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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)
Kovács Ernő (Fidesz)
Nagy István (Fidesz)
Polics József (Fidesz)
Szedlák Attila (Fidesz)
Vécsey László (Fidesz)
Karvalics Ottó (KDNP)
Spaller Endre (KDNP)
Dr. Nemény András (MSZP)
Bertha Szilvia (Jobbik)
Egyed Zsolt (Jobbik)
Kaufer Virág (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Karakó László (Fidesz) Kontur Pálnak (Fidesz)
Dr. Nemény András (MSZP) megérkezéséig Gúr Nándornak (MSZP)
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Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Répássy Róbert (Fidesz)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 30 perc)

Elnöki megnyitó

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Kézcsókom.
Szép napot kívánok. Üdvözlöm képviselőtársaimat. Megkezdjük a bizottság ülését.

Köszöntöm a majd megszavazandó második napirendi pontunknál Répássy Róbert
képviselőtársamat, köszönöm szépen, hogy itt van a bizottsági ülésünkön.

A jelenléti íveket ellenjegyezték. dr. Karakó László képviselőtársamat Kontur Pál
helyettesíti, én pedig dr. Nemény András képviselőtársamat helyettesítem, így 17-en vagyunk
jelen a bizottság ülésén - határozatképes a bizottság.

A mai bizottsági ülésen, mint ahogy alelnök úr is rátekintett most, az elektronikus
formában kiküldött meghívó alapján három napirendi pont tárgyalását jeleztük. A
családtámogatásról szólót, a kormánytisztviselők jogállásáról szólót és az egyebek közöttit.

Javaslom – alelnök úr kérése alapján is – képviselőtársaimnak, hogy egy cserét
tegyünk, ha már Répássy Róbert képviselőtársunk megtisztelt a személyes jelenlétével
minket, akkor fordítsunk napirendet. Legyen az első napirendi pont a kormánytisztviselők
jogállásáról szóló, a második a családtámogatásról és ezt követően harmadikként pedig
egyebek között, amit kell tárgyaljunk.

A napirend elfogadása

Amennyiben egyetértés van a bizottság tagjai részéről e tekintetben, kérem, hogy azt
kézfelemeléssel jelezzék vissza. (Szavazás.) Úgy látom, egyhangú, de megkérdezem, hogy
valaki tartózkodott-e. Nem látok ilyet; vagy valaki szavazott-e ellene? Ilyet sem látok.
Köszönöm szépen.

Elindítom a napirendi pont tárgyalását.

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)

A kiegészítő ajánlás - a kormánytisztviselők jogállásáról szóló T/45. számú
törvényjavaslathoz illesztetten - képviselőtársaim kezében van. Az ajánlási tervezet szerint, ha
emlékképeim nem csalnak meg, akkor 32 módosítási ajánlásról fogunk dönteni.

Elkezdenénk a munkát.
Az 1. módosítást dr. Szabó Erika képviselő asszony nyújtotta be.
Kérdezni szeretném az előterjesztőt a viszonyulás tekintetében.
Parancsoljon képviselő úr!

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Elnök úr, az egyszerűség kedvéért szeretném
jelezni, hogy az előterjesztők a kiegészítő ajánlás összes ajánlási pontját, tehát: 1-től 32-ig
terjedő módosító javaslatokat támogatják.

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Ezt láttam írásban is a korábbiakban, köszönöm
szépen, hogy megerősíti képviselőtársam mindezt. Ilyen értelemben akkor, ha megengedik,
egyenként külön-külön nem fogom kérni - köszönöm szépen a megértésüket -, hanem csakis a
szavazásra fogunk sort keríteni.

Tehát 1. ajánlás dr. Szabó Erika képviselő asszony ajánlása. Kérdezem, hogy ki az, aki
egyetért ezzel. Egyszerűbben kérdezek, ki az, aki nem ért egyet ezzel. (Szavazás.) Nem látok
ilyet. Volt-e aki tartózkodott e tekintetben? Egy tartózkodást láttam, ami azt jelenti, hogy 16
igen, 1 tartózkodás mellett.
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A 2. Szabó Erika képviselő asszony ajánlása. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki
egyetért az ajánlással. (Szavazás.) Ugyancsak azt látom, hogy szinte kivétel nélkül minden
kéz fent van: 1 tartózkodás és 16 igen mellett.

