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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 25 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Kezét 
csókolom! Szép napot kívánok! Szervusztok! Azt javasolom, kezdjük el mai bizottsági 
ülésünket. Két napirendi pont tárgyalására tettünk javaslatot az írásban kiküldött meghívó 
alapján. A határozatképesség megállapítására kerítek sort. Szemmel látható, hogy 
határozatképesek vagyunk, mindjárt kezemben lesz a helyettesítést igazoló jelenléti ív, amely 
alapján bediktáljuk a helyettesítéseket is.  

A napirendi pontok elfogadására kerítek sort. Javasolom tehát, hogy az elektronikus 
formában megküldött meghívóban szereplő két napirendi pontot fogadjuk el. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. – Mindenki jelez.) Köszönöm szépen. 
Aki vizet töltött, az nem tudott jelezni, (Polics László igen jelzése.) de egyetértett, köszönöm 
szépen, tehát a bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet. 

A helyettesítések a következők, és én is jegyzem a helyettesítésemet: én Kiss Pétert 
helyettesítem, Kara alelnök úr helyettesíti Varga Józsefet, Kovács Ernő helyettesíti Szedlák 
Attilát, Vécsey László Spaller Endrét, Bertha Szilvia helyettesíti Egyed Zsoltot, Polics József 
pedig Karvalics Ottót. Ez azt jelenti, hogy 16 kézzel dolgozunk. Köszönöm szépen. 

Az első napirendi pontunk tárgyalása előtt, alelnök úr, egyetértünk-e abban, hogy a 
tárgyalási keretben nagyjából olyan fél órát határozzunk meg, már csak azért is, hogy a 
parlamenti munkában mindenki részt tudjon venni? (Kara Ákos: Egyetértek.) Köszönöm 
szépen, akkor nagyjából fél órában határoznám meg az ülés időtartamát, nyilván felváltva, 
először az ellenzéki, utána a kormánypárti képviselők hozzászólásainak nagyjából azonos 
időtartamú megtartása mellett a hozzászólások kapcsán.  

 

Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/12616. szám) 

 
Első napirendi pontunk a foglalkoztatási törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat, mely a T/12616. szám alatt fut, első helyen kijelölt bizottság vagyunk. 
Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről 

dr. Modori László helyettes államtitkár urat, és köszöntöm dr. Jáczku Tamás főosztályvezető 
urat. Más kollégák vannak-e még? (Igen jelzések.)  A többi kollégát is köszöntöm a bizottsági 
ülés keretei között. 

Két anyagot kaptak a bizottság tagjai, ez e-mailben is eljutott, elektronikus formában 
megküldésre került a Képviselői Információs Szolgálat által a törvényjavaslathoz készített 
háttéranyag. Javasolom, használják ezt is képviselőtársaim. Azt javasolom a jobb időkeret 
felhasználása érdekében – alelnök úr, rád nézek –, hogy a kérdések, észrevételek, ahogy 
szoktuk, egy körben hangozzanak el, ha egyetértés van. (Kara Ákos igen jelzése.) Köszönöm 
szépen, akkor e szerint haladjunk. Azért, hogy el tudjunk kezdeni dolgozni, a kormány 
képviselőjének megadom a szót. Helyettes államtitkár úr, parancsoljon! 

 

Dr. Modori László helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
tájékoztatója 

 
DR. MODORI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Igyekszem rövidre fogni az ismertetést, már csak a 
meghatározott időkeret miatt is. Egy törvénysalátáról van szó, Flt.-módosításról, Kjt.-
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módosításról. Egyébként ez a Kjt.-módosítás a legrövidebb, egy szerencsétlen technikai 
dereguláció következményeit próbálja orvosolni, és mindössze egyetlenegy rendelkezést érint, 
a munka védelméről szóló törvény módosítása, a bérgarancia törvény módosítása és a Met., a 
munkaügyi ellenőrzésről szóló törvény módosítása. Számos technikai módosítás van magában 
a törvényben, illetve olyan módosítások, amelyeket a joggyakorlat alapján jelzett az ágazatban 
közreműködő hatóság, ezért pontosítottuk a szabályozást.  

