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 (Az ülés kezdetének időpontja: 09.31 óra)

Elnöki bevezető, szavazás a napirendről
GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban: ELNÖK: Tisztelt

Hölgyek, Urak! Azt javaslom kedves képviselőtársak, hogy kezdjük el a 2010-14-es
parlamenti ciklus első Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának az ülését.

Mielőtt belekezdenénk, az előtt engedjék meg, hogy a politikai döntések
eredményeképpen mint a bizottság elnöke köszöntsem önöket és köszöntsem az önök nevében
is két alelnöktársamat. Varga József úr, Kara Ákos úr a Fidesz színeiben képviselik a
bizottsági ülés keretei között a politikai erővonalakat. Én a Magyar Szocialista Párt színeiben
képviselem a frakciómat, de nyilván arra törekszem és törekedtem eddig is, hogy nem
politikai hitvallásról, hanem, ha lehet, akkor szakmaiságról tegyünk tanúbizonyságot a
bizottság keretei között.

Az elmúlt időszakban, az elmúlt négy esztendőben – nyugodt lelkülettel mondhatom –
a bizottságunk alapvetően ekképpen tevékenykedett. Vannak többen itt, akik ezt meg tudják
erősíteni, Czira Szabolcs úr, Kontur Pál úr, Nagy István úr, nézem az arcokat, őket látom, akik
itt voltak a régi bizottságban is. Azt gondolom, hogy kisebb nézetbeli különbségek nyilván
voltak, de normális együttműködés zajlott. Arra törekszem a magam részéről, hogy az
elkövetkező időszakban is efelé haladjunk.

Azt szeretném javasolni a bizottságnak, hogy a mai ülésünkön négy dologgal
foglalkozzunk. Három van a napirendi pontok között feltüntetve a meghívóban, közben, mivel
nem volt módunk egyeztetni, ezért végignézve az összes eddigi törvénymódosítási javaslatot,
ami beadásra került, két dologban kértem a Ház elnökétől, hogy kijelölést tegyen.

Az egyik benne van a meghívóban, az a családtámogatásról szóló, a másik nincs
benne, az azt hiszem, a pénteki napon került beadásra – vagy csütörtökön vagy pénteken -, és
ezt követően kértem a Ház elnökétől. Ez a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény
tervezete. Azért, mert olyan típusú kérdésekkel foglalkozik, amik a bizottságunk
szakterületéhez illeszkednek, ezért kértem ennek a kijelölését az általános vitára való
alkalmasság megállapítása tekintetében.

Azt kérem a bizottságtól, hogyha egyetért ezzel a két kijelöléssel, illetve a másodikkal
is, akkor az első döntésünket a tekintetben hozzuk meg, hogy a mai ülésünk ezen négy, a
három jelzett és ezen egy kiegészített napirend pont tárgyalásával kerüljön megrendezésre,
tehát ezeket a témákat tárgyaljuk. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel egyet tudnak-e
érteni.

Aki igen, az kérem, hogy szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Úgy láttam, hogy
egyhangú volt. De azért megkérdezem, hogy volt-e valaki ellene. (Nincs jelentkező.) Nem
láttam. Tartózkodott-e valaki? (Nincs jelentkező.) Nem tartózkodott. Köszönöm szépen.

Ezzel párhuzamosan a jelenléti ívet láttam, aláírták. Többen még a jelenléti ív kapcsán
nem figyeltünk arra, hogy helyettesíthetünk is. Szeretném jelezni, hogy a jelenléti ív második
oszlopa mindig arról szól majd, hogy ki kit helyettesít, tehát hogyha valaki valakit
helyettesíteni kíván, akkor ezt tegye meg. Akkor teheti meg természetesen, hogyha erre
felhatalmazása van. A felhatalmazásokhoz szükséges dokumentációs háttér az ott van a
képviselőtársaim előtt annak érdekében, hogy a későbbiekben erről gondoskodni tudjunk.

A határozatképességünk nem kérdéses. A tizennyolcból tizenöten vagyunk, ha jól
látom.

A bizottság feladatainak áttekintése
Elkezdenénk a tartalmi munkát. Első napirendi pontként a bizottság feladatainak

áttekintése és a teendők megvitatása került jelzésre. Ez alatt alapvetően a következőket kell
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érteni. Szeretnék egy nagyon rövid tájékoztatást adni arról, hogy az 1994-es időszaktól
kezdődően hogy működött a bizottság. Milyen albizottságokat működtetett. Jelzem 1994-ben
és 1998-ban nem volt albizottsága, 1998 és 2002 között három albizottságot működtetett, az
azt követő ciklusban ötöt és az elmúlt ciklusban pedig négyet. Az albizottságok tekintetében
’98-tól mind a három ciklusban három albizottság stabilan létezett. A 2002 és 2006 között ez
kettővel, 2006 és 2010 között eggyel egészült ki.

Ez a három albizottság, ami tizenkét év óta folyamatosan működött, a következő volt a
bizottság keretei között: társadalmi és gazdasági hatás figyelemmel kísérésével foglalkozó, ez
gyakorlatilag az Ellenőrző albizottság, az Európai integrációs, ez most már az utolsó
ciklusban nyilván az Európai ügyek albizottságaként funkcionált és a Rehabilitációs
albizottság. Ez a három albizottság működött a bizottság keretei között.

Nem gondolom, hogy most kellene nekünk erről dönteni, én csak azért gyűjtöttem ki,
hogy tudjak egy rövid tájékoztatást adni e tekintetben, és végig tudjuk majd közösen
gondolni, akár csütörtökön vagy a jövő héten vagy az azt követő héten, amikor újabb témákat
tárgyalunk, hogy milyen albizottságokat indítsunk és kiknek a vezetésével párosítsuk mindezt.
Hogyha elfogadható, akkor én csak ennyit szeretnék jelen pillanatban jelezni annak
érdekében, hogy tudjunk gondolkodni az ügyet érintően.

Ha más, a bizottság feladataival, teendőivel kapcsolatos dolog van, akkor kérem
képviselőtársaimat, hogy azt most jelezzék. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor azt javaslom,
hogy azzal a gondolkodással, hogy ez a három albizottság mindenképpen legyen bent a
gondolkodásunkban a későbbiekben, gondoljuk végig, hogy kell-e szükségszerűen majd más
albizottság felállítását megtenni.

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e bármilyen kérdésük, kiegészítésük ezzel a
napirendi ponttal kapcsolatosan. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor azzal a megjegyzéssel
összegezném, hogyha nem is a héten, de a jövő héten vagy az azt követő héten erre
mindenképpen visszatérünk, és az albizottságok megalakításáról gondoskodunk. Nyilván
lehetőség szerint a konszenzus elve alapján annak érdekében, hogy normális,
kiegyensúlyozott együttműködést tudjunk folytatni. Köszönöm szépen.