A 3. dr. Szabó Erika képviselő asszony ajánlása. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az,
aki egyetért az ajánlással. (Szavazás.) 16 igen, 1 tartózkodás mellett.

A 4. Dr. Horváth Zsolt képviselő úr ajánlása. Kérdezem képviselőtársaimat.
(Szavazás.) 17, köszönöm szépen.

Az 5. Szabó Erika képviselő asszony ajánlása. Kérdezem képviselőtársaimat.
(Szavazás.) 16 igen, 1 tartózkodás mellett. Köszönöm.

A 6. dr. Szabó Erika képviselő asszony ajánlása. Kérdezem képviselőtársaimat, ki ért
egyet az ajánlással. (Szavazás.) 16 igen, 1 tartózkodás.

A 7. dr. Szabó Erika ajánlása. (Szavazás.) 16 igen, 1 tartózkodás.
A 8. dr. Szabó Erika képviselő asszony ajánlása. (Szavazás.) 16 igen, 1 tartózkodás.
A 9. dr. Szabó Erika képviselő asszony ajánlása. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 16

igen, 1 tartózkodás.
A 10. dr. Szabó Erika ajánlása. (Szavazás.) 16 igen, 1 tartózkodás.
A 11. dr. Szabó Erika ajánlása. (Szavazás.) 16 igen, 1 tartózkodás.
A 12. dr. Szabó Erika ajánlása. (Szavazás.) 16 igen, 1 tartózkodás.
A 13. dr. Szabó Erika ajánlása. (Szavazás.) 16 igen, 1 tartózkodás.
A 14. dr. Szabó Erika ajánlása. (Szavazás.) 15-öt látok, most már az LMP-t is - 16:1.

Köszönöm szépen.
A 15. dr. Szabó Erika ajánlása. (Szavazás.) 16 igen, 1 tartózkodás.
A 16. dr. Szabó Erika ajánlása. (Szavazás.) Köszönöm szépen, ugyancsak 16:1.
A 17. dr. Szabó Erika képviselő asszony ajánlása. (Szavazás.) Egyetért 16 igen, 1

tartózkodás.
A 18. dr. Szabó Erika ajánlása. (Szavazás.) 16:1. Köszönöm szépen.
A 19. dr. Szabó Erika ajánlása. (Szavazás.) 16:1. Köszönöm szépen.
A 20. dr. Szabó Erika képviselő asszony ajánlása. (Szavazás.) 16:1.
A 21. dr. Szabó Erika képviselő asszony ajánlása. (Szavazás.) 16:1. Köszönöm szépen.
A 22. dr. Szabó Erika ajánlása. (Szavazás.) 16 – megvan az LMP is -, tehát 16:1.
A 23. dr. Szabó Erika ajánlása. (Szavazás.) 16:1. Köszönöm szépen.
A 24. dr. Szabó Erika képviselő asszony ajánlása. (Szavazás.) 16:1. Köszönöm. Itt

csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy még hiányzik a kormánytisztviselői jogállásról szóló
2010-es törvény törvényszáma, nyilván a kiegészítésből.

A 25. dr. Szabó Erika ajánlása. (Szavazás.) 16:1.
A 26. dr. Szabó Erika képviselő asszony ajánlása. (Szavazás.) 16:1. Köszönöm szépen.
A 27. dr. Szabó Erika ajánlása. (Szavazás.) 16:1.
A 28. dr. Szabó Erika ajánlása. (Szavazás.) 16:1.
A 29. dr. Szabó Erika képviselő asszony ajánlása. (Szavazás.) 16:1.
A 30. dr. Szabó Erika képviselő asszony ajánlása. (Szavazás.) 16 igen, 1 tartózkodás

mellett.
A 31. dr. Szabó Erika képviselő asszony ajánlása. (Szavazás.) 16:1.
A 32. dr. Szabó Erika képviselő asszony ajánlása. (Szavazás.) 16:1. Köszönöm szépen.
Képviselő úr, köszönöm szépen a bizottsági ülésen való jelenlétét, aktív hozzájárulását

ahhoz, hogy a bizottság bölcs döntéseket tudjon hozni. Köszönöm szépen. Jó munkát kívánok
Répássy képviselő úr.

