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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának 
2011. december 23-án, pénteken 9 óra 49 perckor  
az Országház főemelet 55. számú tanácstermében  

megtartott üléséről 

                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 34 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép reggelt 
kívánok mindenkinek. Tisztelt képviselőtársaim, köszönöm mindenkinek, hogy az év 
vélhetően utolsó bizottsági ülését meg tudjuk kezdeni tíz óra előtt tíz perccel. Rövid ülést 
tervezünk, a meghívóban is két napirendi pontot jeleztünk. Egy, a bizottság 2011. évi őszi 
ülésszakával kapcsolatos munkatevékenység összegzése és az egyebek között, ha bárkinek 
mondandója van.  

A bizottság határozatképes, tíz kezünk van? Kérdezem tehát a bizottság tagjait, hogy 
egyetértenek-e a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalásával. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Megállapítom a helyettesítéseket, jómagam Kiss Pétert helyettesítem, 
Varga József alelnök úr Kara alelnök urat helyettesíti, dr. Czira Szabolcs Kontur Pált, közben 
Egyed Zsolt megérkezett, dr. Karakó László Kovács Ernőt helyettesíti és Spaller Endre 
Karvalics Ottót helyettesíti, valamint Egyed Zsolt Bertha Szilviát fogja helyettesíteni, és 
közben Polics úr is megérkezett. Alelnök urat is üdvözöljük. (Kara Ákos érkezik az 
ülésterembe.)  

A bizottság 2011. évi őszi ülésszakban végzett tevékenységének összegzése 

Az első napirend tárgyalására térnénk át. Nagyon röviden szeretném összegezni a 
munkatevékenységünket, de a legelső mondatom az lenne, hogy engedjétek meg, hogy 
megköszönjem a szakértői háttérnek azt a munkát, amit biztosítottak az elmúlt időszakban 
számunkra. Volt néhány kellemetlen éjszakájuk, hosszú estéjük, sok minden más, de az élet 
már csak ilyen, ha a   parlament így működik, akkor a szakértőknek is ez a dolga. Köszönöm 
szépen, szakértő asszony, kolléganő azt a segítséget, amit adtatok nekünk ahhoz, hogy tisztes 
módon el tudjuk látni parlamenti bizottsági tagságunkból fakadó feladatainkat, és köszönjük 
azoknak a segítőknek is, akik a bizottság mellett az írnoki feladatokat és minden egyéb más 
feladatot elláttak. 

Ezen túl, amiről szeretnék röviden szólni: 24 törvénytervezetet tárgyalt a bizottság, 
nyilván ennek a részletes vitáit is. 2011. 11. hó 7-én tartottuk a leghosszabb ülésünket, ez egy 
négy óra 23 perces ülés volt, többen az itt ülők közül is emlékeznek rá. A legrövidebb 
ülésünket pedig 3. hó 3-án tartottuk, ez 8 perc volt. Most ha sikerül, akkor 7 perc alatt fogjuk 
a mai bizottsági ülésünket zárni. 2011. 3. hó 31-én kihelyezett bizottsági ülést tartottunk 
Pécsett, biztos emlékeznek rá képviselőtársaim. Az Országgyűlés állandó bizottsága mellett 
egyébként az albizottságok is tisztességgel végezték a munkájukat. Most nem tudom jelen 
pillanatban minden albizottsági vezetőnek megköszönni a munkáját, mert nem mindenkinek 
sikerült ideérni, de a hátuk mögött is megteszem ugyanezt. Ezt közösen tehetjük a bizottság 
tagjai nevében. 

A bizottság akár időtartamban, akár bizottsági ülésszámok tekintetében a normális 
középmezőnyben helyezkedik el a parlamenti munka kapcsán. Gyakorlatilag a húsz állandó 
bizottság tekintetében nincs szégyenkezni valónk. Tisztességgel csináltuk a dolgunkat, de 
mint alelnök úr mondta, a bizottság szakmai munkáját érintően a színvonal messze-messze 
magaslatokba emelkedik. Ez nyilván szól a bizottság tagjainak, az alelnököknek, az elnök 
meg csak tette a dolgát. (Derültség.) A parlamenti munkában meg fordított volt a helyzet, így 
akkor a kiegyensúlyozott állapot érvényre jutott. 

Én a rövid összefoglalómat itt befejezem, még egyszer megköszönöm nektek, hogy 
tisztességes szakmai keretek között tudtuk tartani a tárgyalandó ügyek kérdéskörét. Csak azt 
tudom kívánni, hogy mindenki találja meg azt a szeretetet, boldogságot, ha eddig nem 
sikerült, az elkövetkező hosszú-hosszú időszakban, amit elvártok, meg amire vágytok. Békés, 
boldog karácsonyt kívánok mindenkinek.  
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Ha bárkinek kiegészítenivalója van, tessék! 
 
KARA ÁKOS (Fidesz): Hasonlóképpen a többségi frakció részéről szeretnénk 

megköszönni az elmúlt esztendő közös munkáját. A következő esztendőben szintén gyors, 
hatékony, sok-sok törvényt tárgyalni tudó és kellő szakmaisággal bíró testület munkájában 
szeretnénk részt venni, erre szerintünk esély van. Ezt mi biztosítani fogjuk a többség részéről. 
Áldott ünnepet kívánok mindannyiuknak. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Az első napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Nekem mindössze két megjegyzésem van. Az egyik, hogyha szakértő asszony 
másként nem rendelkezik, akkor nem lesz bizottsági ülésünk az évben. Úgy tudom, nem lesz. 
Tehát majd valamikor februárban fogunk találkozni. 

A másik egy mondat arról szól, hogy apró pici ajándékkal próbálunk meg a bizottság 
vezetése nevében alelnök úrral közösen gesztust gyakorolni és jó kívánságokat mondani. Egy 
kis csoki az asztalon, vigyétek, szükségetek lesz rá a parlamenti munka kapcsán, nem tudjuk, 
mikor fejezzük be a parlamenti munkát. (Derültség.)  

A másik dolog, hogy használjátok a pendrive-ot is, ami szintén alelnök urakkal közös 
apró ajándékunk. Közben a szakértő asszony még arról gondoskodik, hogy tudjunk egyet 
koccintani az új esztendőre. (Bertha Szilvia érkezik az ülésterembe.) Hogyha egyéb más nincs, 
akkor a bizottsági ülés hivatalos részét bezárom. Az év legrövidebb ülését megtartottuk, és 
még egyszer arra kérlek benneteket, hogy koccintsunk egyet az ünnepekre és az új esztendőre.  

Jó egészséget kívánok nektek is, szeretteiteknek is.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 57 perc) 
 

Gúr Nándor  
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


