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

1.  A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb

törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3500. szám)

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

(Első helyen kijelölt bizottságként)

2.  Az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3589. szám)

(Rogán Antal, Koszorús László, Balla Mihály (Fidesz), Pálffy István (KDNP),

Kara Ákos és Ágh Péter (Fidesz) képviselők önálló indítványa)

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)
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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. Karakó László (Fidesz)
Kontur Pál (Fidesz)
Kovács Ernő (Fidesz)
Vécsey László (Fidesz)
Spaller Endre (KDNP)
Kiss Péter (MSZP)
Egyed Zsolt (Jobbik)
Kaufer Virág (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Varga József (Fidesz) Kara Ákosnak (Fidesz)
Dr. Czira Szabolcs (Fidesz) Dr. Karakó Lászlónak (Fidesz)
Nagy István (Fidesz) Kontur Pálnak (Fidesz)
Polics József (Fidesz) Vécsey Lászlónak (Fidesz)
Szedlák Attila (Fidesz) Kovács Ernőnek (Fidesz)
Karvalics Ottó (KDNP) Spaller Endrének (KDNP)
Dr. Nemény András (MSZP) Kiss Péternek (MSZP)
Bertha Szilvia (Jobbik) Egyed Zsoltnak (Jobbik)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Eiselt György helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)
Dr. Kardkovács Kolos helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)

Megjelentek

Dr. Kása Karolina főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Dr. Bánsági Györgyi jogi referens (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Dr. Szabadkai Antal mérnök-közgazdász tanácsadó 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 04 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép napot
kívánok mindenkinek. Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. Köszöntöm a
minisztériumok képviselőit, minden kedves érdeklődőt!

Határozatképességünk megállapítására kerítünk sort. Szemmel láthatóan
határozatképesek vagyunk, az ellenjegyzések, helyettesítések aláírásai most történnek,
mihelyst ideér a papír, név szerint bediktálom, hogy ki kit helyettesít.

A napirend elfogadására teszek javaslatot. Képviselőtársaim megkapták elektronikus
formában a meghívót. Ebben a meghívóban három napirendi pontot jeleztünk tárgyalásra.

Kérem, hogy akik egyetértenek a napirendi pont meghívójában szereplő napirendi
pontok tárgyalásával, azok jelezzék ezt vissza! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Úgy látom,
egyhangú. Ellene, tartózkodás! Nem volt. Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy a napirendi pont elfogadására egyhangúlag kerítettünk sort. A
tárgyalás időkerete tekintetében – alelnök úrral összenézve – az előbbiekben arra teszek
javaslatot, hogy maximum félórában a bizottság ülését zárni tudjuk. Ha ebben egyetértés van,
akkor természetesen a szokásjog alapján haladva fogjuk végezni a munkánkat, ez pedig azt
jelenti, hogy azonos időtartam mellett felváltva – először az ellenzéki oldal megszólalása
mellett, ha szükséges. Itt most módosító javaslatokról van szó, arra kérem képviselőtársaimat,
hogy a módosító javaslatokat érintően, ha indoklást kér valaki, akkor a szavazás előtt tegye
meg ezt – nagyjából ez a menetrendje a mai bizottsági ülésünknek.

Mielőtt belekezdünk az első napirendi pont tárgyalásába, a helyettesítésekről adok
számot. Varga József képviselőtársamat, alelnök urat Kara Ákos alelnök úr, dr. Czira
Szabolcsot Karakó László képviselőtársam, Nagy Istvánt Kontur Pál képviselőtársam, Polics
Józsefet Vécsey László képviselőtársam, Szedlák Attilát pedig Kovács Ernő képviselőtársam
helyettesíti. Mindezek mellett Karvalics Ottót Spaller Endre, dr. Nemény Andrást pedig Kiss
Péter képviselőtársam és Bertha Szilviát pedig Egyed Zsolt helyettesíti – mindenki más alanyi
jogon vesz részt a bizottsági ülésen. Így 18 kézzel dolgozunk a mai nap folyamán. Köszönöm
szépen.

