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J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának
2010. július 19-én, hétfőn, 12 órakor

az Országház főemelet 61. számú tanácstermében
megtartott üléséről

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

1. Albizottságok létrehozása, albizottsági elnökök, alelnökök, tagok megválasztása

2. 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)
Karvalics Ottó (KDNP)
Spaller Endre (KDNP)
Dr. Nemény András (MSZP)
Bertha Szilvia (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Czira Szabolcs (Fidesz) megérkezéséig Dr. Karakó Lászlónak (Fidesz)
Kovács Ernő (Fidesz) megérkezéséig Kontur Pálnak (Fidesz)
Nagy István (Fidesz) megérkezéséig Kara Ákosnak (Fidesz)
Polics József (Fidesz) megérkezéséig Varga Józsefnek (Fidesz)
Vécsey László (Fidesz) megérkezéséig Szedlák Attilának (Fidesz)
Kiss Péter (MSZP) Gúr Nándornak (MSZP)
Egyed Zsolt (Jobbik) Bertha Szilviának (Jobbik)

A bizottság titkársága részéről

Farkasné dr. Molnár Valéria, a bizottság főtanácsadója
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 03 perc.)

Elnöki bevezető

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Képviselőtársaim! A bizottsági ülésünket elkezdjük, határozatképesek vagyunk,  a
helyettesítéseket pillanatokon belül bediktálom. Közben még más képviselőtársaink is meg
fognak érkezni. Jelen pillanatban úgy nézünk ki, hogy Kovács Ernőt helyettesíti Kontur Pál,
Nagy Istvánt Kara Ákos alelnök úr, Kiss Pétert jó magam, Egyed Zsolt Bertha Szilvia, és még
nem tudom, hogy Varga József alelnök úr kit helyettesít, de rögtön mondja.

VARGA JÓZSEF (Fidesz): Polics Józsefet.

ELNÖK: Polics Józsefet. Köszönöm szépen. Ezen helyettesítésekkel együtt jelen
pillanatban 11-en vagyunk. Határozatképes a bizottsági ülésünk.

A múlt héten történt egyeztetésünk alapján hívtam össze a bizottsági ülést, a múlt
hétfőn délután jeleztem alelnök úrnak, hogy képesek vagyunk rá, de akkor abban maradtunk,
hogy akkor már célszerűbb az e hét hétfői ülés, és így szerveztük a mai 12 órás találkozást.

A határozatképesség megállapítása után a napirendi pontok elfogadására teszek
javaslatot. Két napirendi pontunk van, az albizottságok létrehozása,  az albizottsági elnökök,
tagok megválasztása, illetve az egyebek napirend. Ez ment ki az elektronikus formában
megküldött meghívóban is. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ezzel egyetértenek-e. Nem
látok olyat, aki tiltakozna. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. Eszerint haladunk akkor.

Azt javaslom tárgyalási időkeret kapcsán, hogy nagyjából 20 perc alatt a bizottsági
ülést be tudjuk fejezni, még akik jelezték, azok tudjanak (Több kormánypárti képviselő
érkezik az ülésterembe.) ebédelni is a plenáris ülés megkezdését megelőzően. Közben
képviselőtársaim megérkeztek, a jelenléti ívet, kérem, hogy jelezzék ellen. Vagy ha ők is
helyettesítenek bárki mást, akkor tegyék ezt meg, és az eseti képviseleti megbízásról szóló
papírokat jegyezzék ellen. Köszönöm szépen.

Albizottságok létrehozása, albizottsági elnökök, alelnökök, tagok megválasztása

A tárgyalási időkeret megállapítása mellett azt javaslom, hogy a szokásos
menetrendben menjünk, gyakorlatilag az ellenzéki oldal elsődleges megszólalását a
kormányoldal követi,  hasonló időkeret mellett végezzük mindezt, felváltva.

Az első napirendi pontunk, az albizottságok létrehozásával kapcsolatos. Varga József
alelnök úr jegyezte egy héttel ezelőtt azt az indítványt, ami gyakorlatilag beterjesztésre került.
Itt négy albizottság életre hívására tett javaslatot alelnök úr. Ellenzéki oldalon egyeztetéseket
folytattunk magáról az albizottságokról, illetve életre hívásáról, illetve az albizottságokba
történő delegálásokról, tisztségviselői, illetve tagsági delegálásokról. Itt egy vonatkozásban,
mint azt a korábbiakban is jeleztük, nézetbeli különbség volt. Első körben nem tartottuk
helyesnek és célszerűnek az elmúlt nyolc év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottság
létrehozását, második körben a Jobbik képviselőjének a kezdeményezésére ezt úgy javasoljuk
életre hívni, hogy az „elmúlt húsz év kormányzati intézkedéseit” vizsgáló albizottságra
kerüljön sor.

Először (Kovács Ernő érkezik az ülésterembe.), üdvözöllek Ernő, a jelenléti ívet, légy
szíves jegyezd ellen, tehát először is nyilván arra szeretném kérni képviselőtársaimat, hogy
arról döntsünk, hogy milyen albizottságokat hívjunk életre. Gyorsan tudunk haladni, három
albizottságban teljes egyetértés van. Az ellenőrző albizottság öt fővel történő életre hívását
kezdeményezte alelnök úr. Kérdezem képviselőtársaimat, észrevételük van-e e tekintetben.
(Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. Ki az, aki egyetért azzal, hogy ezt az albizottságot öt fővel
életre hívjuk? (Szavazás.) Úgy látom, hogy ez egyhangú. Köszönöm szépen.
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Haladok tovább, utána a személyi feltöltöttségekről döntünk. Rehabilitációs
albizottság öt fővel. Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. Ki az, aki
egyetért azzal, hogy a Rehabilitációs albizottságot életre hívjuk? (Szavazás.) Egyhangú.
Köszönöm szépen. Szakértő asszony, most a megérkezőkkel 13-an vagyunk? Pontosítson,
legyen kedves. Tizennégy. Ha még valakit helyettesíteni kívánnak, akkor jegyezzék ellen,
illetve az eseti megbízásokról szóló papírokat jegyezzék ellen.

EU-albizottság öt fővel. Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.)
Ki az, aki egyetért ennek az albizottságnak az életre hívásával? (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Egyhangú.

Volt a negyedik albizottság, amely tekintetében az első javaslat az, hogy ilyen
bizottság ne legyen. Ne szülessen. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki ezzel ért egyet?
(Szavazás.) Megállapítom, hogy három ilyen vélemény, szavazat van. Ki az, aki nem ért ezzel
egyet? (Szavazás.) Természetesen a többiek így gondolkodnak. Köszönöm szépen.

A második javaslat az, hogy ne nyolc év, hanem az elmúlt húsz év kormányzati
intézkedéseit vizsgáló albizottság szülessen. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki ezzel ért
egyet? (Szavazás.) Öt ilyen szavazat van. Üdvözöllek képviselőtársaim, benneteket. (Újabb
kormánypárti képviselők érkeznek az ülésterembe.) Aki ezzel nem ért egyet? (Szavazás.)
Tizenkettő. Köszönöm szépen.

A harmadik javaslat a sor végére érve ilyen értelemben, hogy az elmúlt nyolc év
kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottság létrehozásával ki ért egyet. (Szavazás.)
Tizenkét kezet látok. Nagy István képviselőtársamat is üdvözlöm, Spaller Endrét is, mindenki
megérkezett végszóra. Ki az, aki ezzel nem ért egyet? (Szavazás.) Öt képviselőtársunk. Ezzel
a négy albizottság életre hívását megtettük.

A bizottságok feltöltésére teszek javaslatot. A javaslatom egyrészt a kormányzati oldal
álláspontján, másrészt az ellenzékkel történt egyeztetéseken alapszik. Azt javasoljuk, hogy
Varga József alelnök úr által jegyzett papíroson üres sorokra diktálnám az egyeztetések
alapján az ellenzéki képviselők szerepvállalását, és kérem a bizottságot, hogyha ezzel
egyetértenek, akkor ezt erősítsék meg.

Az Ellenőrző albizottságba, amelyben öten vennének részt, eredetileg a kormányzati
oldal részéről alelnök Szedlák Attila, Fidesz-tagként pedig Karvalics Ottó KDNP és Polics
József Fidesz szerepelnek. Az elnök részére Bertha Szilvia képviselő asszonyt javasolja a
bizottság ellenzéki oldala a Jobbik részéről. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki ezzel
egyetért. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyed Zsolt tartózkodik? Egy tartózkodás mellett
elfogadtuk. A tagság vonatkozásában pedig Kaufer Virág, az LMP képviselő asszony kerülne
jelölésre. Kérdezem, ki fogadja el? (Szavazás.) Ez tizenhét, egyhangú. Köszönöm szépen.