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.
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szám) (Kósa Lajos (Fidesz) és Soltész Miklós (KDNP) képviselők önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása)

Javaslom a bizottságnak, hogy térjünk át a 2. napirendi pontunk tárgyalására. A
családok támogatásáról szóló törvénytervezet, illetve a gyermekek védelméről, gyámügyi
igazgatásról szóló törvény tankötelezettség teljesítésével összefüggő módosítását érinti.

Ha jól emlékszem 17 ajánlási pont van előttünk, ebből menet közben 3 ajánlási pont
visszavonásra kerül, így 14 ajánlási pont megtárgyalására kerítünk sort.

Az 1. ajánlási pont összefügg a 4-es és a 6-os ajánlási pontokkal. Szűcs Erika, Gúr
Nándor, Simon Gábor, dr. Garai István Levente és Pál Tibor képviselőknek az ajánlása,
módosítója szerepel itt.

Kérdezem a bizottság tagjait, kik azok, akik támogatják. Bocsánatot kérek, csak
néztem az üres széket és ezért nem is kérdeztem az előterjesztőt, de figyelmeztetett engem az
indulás pillanatában alelnök úr, hogy Kara képviselő úr, alelnök úr fogja az előterjesztői
álláspontot elmondani.

Elnézést kérve, alelnök úr, parancsoljon!

KARA ÁKOS (Fidesz): Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki
támogatja. (Szavazás.) 2. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 14 és 1 tartózkodás.
Köszönöm szépen.

A 2-es ajánlás következik. Megengedik képviselőtársaim, hogy a vezető képviselő
nevét olvassam és a „többiek” címszó alatt. (Közbeszólás: Bőven elég.) Köszönöm szépen,
megtisztel. Pelczné dr. Gáll Ildikó és más képviselőtársak ajánlásai alapján, amely összefügg
egyébként az 5. és a 7. ajánlási ponttal.

Kérdezem az előterjesztő nevében alelnök urat.

KARA ÁKOS (Fidesz): Támogatja.

ELNÖK: Az alelnök úr támogatja, illetve az előterjesztők nevében támogatja.
Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja ezen ajánlási pontot. (Szavazás.)

14. Kérdezem, ki az, aki nem támogatja. (Szavazás.) 2. És ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)
1. Köszönöm szépen. Tehát 2 nem, 1 tartózkodás, 14 igen.

A 3. pont alatt Szűcs Erika és más képviselők ajánlása.
Kérdezem az előterjesztőt, hogy mi a viszonyulása.

KARA ÁKOS (Fidesz): Nem támogatja.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki a 3.
ajánlási pontot támogatja. (Szavazás.) 2. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 14. és 1
tartózkodás. Köszönöm szépen.

A 4-est már tárgyaltuk, mert összefüggött az 1-essel; az 5-ös ajánlási pont pedig
összefüggött a 2-essel, így tehát a 6. ajánlási pontra térünk át, amely az 1-essel függött össze.
Haladunk tovább: a 7-es ajánlási pont a 2-essel.

A 8. ajánlási pont lesz szerintem a következő, amit tárgyalnunk kell.
Kérdezem az előterjesztőt.

KARA ÁKOS (Fidesz): Nem támogatja.
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ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki
támogatja. (Szavazás.) 1. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 14 és 2 tartózkodás mellett
foglaltunk állást.

A következő a 9. Vágó Gábor képviselő úr ajánlása.
Előterjesztő!

KARA ÁKOS (Fidesz): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja az előterjesztő. Képviselőtársaim, ki az, aki támogatja?
(Szavazás.) Egy támogatást látok. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 14 és 2 tartózkodás.

A 10. ajánlási pont Hegedűs Lorántné és mások.
Előterjesztő!

KARA ÁKOS (Fidesz): Nem támogatja. Annyi szóbeli kiegészítést teszek, hogy értjük
a szándékot és a korábbi bizottsági ülésen jelzett dolgot, de ennek ellenére nem támogatjuk.

ELNÖK: Értem. Tehát nem támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki
támogatja. (Szavazás.) 2. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 és 2 tartózkodás.

A 11. Vágó Sebestyén képviselő úr ajánlása.
Előterjesztőt kérdezem.

KARA ÁKOS (Fidesz): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja az előterjesztő. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki
támogatja. (Szavazás.) 2. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 és 2 tartózkodás.
Köszönöm szépen.

A 12. ajánlási pont: Szűcs Erika és más képviselőtársak ajánlása.
Előterjesztő!

KARA ÁKOS (Fidesz): Előterjesztő támogatja.

ELNÖK: Ez egy ragyogó dolog, az előterjesztő támogatását élvezi ez az ajánlási pont,
mondjuk, nem csodálkozom rajta. (Varga József: Jó a javaslat.) Jó a javaslat, így van, mondja
alelnök úr. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 16. Ezek szerint
valaki vagy nem támogatja, vagy tartózkodik. Kérdezem, ki az, aki nem támogatja.
(Szavazás.) 1 tartózkodás. Köszönöm szépen.

A 13. Vágó Gábor képviselő úrnak az ajánlása.
Előterjesztő!

KARA ÁKOS (Fidesz): Nem támogatja az előterjesztő.

ELNÖK: Nem támogatja az előterjesztő. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki
támogatja. Egy támogatás. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 14 és 2 tartózkodás.

A 14-est, 15-öst, valamint a 17-est Vágó Gábor képviselő úr visszavonta, így egy
ajánlási pont tárgyalására kerítünk még sort.

A 16. Szűcs Erika és más képviselőtársak módosító ajánlása.
Előterjesztő!

KARA ÁKOS (Fidesz): Előterjesztő nem támogatja.
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ELNÖK: Nem támogatja az előterjesztő. Ezt fájdalmasan vesszük tudomásul.
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 2 támogatás

mellett; ki az, aki nem támogatja, képviselőtársaim! (Szavazás.) 14 és 1 tartózkodás.
Ezen napirendi pont tárgyalásának a végére értünk. Köszönöm szépen

képviselőtársaimnak a konstruktív viszonyulását.

Egyebek

Az egyebek napirendi pont tárgyalására térünk át. Az egyebek napirendi pont között
egy megosztandó közlendő, egyetértendő ajánlásom van. Mivel ma itt most a
családtámogatásról szóló – most nem akarom végigmondani, de tudjuk mindnyájan, hogy
mely törvénytervezet - módosítóiról tárgyaltunk, ma délután a parlamentben a részletes vitája
ennek lefolytatásra kerül. Ezért a legcélszerűbbnek azt tartom, és alelnök urakkal egyeztettem
e tekintetben, hogy holnap, amikor itt vagyunk, hiszen szavazások vannak, és holnap 13 óra
15 perctől 14 óráig van egy szünet, ebben a szünetben célszerű lenne a kapcsolódó
módosítások megtárgyalására sort keríteni. Mert ha nem ezt tesszük meg, akkor jöhetünk,
mondjuk szerdán vagy csütörtökön bizottsági ülést tartani.

Az a javaslatom, és azt hiszem az alelnök urakkal megerősített együttes javaslatom,
javaslatunk, hogy holnap 13 óra 30-kor - hogy még valami elemózsiához is lehessen jutni –
találkozzunk itt a parlament falai között egy rövid bizottsági ülésre. A titkárságvezető

asszonyt arra kérem, gondoskodjon arról, hogy a parlament falai között – lehetőség szerint itt
a 61-es teremben – a bizottsági ülést meg tudjuk tartani.

Képviselőtársaimat kérdezem, hogy egyetértenek-e ezzel. (Szavazás.) Igen. Köszönöm
szépen.

Bocsánatot kérek, azt kérdezem, hogy bárki másnak van-e bejelentenivalója,
közlendője. (Jelentkezésre.)

Igen, Kaufer Virág, parancsoljon!

KAUFER VIRÁG (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Igazából egy kérdésem
lenne a bizottság felé. Ugye van előttünk egy határozat a közúti vezetői engedélyek
megszerzésére vonatkozólag, ami az LMP véleménye szerint azért az alacsonyan képzettek
elhelyezkedési lehetőségeit befolyásolhatná, ha az 8 általánoshoz lenne kötve - illetve itt egy
kérdés van, ami úgy érezzük, hogy hatástanulmányt igényelne. Igazából szeretném feltenni
ezt a kérdést a bizottság számára, hogy érezzük-e azt, hogy itt nekünk mondandónk vagy
eldöntendő kérdések vannak a számunkra, mint foglalkoztatási bizottság számára, és ha igen,
akkor milyen formában kívánjuk ezt tárgyalni.