Az első napirendi pontunk tárgyalására térünk át. A közfoglalkoztatásról és a
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló T/3500.
számú törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosítóknak a megvitatására kerül sor.

Az első napirendi ponthoz nekem azt jelezték, hogy dr. Eiselt György helyettes
államtitkár úr a Belügyminisztériumból, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium dr. Kása Karolina
főosztályvezető és Baktay Csaba tanácsos, a Nemzetgazdasági Minisztériumból pedig dr.
Bánsági Györgyi jogi referens vesz részt. Üdvözlöm őket, köszönöm, hogy itt vannak, jó
munkát kívánok önöknek!

Az első napirendi pont tárgyalásánál arra kérem önöket, hogy az ajánlási pontok
szerint haladva ismertessék majd a kormány álláspontját.

Mindenki előtt ismert, hiszen ott fekszik a T/3500. számú törvényjavaslat kiegészítő
ajánlástervezete, ez egy 2011. június 28-ai dátummal szereplő anyag. Még egyszer arra kérem
képviselőtársaimat, ha valaki indoklást szeretne, a szavazás előtt kérje azt. Valamennyi
pontról állást fogunk foglalni, nem oly sok, 10 pont mindösszesen, amely tekintetében ezt az
állásfoglalást meg fogjuk tenni.

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3500. szám) (Kapcsolódó módosító
javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként)

Konkrétan belekezdünk a munkába.
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Az 1. módosító javaslatként Borbély Lénárd képviselő módosítója.
A kormány álláspontját kérdezem.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Támogatja.

ELNÖK: A kormány ezt támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki az, aki ezt
támogatja. (Szavazás.) 15 kezet látok. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Olyat nem látok.
3 tartózkodás mellett.

A 2. Borbély Lénárd képviselő úrnak a módosítója.
A kormány álláspontját kérdezem.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Támogatja.

ELNÖK: A kormány ezt támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki az, aki ezt
támogatja. (Szavazás.) 13 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Olyat nem látok. Akkor
5 tartózkodás mellett.

A következő a 3. módosító javaslat: Spaller Endre képviselő úr módosítója.
A kormány álláspontját kérdezem.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki ezt
támogatja. (Szavazás.) 15. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Nem látok ilyet. 3
tartózkodás.

A 4. ajánlás: Kaufer Virág és Vágó Gábor képviselők módosítója.
Kérdezem a kormány álláspontját!

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A kormány ezt nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki
támogatja. (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem, és nincs
tartózkodás.

Az 5. Bertha Szilvia képviselő asszony módosítója.
A kormány álláspontját kérdezem.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A kormány ezt nem támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki
támogatja. (Szavazás.) 3. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodás? (Szavazás.)
3.

A 6. Kaufer Virág és Vágó Gábor képviselők módosítója.
A kormány álláspontját kérdezem.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja a kormány. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki
támogatja? (Szavazás.) 4. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 14.

A 7. Kaufer Virág és Vágó Gábor képviselők módosítója.
A kormány álláspontját kérdezem.
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DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki
támogatja. (Szavazás.) Egyet látok. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 14. Tartózkodás?
(Szavazás.) 3. Köszönöm szépen.

A 8. Kaufer Virág és Vágó Gábor képviselők módosítója.
A kormány álláspontját kérdezem.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja a kormány. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki
támogatja. (Szavazás.) 3-at látok ilyet. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12, és 3
tartózkodás.

A következő a 9-es, az Önkormányzati bizottságnak a módosítója. Remélem
képviselőtársaimnak volt módjuk áttekinteni, ez egy hosszabb módosító. Ha nem, akkor
jelezzék felém. (Nincs jelzés.) Nincs ilyen jelzés. Köszönöm szépen.

Kérdezem a kormány álláspontját!

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki az, aki
támogatja. (Szavazás.) 12 támogatást látok. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 1., és 5
tartózkodás. Köszönöm szépen.

