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J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának
2010. november 29-én, hétfőn, 16 óra 34 perckor
a Parlament főemelet 61. számú tanácstermében

megtartott üléséről

                                          
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.



- 2 -

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat 3

Az ülés résztvevői 4

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 5

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/1794. szám) 5

Módosító javaslatok megvitatása 5

Egyebek 7



- 3 -

Napirendi javaslat

1. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosításáról

szóló törvényjavaslat (T/1794. szám)

(Koszorús László (Fidesz) képviselő önálló indítványa)

(Módosító javaslatok megvitatása)

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
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)
Kaufer Virág (LMP)

Helyettesítési megbízást adott
Varga József (Fidesz) Kara Ákosnak (Fidesz)
Kiss Péter (MSZP) Gúr Nándornak (MSZP)
Karvalics Ottó (KDNP) Vécsey Lászlónak (Fidesz)
Spaller Endre (KDNP) Polics Józsenek (Fidesz)
Egyed Zsolt (Jobbik) Bertha Szilviának (Jobbik)

Meghívottak részéről

Hozzászóló
Dr. Bérces Kamilla jogi főreferens (Nemzetgazdasági Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 34 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Szép napot! Szép estét! Képviselőtársaim, azt javaslom, hogy kezdjük meg a
bizottsági ülésünket. Körülbelül 15 perc múlva folytatódik a parlament ülése is, éppen ebből
fakadóan célirányosan folytassuk a munkánkat!

A határozatképességünk egyértelmű, szemmel is látható, de azért a jegyzőkönyv
számára diktálom a helyettesítéseket: Varga József alelnök urat Kara Ákos képviselőtársam
helyettesíti, Kontur Pál megérkezett, tehát nem kell helyettesíteni, Karvalics Ottót Vécsey
László képviselő úr, Kiss Péter képviselő urat én helyettesítem, Egyed Zsoltot pedig Bertha
Szilvia képviselő asszony helyettesíti. Így a határozatképességünk adott teljes létszámmal,
18 fővel.

A mostani bizottsági ülésünk keretei között, remélem, kiosztásra került, és minden
képviselőtársam előtt ott van az ajánlástervezet, ez a T/1794. szám alatt futó törvényjavaslat,
kiosztásra került a bizottsági módosító javaslat is, amely beadásra kerül a délelőtti ülésnek
megfelelően, és van egy másik módosító is, amely összetűzött formában található meg.
(Farkasné dr. Molnár Valéria: Egylapos volt.) Így van.

Ha képviselőtársaim egyetértenek vele, akkor két napirendi pont tárgyalására teszek
javaslatot: az első napirendi pont az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény
módosításához kapcsolódó módosító javaslatok megtárgyalása, a második napirendi pont meg
az egyebek. Egyetértés van ebben közöttünk? (Szavazás.) Igen, köszönöm szépen. Akkor
eszerint haladunk. (Farkasné dr. Molnár Valéria: Az újonnan benyújtandó módosító javaslat,
kétoldalas, és nincs kiosztva, bocsánat!) Évike közben még gondoskodik arról, hogy az új
bizottsági módosító javaslat is kiosztásra kerüljön. (Farkasné dr. Molnár Valéria: Így van.)

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/1794. szám)

Módosító javaslatok megvitatása

Az első napirendi pont keretei között az ajánlástervezet öt ajánlási pontot fogalmaz
meg. Keresem a kormány részéről Bérces Kamillát (Dr. Bérces Kamilla helyet foglal az
asztalnál.)…, már látom, megérkezett, mire odaértünk, hogy neki álláspontot kell rögzítenie.
Akkor tehát csapjunk a közepébe!

Az 1. ajánlási pont alatt Ágh Péter módosító javaslata található meg. A kormány
álláspontját kérdezem ehhez illesztetten, de mielőtt a kormány álláspontját megkérdezném, az
előterjesztőt kérdezem, képviselőtársam délelőtt is… (Szedlák Attila: Nem én voltam...)
Délelőtt… (Farkasné dr. Molnár Valéria: Kara alelnök úr volt.) Bocsánat, igen, az alelnök úr
volt, igen, így van, köszönöm szépen. (Kara Ákosnak:) Alelnök úr, van-e…?

KARA ÁKOS (Fidesz): Hallgassuk meg a kormány álláspontját! (Derültség.)

ELNÖK: Ez így nagyon taktikus. Ez így nagyon taktikus. Hallgassuk meg a kormány
álláspontját! Én azt hittem, hogy az előterjesztő hatással van a kormányra – de úgy látom,
fordítva alakul ki a helyzet. A kormány álláspontját kérdezem. (Kara Ákos: Kölcsönös hatás!)

DR. BÉRCES KAMILLA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó estét kívánok! Csak
tárcaálláspontot tudok mondani. Támogatjuk az 1-es javaslatot.
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ELNÖK: Szomorúak vagyunk, de majd megérik ez talán kormányállásponttá is. A
tárca tehát támogatja. Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja a
módosítót. (Szavazás.) 15 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 tartózkodás van.
Köszönöm szépen.

A 2-es szintén Ágh Péter javaslata. Mi a tárcaálláspont?

DR. BÉRCES KAMILLA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: A tárca ezt is támogatja. …Az előterjesztő! Az előterjesztőt nem is
kérdeztem, hogy nem akarja-e vitatni. (Derültség. - Kara Ákos: Nem.) Nem, nem akarja
vitatni.

Tehát a 2. pontot a tárca támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki
támogatja? (Szavazás.) Ugyancsak 15. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 tartózkodás.

A 3-as Ágh Péter képviselő úr módosító javaslata. A tárca?

DR. BÉRCES KAMILLA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: A tárca ezt is támogatja. Az előterjesztő? (Kara Ákos: Igen.) Az előterjesztő
is támogatja. Köszönöm szépen. Képviselőtársaim, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 15 igen.
Aki nem? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Maradunk az eredeti állapotnál.

A 4-es szintén Ágh Péter javaslata. Mi a tárcaálláspont?

DR. BÉRCES KAMILLA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: A tárca ezt is támogatja. Az előterjesztő? (Kara Ákos: Igen.) Az előterjesztő
nem vitatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Szintén 15. Aki
nem? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett.

Az 5-ös a foglalkoztatási bizottság törvényjavaslathoz szóló módosító javaslata.
Kérdezem a… (Kara Ákos: Ebben meg hiába vagyok otthon, ezt aláírtad, úgyhogy…)
Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. BÉRCES KAMILLA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ezt is támogatja a tárca. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki
támogatja. (Szavazás.) Ez egyhangú, ezt mi is támogatjuk kivételesen. (Derültség.)

Van egy kétoldalas javaslat, remélem, ott van mindenki előtt… (Közbeszólások.)
Majdnem jó, igen, a bizottság közös munkája. …Tehát van egy bizottsági módosító javaslat,
remélem, ott van képviselőtársaim előtt. Ez egy kétoldalas módosító javaslat indoklással
kiegészítve. Ezzel kapcsolatban kérdezem a tárca álláspontját, hogy mi a viszonyulás hozzá.

DR. BÉRCES KAMILLA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Ezt a
módosító javaslatot most kaptam kézhez, de ahogy összehasonlítottam az ajánlásban
szereplővel, ez tulajdonképpen tartalmában azzal teljesen megegyezik, az összes pontot
magában foglalja, úgyhogy ezt is támogatjuk.

ELNÖK: Igen, próbáltunk olyan bizottsági módosító javaslatot eszközölni, amely
egyértelmű. Köszönöm szépen. Előterjesztő, nincs gond, nincs probléma? (Kara Ákos nemet
int.) A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki ezt támogatja. (Szavazás.) Ez 17 igen. És
1 tartózkodás van. Köszönöm szépen.
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Ez azt jelenti, hogy az első napirendi pontunkat gyakorlatilag végigvettük, ugye,
szakértő asszony? (Farkasné dr. Molnár Valéria: Így van.) Köszönöm szépen.

Köszönöm szépen Bérces Kamillának. Szép estét! Jó munkát – remélem, még nem telt
le a mai nap. (Dr. Bérces Kamilla: Még nem. – Derültség.) Kezét csókolom. (Dr. Bérces
Kamilla: Viszontlátásra!)

Egyebek

A második napirendi pontunk az egyebek, erre térünk át. Kara alelnök úrral abban
egyeztünk meg, de többé-kevésbé képviselőtársaimmal is sikerült egyeztetni, hogy
csütörtökön, 12 órakor lesz a következő bizottsági ülésünk, és arra törekszünk, hogy az
1 órakor befejeződjön, mert több képviselőtársamnak, köztük az alelnök úrnak is elfoglaltsága
van 1 órától. Önmegtartóztatást fogok gyakorolni, hogyha ez szükségeltetik. (Derültség.)
Köszönöm szépen. (Közbeszólások és derültség a kormánypárti képviselők soraiból.) Örülök,
hogy kemény biztatást kapok ebben a kormánypárti oldal részéről… (Kontur Pál: Én nem
mondtam.) Dehogynem, én vettem a jelzést, Kontur képviselőtársam – örömmel vettem.
Köszönöm szépen.

Ha már egyebek közötti kiegészítés nincs a bizottság tagjai részéről, akkor a jelen
bizottsági ülésünket bezárom, és jó munkát kívánok a nap hátralévő részére. Köszönöm
szépen. Szervusztok! Viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 41 perc)

Gúr Nándor
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese


