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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának 
2012. június 6-án, szerdán, 16 óra 15 perckor  

a Képviselői Irodaház 128. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 
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Napirendi javaslat  

1. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő 
átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/7415. 
szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt 
bizottságként) 

  

2.  Egyebek 

  

  



- 4 - 

Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Gúr Nándor (MSZP), a bizottság elnöke  
Kara Ákos (Fidesz) alelnök 
Varga József (Fidesz) alelnök 
Kontur Pál (Fidesz)  
Nagy István (Fidesz)  
Spaller Endre (KDNP) 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Czira Szabolcs (Fidesz) Spaller Endrének (KDNP)  
Dr. Karakó László (Fidesz) Kara Ákosnak (Fidesz)  
Kovács Ernő (Fidesz) Nagy Istvánnak (Fidesz)  
Polics József (Fidesz) Varga Józsefnek (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz) Kontur Pálnak (Fidesz)  
Kiss Péter (MSZP) Gúr Nándornak (MSZP) 

  

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Kardkovács Kolos helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 15 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok mindenkinek. 16 óra 15 van, negyedóra csúszással, de megkezdjük bizottsági 
ülésünket. Köszönöm képviselőtársaimnak, akik jelen vannak a bizottsági ülésen.  

A határozatképesség megállapítására kerítünk sort a helyettesítések bediktálása után: 
jómagam Kiss Pétert, Spaller Endre Czira Szabolcsot, Kontur Pál Szedlák Attilát, Kara Ákos 
Karakó Lászlót és Kovács Ernőt Nagy István, Varga József pedig Polics Józsefet, így van 12 
kezünk.  

Javaslom, hogy a megküldött napirend alapján kezdjük meg a munkánkat. Kérdezem a 
bizottságot, hogy ki támogatja a napirendi javaslatot. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm 
szépen.  

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével 
összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat 
(T/7415. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt 
bizottságként) 

Első helyen kijelölt bizottság vagyunk, tehát minden kapcsolódót meg fogunk vitatni. 
Köszöntöm Kardkovács Kolos helyettes államtitkár urat és kollégáit is, dr. Csóka Gabriellát 
és Papp Erikát, a KIM-ből. 

Azt javaslom, hogy a szokásjog alapján haladjunk. Nagyjából negyedóra alatt 
szeretnénk végezni. Nyilván az ellenzék elsődleges megszólalásával.  

Az első bizottsági módosító javaslat, ami előttünk fekszik, a T/7415/61-es számú 
módosító javaslat a Honvédelmi bizottság módosító javaslata. Dr. Kocsis Máté elnök úr 
jegyzi. Ebben kérem a kormány álláspontját. 

 
Dr. DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Tárcaálláspontot tudok mondani, a tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Akkor nem sikerült most sem kormányálláspont, de a tárca támogatja. A 

képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 10 igen, 2 nem.  
Van egy kiegészítő ajánlástervezetünk június 6-i dátummal hét ajánlási ponttal. Az 1-

es pont Varga József alelnök úr. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
Dr. DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Kik azok, akik támogatják a módosítót? (Szavazás.) 6 igen, 6 tartózkodás.  
A 2-es ajánlási pont nem házszabályszerű. Varga József alelnök úr javaslata. 

Gondolom, a bizottság szavazni akar arról, hogy házszabályszerűnek minősíti-e azt, ami nem 
házszabályszerű. Kérdezem a bizottságot, hogy házszabályszerűnek minősítik-e azt, ami nem 
házszabályszerű. (Szavazás.) Tízen úgy gondolják, hogy mégis házszabályszerű. Kik nem? 
(Szavazás.) 2. Köszönöm szépen. Ekkor viszont előállt az a helyzet, hogy szavazunk a 
módosítóról. Kérdezem a tárcát. 

 
Dr. DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Képviselő támogatja? (Szavazás.) 10 igen, 2 tartózkodás.  
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A 3-as Varga József alelnök úr nagyon intenzív munkába fogott a kapcsolódók 
kapcsán. 

 
Dr. DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja a tárca.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 8 igen, 2 nem, 2 tartózkodás. 
A 4-es szintén Varga József képviselő úr.  
 