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvénynek, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a
tankötelezettség teljesítésével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/21.
szám) (Kósa Lajos (Fidesz) és Soltész Miklós (KDNP) képviselők önálló indítványa)
(Általános vita)

A második napirendi pontra térnénk át. Ennek a törvénytervezetnek az általános vitára
való alkalmassága kapcsán kértük a házelnöktől, hogy jelölje ki a bizottságot. Egyszerűen
annak okán, hogy a foglalkoztatás és a munkaügy nyilván egy további lépcsője mindannak,
ami ezen törvény keretei között zajlik. Mármint annak, hogy a munkaerőpiacon azok tudják
megállni a helyüket legkiváltképp, akik nyilván megfelelő szakképesítésekre tesznek szert, de
ehhez a másodlagos lépéshez az az elsődlegesség szükséges, hogy az általános iskolai képzés
és minden egyéb rendben legyen.

Az indíttatás ezért fogalmazódott meg, hogyha a bizottság tagjainak, bárkinek ehhez a
törvénytervezethez illesztetten van mondandója, kiegészítendője az általános való
alkalmasság tekintetében, akkor azt meg tudja tenni, meg tudják tenni a képviselőtársaim.

A bizottsági ülésünk előkészítése kapcsán a kijelölésről gondoskodtunk, de úgy látom,
hogy nem sikerült arról gondoskodni, hogy a kormány képviseletében bárki is – illetve, mivel
ezek képviselői önálló indítványok, a képviselők részéről bárki is – jelen legyen a bizottsági
ülésen. Ettől függetlenül véleményünk és álláspontunk lehet a dologhoz illesztetten.
Kérdezem képviselőtársaimat, hogy bárkinek van-e véleménye. Alelnök úr.
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Képviselői hozzászólások
VARGA JÓZSEF (Fidesz): Én csak annyit jeleznék, hogy a Fidesz-frakció támogatja

az általános vitára való alkalmasságot.

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy bárki
másnak van-e véleménye. Kara Ákos alelnök úr!

KARA ÁKOS (Fidesz): Elnök Úr, Alelnök Úr! Kedves Bizottsági Tagok! A szakmai
indoklást szeretném egy kicsit az általános indokláson túl erősíteni. Ugye az az alap, onnét
indulunk, hogy alacsony a foglalkoztatás Magyarországon, sok a munkanélküli. A
munkanélküliek veszélyeztetett csoportjához hozzátartoznak a fiatalok. Ha általában igaz az a
megállapítás, hogy a munkaerőpiacon való elhelyezkedés feltételeit segíti az iskolai
végzettség, illetve az iskolai végzettség milyensége, annak minősége és tartalma, akkor
nyilván igaz az a megállapítás, hogy különösen fontos a felelősségünk abban, hogy a fiatalok
számára elsősorban alapszinten, az általános iskolások számára, az általános iskolát
elvégzettek számára, illetve minél nagyobb számban biztosítsuk azt, hogy az általános iskolát
sikerrel fejezzék be, persze az ott levő megfelelő minőségi tudás elérése érdekében is.

Ez a törvény nemcsak arra jó, persze arra is jó, hogy egy hosszabban, tehát évek óta
felvetett társadalmi vitát hozzon az Országgyűlés falai közé, hanem természetesen arra is jó,
hogy ahogy a törvényjavaslat tartalmazza, valamilyen módon segítsük azt, hogy ez a
társadalmi vita valamilyen módon megfelelő választ kapjon. Ilyen értelemben tehát az a cél,
hogy az általános iskolába járást, az általános iskolában való sikeres tanulmányokat, minőségi
oktatást valamiképpen javítsuk, ezért azt gondolom, hogy az a szakmai indoklás, ami a
törvénytervezetben szerepel és azok a célok, amelyeket fogalmaz a törvényjavaslat – családi
pótlék, illetve a családi pótlék jövőben való kezelése – mindenképpen alkalmas.

Úgyhogy a frakciószövetségünk nevében javasoljuk mindenképpen a törvénytervezet
általános vitára való alkalmasságát.

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Bocsánatot kérek, hogyha elsőre nem
mindenkit fogok tudni név szerint és pontosan szólítani. Meg fogom tudni tanulni, ígérem, de
jelen pillanatban még nem vagyok teljesen tisztában mindenkinek a frakcióhoz való
tartozásával vagy épp a nevével. Ha vétenék, elnézést kérek. Bertha Szilvia Jobbik,
parancsoljon!

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Alapvetően a cél valóban
nagyon nemes, és teljesen egyetértünk abban, hogy a jövőbeni foglalkoztatást a mai oktatással
kell megalapozni, csakhogy ez a törvénytervezet, amit benyújtottak, gyakorlatilag semmivel
nem mutat túl a jelenlegi szabályozáson. Egy kicsit más, de nem lesz hatékonyabb.

Jelenleg az a helyzet, hogy tizenegy igazolatlan óra után már szabálysértési eljárást
indítanak a szülők ellen, illetve bevonják a gyermekjóléti szolgálatot, és megvizsgálják a
veszélyeztetettséget. Amennyiben fennáll a veszélyeztetettség, akkor védelembe veszik,
illetve hogyha pénzkezelési zavarok vannak, akkor már most is lehetőség van arra, hogy a
családi pótlék felét természetben juttassák. Most ezt sem tudják megtenni, ugyanis nincs meg
a megfelelő védettsége a szociális munkásoknak. Ugye itt jön elő a Btk. módosításához fűzött
módosító indítványunk, hogy a szociális munkásokat is bele kéne venni ebbe a védelmezett
körbe, merthogy egyszerűen nem merik végrehajtani a törvényt. Tehát hiába van egy törvény,
ami most is megfelelően alkalmazható lenne, nincs végrehajtása. Alapvetően hiába
változtatjuk meg ezt a törvényt, szerintem egy gyengítő irányba, mert hogy most 50 óra után
lépne életbe, mivel nem lesz végrehajtása, ugye így nem fog érni semmit. Ez az egyik.
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A másik pedig, hogy annyit fogunk elérni esetleg, még hogyha meg is lehet oldani ezt,
hogy ezek az eseti gondnokok meg tudják tenni a gyermekek számára a bevásárlásokat, hogy
egy másodlagos piacot teremtünk. Ugyanúgy, ahogy most is megtörtént, hogy megvették a
tanszert, meg élelmiszert, és azután a szomszédnál landolt féláron, ugyanúgy most majd a
teljes családi pótlék összegével fog ez megtörténni. Úgyhogy mi ilyen formában nem tudjuk
támogatni az általános vitára való alkalmasságot. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kaufer Virág.

KAUFER VIRÁG (LMP): Köszönöm szépen. Kaufer Virág vagyok, a Lehet Más a
Politika képviseletében, és szeretettel üdvözlök mindenkit.

A Lehet Más a Politika tudja az általános vitára való alkalmasságot támogatni.
Egyetlen kérdésem lenne a Fidesz-frakció képviselői felé ezzel kapcsolatosan, ugyanis a mi
aggályainkról be fogunk nyújtani módosító javaslatokat elsősorban a Szociális bizottságon
keresztüli munkán keresztül. De lenne itt egy aggály a foglalkoztatásra vonatkozó hatásokkal
kapcsolatosan is.

A mi szakértőink szerint az alapképzéssel nemcsak az a baj, hogy a gyerekek nem
járnak iskolába, hanem az, hogy nem kapnak meg olyan alapképességeket a gyerekek, amivel
később az alacsony képzettségű emberek a munkaerőpiacon nagyobb mobilitást tudnának
szerezni. Tehát a problémamegoldó készség, az olyan alapvető dolgok, amik segítik azt, hogy
a tanulási készségek fejlődjenek. Tehát az lenne a kérdésem, hogy van-e valami adat arra
vonatkozólag, hogy az iskolai hiányzások okozzák-e az alacsony képzettségből származó
elhelyezkedési gondokat, vagy pedig az, hogy az alapképzettség nem megfelelő. Tehát, hogy
az általános iskolákban nem kapnak olyan oktatást a gyerekek, amik segítik a későbbi
elhelyezkedésüket. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Dr. Czira Szabolcs képviselőtársam. Kérdezem, hogy
van-e még jelentkező. (nincs jelentkező.)

DR. CZIRA SZABOLCS (Fidesz): Köszönöm a szót elnök úr. Ehhez kapcsolódva, ez
már egy nagyobb terület, amit át akarunk fogni, az oktatási területet, de én azt gondolom,
hogy egyáltalán, hogy ez a törvény visszakerült, azt tudjuk, hogy az Orbán-kormány idején
1998-2002 között volt egy olyan törvény, amely a családi pótlékot ahhoz kötötte, hogy a
gyermek jár-e iskolába, és azt gondolom, hogy ez annak idején jól működött. Hiszen az
állampolgároknak, mind a szülőknek, mind a gyermekeknek nemcsak jogai vannak, hogy
ingyen járhatnak iskolába, hanem kötelességei is, hogy az alapképzést el kell végezni. Azt
gondolom, ebbe az irányba tolja ezt a dolgot, és ha ezen még módosításokkal úgy gondolják,
hogy lehet segíteni, az jó, de az általános vitára mindenféleképpen alkalmas.

Tehát ezzel a témával foglalkozni kell. A másik, amit felvetett az LMP-s
képviselőtársunk. Én megmondom, a mindennapokból, a napi gyakorlatnak megfelelően
tudom mondani, hogy annak idején, amikor az SZDSZ kezébe vette az oktatást, akkor ez az
oktatás olyan szintre lett süllyesztve, hogy Európában szégyenkezhetünk. Sajnálatos módon,
mert még korábban büszkék voltunk. Még a rendszerváltás előtt, nem az volt a kérdés, hogy
hogyan tanítottak, hanem sokszor, hogy mit tanítottak, az volt itt a probléma elsősorban. De
ha bemérték Európában, hogy egy nyolcadik osztályos tanuló mit tud a francia
nyolcadikoshoz vagy egy más nyugat-európai iskolában végzetthez képest, Magyarország
élen állt a megszerzett tudással kapcsolatban. Ma már sajnos – én tanultam itt a bizottságon
belül – a középmezőny alját kopogtatjuk, a középmezőnyben vagyunk, és ez valóban ennek a
liberális oktatási formának köszönhető. Számomra továbbra is nehezen megfejthető, mert nem
vagyok pedagógus, tehát könnyen beszélek, mert aki nem ért hozzá, könnyen bele tud szólni
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másnak a területébe, de számomra az elfogadhatatlan, hogy nem osztályoznak. Ennek
hagyománya volt Magyarországon, ennek gyakorlata volt, tudták a szülők mérni, tudta a
gyerek mérni, aki látott ilyen osztályozást év végén vagy félévkor, én láttam, hála istennek
van egy kicsiny gyermekem, és nehéz rajta igazából eligazodni, hogy végül is milyen
színvonalon áll. Lehet, hogy ez az én problémám. De igazából egyértelműen kimondható az
osztályzat magassága, mélysége, hogy ez a gyerek kb. mit sajátított el.

Folytatva azt, amit tetszett mondani, hogy az oktatás már az alapoktatásnál sérülhet,
valószínűleg ez is oka lehet neki, könyörögni kell a szülőnek, ha osztályismétlést akarnak,
mert megszégyenítés. Valószínűleg a gyerek érdekét szolgálja az, hogy még egyszer
próbálkozik azon a szinten és érettebb lesz, mire továbbengedik. De ha a szülő ezt nem akarja,
akkor a gyereket tovább kell engedni.

Rátérve a gyakorlati példára, közelünkben a Mercedes gyár telephelyet nyitott
Kecskeméten, én nagykőrösi vagyok, és szervezik oda az embereket, mind a mérnököket,
mind a szakmunkásokat. Olyan katasztrofális a szakmunkásképzés, hogy Magyarországról
nem fogják tudni kielégíteni az ott felmerülő igényeket. Nem azért, hogy Mercedes-minőség,
hanem egyáltalán, például fényezőből nem tudják kielégíteni az igényeket. Valószínűleg a
szakoktatásunk is olyan színvonalra süllyedt itt, az SZDSZ-nek köszönhetően, hogy nem üti
meg azt a színvonalat, amit egy európai képzésnek meg kellene lépnie.

Ugyanígy a mérnökképzés. Kecskeméten most fognak beindítani szakokat a főiskolán,
autómérnököket fognak képezni. Nem megfelelő a magyar mérnökképzés. Ez a bolognai
dolog, hogyha erre valaki rákérdez a felsőoktatás vonatkozásában, mindenki csak
panaszkodik rá, aki ebben járatos.

Tehát én megértve, hogy valószínűleg az alapoktatást is emelni kellene – most
eltértem én is ettől -, most arról van szó, hogy általános vitára való alkalmas-e az, hogy ne
csak a jogai legyenek meg az embereknek, hanem a kötelességei is, hogy igenis vigye a
gyereket iskolába. Ezek a dolgok, amiket korábban a Jobbik részéről el tetszettek mondani,
valóban alkalmazhatók, de aki egy önkormányzatnál dolgozik, és látja, hogy milyen nehéz
ezeket véghez vinni… A törvény kimondta, onnantól kezdve nincs finanszírozva a gyereknek,
illetve a családnak a családi pótlék, és onnantól kezdve a szülő maga is kénytelen lesz abba az
irányba elmozdulni, hogy a gyerekét ellenőrizze, mert sokszor a szülő sem tud arról, hogy a
gyerek nem volt iskolában, és akkor így a család helyre tudja azt állítani, amire szükség van.
Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen képviselőtársam. Azt szeretném kérni, mivel többen
jelezték, hogy az alakuló üléseket nagyjából egy fél órára tervezték, ezért szakmai kérdésekbe
ne bocsátkozzunk a mai napon. Lesz módunk természetesen, de ne sértsük azokat sem, akik
eleve úgy készültek. Egyed Zsolt és Kontur Pál.

Ha szabad, akkor itt zárnánk a hozzászólások sorát, és utána az általános vitára való
alkalmasságról döntenénk. Parancsolj képviselőtársam!

EGYED ZSOLT (Fidesz): Én csak egy pár gondolatot szeretnék elmondani,
csatlakozva a képviselőtársamhoz. Az igaz, hogy az önkormányzatok azt nézik, hogy ami
törvény az törvény és azt hajtják végre, de mivel mi részei vagyunk most a törvényalkotásnak,
tehát én úgy gondolom, hogy kötelessége mindenkinek, aki itt van, hogy jó törvényeket
hozzunk, illetve ezt talán az elnök úr is meg tudja erősíteni a családtámogatás rendszerével
kapcsolatban. Én Borsod megyei vagyok, akárcsak az elnök úr, tehát ott a családtámogatási
rendszert már megélhetési formának tekintik nagyon sok helyen. Én úgy gondolom, hogy ezt
az új rendszert úgy kell kidolgozni, hogy olyan törvényeket, törvényjavaslatokat kell az
Országgyűlés elé vinni, amik tényleg azokat jutalmazzák valamilyen szinten és azokat
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támogatják, akik becsületes, hasznos állampolgárokat nevelnek ennek az országnak. Azoknak
viszont gátakat kell szabni, akik ezt megélhetési formának szánják.

Az oktatással kapcsolatban még annyit szeretnék elmondani, ugye itt beszéltünk
nagyjából az oktatásnak a közép részéről, tehát a nyolcadik osztályról volt szó, de arról nem
volt szó, hogy az elején nagyon sokat számít, hogy egy hatéves gyerek hogy érkezik meg,
milyen szocializációból érkezik meg az iskolába. Tehát van olyan gyerek, aki már nagyjából
ismeri a betűket, van olyan gyerek, aki nem ismeri a kanalat, meg a villát, meg a mosdót.
Ilyen különbségekkel indulnak, ezeket mindenképpen ki kell küszöbölni, akár olyan módon
is, hogy mindenkit a saját szintjétől kell elkezdeni fejleszteni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen képviselőtársam. Kontur Pál képviselő úr, parancsolj!

KONTUR PÁL (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én egy autószerelő
vagyok, és a szakmám gyakorlása folytán fiatalokat is képeztem. Mellém beosztottak
tanulókat. 61 éves elmúltam, úgyhogy több, mint 40 éve művelem ezt a szakmát, van
rálátásom, tapasztalatom, hogy ’90 előtt milyen tanulók jöttek abból az iskolarendszerből és
milyen gyerekek jöttek ’90 után. Tehát az az általános iskolai képzés, ami most ’90 óta, illetve
’94 óta a liberális-szociális szisztéma bevezetésével lepusztította a magyar oktatást, ez az
általános iskolai képzés semmilyen műveltséget nem ad, illetve nagyon kicsit ad. Márpedig
ahhoz, hogy meg tudja állni egy fiatal a helyét a munka világában, problémamegoldó
képessége legyen, ahhoz kell egy alapműveltsége. Most a mai gyerekek - egy osztálynak, egy
szakmunkás osztálynak – 30 százaléka funkcionálisan analfabéta. Még el sem jutottak egy
alapműveltséghez, de végigviszi egész életén keresztül azt, hogy nem is tud tanulni, mert nem
érti meg azt, amit ott lát. El tudja olvasni, egy ilyen számítógép-műveltségre tesz szert, a
logikája nem fejlődik. Ez utóbbiból kérdés volt a képviselőtársam részéről, szóval igen, nem
tanulnak meg olvasni.

Elmondta a Hoffmann Rózsa képviselőtársunk, hogy az egyetemen tanítani kell
olvasni és írni a fiatalokat. Az egyetemistákat. Tehát én nem azt mondtam, és nem az a
véleményem, hogy nem tudom, milyen magas szintű lexikális tudásra van szükség, de azért az
én életemben azért az volt, hogy minél magasabb műveltségen van valaki, annál inkább tud
több helyen elhelyezkedni, annál inkább eladható a munkaerőpiacon is. Tehát ez a szint, ahol
most van a magyar oktatás, és aminek az eredményeként kijönnek a magyar fiatalok, úgy néz
ki, hogy  minden negyedik pályakezdő fiatal munkanélküli. Na ez az, amin változtatni kell.

És az, hogy a Fidesz szerint nem lehet - és ezt a törvénymódosítást beadta a Fidesz -,
hogy minden törvényt ki lehet játszani, akkor is ez az út, hogy a gyerek kapja a családi
pótlékot, nem a szülő és nem a család. A gyerek jogán kapja. Biztos, hogy lesz olyan család,
ahol el fogják adni féláron, de a százból 90 nem fogja eladni. Nem buta emberek ezek az
emberek. El fogja küldeni a gyerekét az iskolába. Biztos. Próbáljuk ki! Még nem is próbáltuk
ki, de ’98 és 2002 között ki volt próbálva, és jobban működött, mint ahogy ez a rendszer
működik. Köszönöm a szót, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselőtársam. Az előterjesztők nevében Kara Ákos
alelnök úr néhány gondolatot kíván megfogalmazni.

KARA ÁKOS (Fidesz): Igen, igyekszem röviden megfogalmazni a gondolatokat. Az
elhangzottak alapján: Bertha Szilvia képviselő asszony felvetette, hogy mi változik vagy mi
nem változott ebben. Valóban eddig is úgy volt, hogy tíz óra igazolatlan iskolai távollét után a
jelzést le kellett adni a megfelelő intézményeknek, megfelelő szakembereknek. Ugye a
törvényjavaslat azt tartalmazza – most annyit változna -, hogy ötven óra igazolatlan iskolai
hiányzás után automatikus védelembevétel történik a jegyző részéről, tehát hatósági részről
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gyermekvédelemmel, szociális szférával közösen. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy
szigorúbb, azt mondta, hogy nem szigorúbb, de szerintem sokkal karakteresebbé válik a
döntéshozás menete. Egyébként megmarad, hogy előtte valóban van egy időszak, amikor még
egy jelzésérték van. Akkor nyilván gyerekjóléti, egyéb, egyénre szabott intézkedési terv van,
nem tudom, még mi minden, ami a szociális szféra dolga, de meg kell tenni, és az 50 óra után
válik a védelembevétel automatikussá. És ekkor történik az, történne az, egész pontosan, hogy
a családi pótlék nevelési, iskoláztatási támogatás jogcímen ugye, természetben nyújtott
ellátássá válik. Ezt tartalmazza a javaslat, hogy nyilván azokkal egyeztetetten – a szülőkkel, a
szakemberekkel egyeztetetten -, akiket ez érint - sőt egyébként vonatkozik a jogszabály a
gyermek, illetve a fiatallal való egyeztetésre is -, tehát az ő velük való igényfelmérés alapján
kell ezt megtenni. Tehát én azt gondolom, hogy ez mind a szakmai, mind az emberi
kritériumoknak megfelel.

Szerintem jó ez a törvényjavaslat és azért szeretnék a frakciószövetségünk nevében
érvelni a törvényjavaslat mellett, mert én szociális munkás vagyok eredendően, és eddig
kétféle hármasban mozgott az oktatás, illetőleg a szociális szféra. Az oktatás ugye a tanár-diák
és a szülő hármasában mozgott, a szociális szféra, a gyermekjóléti szféra pedig a szociális
gyermekjóléti szakember, a szülő és a gyermek hármasában mozgott jó esetben. Rossz
esetben egyébként tapasztalhattuk, hogy valahol valamelyik láb hiányzott, tudjuk, hogy
melyik láb szokott hiányozni. Ez a törvényjavaslat most arra ad lehetőséget, hogy ezt a
hármas lábat kiegészítse és egy közös munkává tegye az iskola, a gyerekjólét, illetve a
szociális terület, a szülő és a gyermek négyesével. Én azt gondolom szociális végzettségűként,
hogy ez mindenképpen sokkal hatékonyabb.

Az kétségtelen egyébként, hogy vannak olyan intézkedések vagy kellene még olyan
intézkedéseket megfogalmazni – de én azt gondolom, hogy ez meg nem ennek a
törvényjavaslatnak kell hogy a része legyen -, amik az abbéli szándékot erősítenék, amiket a
képviselő asszony mondott.

Azért is szeretnék érvelni még a törvényjavaslat mellett, mert a törvényjavaslatnak az
a célja, hogy a szülői felelősséget erősítse, a szülői felelősséget növelje. Ha a szülők olvassák
a törvényeket, akkor a lelki kötődésen is túl tudnák, meg érezniük kellene, hogy egyébként a
gyermeknevelés feladata elsősorban az ő feladatuk. A törvénytervezet, a javaslat azért jó és
azért érvelnénk mellette, mert - ezt a szülői, sokszor elfelejtett felelősséget próbálja erősíteni.

Kaufer Virág képviselő asszony két kérdést tett fel, illetve egy kérdésnek két része
volt. A minőséggel kapcsolatban én magam nem tudnám megfogalmazni, hogy általában
hogyan, milyen típusú intézkedések szükségesek ahhoz, hogy az általános iskolában zajló
képesítés, képzési követelmények mélysége, milyensége hogyan legyen.

Egy biztos, azt gondolom, elnök úr, meg a bizottságban ülő képviselők, akik itt
vannak, világosan megerősítik, életszerűvé teszik azokat a statisztikákat, azt a közismert
tényt, hogy minél alacsonyabb valakinek a végzettsége Magyarországon, annál nehezebben
helyezkedik el a munkaerőpiacon. Az kétségtelen egyébként, és erre nem tudom a pontos
választ, hogy kell-e, illetve pontosan milyen mélységű intézkedéseket kell tenni, hogy az
alapfokú oktatásban minőségi javulás legyen. Nemcsak a tárgyi tudást, bár a tárgyi tudás
nélkülözhetetlen, azt gondolom, de ez megint más téma, meg más bizottságnak, meg más
szakembereknek a dolga. A másik része pedig, amit maga mond, hogy nyilván a mai kornak
megvannak azok a követelményei, amelyek a tárgyi tudás mellett felértékelik a különböző
készségeket, kommunikáció, et cetera, et cetera, ez megint nem ennek a törvénytervezetnek a
dolga.

Tehát összességében azt szeretném mondani, hogy ezekkel próbáltam, ezekkel az
érvekkel próbáltam erősíteni, meg egy kicsit oszlatni azokat a felvetéseket, amelyeket tettek a
törvényjavaslattal kapcsolatban. A természetben nyújtott támogatás, illetve a védelembe vétel
az 50 óra iskolai hiányzás után hitem szerint a szülői felelősség erősítésének az irányába hat.
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ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Képviselő asszony, parancsoljon!

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem csak egy kérdésem
lenne, alelnök úr, hogyha a mostani szabályozást nem tudják rendesen végrehajtani, akkor ezt
az újat mitől fogják tudni. Tehát itt nekem az a problémám, hogy itt nem látok egy
szignifikáns minőségbeli ugrást ehhez a jelenlegihez képest ebben a törvényjavaslatban, és
nem tudom, hogy ehhez képest ez mitől fog jobban működni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr, parancsoljon!

KARA ÁKOS (Fidesz): Nagyon egyszerű a válasz: nem adta meg eddig ezt a
mandátumot a hatóság képviselőjének, hogy ezt az intézkedést meghozza. Egyszerűen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim! Azt javaslom, hogy mivel az általános
vitára való alkalmasságról van szó, ezért lépjünk egyet az egyeztetéseken túl. Két mondatot
mondanék előtte csak, az egyik, hogy nagyon sok tekintetben Czira Szabolcs képviselőtársam
által elmondottakkal egyet tudok érteni. Nemcsak, hogy most, korábban is hangoztattam, több
bizottsági ülés keretei között mindezt.

Egyed Zsolt képviselőtársam karizmatikusan fogalmazott bizonyos kérdéseket
érintően. Azt gondolom, hogy némi élettapasztalat is van a megfogalmazások mögött. De
persze a világ nem fekete és nem fehér, rengeteg benne a szürke. Ilyen értelemben van szélső

értékes példa – nem egy, nem kettő, lehet, hogy sok is -, meg van annak az ellentettje is.
Azt gondolom, hogy helyén való az, hogyha az élettapasztalásainkat megosztjuk

egymással, egyszerűen azért, mert ha – ahogy fogalmaztál képviselő úr – arra törekszünk,
hogy olyan törvények szülessenek, amelyek a társadalom érdekét szolgálják, akkor a torz
helyzeteket is az asztalra kell tudni tenni. És hát vannak – adott esetben – torz helyzetek is.