A következő a 10. az Önkormányzati bizottság módosítója.
A kormány álláspontját kérdezem.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) 12-öt látok. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 1. - 5 tartózkodás mellett.
Köszönöm szépen.

Ezzel az első napirendi pont megtárgyalására sort kerítettünk.
A kormány álláspontjának rögzítését is köszönöm. További szép napot kívánok,

munkájukhoz sok sikert.

Az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3589. szám) (Rogán Antal, Koszorús László,
Balla Mihály (Fidesz), Pálffy István (KDNP), Kara Ákos és Ágh Péter (Fidesz)
képviselők önálló indítványa) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

Áttérünk a második napirendi pontunkra. A második napirendi pontunk az alacsony
keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról szóló
T/3589. számú egyéni képviselői indítványok módosító javaslatainak a megtárgyalása.

Itt a második napirendi pontnál dr. Kardkovács Kolos helyettes államtitkár urat
köszöntöm. Voltak itt még mások is, akik bejelentkeztek, de a jelenléti ívet nem írták alá,
úgyhogy a nevüket nem olvasom, mert valószínű nincsenek jelen.

Helyettes államtitkár úr majd arra kérem, hogy a szokásjog alapján a kormány
álláspontjának a rögzítésére kerítsen sort. Itt is felhívom a figyelmet, arra ha/és van olyan
képviselőtársam, aki indoklást kér, akkor a szavazás előtt tegyük meg ezt.

Mindenki előtt ott kell, hogy szerepeljen a 2011. június 28-ai dátummal bíró kiegészítő
ajánlás, ez a T/3589. szám alatt van. Ha ez így van, akkor a munkát el tudjuk kezdeni.
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Valamennyi pontról állást fogunk foglalni, ez nem lesz túl nehéz, mert mindösszesen kettő

pont állásfoglalására kell sort kerítenünk.
Az első Bánki Erik képviselő úr módosítója.
A kormány álláspontját kérdezem.

DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
A jegyzőkönyv számára szeretném rögzíteni, hogy tárcaálláspont és támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárcaálláspont támogató; és az előterjesztőt is
kérdezem, hogy hogyan és miképpen viszonyul a módosítóhoz.

Alelnök úr!

KARA ÁKOS (Fidesz): Támogatjuk.

ELNÖK: Előterjesztő támogatja. Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, ki
az, aki támogatja. (Szavazás.) 12. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 3. Tartózkodás?
(Szavazás.) 3.

A másik módosítónk Patay Vilmos képviselő úr nevéhez kapcsolódik.
Kérdezem az előterjesztőt.

KARA ÁKOS (Fidesz): Támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontja helyett a tárca álláspontját.

DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
A tárca támogatja.

ELNÖK: Most kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 12.
stabilan. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ilyet viszont 6-ot látok. Tartózkodás nincs.

Ezzel a második napirendi pontunk tárgyalását is befejeztük.
Köszönöm szépen Kardkovács Kolos helyettes államtitkár úrnak a tárca álláspontjának

a rögzítését. Szép napot önöknek, viszontlátásra.

Egyebek

Mi a harmadik napirendi pontunk tárgyalására térünk át, ami az „egyebek” napirendi
pontra.

Az „egyebek” között nekem mindössze egy jelzendő kötelezettségem van, ez pedig az,
hogy a jövő héten hétfőn 9,30 órakor tartjuk a következő bizottsági ülésünket.

Ez az a bizottsági ülés, ahol már a korábbiakban tervezett megváltozott
munkaképességűek dolgaival kapcsolatos konzultatív egyeztető beszélgetésre fogunk sort
keríteni; beláthatóan egy olyan másfél óra lesz a bizottsági ülés időtartama – csak azért
mondom, hogy tervezni lehessen a napot.
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Kérdezem, hogy bárkinek van-e az „egyebek” között bejelentenivalója, közlendője.
(Nincs jelzés.) Nincs. Köszönöm szépen képviselőtársaim.

A bizottsági ülést bezárom, szép napot mindenkinek, jó munkát.

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra18 perc)

Gúr Nándor
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné


