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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 
 Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága - első helyen kijelölt bizottságként, 
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), valamint a 
Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság) megvitatta az 
elkövetkezendő tíz évben követendő gazdaságpolitikai alapelvekről szóló, H/17406. 
számon beterjesztett határozati javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott H/17406/3-6. számú 
módosító javaslatokat. 
 
 
Dr. Horváth János képviselő a H/17406/3. sz. módosító javaslatát, valamint Kocsis Róbert, 
Lasztovicza Jenő és Bánki Erik képviselő a H/17406/5. sz. módosító javaslatát visszavonta. 
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 Megjegyzés: A határozati javaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a határozati javaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek 
számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen 
megváltoznak a határozati javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás 
nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  

 Módosításra irányuló határozati javaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § 
(3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény határozati javaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 
 
 

1.  Dr. Orosz Sándor, Csige Tamás, Devánszkiné dr. Molnár Katalin, Fetser János, 
Gúr Nándor, Hagyó Miklós, dr. Józsa István, Kapás Zsolt, Kis Péter, Szitka Péter és 
Szabó Imre képviselő a határozati javaslat 1. pontját új első francia bekezdéssel 
kiegészíteni javasolja: 
 
 /1. A magyar társadalom és gazdaság kiegyensúlyozott fejlődése és a nemzetközi 
verseny által támasztott követelmények teljesítése érdekében az Országgyűlés az 
elkövetkezendő tíz évre az alábbi gazdaságpolitikai alapelveket hagyja jóvá:/ 
 
 "- a fenntartható fejlődés elveinek érvényesítése;" 
 

Indokolás: Lásd a H/17406/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Foglalkoztatási biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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2.  Farkas Imre képviselő a határozati javaslat 1. pontját új francia bekezdéssel 

kiegészíteni javasolja: 
 
 /1. A magyar társadalom és gazdaság kiegyensúlyozott fejlődése és a nemzetközi 
verseny által támasztott követelmények teljesítése érdekében az Országgyűlés az 
elkövetkezendő tíz évre az alábbi gazdaságpolitikai alapelveket hagyja jóvá:/ 
 
 "- a gazdaság és a társadalom versenyképességének folyamatos javítása; 

- a maastrichti kritériumok teljesítése az euró 2010. évi bevezetése érdekében; 
- az állami bürokrácia csökkentése, strukturális ésszerűsítés végrehajtása a 

közigazgatás, a helyi önkormányzatok, a szociális és egészségügyi ellátórendszerek 
területén úgy, hogy ne sérüljön az Európában meghatározó szolidaritási elv, és a 
magyar társadalom kiszolgálása magas színvonalon, költséghatékonyan történjen; 

- a közlekedési infrastruktúra erőteljes ütemű fejlesztése; 
- az adó- és járulékrendszer tervszerű átalakítása, az állami újraelosztás mértékének 

csökkentése; 
- az évszázados hagyományokra épülő, kiváló alapokon nyugvó magyar oktatási 

rendszer színvonalának emelése, korszerűsítése a köz- és felsőoktatás, valamint a 
szakképzés területén, ennek során a hosszútávú munkaerőpiaci elvárások szem előtt 
tartása; 

- megfelelő feltételek kialakítása ahhoz, hogy a helyi önkormányzatok, a régiók és a 
vállalkozások minél nagyobb arányban tudják igénybe venni az Európai Unió által 
nyújtott strukturális támogatásokat; 

- a külföldi működőtőke-befektetések ösztönzése, kedvező szabályozási és üzleti 
környezet biztosítása, Magyarország regionális centrummá fejlesztésének 
támogatása; 

- a hazai vállalkozások nemzetközivé válásának támogatása, a pénz- és a tőkepiac 
további fejlődésének biztosítása. A hazai kis- és középvállalkozások fejlődése 
érdekében minden nemzetközi normának megfelelő állami támogatás megadása 
annak érdekében, hogy nagyobb eséllyel vegyenek részt a nemzetközi versenyben, 
váljanak a nagyvállalatok beszállítóivá; 

- a munkahelyteremtés, a hatékony foglalkoztatás előtérbe helyezése. A foglalkoztatás 
állami ösztönzésének erősítése, a foglalkoztatási ráta 7 % pontos emelése 10 éven 
belül; 

- a társadalmi esélyegyenlőséget sértő, legsúlyosabb területi elmaradottságok 
mérséklése; 

- a kutatás, a fejlesztés és az innováció erőteljes ösztönzése (5 éven belül a K+F 
kiadások megduplázása, 10 éven belül megháromszorozása; az ilyen célra fordított 
források hatékonyabb elköltése, a vállalkozói szféra nagyobb arányú bevonása 
mellett); 

- tudatos offenzív politika folytatása az Európai Unióban a magyar érdekek 
érvényesülése, a közös piac által nyújtott lehetőségek jobb kihasználása érdekében." 

 
Indokolás: Lásd a H/17406/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője a Foglalkoztatási biz. ülésén 

egyetért, a Gazdasági biz. ülésén nem ért egyet
 
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 
 
 Budapest, 2005. november 16. 
 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

Dr. Balsai István s.k., 
a Foglalkoztatási  
 bizottság elnöke 

 
 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési  
 bizottság elnöke 