A másik gondolat, amit szeretnék megfogalmazni, az pedig az, hogy mindig is,
korábban is, régen is, ma is, de azt hiszem, a jövőben is az lesz a vélekedésem, hogy
elválaszthatatlan a munkaerőpiac a foglalkoztatáspolitika kérdésétől. Elválaszthatatlan,
Kontur Pál képviselőtársam klasszikusan is elmondta, hogy miért, és azt gondolom, hogy van
igazsága benne. Van igazsága, mert az, aki nem tanul meg olvasni, írni és számolni, az a
munkaerőpiacon nem fogja tudni a helyét megállni.

Hogyha a családtámogatási rendszeren vagy bármilyen más konstrukción keresztül azt
lehet erősíteni, hogy a családokban, a gyermekeknél minél inkább az a gondolkodás
érvényesüljön, hogy vannak teljesítési kényszerek, akkor ez – azt hiszem – helyénvaló.
Úgyhogy nagyon nagy ellentmondásosságokat nem vélek felfedezni. Megközelítésbeli
gondolkodásbéli különbségeket látok, ilyen értelemben tovább nem is ragoznám, csak egy
mondattal egészíteném ki, ez pedig annyi, hogy szerintem nem szabad itt leragadni. Szerintem
tovább kell lépni, és én erre vonatkozóan fogok módosító indítványt benyújtani, ami arról
szól, hogy nemcsak és a nyolc általános iskola elvégzése kapcsán, hanem adott esetben a
szakképzés tekintetében is olyan családtámogatási rendszert célszerű működtetni, amely,
mondjuk a közoktatás rendszerében való előrehaladás kapcsán, osztályról osztályra való
előrehaladás kapcsán emeli a családi pótlék összegét, motiválja a szülőt is, a nehéz helyzetben
lévő szülőket is, a gyermeket is egyrészt a megélhetés, másrészt a tanulmányok
finanszírozásához illesztetten, és ennek két hasznos hozadéka biztos hogy lesz vagy lehet.

Az egyik az, hogy a gyermek hogyha tanul, akkor nagyobb eséllyel kerül oda a
munkaerőpiacra. Számokkal visszaigazolni, amit alelnök úr mondott. Akinek nincs nyolc
általános iskolai végzettsége vagy csak és az van, azoknak az embereknek a 25-26 százaléka
tud elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Akinek van szakma a kezében, azoknak az embereknek
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a 65-66 százaléka, kétharmada. Akinek valamilyen felsőoktatási intézményben szerzett tudása
van, diplomája, azoknak 85-90 százaléka. Ott is persze arra kell törekedni, hogy a munkaerő-
piac igényei alakuljanak ki elsődlegesen és ne a mindenekfeletti "lógusképzések", de nem
akarok mélyebben belemenni.

A lényeg a lényeg, szerintem olyan törvények elfogadását, illetve életre hívását kell
gerjesztenünk, amelyek egyértelműen a munkaerőpiac irányából való igényeknek való
megfelelést erősítik.

Határozathozatal
Képviselőtársaim! Hogyha elfogadják, akkor az általános vitára való alkalmasságról

döntenénk. Kérdezem, ki az, aki az általános vitára való alkalmasság tekintetében igennel
szavaz. (Szavazás.) Egyhangú igen. Köszönöm szépen.

Előadó tekintetében kérdezem a bizottságot, hogy ki legyen a többségi előadója a
témának a parlamentben. (Kara Ákos elvállalja a többségi előadó szerepét.) Természetesen
azt kérem az alelnök úrtól, hogy azzal a nyitottsággal fogalmazza meg a véleményt, amelyben
a bizottság sokszínűsége visszatükröződik. A bizottság elfogadja? (Szavazás.) Egyhangú.
Köszönöm szépen.

A kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvényjavaslat (T/45. szám) (Dr.
Navracsics Tibor, Dr. Répássy Róbert (Fidesz) és Dr. Rétvári Bence (KDNP) képviselők
önálló indítványa) (Általános vita)

A harmadik napirendi pontra térnénk át. A harmadik napirendi pontunk a
kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvénytervezet. Sajnos az előterjesztő részéről nem
tud álláspontot rögzítő előadó részt venni, ettől függetlenül azt javaslom, hogy hasonképpen
az előbbiekhez a bizottság, ha van ehhez a napirendi ponthoz észrevétele vagy kérdése, azt
fogalmazza meg. Kérdezem az alelnök urakat, hogy kívánnak-e ebben a kérdéskörben
álláspontot rögzíteni. Nem. Alelnök úr!

VARGA JÓZSEF (Fidesz): Támogatjuk az általános vitára való alkalmasságot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Először kérdezem, hogy van-e képviselőtársaink között,
aki ebben a kérdéskörben kérdést vagy véleményt kíván megfogalmazni. (Nincs jelentkező.)
Nem látok ilyet, nekem három egyszerű mondatom lenne ezzel a törvényjavaslattal
kapcsolatosan. Az egyik, hogy ez a törvénytervezet, ha olvasták képviselőtársaim, akkor
látják-tudják, hogy a mai köztisztviselői létet kormánytisztviselői létté formálja.

Nekem ezzel az a bajom, hogy tágabb értelműnek tartom, mind a köztisztviseletet,
mind a kormánytisztviseletet. A kormánytisztviselet a kormánynak való megfelelést üzeni
számomra, a köztisztviselet pedig a közjóban való szerepvállalást, ahhoz való hozzájárulást, a
köznek való megfelelést tükrözi vissza. Ez az egyik, lehet, hogy csak formainak tűnő, de
szerintem tartalmi kérdés is.

A másik, ezzel a törvénytervezettel kapcsolatosan az, hogy bizonyos értelemben a
rugalmasságot és bizonyos értelemben a munkavállalók kiszolgáltatottságát hordozza
magában. Nem tudom, a bizottság minden tagja ismeri-e a korábbiakban létező köztisztviselői
törvényt, illetve a mostanit és a kettő között különbséget tud-e tenni, de ha nem, akkor egy-két
mondatban szeretném visszaigazolni, hogy mi az én bajom.

