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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 35 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Szép napot mindenkinek! Megállapítom, hogy határozatképes a bizottság. 

A helyettesítésekről szeretnék számot adni. Én magam Nemény Andrást helyettesítem, 
Egyed Zsolt Bertha Szilviát helyettesíti; most már mondhatom, hogy Kara Ákos Varga 
Józsefet fogja helyettesíteni, Kontur Pál helyettesíti Szedlák Attilát, Vécsey Lászlót Czira 
Szabolcs képviselőtársam, Karakó Lászlót pedig Kovács Ernő, így van 17 kezünk. Köszönöm 
szépen. 

A mai bizottsági ülésünkre két napirendi pontot javasoltunk, ezt az elektronikus 
formában megküldött meghívóban meg is kapták képviselőtársaim.  

Kérdezem, hogy elfogadható-e, támogatható-e. (Szavazás.) Igen, úgy látom, egyhangú. 
Köszönöm szépen, akkor ezt a két napirendi pontot tárgyaljuk. 

Az első napirendi pont a bizottság 2012. évi őszi ülésszakában végzett 
tevékenységének a rövid összegzése, és egy picit az évre való rátekintés; itt egy nagyon rövid 
összegzést szeretnék tenni.  

De mielőtt ezt megtenném, azelőtt természetesen, mivel bizottsági ülést ülünk, azért 
szeretném jelezni azt is, hogy a szokásjogokat betartva, úgy működik a bizottság, hogy ha 
bárkinek bármely kérdése, észrevétele van, akkor azt felváltva, azonos időtartam mellett, 
először az ellenzék megszólalásának biztosításával, tehát a szokásjogok mellett végezzük. Ha 
így egyetértés van, akkor az első napirendi pont tárgyalására térjünk át. Igen, köszönöm 
szépen. 

A bizottság 2012. évi őszi ülésszakban végzett tevékenységének összegzése 

Amit el szeretnék mondani a 2012-es esztendő munkájával kapcsolatosan, az 
személyes értékítéletem szerint, de azt gondolom, a bizottság tagjai sem fogják elvitatni, 
kimondható, hogy a szakbizottság, tehát a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság tisztes 
módon eleget tett törvényi, házszabályi és mindenfajta kötelességeinek, a törvények 
tárgyalása kapcsán mindenből kivettük a részünket, ami gyakorlatilag érintette a bizottság 
szakmai területét. Szeretném jelezni, hogy 20 állandó bizottság dolgozik a Ház falai között, de 
9 bizottság volt, amelyik több alkalommal ülésezett, mint mi, és 7 bizottság, aki meg 
kevesebb időtartamot töltött el a törvényekkel, mint mi, tehát nyugodt lelkülettel mondhatom, 
hogy időben, alkalomban a középmezőnyben foglalt helyet a bizottság. Másik oldalról pedig a 
szakmai ügyekkel való foglalkozás tekintetében kellő mélységgel foglalkozott az ügyekkel, és 
úgy éreztem folyamatában, hogy kölcsönösen törekedtünk arra, hogy a legkiváltképp politikai 
területű dolgok tekintetében a parlament falai között tárgyaljuk meg a dolgokat. (Bertha 
Szilvia megérkezett.) Üdvözlöm Bertha Szilvia képviselő asszonyt is. Ilyen értelemben azt 
mondhatom, hogy a korábbi esztendőkhöz illesztetten, megítélésem szerint, kisebb 
zökkenőkkel egyetemben, de tisztességgel végezte a bizottság a munkáját és a 
képviselőtársaim is.  

Volt miniszteri meghallgatásunk, volt kihelyezett bizottsági ülésünk Győrben, Kara 
Ákos alelnök úr jóvoltából, ami egy színvonalas kihelyezett bizottsági ülés volt a feltételek 
oldaláról nézve is. 46 törvényt tárgyaltunk az év folyamán, itt a második félévben 11 törvényt, 
de ezek jelentősebb törvények voltak, amelyek újólag jöttek a bizottság elé.  

Gyakorlatilag ezek a számadatok, ezek a folyamatok voltak, amelyekkel a bizottság 
munkáját nagyon röviden le tudnám írni, és egy mondattal pedig a bizottság minden egyes 
tagjának, kivétel nélkül, szeretném megköszönni azt a munkát, amit itt közösen elvégeztünk, 
és nyilván ez alapot adott ahhoz, hogy a parlament falai között pedig a szakmai és 
szakmapolitikai tevékenységet is tisztességgel, ki-ki a maga frakciójának az álláspontjához 
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illesztetten, el tudja végezni. Úgyhogy én az első napirendi pont kapcsán nem kívánok mást 
mondani, csak szeretném megköszönni mindegyikőtöknek az itteni szakmai tevékenységet. 

Hozzászólás 

Kérdezem, hogy bárkinek van-e kérdése, észrevétele. Igen. 
Ákos, parancsolj! 
 
KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottsági Tagok! 

Kedves Vendégek! A kormányzó frakció nevében szeretném megköszönni mindannyiuknak 
az éves közös munkát. Valóban azt gondolom, ismerve más bizottsági működéseket, hogy 
összességében mondhatjuk nyugodtan, hogy azokat a politikai típusú vitákat, amiket a 
parlament falai között le lehet folytatni, azt valóban ott folytattuk; szerintem ez helyes 
egyébként, és köszönjük szépen e tekintetben a rugalmasságot mind az ellenzéki, mind a 
kormánypárti képviselőktől.  

Valóban a kihelyezett bizottsági ülések fontosak. Szeretnék akkor arra most 
emlékeztetni, hogy egy kelet-magyarországi restanciánk, illetve egy székesfehérvári 
jelentkezésünk van. Nézek Bertha Szilviára, székesfehérvári jelentkezésünk van. (Bertha 
Szilvia: Igen.) Tehát, akkor gondolom én, majd a következő esztendőben ezekre sort kellene 
kerítenünk. 

Áldott ünnepet kívánunk, kívánok mindannyiuknak! 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az első napirendi pont kapcsán bárki más kíván szólni? 

(Nincs jelzés.) Nincs, akkor köszönöm szépen, az első napirendi pontot bezárom. 

Egyebek 

Második napirendi pont az egyebek. Az egyebek között én két dologról szeretnék 
röviden beszélni.  

Az egyik dolog az az, amihez közeledünk, nyilván itt az advent időszakát élve, tehát a 
karácsonyfák lassan odakerülnek a család, idézőjelbe tett „meleg tüzei” mellé, amely tüzek 
nem kézzelfogható, hanem jelképesen, remélhetőleg mindenkinek a szívében ott lobognak, 
tehát a szeretet lángjai mellé. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Nyilván a parlament falai között elég intenzív gyűrődésnek 
vagyunk kitéve kölcsönösen és mindnyájan. Én azt kívánom mindegyikőtöknek, 
mindegyikünknek, hogy itt az év utolsó napjaiban legyen meg koncentráltan mindaz, ami az 
év közbenső napjaiban elmaradt pont abból fakadóan, hogy megítélésem szerint 
mindegyikünk megfelelő, vagy több energiát pakolt abba a tevékenységbe, amit végeznie kell, 
mint amit adott esetben, normál esetben ez elkívánható lenne. Ilyen értelemben a család 
bizony néha, hogy mondjam, néha szükségét érzi annak, hogy többet kellene együtt lenni, 
több szeretetet vagy több gondoskodást érdemelnének a szeretteink. Én azt gondolom, a 
szeretet egyébként megvan mindegyikőtökben, mindegyikünkben a szeretteink felé, csak 
bizonyos értelemben kevesebb időnk jut arra, hogy ezt ki tudjuk fejezni, érvényt tudjunk 
szerezni. Ilyen értelemben nem tudok mást mondani, csak azt, hogy azt kívánjam, hogy 
legyen módotok, legyen módunk mindnyájunknak most egy kicsit tényleg koncentráltabban 
azokkal foglalkozni, akik elszenvedői, megsínylői adott esetben annak, hogy a közfeladat 
ellátása kapcsán kevesebb idő jut rájuk. 

A másik gondolatom az arról szól, hogy nyilván mindegyikünk életében ezek a 
pillanatok, mármint a karácsony közeledte, a szeretet ünnepe és sok minden egyéb más, 
felszínre hoz olyan gondolatokat is, amelyek szerintem helyénvalóak és emberiek, amelyek az 
egymás irányába való közlekedési utak jobbítását, szebbé tételét, jobbá tételét is magában 
hordozzák.  
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Én azt kívánom mindnyájatoknak, mindnyájunknak, hogy ember módjára tudjunk a 
későbbiekben is ugyanúgy, ahogy szerintem eddig is, viselkedni, viseltetni egymás irányába 
egyszerűen azért, mert a politika önmagában nyilván fontos, de/és az emberi kapcsolatok 
meggyőződésem szerint mindent felülírnak, hiszen ember és ember között, ha nincs normális 
nexus és kapcsolat, akkor a politika színpadán is nehezen rendezhetők el dolgok. Erőszakból, 
erőszakkal igen, de arra meg szerintem senki nem vágyik. 

Egy szó, mint száz, én azt szeretném, ha mindegyikőtöknek több jutna a szeretetből, 
több jutna a gondoskodásból, és mi is többet tudnánk adni a szeretetteinknek és a 
környezetünknek.  

Én a magam módján annyiban tudtam e tekintetben hozzájárulni ehhez a dologhoz, 
hogy a rám bízott anyagi források tekintetében egy apró ajándékkal próbálok meg 
kedveskedni mindenkinek, és azt kívánom, hogy használjátok egészséggel az előttetek lévő 
apró ajándékot, mindenkinek nyilván a saját belátása szerint kerüljön ez felhasználásra. 

Nem tudok mást mondani, csak az egyszerű szavak szintjén azt, hogy mindenkinek 
nagyon békés, boldog karácsonyt kívánok, legkiváltképp egészséget. Ha az van, akkor én azt 
gondolom, hogy minden mást, akár fájdalommal, akár gyötrelemmel, de meg lehet oldani.  

Nektek is, és úgy ahogy mondtam az előbbiekben, szeretteiteknek is nagyon sok 
egészséget kívánok és boldog új esztendőt. Köszönöm szépen. (Közbeszólás: Köszönjük 
szépen, elnök úr.) 

 
ELNÖK: Nem tudom, bárkinek van-e hozzászólása? (Nincs jelzés.)  
Ákos elmondta az előbb, hasonló jókat kíván mindenkinek, úgyhogy azt gondolom, ez 

a bizottság szintjén – politikai hitvallástól függetlenül – egységesen fennáll. Köszönöm 
szépen. 

Az egyebek között még egyetlenegy dolgot szeretnék mondani. Minden törekvésem 
arról szól, hogy a parlament tavaszi ülésének a megkezdéséig a bizottság hivatalos ülést ne 
kelljen, hogy üljön. Ilyen értelemben, ha én jól tudom, a Fidesz frakció február 4-5-6-a 
környékére tervezi – ismereteim szerint, valahol ott február első napjaira tervezi – az 
összejövetelét. Ez azt sejteti számomra, hogy február 11-e, azt hiszem az hétfői nap, hogy 
akkor lesz majd a parlament kezdés napja; úgyhogy annak függvényében, hogy ez hogy 
alakul, vagy a parlament kezdeti ülésnap előtti, vagy azon a héten történő bizottsági üléssel 
kell számolni, de erről időben mindenki meg fogja kapni az értesítést. 

Köszönöm szépen. Ha részetekről más egyéb nincs, akkor a második napirendi pontot 
is lezárom, és még egyszer nagyon békés boldog karácsonyt és boldog új esztendőt kívánok 
nektek is és szeretteiteknek is. Köszönöm szépen, szervusztok. (Közbeszólások: Köszönjük 
szépen.) 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 50 perc) 
  

Gúr Nándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 


