, ilyen 
helyzetben azt gondolom, hogy még inkább fontos lenne az, hogy azok, akik 
megtehetik, mert sokkal jobb helyzetben vannak, akkor ennek megfelelően több 
terhet viseljenek. Tehát én erőteljesen támogatom ezt az előterjesztést is. 
Remélem, hogy kormánypárti képviselőtársaim is felül tudnak emelkedni a 
föntről jövő utasításoknak, és a lelkiismeretükre hallgatva ők is támogatni 
fogják. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés vagy hozzászólás? 

(Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, a vitát lezárom. Még szeretnék én is 
pár gondolatot elmondani.  

Az nehezen vitatható, hogy a versenysportot is rendkívül súlyosan érinti a 
koronavírus-járvány. Olvashatjuk, nemzetközi szinten is nagyon komoly 
válságba került a versenysport. Nemcsak Magyarországon vannak problémák, 
hanem Spanyolországban, Franciaországban, Angliában, Olaszországban, 
Németországban, mindenütt. Egészen biztos, hogy nagyon komoly változásokat 
fog ez eredményezni, és nagyon komoly feszültségeket fog eredményezni. Azt 
gondolom, hogy a bevételi határ módosítása végül is okafogyottá válik, hiszen a 
sportolók bevételei, juttatásai jelentős mértékben, nem a felére, hanem jóval 
kisebb mértékre fognak zsugorodni, tehát jelen pillanatban okafogyottá vált ez a 
javaslat, úgy gondolom. Megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e válaszolni 
az elhangzottakra.  

Dr. Steinmetz Ádám válaszai 

DR. STEINMETZ ÁDÁM előterjesztő (Jobbik): Köszönöm szépen a 
hozzászólásokat. Igazából az a kérdés, hogy valóban hány embert érinthet ma 
Magyarországon ez a szabályozás, és részben csatlakozva alelnök úrhoz, ha a 
jövőben sajnálatos módon ezen fizetések - nyilván nemcsak a futballistákat, 
hanem más versenysportokat is fogja érni - csökkenésére számíthatunk, akkor 
hány embert érinthet. Tehát igazából itt most, amikor döntünk, miről is 
döntünk? Hogy egyáltalán bekerüljön-e a parlament elé ez a törvényjavaslat. Itt 
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most nem erről döntünk, hogy legyen ennyi vagy annyi. Ehhez még be lehet akár 
módosító javaslatokat is nyújtani. Egyáltalán a parlament tárgyalja ezt, 
foglalkozzon ezzel a témával.  

Mivel itt az előzetes felmérések alapján, azt gondolom, hogy bizonyára 
vannak érintettek, hiszen nem kellett volna akkor a törvényi szabályozást a 
duplájára emelni, de ez most a kialakult helyzetnek köszönhetően elég kevés 
embert érint, és valószínűleg egyre kevesebb embert fog érinteni. Tehát innentől 
kezdve valóban ez egy szimbolikus lépés lenne elsősorban tőlünk, országgyűlési 
képviselőktől, hogy igenis, amikor a közteherviseléshez hozzájárulást várunk el 
például az önkormányzatoktól, például a cégektől, és mindenki mástól 
Magyarországon, akkor ez a kiváltságos réteg is, úgy gondolom, hogy a 
közterhekben részt kell vegyen, nem pedig fordítva, mint ahogy eddig tették ezt.  

Úgyhogy én arra kérem önöket, hogy támogassák ezt az indítványt, hogy 
egyáltalán az Országgyűlés elé kerülhessen, és tudjunk erről érdemben beszélni. 
Azt gondolom, hogy ez a szimbolikus lépés segítene abban, hogy a futballisták és 
a nem futballisták - mert elsősorban őket érinti - között meglévő társadalmi 
feszültségen némileg ez tompítson. Szerintem ez közös felelősségünk. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom, szavazás következik: döntés 

képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről. Kérdezem, hogy ki 
támogatja a tárgysorozatba vételt. (Szavazás.) 5 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) 6 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Köszönöm 
szépen. Megállapítom, hogy a javaslat nem került elfogadásra.  

Az állami fenntartású felsőoktatási intézmények részére 
történő társasági adó felajánlás lehetőségének 
megteremtéséről szóló H/10328. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A harmadik napirendi pont tárgyalása következik, Bana Tibor független 
országgyűlési képviselő az előterjesztő. Megadom a szót. 

