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J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának
2010. május 29-én, szombaton, 13 óra 16 perckor
az Országház főemelet 61. számú tanácstermében

megtartott üléséről

                                                
∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában
megtalálható.
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Napirendi javaslat

1. 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)
(Módosító javaslatok megvitatása)

2. A kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvényjavaslat (T/45. szám)
(Dr. Navracsics Tibor, dr. Répássy Róbert (Fidesz) és dr. Rétvári Bence
(KDNP) képviselők önálló indítványa)
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

3. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Gúr Nándor (MSZP), a bizottság elnöke

Kara Ákos (Fidesz), a bizottság alelnöke
Varga József (Fidesz), a bizottság alelnöke
Dr. Czira Szabolcs (Fidesz)
Dr. Karakó László (Fidesz)
Kontur Pál (Fidesz)
Kovács Ernő (Fidesz)
Nagy István (Fidesz)
Polics József (Fidesz)
Szedlák Attila (Fidesz)
Vécsey László (Fidesz)
Dr. Nemény András (MSZP)
Bertha Szilvia (Jobbik)
Egyed Zsolt (Jobbik)
Karvalics Ottó (KDNP)
Spaller Endre (KDNP)
Kaufer Virág (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Nagy István (Fidesz) megérkezéséig Kontur Pálnak (Fidesz)
Szűcs Erika (MSZP) dr. Nemény Andrásnak (MSZP)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 16 perc)

Elnöki megnyitó

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Kézcsókolom,
szép jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait.

Ha megengedik képviselőtársaim, akkor elkezdenénk a bizottsági ülést. Alelnök urak,
készen állunk. Köszönöm szépen.

A határozatképesség megállapítása

A jelenléti íveket ellenjegyezzük, alelnök úr is megteszi (Megtörténik.), és akkor
megállapítjuk a határozatképességünket, ami szemmel látható. De a helyettesítéseket a
jegyzőkönyv számára bemondanám. Nagy István képviselő urat Kontur Pál képviselő úr,
Szűcs Erikát pedig Nemény András képviselő úr helyettesíti. Így 18-an vagyunk két „két
kézzel” jelen a bizottsági ülésen.

Természetesen először is a napirendi pont elfogadására, elfogadtatására kerítenék sort.
Mielőtt erre sort kerítenék, egy mondatot mondanék, egy összetett mondatot. Az arról szól,
hogy bizottsági elnökként arra törekszem az elmúlt hetekben, és arra fogok törekedni az
elkövetkezendő időszakban is, hogy a Házszabálynak és az abból következő elvárásoknak
megfelelő formában próbáljuk meg biztosítani mindazt, amit kell, próbáljunk meg eleget tenni
a feladatainknak.

Az elmúlt két hétben is pörgő események sokaságával kellett szembenéznünk,
gyakorlatilag úgy jönnek a törvénytervezetek egymást követően, hogy azok egyik nap az
általános vita, a másik nap a részletes vita, sok minden egyéb más, kicsit szokatlan
formátumát is magukban hordozzák. Ilyen értelemben nagyon nehéz úgy, ahogyan egyébként
hitem szerint majd meg fogjuk tudni tenni, a közös egyezségünk alapján általában arra a hétfő

reggelre orientálni a bizottsági ülésünket. Most ebben a két hétben látszik, hogy ez egy kicsit
eklektikus. Ezért én bárkinek a nevében is hajlandó vagyok elnézést kérni, de szeretném
jelezni, hogy ez nem azért van, mert a bizottság vezetése alelnök urakkal karöltve teremti ezt
a helyzetet, hanem azért, mert versenyzünk az idővel.

Most is azért kértem a bizottság tagjait, és köszönöm szépen, hogy szinte kivétel
nélkül jelen vannak, hogy azon két törvénytervezet kapcsán, ami a Ház elé kerül a jövő héten
hétfőn és kedden - az egyik a családtámogatásról, a másik a kormánytisztviselői
törvénytervezetről szól -, azokat a módosító, kapcsolódó módosító javaslatokat megvitassuk;
ami így a mai vitát követően abba a helyzetbe tud kerülni, hogy megfelelő előkészítettséggel a
hétfői és a keddi ülésre kerülhet.

Elnöki bevezető

Alelnök urakkal egyeztetve, beszélve, gyakorlatilag kétfajta álláspont is van, de én
nem kívánok semmilyen álláspontot erősíteni vagy gyengíteni, ezért egyszerűen a
meghívóban, elektronikus formában kiküldött meghívóban lévő napirendi pontok tárgyalására
teszek javaslatot, hogy egyáltalán kívánjuk-e a mai ülésnapon ezeket a kérdéseket tárgyalni
vagy nem. (Jelzésre:) Alelnök úr szólni kíván, parancsolj!

Varga József ügyrendi javaslata

VARGA JÓZSEF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. A javaslatom az
lenne, hogy miután nincsenek itt az előterjesztők, ma ne tárgyaljuk egyiket sem, és hétfőn fél
egy magaslatában hívjunk össze egy gyors bizottsági ülést. Ez az áthidaló megoldás. Én
annyit vállalok alelnökként, hogy megpróbálom az előterjesztőket idehozni, ha más nem,
néhány képviselőtársam segíteni fog ebben.
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ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Megtisztelő számomra az a segítség, ami az
előterjesztők jelenlétével kapcsolatos segítségnyújtásra orientálódik. Köszönöm szépen. De
arra kérem a bizottság titkárságát, hogy a maga dolgát tegye meg e tekintetben.

Van egy módosító javaslat, amely alelnök úr részéről hangzott el, úgyhogy nem
teszem fel az első kérdésemet, a napirendi pontról való szavazásra nem kerítek sort, hanem
azt a „módosító” módosító javaslatot teszem, hogy hétfőn 13 órakor üljön a bizottság, hétfőn
13 órakor... (Közbeszólások: 12,30.)