Az én bajom és problémám gyakorlatilag a jog- és létbiztonság kérdése e tekintetben.
Valójában az, hogy a jogviszonyok megszüntetése az az elkövetkezendő időszakban ezen
törvénytervezet alapján indoklás nélküli felmentéssel két hónap időtartam alatt realizálható.
Azt gondolom, hogy nem jó, nem szerencsés. Emlékszem előéletemből, valamikor másfél
évtizeddel ezelőtt köztisztviselőként is éltem az életemet. Amikor engem fel kívántak állítani,
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akkor nem kellett vezetői minőségemhez illesztetten indoklást tenni, de és a köztisztviselők
esetében, hogyha nem vezető tisztségviselő volt, akkor ezt a törvény megkívánta. Emlékszem
arra is, hogy voltak törvényi minimumok, akár a felmentés időtartamát illetően és
kiszámítható háttere is volt. Most úgy érzem, hogy ezeket veszik el a köztisztviselőktől. Eddig
valós és okszerű indokokat kellett megfogalmazni arra vonatkozóan, hogyha valakinek a
munkájára nem tartottak igényt. Most ebben a törvénytervezetben, ezen keresztül nem kell
sem valós, sem okszerű indoklást megfogalmazni. Én azt gondolom, hogy ez nem jó, azt
gondolom, hogy ez nem szerencsés. Nem szeretnék semmi olyat mondani, ami nem
bizonyosodott be, ami nem bír valóságalappal. De hát egy ilyen – idézőjelbe tetten –
plasztikusnak nevezhető törvénytervezet bizonyos értelemben a valakiknek nem tetsző
embereket pillanatok alatt a rendszerekből el tudja távolítani. Nagyon nem lenne helyénvaló,
hogyha a közigazgatásban politikai megfontolások válnának uralkodóvá.

Azt gondolom, a szakmaiság kell hogy az elsődleges legyen. Nekem a legnagyobb
kételyem, kifogásom gyakorlatilag ez, és az, hogy a jogellenesnek minősíthető jogviszony
megszüntetésében is csak kivételes helyzetekben kell visszaállítani a jogviszonyt. Ezek eléggé
kiszolgáltatott helyzetbe hoznák a munkavállalókat, legyen az köztisztviselő vagy bármi más.
Azt gondolom, hogy mindig is a munkaadó, legyen az az állam, legyen az gazdálkodó
szervezet, bárki más, mindig is a munkaadó van a munkaerőpiacon erősebb, pozicionálisabb
helyzetben. Ha még a törvényi hátterek e tekintetben a munkavállalói oldal részére
elgyengítik, azokat a biztosítékokat megvonják, amelyek léteztek a korábbiakban, akkor, azt
gondolom, nem járunk jó utat.

És lett volna egy kíváncsi kérdésem, hogy ez a törvénytervezet gyakorlatilag a
társadalmi érdekegyeztetés rendszerében átfutott-e. Nem tudom pontosan, a köztisztviselői
tanács látta-e, ismerte-e. Tehát gyakorlatilag azt szeretném megfogalmazni, hogy tele vagyok
kétellyel e tekintetben, azt sem mondom, hogy mindenben biztos, hogy nekem van igazam, de
hogy a felvetett problémák bizonyos értelemben sértik, sérthetik a köztisztviselők biztonságát,
az előttem nem kétséges.

Úgyhogy ezeket a kételyeket szerettem volna megfogalmazni, és kérdezem a
képviselőtársaimat, hogy bárkinek van-e hozzáfűznivalója. Igen, parancsolj képviselőtársam.

Hozzászólások
KOVÁCS ERNŐ (Fidesz): Az egyszerű mondat alanyból és állítmányból áll. Ez

bővített mondat volt.
Előrebocsátom, hogy én egyetértek a törvénytervezettel. Húsz éve vagyok

önkormányzati képviselő, 12 éve polgármester, és emlékszem, hogy 1998-ban olyan emberek
vették körül az akkori polgármestereket nagyon sok településen, akik valamilyen oknál fogva
abban voltak érdekeltek, hogy az ő munkájukat hátráltassák, és ezeket az embereket nem
lehetett más hasznos területre irányítani, hiszen a köztisztviselői törvény annyira védte őket.

Ma is vannak olyan hírek, hogy bizonyos tisztségviselők azt mondják, hogy 50 millió
az ár, 50 millió forintot, hogyha adnak, akkor nagyon szívesen megválik a hivatalától. És
vannak olyan tisztviselők is, mondok egy nevet, 1994 és 1998 között helyettes államtitkár
volt, Hajós Béla, vízügyi helyettes államtitkár, annak idején a miniszterelnök úgy gondolta,
hogy ő jó szakember és helye van az új kormányban, mert mi sem tudnánk helyette jobbat
állítani, az első adandó alkalommal 2002-ben leváltották és elküldték a helyettes államtitkárt.
Azt gondolom, hogy meg kell hagyni a szabadságot a vezetőknek, hogy vezetőcseréket és ne
levadászásokat csináljanak. Vezetőcserékre lehessen gondolni, hiszen akár egy új
kormánynak, akár egy új vezetésnek a felállásával új elképzelések vannak, és ezt nem biztos,
hogy azokkal az emberekkel lehet megcsinálni.

Én jó példát is szeretnék mondani. A 12 év alatt nem volt vezetőváltás, egyedül a
jegyző úr távozásával, nem volt vezető állás. A törvény kötelezővé tette a közigazgatási
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szakvizsga letételét, a mi jegyzőnk nem tudta letenni ezt a közigazgatási szakvizsgáját, jogot
végzett ember volt, ki kellett segíteni a testületi üléseken, ugyanis elolvasta, de nem maradt
meg a fejében. Ilyen emberek is dolgoznak a közigazgatásban, nem ezeknek a védelmében
mondtam el a mostani hozzászólásomat. Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen Kovács Ernő képviselőtársam hozzászólását. Czira
Szabolcs képviselőtársam.

DR. CZIRA SZABOLCS (Fidesz): Tényleg nem vitatkozva, csak pontosítva szeretnék
azzal kapcsolatban, amit az elnök úr elmondott, egy mondatot elmondani. Azzal kezdte az
elnök úr, hogy van a kormánytisztviselő, aki a kormánynak felel meg. Van a köztisztviselő,
aki a közjónak, a köznek felel meg. De hát annyi bizalmat adjunk ennek a kormánynak, hogy
ez a kormány is remélhetőleg a közjónak szeretne megfelelni. Én láttam az elnök urat az előző
ciklusban is, annak a kormánynak a támogatását kellett adni, aki nem mindig felelt meg a
közjónak, és nem akarok itt politikai vitát nyitni, láttam az elnök úron is, hogy nem mindig jó
szívvel szavaztak meg bizonyos meghozandó intézkedéseket. Reméljük, hogy a most felálló
kormány ezt fogja tenni és akkor valóban a kormánytisztviselő is a közjót szolgálja, meg a
köztisztviselő is a közjót fogja szolgálni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselőtársam. Dr. Karakó László képviselő úr,
parancsoljon!

DR. KARAKÓ LÁSZLÓ (Fidesz): Köszöntöm a bizottság tagjait. Tisztelt Elnök Úr!
Alelnök Urak! Karakó Lászlónak hívnak, ötödik ciklus óta vagyok egy négyezer lakosú
település polgármestere és megyei közgyűlés tagja is, voltam képviselő, de ez most nem
számít. Nagyon röviden: mindig úgy gondoltam és mindig is úgy dolgoztam, és ajánlom a
bizottságnak is, hogy mindig maradjunk a témánál, az első napirendnél és a másodiknál is.
Tehát a másodikról annyi a véleményem, hogy a választópolgárok egy hatalmas
felhatalmazást adtak nekünk, hogy egy új országot építsünk. És ahhoz, hogy egy új országot
építsünk, ahhoz teljesen újjá kell gondolnunk az egész rendszert és a közélet tisztasága is ide
tartozik.

