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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának 
2012. március 13-án, kedden 9 órakor  

az Országház főemelet 37-38. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 

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

1. Az elvárt béremelés végrehajtásával és a foglalkoztatással összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6153. szám) (Kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

  

2.  A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6152. szám) (Kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása) 

  

3.  Egyebek 

 



- 4 - 

Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Kara Ákos (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Kontur Pál (Fidesz) 
Nagy István (Fidesz) 
Szedlák Attila (Fidesz) 
Vécsey László (Fidesz) 
Egyed Zsolt (Jobbik) 

 
Helyettesítési megbízást adott   

Varga József (Fidesz) Kontur Pálnak (Fidesz)  
Kovács Ernő (Fidesz) Nagy Istvánnak (Fidesz)  
Polics József (Fidesz) Szedlák Attilának (Fidesz)  
Dr. Czira Szabolcs (Fidesz) Vécsey Lászlónak (Fidesz)  
Bertha Szilvia (Jobbik) Egyed Zsoltnak (Jobbik) 
Dr. Karakó László (Fidesz) Kara Ákosnak (Fidesz) 

 
Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
 Dr. Kardkovács Kolos helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)   
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra.)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

KARA ÁKOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsági mai ülésének 
részvevőit. Külön köszöntöm a jelen lévő Kardkovács Kolos államtitkár urat. A mai ülésre a 
meghívót mindenki megkapta. A napirendet elektronikus úton megküldtük.  

A bizottság határozatképes, a helyettesítések a következőképpen alakulnak. Varga 
Józsefet helyettesíti Kontur Pál, Kovács Ernőt Nagy István és Szedlák Attila helyettesíti 
Polics Józsefet és Czira Szabolcsot Vécsey László, Egyed Zsolt pedig Bertha Szilviát, 
jómagam pedig dr. Karakó Lászlót helyettesítem.  

Kérdezem a bizottságot, hogy az előzetesen megküldött napirendi javaslatot elfogadja-
e. (Szavazás.) Igen. Köszönöm.  

Az elvárt béremelés végrehajtásával és a foglalkoztatással összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6153. szám) (Kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

A soron következő napirendünk az elvárt béremelés végrehajtásával és a 
foglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat kapcsolódó 
módosító javaslatok megvitatása. Négy ajánlási pontunk van, a helyzet egyszerű, mert a 
módosítást én nyújtottam be, így mind a négy ajánlási pont hozzám fűződik, természetesen 
mind a négy elfogadását szeretném kérni, de kérdezem a kormány álláspontját. Az 1. ajánlási 
pont?  

 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) Egyhangúlag támogatjuk. A 2-at kérdezem. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) Egyhangúlag támogatjuk. A 3-at kérdezem.  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) Egyhangúlag támogatjuk. 
A 4. pont?  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) Egyhangúlag támogatjuk. Köszönöm szépen. 

Akkor ezzel a napirendi ponttal végeztünk.  

Egyebek 

Egyebek keretében kérdezem, hogy van-e a bizottsági tagoknak kérdése, észrevétele. 
(Nincs jelentkező.) Nincs. Nekem sincsen. Köszönöm szépen.  
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Tájékoztatásul jelzem, hogy március 19-én 9 óra 30 perckor tartjuk a következő 
ülésünk. A bizottsági ülést befejeztük, jó munkát kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 4 perc) 

 

Kara Ákos  
 A bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