Dr. DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja a tárca.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 6 igen, 2 nem, 4 tartózkodás. 
Az 5-ös Varga József képviselő úr.  
 
Dr. DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja a tárca.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 6 igen, 1 nem, 5 tartózkodás. 
A 6-os, ami nem házszabályszerű, Varga József kapcsolódó módosítója.  
Kik azok, akik házszabályszerűnek minősítik? (Szavazás.) 10 igen, 2 nem. 
A tárcát kérdezem. 
 
Dr. DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja a tárca.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 6 igen, 2 nem, 4 tartózkodás. 
A 7-es, Varga József képviselő úr kapcsolódója. Ez rólad szól, alelnök úr, ez a 

kiegészítő ajánlás. 
 
Dr. DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja a tárca.  
 
ELNÖK: Itt én kérnék egy indoklást.  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A módosító indítványnak az első fele, ami a (2) (3) bekezdést (2) (4)-re javítaná, az egyébként 
összefügg a 220-as módosítóval. Az Mt. 220. §-át érintő módosítóval, így ezt azért nem 
támogatjuk, a munkaerő-kölcsönzés esetén pedig a javaslat a végkielégítés szabályai alól 
mentesítné a munkaerő-kölcsönzőket, ezért nem támogatjuk. Tehát végkielégítést kell az Mt. 
szerint fizetni a munkaerő-kölcsönzőknek is.  

 
ELNÖK: Világos. Köszönöm szépen. Ki támogatja? (Szavazás.) 6 igen, 1 nem, 5 

tartózkodás. Köszönöm szépen. Ezzel a kiegészítő ajánláson végigmentünk.  
Következik a mi bizottságunk négy módosítója. Az első a 24. oldalon szerepel, ezt 

gondolom, képviselőtársaim tüzetesen áttanulmányozták, teljesen tisztában vannak minden 
részletével, ilyen értelemben nekem csak a tárca álláspontját kell kérdeznem. 

 
Dr. DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Támogatja a tárca.  
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ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 10 igen, 2 nem. Tehát a 24 oldalas bizottsági 

módosító elfogadásra került. Alelnök úr, parancsoljon!  
 
KARA ÁKOS (Fidesz): Annyit szeretnék mondani, hogy maga a módosítás szövege 

nem 24 oldalas, csak az indoklással együtt. 
 
ELNÖK: Azt gondolom, hogy képviselőtársaim ezt tudták. Köszönöm szépen. A 

következő bizottsági módosító javaslatunk, mármint a bizottság módosító javaslata a 
kormánytisztviselői bizottság kérdésköreit taglalja. A tárcát kérdezem. 

 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 10 igen, 2 nem. Ez is elfogadásra került.  
A következő bizottsági módosító az iskolaszövetkezetek, diákigazolványok 

kérdéskörét érintő.  
 
Dr. DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja a tárca.  
 
ELNÖK: Indoklást szeretnék kérni, mi van a háttérben.  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Ez is a munkaerő-kölcsönzőkkel és az iskolaszövetkezetekkel kapcsolatos álláspont. Látunk 
benne támogatható javaslatokat, de miután egyben van a bizottsági javaslat és a rövid 
határidőre való tekintettel a tárcákkal még egyeztetnünk kell, a kormány álláspontja, még 
alakulhatott ki, ezért nem támogatjuk.  

 
ELNÖK: De a bizottság képes arra, hogy szétbontsa ezt. Mi akár este nyolc óráig 

bizottsági ülést tudunk tartani, és szét tudjuk bontani, ha ez az akadálya, hogy a tárca 
támogassa. 

 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Én azt gondolom, hogy a kormány ki fogja alakítani az álláspontot. És az lesz a 
kormányálláspont.  

 
ELNÖK: Értem én, hogy a kormány kialakítja az álláspontját, csak ez meg a bizottság 

javaslata. Alelnök úr tegyünk erőfeszítést arra, hogy a bizottság szétbontsa aszerint, hogy ma 
úgy tudjunk szavazni róla, hogy érdemi álláspontot rögzítsünk?  

