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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának 
2012. április 2-án, hétfőn, 9 óra 33 perckor  

a Képviselői Irodaház 128. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 

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

1.  A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi 
XCIII. törvény és a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/6320. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

  

2.  Az MTA munkájáról és a magyar tudomány helyzetéről 2009-2010 címmel 
benyújtott beszámoló (J/6456. szám) (Általános vita) 

  

3.  Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Gúr Nándor (MSZP), a bizottság elnöke  
Kara Ákos (Fidesz) alelnök 
Dr. Czira Szabolcs (Fidesz)  
Dr. Karakó László (Fidesz)  
Kontur Pál (Fidesz)  
Nagy István (Fidesz)  
Kovács Ernő (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz)  
Spaller Endre (KDNP) 
Dr. Nemény András (MSZP) 
Egyed Zsolt (Jobbik) 
Dr. Szél Bernadett (LMP) 

 
Helyettesítési megbízást adott   

Kiss Péter (MSZP) Gúr Nándornak (MSZP) 
Varga József (Fidesz) Kara Ákosnak (Fidesz)  
Polics József (Fidesz) Kovács Ernőnek (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz) Vécsey Lászlónak (Fidesz)  
Karvalics Ottó (KDNP) Nagy Istvánnak (Fidesz)  
Bertha Szilvia (Jobbik) Egyed Zsoltnak (Jobbik) 

 
Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
 
Dr. Dávidné Hídvégi Julianna kormány-főtanácsadó (Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 34 perc.)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép napot 
kívánok mindenkinek, üdvözlöm a bizottság tagjait. A mai bizottsági ülésünket kicsit 
rendhagyó módon fogjuk lefolytatni, de mielőtt belecsapunk, a határozatképesség 
megállapítására kerítek sort. Rögtön a kezemben lesz a jelenléti ív is, de szemmel láthatóan 
megállapítható a határozatképesség. 

A napirendi pontok elfogadására tennék javaslatot, itt van a rendhagyóság a dologban, 
mert alelnök úrral ma reggeli egyeztetésünk alapján az a kérés fogalmazódott meg a részéről, 
hogy a Magyar Tudományos Akadémia munkájáról és a magyar tudomány helyzetéről szóló 
2009/2010-es címmel benyújtott napirendi pontunkat ne ma tárgyaljuk. Nem vagyunk 
késésben, tehát meg tudjuk majd tárgyalni, csak olyan elfoglaltsága van a Fidesz-frakciónak, 
ami nem teszi lehetővé, hogy ma érdemben megtegyük mindezt. Éppen ennek okán azt 
javaslom a bizottság tagjainak, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok közül kettőt 
tárgyaljunk, az elsőt és a harmadikat, azaz ez legyen az első és a második.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ebben egyetértés van-e közöttünk. (Szavazás.) 
Egyhangú. Be is diktálom a helyettesítéseket: jómagam Kiss Péter képviselőtársamat, Kara 
Ákos alelnök úr Varga József alelnök urat helyettesíti, Karakó képviselőtársam megérkezett, 
üdvözlöm, Polics Józsefet Kovács Ernő, Szedlák Attilát Vécsey László, valamint Karvalics 
Ottót Nagy István, Bertha Szilviát pedig Egyed Zsolt helyettesíti. Ez azt jelenti, hogy 17 
kézzel dolgozunk a mai nap. Köszönöm szépen. A szokásjog alapján haladva, a tárgyalási 
időkereteket, egyebeket akképpen tartjuk be, ahogy mindig.  

A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi 
XCIII. törvény és a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 
egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6320. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Térjünk is rá az első napirendi pontra. Egy kapcsolódó módosító javaslat van a 
kiegészítő ajánlástervezetben, ami március 26-i dátummal szerepel. Ez az egy javaslat 
Sáringer-Kenyeres Tamás képviselő módosítójaként kerül a bizottság elé. Azt szeretném 
kérdezni a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részéről, ismereteim szerint megjelent 
dr. Dávidné Hídvégi Julianna kormány-főtanácsadótól, hogy mi a viszonya a kormánynak 
ezen kapcsolódó módosítóhoz.  

 
DR. DÁVIDNÉ HÍDVÉGI JULIANNA kormány-főtanácsadó (Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 14 igen, 3 

tartózkodás mellett a kapcsolódó módosító javaslat elfogadására kerítettünk sort. Köszönöm 
szépen. Ezzel gyakorlatilag ennek a napirendi pontnak a végére értünk.  

Egyebek  

Mi pedig áttérünk a második napirendünk tárgyalására. Egy dolgot szeretnék jelezni, 
hogyha minden igaz, akkor április 10-én, kedden 9 óra 30-kor tartjuk a következő bizottsági 
ülésünket. Kérdezem, bárkinek van-e kérdése. Igen, alelnök úr. 

 
KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Lenne egy javaslatom április 18-ára, 

Győrre a kihelyezett bizottsági ülésre. Emlékezhettek rá, hogy erős menetben mentünk 
november-decemberben, hogyha ez így megfelel, ez egy szerdai nap lenne.  
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ELNÖK: Jó, ezt most tekintsük úgy, hogy igen, és tekintsük át a naptárakat, és a 

Parlament falai között is még egyeztessünk. Köszönöm szépen.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 40 perc) 
 

Gúr Nándor  
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