Javaslom a Rehabilitációs albizottságba történő szavazást. Elnökként Kaufer Virág
képviselő asszonyt, az LMP képviselőjét javasoljuk. Ki az, aki ezzel egyetért? (Szavazás.)
Egyhangú, tizenhét igen. Köszönöm szépen. Tagként pedig Bertha Szilvia képviselő asszonyt,
a Jobbik részéről. Ki az, aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez egyhangú.

Az EU-albizottság szintén egy öt fős albizottság, a pontos megnevezése Európai
ügyek albizottsága, köszönöm szépen szakértő asszony segítségét, itt az elnök szerepét Spaller
Endre képviseli, a KDNP részéről, tagként Czira Szabolcs Fidesz és tagként Kovács Ernő
Fidesz az, akit a kormányoldal a korábbiakban jelzett. Itt egy alelnök és egy tag személyére
teszünk javaslatot. Alelnöknek Kiss Péter MSZP-s képviselőt javasoljuk. Kérdezem, ki az, aki
ezzel egyetért? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú. A tag szerepkörében pedig Egyed
Zsolt képviselő urat, a Jobbik részéről. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki ezzel egyetért.
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú.

Akkor az Ellenőrző, a Rehabilitációs és az Európai ügyek albizottsága megalakításra
került.
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Negyedikként jön az elmúlt nyolc év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottság öt
fővel, amely elnöki szerepkörére a kormányzati oldal Karakó László fideszes
képviselőtársunkat jelölte, tagként Kontur Pál Fidesz és Vécsey László Fidesz (Vécsey László
érkezik az ülésterembe.), épp megérkeztél, Laci, volt jelölve. Az alelnök szerepkörére dr.
Nemény Andrást javasoljuk, az MSZP részéről. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki ezzel
egyetért. (Szavazás.) Egy tartózkodással elfogadtuk. Tagként pedig Egyed Zsolt jobbikos
képviselőt javasoljuk. Ki az, aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Ez egyhangú. Köszönöm szépen.
Ezáltal megállapítom, hogy a négy albizottságot a bizottságunk megalakította. A
Rehabilitációs albizottság elnöke Kaufer Virág, alelnöke Karvalics Ottó, tagjai Kara Ákos,
Nagy István és Bertha Szilvia. Az Európai ügyek albizottsága Spaller Endre elnökletével,
Kiss Péter alelnökletével, dr. Czira Szabolcs, Kovács Ernő és Egyed Zsolt tagsága mellett, az
Ellenőrző albizottság Bertha Szilvia elnökletével, Szedlák Attila alelnökletével, Karvalics
Ottó, Polics József és Kaufer Virág tagsága mellett és az Elmúlt nyolc év kormányzati
intézkedéseit vizsgáló albizottság öt fővel, dr. Karakó László elnökletével, dr. Nemény
András alelnökletével, Kontur Pál, Vécsey László és Egyed Zsolt tagsága mellett került
elfogadásra. Köszönöm szépen.

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy az első napirend kapcsán van-e bármi
észrevételük. (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. Akkor az első napirendi pontunkat lezárom.
Köszönöm alelnök úr az előterjesztést, remélem, hogy annak az igénynek megfelelt a
bizottság, amelyet kért, hogy  a múlt héten vagy e hét hétfőn az albizottságokat életre tudjuk
hívni.

Egyebek

Második napirendi pontunk az egyebek kategóriája. Ahogy én tudom, a héten
befejezzük, ha valami rendkívüli dolog nem történik a frakcióülésen ma délelőtt, mármint a
kormányzati oldal frakcióülésén, akkor a héten befejezzük a parlamenti munkát, e rendkívüli
időszak tárgyalási menetét. Ez gyakorlatilag azt jelenti a számunkra, hogy nagy
valószínűséggel majd a csütörtöki nap folyamán, szeptember valamikorra fogják összehívni a
ház őszi ülésszakának első ülését. 13? Köszönöm szépen, alelnök úr a segítséget. Ez azt
jelenti, hogy nagy valószínűséggel szeptember közepe környékén fogunk találkozni majd
ebben a körben, bizottsági ülés keretei között.

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy az egyebek között bárkinek bármilyen közlendője
van-e? (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. Megköszönöm a mai bizottsági ülésen való
részvételt. Mindenkinek, ha teszi, akkor  jó étvágyat kívánok, ha pedig nem, akkor jó
időtöltést, egy órakor találkozunk az ülésteremben.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 18 perc)

Gúr Nándor
A bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