 
VARGA JÓZSEF (Fidesz): Akkor nem tudunk róla most szavazni.  
 
ELNÖK: Ne tegyünk erőfeszítést. A tárca ezt nem támogatja. Ki támogatja? 

(Szavazás.) 3 igen, a többiek tartózkodtak. (Kara Ákos: Egy perc szünetet kérek.) (Kara Ákos 
Kardkovács Kolos helyettes államtitkárral egyeztet.)  

 
KARA ÁKOS (Fidesz): Elnök úr, bocsánat, de lemaradtunk…  
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VARGA JÓZSEF (Fidesz): Eltévedtünk, vagyis pontosabban a többiek tévedtek el, én 
nem. (Derültség.)  

 
ELNÖK: Szóval akkor nem szeretnék pikírt lenni, csak annyit szeretnék kérni, hogy a 

bizottsági ülést megelőzően legalább a kormányoldal egyeztessen a kormánnyal, hogy milyen 
álláspontra szeretne jutni a szavazások végeredményét illetően. Mert folyamatában nem 
játszhatjuk azt el, hogy egy szavazást követően új szavazásokat fogunk elrendelni. Nekem az 
is a feladatom, felelősségem, alelnök urakkal karöltve, hogy a házszabályszerűségét 
biztosítsam az ülésnek. Ezzel együtt azt mondom, hogy ebben a kérdésben új szavazást fogok 
elrendelni, mert Kara Ákos alelnök úr bizonytalan volt a módosító javaslat tekintetében, hogy 
melyiket is tárgyaljuk. Ezt Varja József alelnök úr kérésére mondtuk be! Új szavazást 
rendelek el. Arról a módosító javaslatról beszélünk, ami az iskolaszövetkezetek kérdéskörét 
érintette. Szerintem ezt mondtam az előbb is, de elkerülhette a figyelmet. A tárca azt mondta, 
hogy nem támogatja. Köszönöm szépen. A képviselőtársaimat kérdezem újra. (Szavazás.) 11 
igen, 1 nem. Ez azt jelenti, hogy az utolsó módosítóra térünk át. 

Ez pedig az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló. A 
hatálybalépés kérdéskörét tisztázza.  

 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Hát így most már, hogy 2012. július 1-jét követően kell alkalmazni, mert 20 

perccel ezelőtt még június 1-je volt benne, most már így könnyebb a tárcának is támogatni. 
Kérdezem, hogy kik támogatják a módosítót? (Szavazás.) 10 igen, 2 nem. Köszönöm szépen. 
Az első napirendi pontunkat zártuk. Helyettes államtitkár, köszönöm szépen a 
megjelenésüket.  

Egyebek 

A második napirendi pontunkra térünk át. Csak annyit szeretnék jelezni, hogy az én 
mostani meglátásaim szerint a héten már nem tartunk több bizottsági ülést, gondolom, ez a 
három kielégítette a bizottság tagjait erre a hétre, úgyhogy jövő hét hétfőn 9 óra 30-ra 
tervezzük a bizottság ülését. Főtanácsadó asszony ismerteti a lehetséges napirendi pontokat. 

 
FARKASNÉ DR. MOLNÁR VALÉRIA, a bizottság főtanácsadója: Kettő darab olyan 

képviselői önálló indítvány érkezik be, amit tárgysorozatba-vételre, illetve kijelölésre fogunk 
kapni, ajánláskészítésre jelölték a bizottságot, az egyik tisztán a bizottságunk körébe tartozik, 
Kósa úr nyújt be a bérgaranciára vonatkozóan, és Rogán képviselő úr fog egy másik 
képviselőit, ami szintén érinti a bizottság feladatkörét. És előkészítéstől függően az Állami 
Számvevőszék vagy a Fogyatékosügyi Tanács beszámolója kerül még napirendre.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ahogy erről már beszéltünk. Az egyebek között 

kérdezem, hogy van-e még valakinek mondandója. (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor a mai 
bizottsági ülést bezárom. Önöknek szép napot, jó munkát.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 37 perc) 

 

Gúr Nándor  
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  
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