VARGA JÓZSEF (Fidesz), a bizottság alelnöke: 12,30.

ELNÖK: Az előbb 13-at mondtál, most 12,30-at.

VARGA JÓZSEF (Fidesz), a bizottság alelnöke: 12,30-at mondtam. Azt mondtam a
mikrofonba.

ELNÖK: Most. Azt megelőzően pedig 13-at, azért mondtam a két időpontot. Tehát
akkor 12,30.

VARGA JÓZSEF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Igen, mert az szabályosabb, mert ha
belecsúszunk még egy kicsit az ülésbe, az nem azt mondom, hogy rendben van, de így az ülés
előtt kezdünk.

ELNÖK: Rendben van, értem a logikáját a dolognak. Tehát a javaslat az, hogy hétfőn
12 óra 30 perckor kerítsünk sort a bizottsági ülésre, és akkor tárgyaljunk. (Jelzésre:) De
mielőtt szavazásra tenném fel mindezt a kérdést, a Jobbik képviselő asszonya szólásra
jelentkezik, megadom a szót.

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Esetleg 12 óra nem
lehetne? Mert akkor egy óra alatt biztos végzünk, és visszaérünk.

ELNÖK: Dehogynem, minden lehet. Lehet 7 óra, lehet 12, lehet 12,30, 12,45, bármi
lehet. Azt szeretném jelezni csak, hogy a plenáris ülés napirend előttiekkel kezdődik. A
napirend előttieknek az időtartama körülbelül 40-45 percet vesz igénybe, gyakorlatilag a
12,30-as, alelnök úr által jegyzett és jelzett időponti kezdés - a mostani módosítók,
kapcsolódó módosítók ismeretében - elégséges ahhoz, hogy a plenáris ülésen részt tudjunk
venni, mert arról gondoskodni kívánok, hogy itt, természetesen a ház falai között és ne a
bizottsági teremben kerüljön sor az ülésre.

Tehát én azt a megerősítő javaslatot szeretném tenni, amit alelnök úr tett, hogy hétfőn
12 óra 30 perckor üljünk bizottsági ülésen. Ha más kérdés, más észrevétel nincs, akkor a
kérdést eképpen teszem fel.

Döntés az ügyrendi javaslatról

Aki azzal egyetért, amit Varga József alelnök úr javaslatként megfogalmazott, hogy
hétfőn, 31-én 12 óra 30 perckor bizottsági ülést kezdjünk, kérem, támogató véleményével ezt
megerősíteni szíveskedjék. Én megerősítem. (Szavazás. - Látható többség.) Köszönöm
szépen.

Volt-e valaki ellene? (Nincs jelzés.) Nem. Tartózkodott-e valaki? (Nincs jelzés.) Nem
látok ilyet. Köszönöm szépen.

Elnézést kérek, hogy most ezt a rövid bizottsági ülést ilyen formában, tartalmi
egyeztetés nélkül végeztük el. Még egyszer jelzem, arra törekszem a későbbiekben is, hogy
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közös konszenzus elve alapján próbáljunk meg minden feladatot megoldani. Nyilván lesznek
még valószínűleg olyan nehézségeink, ami a Ház elé terjesztett törvénykezés folyamatából
fakadóan rendkívüli helyzeteket teremt. Köszönöm szépen.

Kérdezem, bárkinek van-e észrevétele, véleménye? (Jelzésre:) Parancsolj!

Egyebek

DR. KARAKÓ LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Én a jövőbeni jó együttműködés reményében azt javaslom az elnök úrnak, hogy
jobban egyeztessen az alelnökökkel, és akkor el tudtuk volna kerülni ezt a mostani bizottsági
ülést. Nyilván ezt az álláspontot képviselték ezt megelőzően is. Nem azért, mert végül is
ráérünk, és ez a dolgunk, és erre tettünk esküt, de szeretném, ha szervezettebb lenne a jövőben
a bizottság munkája. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Megtisztelő számomra a figyelemfelhívó vélemény. Szeretném jelezni, hogy
én is a parlament honlapjáról tájékozódom. A parlament honlapján, amikor látom, hogy a Ház
a törvénykezés menetrendjét hogyan határozza meg, ez a tegnapi napon vált esedékessé a
számomra, azt követően megtettem a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy itt az
egyeztetések megtörténjenek, a ma délelőtt folyamán erre sort kerítettünk, alelnök úrral
személyesen is beszéltünk egyébként a dologról.

Még egyszer azt szeretném mondani: értem, amiről képviselőtársam beszél, de ehhez
szükséges az is, hogy a Ház a törvénykezés menetrendjében azt a fajta szokásjogiságot
érvényesítse, ami a képviselőknek, mindnyájunknak módot és lehetőséget ad arra, hogy tisztes
módon, előkészített formában tudjuk a bizottsági üléseinket megtartani. Tehát értem, csak a
kritikát ilyen értelemben nem fogadom. (Nagy István megérkezik az ülésre.)

Elnöki zárszó

A másik oldalról pedig azt szeretném mondani még egyszer, hogy törvényszerűen és
természetesen arra törekszem, és arra fogok törekedni a későbbiekben is, hogy az
alelnökökkel karöltve nyilván, és a korábbiakban egymás között szült
minimumegyezségeinket lehetőség szerint szem előtt tartva tartsuk a bizottsági üléseinket.

Köszönöm megtisztelő együttlétüket, szép hétvégét, jó munkát, és hétfőn 12 óra 30-
kor, a titkárság fog jelezni, hogy hol találkozunk. A viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 30 perc)

Gúr Nándor
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Hegedűs Éva