A kijelölt bizottságok az a gazdasági és informatikai, illetve az oktatási bizottság, de
mi tényleg úgy érezzük, hogy itt azért a foglalkoztatási bizottság legalább véleményező

szinten bele kellene, hogy ebbe folyjék. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha szabad a saját véleményemet nagyon röviden
megfogalmazni, van még 13 percünk, tehát oda is érünk.

Azt szeretném javasolni a bizottság minden tagjának, hogy lehetőség szerint azon
törvénytervezetek tárgyalását kérje ki a bizottság, amelyek szoros kapcsolatban állnak a
bizottság munkájával. Ezt két okból kifolyólag javaslom magunknak. Az egyik. Látjuk, hogy
a most kikért két törvénytervezet tárgyalása elég sok és alapos munkát kíván
mindegyikünktől. Ha komolyan gondoljuk azt, hogy részleteiben kívánunk bármivel
foglalkozni, a jogosítványunk adott hozzá, de nyilván ez minden képviselőtársunknak plusz
leterheltséget jelent. Ilyen értelemben még egyszer azt erősítem, hogy próbáljuk meg azokat a
törvényjavaslatokat kikérni, amelyek szorosan összefüggenek a Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottság dolgaival.
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Gyakorlatilag ennek a javasolt törvénytervezetnek a vitája - a mai ismereteim szerint -
úgy néz ki, hogy ma: 31-én elindul a részletes vitája, 7-én, 8-án szavazás a módosítókról, 14-
én, 15-én pedig zárszavazás. Gyakorlatilag az elkövetkezendő három hét történését
nagymértékben befolyásolja ennek a törvénytervezetnek a kikérése, amire egyébként nincs
módunk. Azért nincs módunk, mert az általános vita megkezdése előtt lehet ezt megtenni.
Érzem a kapcsolódási felületet, de sajnos ezt nem tudjuk megtenni, úgyhogy azt javaslom,
hogy az általános vitában, meg a részletes vitában a parlament falai között fogalmazzuk meg a
véleményünket és az aggályainkat.

Ezért arra kérem képviselőtársaimat, ha bárki arra gondol, hogy valamit ki akarunk
kérni, akkor a parlament előzetes megjelölései – csütörtökön van általában házbizottsági ülés
– a házbizottsági ülésre felkerülnek a tárgyalandó napirendi pontok, akkor azt követően és
azon bizottsági ülésünkön, amely még az általános vita megkezdését jelöli, jelezze ezeknek a
kikéréseknek a fontosságát, szükségszerűségét és akkor a közös bölcsességünk alapján
nyilván döntünk e tekintetben.

Most azt javaslom ezzel kapcsolatban, hogy lesz olyan törvénytervezet, amelyet
szerintem ki kell kérnünk, ez - nem tudom, hogy milyen címszó alatt fog bekerülni a
parlament elé: egyszerűsített foglalkoztatás, vagy alkalmi munkavállalás dolgát érintő -
szerintem olyan, amit mindenképpen ki kell kérni. Ha felhatalmazást adnak a bizottság tagjai
erre, akkor figyelni fogom ennek a megjelenését a parlamenti honlapon és azonnal jelezni
fogom a Ház elnöke, elnöksége felé, hogy eben a témában viszont az általános vita
megkezdését megelőzően kérjük a kijelölést. Ha ebben egyetértés van. Igen. Köszönöm
szépen. Tehát a rend az, hogy az általános vita megkezdése előtt. Köszönöm szépen.

Kérdezem szakértő asszonyt, hogy van-e bármi más, amit nekem be kell jelentenem,
vagy amiről beszélnem kell. (Farkasné dr. Molnár Valéria tanácsadó: Pillanatnyilag nem
tudok másról.) Nem. Köszönöm szépen.

Képviselőtársaim, ha más bejelentés nincs, akkor köszönöm a bizottsági ülésen való
részvételt és holnap 13 óra 30-kor nagy valószínűséggel itt, de a titkárságvezető asszony egy
SMS-en keresztül gondoskodik arról mindenki felé, hogy megerősítse mindezt.

Köszönöm szépen, szép napot mindenkinek.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 52 perc)

Gúr Nándor
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné


