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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának 
2012. július 9-én, hétfőn, hétfőn 9 óra 36 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. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/7655. 
szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása) 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Gúr Nándor (MSZP), a bizottság elnöke  
Varga József (Fidesz) alelnök 
Kara Ákos (Fidesz) alelnök 
Dr. Czira Szabolcs (Fidesz)   
Dr. Karakó László (Fidesz)  
Kontur Pál (Fidesz)  
Kovács Ernő (Fidesz)  
Polics József (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz)  
Karvalics Ottó (Fidesz)  
Bertha Szilvia (Jobbik) 
Dr. Szél Bernadett (LMP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
  

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
 
Dr. Kardkovács Kolos helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 36 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Köszöntöm képviselőtársaimat. Elnézést kérek a párperces csúszásért. Elektronikus 
formában kiment a meghívó, két napirendi pont tárgyalására tettünk javaslatot. Látható a 
határozatképesség, a helyettesítések bediktálását teszem meg: jómagam Kiss Pétert 
helyettesítem, Kara Ákos Varga Józsefet, Kovács Ernő Nagy Istvánt és Spaller Endre 
helyettesíti Karvalics Ottót, Vécsey László pedig Polics Józsefet, ha jól látom. Kiss Péter 
közben megérkezett, így én őt már nem helyettesítem, hanem ettől a pillanattól kezdve 
Nemény Andrást. Közben Nagy István is megérkezett. 

A bizottság 17 kézzel fog dolgozni. Kérdezem, hogy elfogadják-e a napirendi 
javaslatot. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.  

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/7655. 
szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Kezdjük tehát a napirendi pont tárgyalását. Üdvözlöm Kardkovács Kolos helyettes 
államtitkár urat és tanácsadóit, Kajdi László urat és Szatmári Edina főtanácsos asszonyt. Az 
ajánlástervezet VII. hó 6-i dátummal szerepel képviselőtársaim előtt. A 358/1-es számú, 
Kővári János képviselő úr kapcsolódójáról kell szavaznunk. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a kormány.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottságot kérdezem, ki az, aki támogatja a 

kapcsolódót. (Szavazás.) 12 igen,  2 nem és 3 tartózkodás.  
Más kapcsolódóról nem tudok, amit meg kéne tárgyalnunk. Ezt a napirendi pontot 

lezárom. Helyettes államtitkár úr, főtanácsadó hölgy és úr, köszönjük a segítséget.  

Egyebek 

Mi még folytatjuk a munkát, ami nagyjából két mondatról szól még. Szeretném 
jelezni, hogy Kara Ákos alelnök úrral és Varga József alelnök úrral a múltkor megegyeztünk, 
hogy úgy hangoljuk a bizottság következő ülését, hogy mielőtt a parlament kezdi az ülését 
szeptemberben, azt megelőző héten találkozzunk Matolcsy úrral. Ez a 3-10-e közötti időpont. 
Ha nincs másnak egyebek, akkor nagyon kellemes pihenést kívánok azoknak, akik pihenni 
kívánnak, akik dolgoznak, azoknak jó munkát, de mindenekelőtt jó egészséget. Szakértő 
asszony szeretne zárásként még egy mondatot mondani.  

 
FARKASNÉ DR. MOLNÁR VALÉRIA, a bizottság főtanácsadója: Szerettem volna 

jelezni, hogy elfogadtuk a munkatervünkben még tavaly, hogy a közfoglalkoztatásról 
helyszíni ellenőrzéssel egybekötött kihelyezett bizottsági ülést tartunk, és javaslom, hogy 
azon a bizottsági héten kellene, amelyik  a parlamenti munka megkezdése előtti.  
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ELNÖK: Szakértő asszony! Ezt majd megkonzultáljuk, lehet, hogy a kihelyezett 
bizottsági ülést nem akkor csináljuk, amikor a miniszter urat hallgatjuk meg. Nem baj, majd 
megkonzultáljuk. Köszönöm szépen. Mindenkinek szép nyarat, jó munkát, jó egészséget.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 42 perc) 

 

Gúr Nándor  
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  
 