Bana Tibor előterjesztése 

BANA TIBOR előterjesztő (független): Köszönöm, elnök úr. Sok 
szeretettel köszöntöm a Gazdasági bizottság tagjait, munkatársait és a kedves 
vendégeket. Örülök annak, hogy ez a határozati javaslat idekerülhetett a 
bizottság elé, és bízom benne, hogy egy érdemi szakmai vita is kibontakozik 
ezzel kapcsolatban, bár ezzel összefüggésben azért vannak fenntartásaim, látva 
akár az előző napirendi pontot, akár összességében visszagondolva arra, hogy az 
elmúlt tíz évben mi volt ezzel összefüggésben a tendencia. De én mégiscsak 
remélem azt, hogy fogják tudni támogatni azt a javaslatot kormánypárti oldalról 
is, hogy a taotámogatást a felsőoktatásba is lehessen majd juttatni a jövőben. 
Hiszen nagyon fontos lenne, meggyőződésem szerint, hogy ilyen módon 
segítséget nyújtsunk az állami fenntartású felsőoktatási intézményeknek. Magát 
a határozati javaslatot is így fogalmaztam meg, tehát kimondottan az állami 
fenntartású felsőoktatási intézményeket érintené ez a támogatási lehetőség. 
Hiszen láthattuk azt, hogy a látványcsapatsportokat nagyon jelentősen 
támogatták az elmúlt 8 év során, amióta erre lehetőség van a szabályozással 
ilyen módon, sok százmilliárd forinttal. Azt gondolom, hogy akár a 
járványhelyzetben, amikor sajnos azzal lehetett szembesülni, hogy az 
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önkormányzatok mellett az egyetemeket is megszorítások érintették, akár attól 
függetlenül is jó lenne, ha ez az anyagi támogatás rendelkezésükre állna a 
felsőoktatási intézményeknek is, mert ha megnézzük az elmúlt tíz év 
tendenciáit, akkor azt mondhatjuk, hogy sajnálatos módon az idejuttatott 
támogatások, források éppen, hogy csökkentek. Egy másik fontos adalék az, 
hogy idén, 2020-ban 20 ezerrel kevesebben jelentkeztek a felsőoktatásba, mint 
2019-ben, ez 19 év negatív rekordja, tisztelt képviselőtársaim. 2001-ben volt 
utoljára olyan alacsony ez a szám, mint most, 2020-ban.  

S mint utaltam rá, fontos lenne az - és felelős független ellenzéki 
országgyűlési képviselőként ez irányban más javaslatokat is benyújtottam az 
Országgyűlés elé, és más kérdéseket is megfogalmaztam -, hogy az 
önkormányzatok után az egyetemeket érintő megszorításokkal szemben is végre 
valamilyen elmozdulást láthassunk, hiszen a látványcsapatsportok vagy a 
presztízsberuházások még a koronavírus-járvány által okozott veszélyhelyzetben 
is további forrásokhoz tudtak jutni, míg másik oldalról akár a Pécsi 
Tudományegyetem, akár a Szegedi Tudományegyetem esetében milliárdos 
nagyságrendű elvonásokkal találkozhattunk.  

Azt gondolom, hogy a következő évtizedeknek egy nagyon fontos feladata 
lesz, hogy a lehető legtöbb támogatást juttassunk. Nyilván ennek az anyagi 
oldala csak egy szelet. Azt gondolom, hogy a politikai szándék is nagyon fontos, 
és az, hogy ezirányú törvényjavaslatok szülessenek, és a közbeszédben is ez a 
helyére kerüljön, hogy minél több olyan kellő szaktudással rendelkező embert 
juttassunk a munkaerőpiacra, aki ott meg tudja állni a helyét, és ebből a 
szempontból kiemelten fontos a felsőoktatási intézmények, az egyetemek 
szerepe, ahova többletforrásokat kellene juttatnia egy felelős kormánynak. 
Remélem azt, mint jeleztem az elején is, hogy erről kibontakozhat itt egy érdemi 
vita, hiszen szerintem pártállástól függetlenül azt látni kell, hogy a következő 
évtizedekben még inkább felértékelődik a versenyképes felsőoktatásnak, az 
innovációnak és a tudásnak a szerepe.  

Én ezzel a megfontolással ajánlom tisztelt képviselőtársaim figyelmébe 
ezt a javaslatot, nyilván azzal együtt, hogy módosítani ezen még lehet, mint 
például a 2020. június 1-jéig szóló végrehajtási kötelezettségen is, ami a 2. 
pontban található, hiszen ez tegnap volt, tehát egyértelmű, hogy ezen 
módosítani kellene, ha a Ház elé tudna kerülni, és vitát folytatnánk róla, 
valamint, miután határozati javaslatról van szó, értelemszerűen itt azért bőben 
van mozgástér arra, hogy szakmailag a legjobb mederbe tereljük ezt a javaslatot, 
de azt, hogy erről vitázni lehessen, én nagyon fontosnak tartom. Köszönöm 
szépen a figyelmüket. 

Hozzászólás 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdések, hozzászólások következnek. (Senki 
sem jelentkezik.) Nincs ilyen. Tulajdonképpen egy ehhez hasonló témakörrel 
már találkoztunk néhány héttel ezelőtt. Akkor hasonló javaslat érkezett más 
személytől, hogy a taotámogatási rendszert terjessze ki az Országgyűlés az 
egészségügyre, illetve a kórházakra. Lényegében akkor az ellenérvek 
elhangzottak ezzel kapcsolatban. Ezeket lényegében most is meg lehet ismételni. 
Tudni kell azt, hogy a taotörvény ilyen típusú módosításához az Európai 
Bizottságnak is hozzá kell járulnia. Ennek az eljárásnak az időigénye eléggé 
nehezen kiszámítható, különösen most, ebben az időszakban, amikor az Európai 
Bizottság rendkívül sok dologgal kell foglalkozzon.  
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A másik ilyen típusú gondolat az, hogy a vállalatok, a cégek jellemzően 
több évre előre lekötötték már a taotámogatási lehetőségüket. Ebből adódik, 
hogy igazából számottevő vagy érdemi elmozdulás ebben a kérdésben nem 
várható. Mindezek alapján azt tudom mondani, hogy ez a javaslat véleményem 
szerint most nem időszerű. Kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e válaszolni. 
(Jelzésre:) Parancsoljon! 

Bana Tibor válaszai 

BANA TIBOR előterjesztő (független): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Sajnálom, hogy nem alakult ki érdemi vita erről a javaslatról, 
viszont az elnök úr által elmondottakra annyiban azért szeretnék reagálni, hogy 
én azt nem gondolnám, hogy éppen uniós szintről történne olyan lépés, ami 
megakadályozná azt, hogy ebből a javaslatból valami lehessen a gyakorlatban, 
hiszen azt gondolom, hogy európai uniós szinten azért az elmúlt évek során, és 
ha megnézzük a következő hét éves költségvetés tervezetét, akkor ott is 
tapasztalhatjuk, hogy éppen abba az irányba tettek és tesznek lépéseket, hogy a 
versenyképes felsőoktatást erősíteni tudják. Tehát szerintem éppen, hogy 
üdvözölné ezt akár az Európai Bizottság is vagy más uniós intézmények.  

A másik oldalról pedig, amit mondott elnök úr, szerintem azért 
különböző vállalkozások is örömmel élnének azzal a lehetőséggel, hogy a 
felsőoktatás számára is fel tudják ajánlani ezeket a taopénzeket. Azzal együtt, 
hogy természetesen én azt a részét sem vitatom, még ha itt a nagyságrendek 
sajnos eléggé torzultak, és bele lehetne menni a részletekbe, hogy melyik 
egyesülethez milyen módon jutottak pénzek, de az biztos, hogy ennek is lehet 
egyébként pozitív következménye. Tehát nyilvánvalóan jó az is, ha valaki akár 
lokálpatrióta hozzáállása miatt vagy más szempontból, akár a sportot is 
támogatandónak tartja, de én azt gondolom, hogy egyébként, ahogy utalt rá, az 
egészségügy területe is ilyen lehet, de itt a következő évtizedekben ahhoz, hogy 
Magyarország megállja a helyét az Európai Unióban, nekem meggyőződésem, 
hogy a felsőoktatásnak van elsődleges szerepe. Összességében az oktatásnak 
természetesen, de az is fontos, hogy minél több kellő nyelvtudással rendelkező, 
diplomával rendelkező fiatalt tudjon hazánk a munkaerőpiaca juttatni, és bízom 
bene, hogy ha esetleg ezt a javaslatot nem is támogatják, mert úgy tűnik, hogy ez 
nem így fog történni a szavazás során, de mégiscsak ebben az irányban legalább 
lépéseket tudjunk tenni a következő évek során. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom. Szavazás következik. 

Kérdezem, hogy ki támogatja a tárgysorozatba vételt. (Szavazás.) 4 igen 
szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 
tartózkodás. A javaslat nem került elfogadásra. Köszönöm szépen az 
előterjesztőnek. 

Egyebek 

A negyedik, egyebek napirendi ponttal kapcsolatban szeretném jelezni, 
hogy Varga Gábor képviselőtársunk jelezte, hogy a Közlekedési albizottságban 
szeretne részt venni, erről egy szavazással tudunk dönteni. Kérdezem, hogy ki 
támogatja az albizottságban való részvételét. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez 
egyhangú igen. Jó munkát kívánok! Amúgy is szükséges egyébként megerősíteni 
az albizottságot, hiszen komoly feladat előtt áll.  
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Az ülés berekesztése 

Kérdezem. hogy az egyebekben kíván-e még valaki hozzászólni. (Senki 
sem jelentkezik.) Nem. Köszönöm szépen a mai munkát, az ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 58 perc) 

  

Hadházy Sándor 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 