Lehetne jogászkodni, hogy mi a kormánytisztviselő szerepe. Visszautalnék az
alkotmányra is, mi a köztisztviselő szerepe. Ez egy olyan döntés, ami elősegíti az új
kormánynak a tevékenységét. Védi egyébként a köztisztviselőt a törvény a mi
módosításunkban is, nem arról szól, hogy vasvillával ki akarjuk őket ebrudalni a hivatásukból,
illetve az állásukból.

Ami pedig egy örök téma, mindig halljuk, régen is hallottuk, meg most is hallom már
a négy ülés alatt a parlamentben, ez az érdekszövetségekkel történő egyeztetés. Hallottam én
már sok ilyen egyeztetésről, aztán teljesen más döntések születtek. Én azt gondolom, hogy –
és javaslom a tisztelt bizottságnak – adjunk bizalmat ennek az előterjesztésnek.

És még egy mondat: nyilvánvaló, hogyha átalakul a kormány, akkor átfogó
törvényeket fogunk beterjeszteni, akár az oktatással, a szakmunkásképzéssel kapcsolatban.
Egy új struktúra van, az új struktúrához meg kell a jogi hátteret teremteni, ez a rész erről szól.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen Karakó László képviselőtársam álláspontját. Van-e még?
Igen, Kaufer Virág, LMP.

KAUFER VIRÁG (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Előrebocsátanám azt, hogy a
bizalomra való tekintettel a Lehet Más a Politika támogatni fogja az általános vitára való
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alkalmasságot. Ugyanakkor komoly aggályaink vannak munkajogi szempontból az
előterjesztéssel kapcsolatosan, amiket most nem ismételnék meg, hasonló vonalon, amiket az
elnök úr is felvázolt, és ezzel kapcsolatban módosítókat fogunk benyújtani. Köszönöm.

Határozathozatal
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más vélemény? (Nincs jelentkező.) Nem látok. Kérdezem

alelnök urakat. Nem kívánnak szólni. Köszönöm szépen. Akkor az általános vitára való
alkalmasságról döntünk. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kik azok, akik a
törvénytervezetet általános vitára alkalmasnak tartják. (Szavazás.) Tizennégy. Kik azok, akik
nem tartják alkalmasnak? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Nem látok ilyet. Ki tartózkodott?
(Szavazás.) Kettő. Tehát tizennégy igen és két tartózkodás mellett általános vitára
alkalmasnak tartjuk a törvénytervezetet.

Többségi és kisebbségi előadó állítására van lehetőségünk. Kérdezem alelnök urakat,
hogy ki legyen a többségi előadó. (Nincs jelentkező.)  Nem kívánnak előadót állítani. Ha a
bizottság egyetért vele, a kisebbségi álláspontot megfogalmaznám aszerint, ahogyan tettem.
(Nincs ellenvetés.) Köszönöm szépen.

Egyebek
Áttérnénk a negyedik napirendi pontunkra, az egyebekre. Én mindössze egy dologgal

szeretnék foglalkozni, az pedig az, hogy szeretném, ha a közös bölcsességünk és egyezségünk
alapján születne az meg, hogy a bizottság hogyan élje a mindennapjait, gyakorlatilag mi
legyen a menetrendje a bizottsági üléseknek. Többen megkerestek közületek azzal a
szándékkal felruházottan, hogy lehetőség szerint a hétfői napokat próbáljuk meg a bizottság
üléseként értelmezni. Természetesen lehetnek olyan helyzetek, amikor szükség szerint,
szavazások, módosítások, egyebek kapcsán nem tudjuk a hétfővel kezelni a helyzetet. De ezt
ismerjük, akik korábban tagok voltunk.

Ha ezt a fajta igényt éltetem és a tapasztalatot, amit megélt a bizottság és elfogadja a
bizottság együttesen, akkor arra fogok törekedni alelnök urakkal való egyeztetés alapján, hogy
hétfőn bázisidőpontként a 9 órát lőjük be, mert többeknek 10 órakor frakcióülésük van. Vagy
még hamarabbi időpontot. Azt kérdezem, hogy a 9 óra elégséges-e.

Látjuk most is, egy órája vagyunk együtt, és igazából mély elemző beszélgetésekbe,
vitákba még nem folytunk bele. Nyitottak vagyunk bármely időpontra, megpróbálhatjuk a 9
órás kezdést is vagy a fél 9-est is. Egyed Zsolt képviselő úr.

EGYED ZSOLT (Fidesz): Szerintem a 9 óra teljesen elfogadható, mert a vidékieknek
is, mint mi is, akik Borsodból jövünk, a 9 óra már fogható, szerintem ez támogatható a mi
részünkről.

ELNÖK: Alelnök úr!

VARGA JÓZSEF (Fidesz): Azt szeretném javasolni, hogy a 9 óra legyen egy ilyen
megállapodás, de ha a bizottság vezetése úgy látja, akkor a fél 9-re is kell készülni. Lesz
olyan, hogy több törvényt vitatni és hosszabb ülést kell tartsunk, tehát azt kérem mindenkitől,
hogy próbálja meg belőni a fél 9-et is hétfőn.

ELNÖK: Köszönöm alelnök úr. Tehát az alapmegállapodásunk legyen az, hogyha
látjuk azt, hogy nem olyan mély tartalommal, elemzéssel bíró napirendi pontokat tárgyalunk,
akkor 9 óra, ha szükségszerűen több idő kell, akkor akár 8 vagy fél 9-ben fogjuk a bizottsági
ülés időpontját megjelölni.
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Szükség szerint pedig nyilván más napokon is, de mondom még egyszer, nyilván arra
fogunk törekedni, hogy a hétfői nap legyen a bázisnap. Köszönöm szépen.

Kérdezem a képviselőtársaimat, bárkinek van-e az egyebek napirendben bármi más
mondandója, kérdése, észrevétele. (Nincs jelentkező.)

Azt kérem a két alelnök úrtól, hogy a csütörtöki, miniszteri meghallgatást követően
még üljünk le és mi hárman még egyeztessünk. Köszönöm szépen. Csütörtökön 13 óra 30-kor
találkozunk miniszterjelölt úr meghallgatásánál. Ugyanitt. Körülbelül egy órás
időintervallumra számítsanak. Szép napot mindenkinek.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 30 perc)

Gúr Nándor
A bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