Egyet emelnék ki, hogyha megengedik, a bérgarancia törvény módosítását, amely egy 
hosszabb ideje fennálló probléma végére tenne pontot. Ez a probléma abban áll, hogy a 
felszámolás alatt álló cég – ez gyakori probléma – már nem rendelkezik számlával, vagy 
maga a felszámoló mondja fel ezt a számlát, és így nincs hová utalni a bérgarancia 
támogatást. Erre való tekintettel tettük azt a javaslatot, ahogy egyébként más támogatási 
formánál erre már van példa, hogy továbbra is természetesen a cég a bérgarancia jogosultja, 
az utalást viszont nem közvetlenül neki kell tenni, hanem az érintett munkavállalóknak. 
Ennek a feltétele volt egy informatikai fejlesztés is, amelynek tulajdonképpen az lenne a 
lényege, hogy a felszámolót már csupán adatszolgáltatási kötelezettség terhelné, tehát nem 
jelentkezik problémaként a számlafenntartási kötelezettség, nem jelentkezik problémaként az 
sem, hogyha esetleg mégis lenne számla, például a bank leemeli a számlavezetéssel 
kapcsolatos költségeket, illetve az egyéb költségeket, így0 megoldaná ezt a problémát, hogy 
valamennyi bérgaranciára jogosult hozzájut a munkabéréhez.  

Ha ezen kívül még bármelyik törvényhez vagy bármelyik konkrét rendelkezéshez 
lenne kérdésük, akkor szívesen állok a rendelkezésükre. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. A bizottság tagjaihoz fordulok, 

és kérdezem, kinek van kérdése, észrevétele? (Jelzésre:) Bertha Szilvia, parancsoljon! 

(Karvalics Ottó megérkezik az ülésterembe.) 

Kérdések, vélemények válaszadással 

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Ebben az anyagban, valamelyik lapban, statisztikai 

mutatótáblában milyen adatok kerülnek majd? Az lenne a kérdésem, hogy ettől függetlenül 
megmarad-e a jelenlegi statisztikai mutatószámok rendszere is, csak kiegészül ezekkel, vagy 
pedig lecserélik? Ez lenne a kérdésem, kaphatnék-e erre most választ, mert ettől függ, hogy 
majd még mit mondanék?  

 
ELNÖK: Képviselő asszony, csak önnek. (Bertha Szilvia: Köszönöm szépen.) 

Helyettes államtitkár úr, parancsoljon! 
 
DR. MODORI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Ha jól értettem a képviselő asszonyt, akkor a foglalkoztatási mutató 
bevezetésére gondol. Ez tulajdonképpen a jelenlegi mutatószámok fenntartásával egy új, 
egységesített, a jelenlegi mutatószámok alapján generált integrált foglalkoztatási mutatószám 
bevezetésére tenne kísérletet. Tehát a KSH-val közösen folyamatban van jelenleg a 
részletszabályok kialakítása, hiszen ahogy látta a képviselő asszony is, magában a 
törvénytervezetben csupán egy rendelkezés van arra vonatkozóan, hogy egy ilyen mutatószám 
létrehozásra kerülne, és a további részletszabályok külön előkészítést igényelnek. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. A kérdések folytatására és a 

véleményalkotásra Bertha Szilvia képviselő asszonyé a szó. Parancsolj!  
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BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr a megértését. Megmondom 
őszintén, nekem ebből azért nem jött le egyértelműen, hogy akkor tulajdonképpen az eddigi 
irány marad, csak kiegészül egy újabb ilyen mutatótáblával. Akkor inkább elmondom, hogy 
nyilván ez lenne a célszerű, hiszen különben nem lesznek összehasonlíthatóak az adatok az 
előző, mondjuk huszonnégy évvel, tehát ezt mindenképpen így tartanám célszerűnek. Azon 
felül még milyen mutatószámokat vizsgálnak meg, kívánnak megalkotni? Nyilván nagyon 
sok szempontból ki kellene szűrni ezeket a tényezőket, amelyekről szó is van a javaslatban. 

Amit talán még érdemes megemlíteni, az két dolog. Az egyik az, hogy 45 évre 
csökkentik a törvényben azt az 50 évet, amikor a hátrányos helyzet fogalma, minthogy az idős 
korú munkavállalóknak eddig 45 év felett volt, most már 50 éves kortól lehet majd. Ez 
nyilván összhangban van az uniós rendelkezésekkel, és a támogatások feltételei miatt akarják 
összhangba hozni, de tudomásul kell venni, hogy Magyarországon a 45 éves kor felett már 
pont olyan nehéz elhelyezkedni, mint mondjuk az 50 éves korban, tehát a magyar 
realitásokhoz a 45 éves kor sokkal jobban illeszkedik. 

A másik, amit még úgymond nehezményezünk, bár nyilván a rendszer működését 
segítik elő itt a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzéssel kapcsolatos változások, de 
egyértelműen az indoka inkább az, hogy annyira leegyszerűsítették a rendszert, annyira 
visszavették az ellenőrök számát, hogy tulajdonképpen csökkenteni kell a működés szintjét. 
Ebből tehát számunkra ez jön ki, és nyilván nem azt támogatjuk, nem azt kezdeményeznénk, 
hogy csökkentsék, hanem azt, hogy inkább a rendszert bővítsék a szükséges feladatokhoz. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más hozzászólási szándék? Az alelnök úrra nézek. (Kara 

Ákos: Csak egy kis türelmet kérek.) Tehát a kormányoldalon nincs, az ellenzéki oldalon nincs 
jelentkező. (Jelzésre:) Alelnök úr, parancsolj! 

 
KARA ÁKOS (Fidesz): Az fontos megállapítás, hogy itt a vitára való alkalmasságról 

van szó. A Fidesz-KDNP részéről elmondhatom, természetesen támogatjuk az anyag általános 
vitára való alkalmasságát. 

Ha szabad, akkor nem szorosan az anyaghoz, hanem élve az előttem szóló képviselő 
asszony témafelvetésével, hogy a statisztika egy fontos kérdés, ilyen szempontból szerintem a 
kérdés elsősorban a statisztika és az adatsor, hogy abból tudjunk jól dolgozni, de ne csak mi 
tudjunk jól dolgozni, hanem az is tudjon dolgozni, aki segíti az álláskeresőket, vagy segíti 
azokat, akik nehezebb helyzetben vannak a munkaerőpiacon. Ilyen szempontból szerintem 
egyáltalán nem baj, sőt üdvös, ha valamilyen adatsorral fogunk tudni majd dolgozni, ami 
inkább segíti majd a munkánkat. Az elmúlt esztendőkben – most akár nem is kell politikai 
típusú vitára gondolni – számos szakmai rendezvényen, konferencián, egyeztetésen, szakértői 
műhelyekben dolgoztunk, ahol ilyen típusú beszélgetések, szakmai egyeztetések hosszú 
felvezetése volt az, amikor maguknak az adatsoroknak az összehasonlíthatóságáról, 
eredőjéről, hitelességéről beszéltünk, tehát ilyen szempontból szerintem nem baj, ha van egy 
olyan kormányzati törekvés, hogy próbál ebben tisztább képet teremteni. 

Az intézkedéseket tekintve – itt megint a képviselő asszonyhoz csatlakoznék – azt 
szoktuk mondani a Fidesz-KDNP részéről, ami nem azt jelenti, hogy ezt csak mi szoktuk 
mondani, hanem mindig hangsúlyozom, hogy más pártok is, ha jól értelmezem, amikor a 
vitáknak, a szakmai konzultációknak csendesebb periódusai vannak, akkor egy kicsit nagyobb 
összefüggésben szoktunk ránézni egy témára. Ilyen szempontból szerintem a 
munkahelyvédelmi akcióterv közelítése felől kifejezetten világosan látszik az a szándék és az 
a folyamat, hogy mit szeretne a kormány e tekintetben a munkaerőpiacon a valamilyen 
hátrányos vagy különösen figyelmet érdemlő csoportokkal, célcsoportokkal, így akár a Szilvia 
képviselő asszony által említett életkori védelemre vonatkozó intézkedésekkel.  
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Azt gondolom, nagyon fontos és alapvető is mindenfajta kormányzati szándék, de 
ennél már csak az a fontosabb, hogy mi a konkrét tett, mi a konkrét cselekedet, és e 
tekintetben a munkahelyvédelmi akcióterv eredményei világosan mutatják azt, hogy az a 
különböző célcsoport, amelyet meghatározott a kormány, azután az Országgyűlés nagy 
többséggel elfogadott, valóban olyan célcsoport és olyan irány, amely jó irány, és ilyen 
tekintetben az életkorra vonatkozó utalás szerintem egy nagyon fontos utalás, hiszen a 
munkahelyvédelmi akcióterv a védelem szempontjából elsősorban pont életkori szempontból 
védi. Bocsánat, tehát úgy fogalmazok, hogy elsősorban a legnagyobb arányban azokra 
vonatkozik, akik a nyugdíj előtt álló időszakot élik, ezért a védett életkorú és a támogatott 
célcsoportú közösségbe tartoznak. Tehát, ha nagyobb összefüggésben nézzük, akkor azt 
mondom, hogy most az előttünk fekvő törvényjavaslat sok-sok részt tartalmaz. Olyan is van, 
amelyik a részleteiben inkább kevésbé, van, amelyik egy kicsit részletesebb módosítást 
csomagol össze az előttünk fekvő törvényjavaslatnál, de javasolom, hogy egy kicsit mindig a 
nagyobb összefüggésben, az egész kormányzati intézkedésvonalban nézzük az elmúlt időszak 
logikájához kapcsolódóan, tehát így nézzük ezt a törvényjavaslatot. 

Még egyszer mondom, és ez az utolsó gondolat részemről, hogy a Fidesz-KDNP 
természetesen támogatja a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát. 

Köszönöm a türelmét, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más egyéb hozzászólási szándékot nem látok, akkor 

három-négy gondolatot én is mondok, utána döntünk az általános vitára való alkalmasságról. 
Idézőjelbe tettem, élek a gyanúperrel, hogy ennek a törvény meghozatalának a 

hátterében alapvetően az húzódik, hogy a magyarázhatatlan megmagyarázhatóvá váljék. 
Miről beszélek? Nyilván arról, hogy a kormányzat a saját érdekeinek megfelelően kívánja 
átalakítani a munkaügyi statisztikákat, olyan képet akar festeni, ami a korábbi választási 
ígéreteivel szemben kialakult helyzetet adott esetben magyarázhatóvá teszi, legalábbis azok 
számára, akik a szemüket nem nyitják ki eléggé.  

A másik gondolat gyakorlatilag arról szól, hogy úgy érzem, az átalakuló 
folyamatrendszerben, amelynek a hangot is adtak a korábbiakban, a rendeleti kormányzás 
most itt ezen a törvényen keresztül érvényesülni is fog. Magyarul: ha képviselőtársaim 
átfutották a péntek délután beterjesztett törvényjavaslatot, akkor látják, hogy a 
szolgáltatásokat ma már nem a foglalkoztatási törvény, vagyis ezen törvény szerint nem a 
foglalkoztatási törvény, hanem miniszteri rendeletek fogják meghatározni, tehát a rendeleti 
szabályozás ilyeténképpen való megerősítéséről szól a történet. Lehet ezt tagadni, így 
elmondani, de a tényszerűség gyakorlatilag ilyeténképpen köszön vissza, a miniszter fogja 
meghatározni mondjuk a keresetpótló támogatással kapcsolatos juttatások mikéntjét, 
egyebeket és sok minden egyéb mást is. 

A munkaügyi szervezet hatósági jogosítványai is sérülnek. Itt a másodfokú 
döntésekről beszélünk, a járási hivatalok vezetőinek a kezében összpontosul majd itt 
másodfokon a hatósági jogosítvány. Azt gondolom, már eléggé szétzilálták az elmúlt három 
és fél esztendőben a munkaügyi szervezet hálózati rendszerét, ez még tovább silányítja, még 
tovább csökkenti, csorbítja ennek a szervezetnek a létjogosultságát. Azt gondolom, olyan 
egyszerű ügyek tekintetében sem jár jó utat, mint az öregségi nyugdíj megállapításával 
kapcsolatos szolgálati idő egyeztetési kérdései, ahol a személyes egyeztetések tekintetében 
bekövetkezik, hogy korlátok közé szorul, de mondhatnék még sok ilyen példát. A 
foglalkoztatási törvény 57. § d) pontjának a kiegészülése, az Európai Szociális Alap 
kérdéskörével kapcsolatos új adatbázisok megszűrése még számtalan kérdést vet fel. Nem 
megyek tovább, nem megyek mélyebbre, majd a parlament előtt kibontjuk ezeket a 
kérdéseket. Csak azért említettem legalább címszavakban, hogy érzékelhető legyen, miért is 
vannak kétségek a tekintetben, hogy jó-e ez a törvénymódosítás. 
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Úgy látom, nincs más kiegészítés, visszaadom a szót a helyettes államtitkár úrnak. 
Parancsoljon!  

 
DR. MODORI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Először is elnézést szeretnék kérni, ha túl hosszas volt a magyarázat vagy 
a válasz, amit adtam, és akkor elsikkadt a lényeg. Csak ismételni tudom magam, az imént is 
hangsúlyoztam, hogy ez egy új mutatószám lenne, tehát nem a régieket váltaná ki, hanem a 
régiek mellett egy új mutatószámról van szó. Azt is hangsúlyoztam, hogy itt most 
tulajdonképpen a törvény, ha úgy tetszik – ez rossz szó –, nem a szó szoros értelmében vett 
felhatalmazó rendelkezés, de tulajdonképpen a felhatalmazást adja meg arra, hogy egy ilyen 
új mutatószám bevezetésre kerüljön. A szabályozás, ahogy említettem, kialakítás alatt áll. 
Tehát itt is lehetőség lesz az észrevételek megtételére, a KSH-val szoros együttműködésben 
végezzük a feladatot.  

Nem kívánok e tekintetben semmilyen politikai nyilatkozatot vagy választ adni az 
elnök úr felvetésére, csak azt tudom mondani, hogy kollégáimmal tényleg azon vagyunk, 
hogy a lehető legadekvátabb módon a lehető legadekvátabb és a valóságnak megfelelő 
statisztikát tudjunk adni. A korábbi bizottsági üléseken egyszer, kétszer már belefutottunk 
abba, ahogy én is elmondtam, hogy itt például a vállalkozások egy bizonyos köréről, bizonyos 
létszám alatti foglalkoztatók esetében a statisztika nem tartalmaz pontos adatokat, tehát ezt is 
mindenképpen orvosolni kellene, hogyha valódi mutatószámokat szeretnénk látni a 
foglalkoztatás tekintetében. Ezt ezért is hangsúlyoztam, de ez még a jövő zenéje, lesz még 
lehetőség ezt véleményezni, és minden ehhez kapcsolódó jobbító észrevételt örömmel 
veszünk. 

A másik, amire itt válaszolni szerettem volna, az a 45 év helyett az 50 év, amit a 
képviselő asszony felvetett. Valóban itt egyrészt van egy uniós, tehát közösségi jogi 
kötelezettség is, másrészt pedig bejön az ifjúsági garancia, tehát itt most például mondhatom 
akkor a 37 helyett, hogy 25, tehát pont ennek a leginkább rászoruló rétegnek tudjunk segíteni. 
Tehát, ha úgy tetszik, amit az egyik oldalról mondjuk – ez rossz megfogalmazás – elvesz a 
jogalkotó, akkor azt a másik oldalon hozzáteszi, és talán így egyenlíti ki, így van egy pozitív 
vagy nullszaldós egyenlege az egész történetnek. 

Azt, amit még szerettem volna mondani, és szerintem ezt nagyon fontos tisztába tenni, 
most beszéltünk arról, ha jól értettem, elnök úr, akkor arra utalt, hogy most a taxáció, ami a 
szolgáltatások körét meghatározza, e törvényi szintről elkerül rendeleti szintre. Azt azért ezzel 
kapcsolatban hangsúlyoznám, hogy a taxáció egy részének a szabályozása jelenleg is rendeleti 
szinten történik, egyébként 2000 óta, és pont ez a probléma, amivel, úgy gondolom, önök is 
szembesültek, vagy korábban is szembesültek az előző kormányzatok is, hogy azért a 
taxációnál és a foglalkoztatáspolitikánál éppen milyen szolgáltatásokra van igény, ez elég 
rapid módon változik pont a munkaerőpiac változó kihívásaira tekintettel. Azt is 
hangsúlyoznám, hogy ez csak egy taxáció, ami a törvényben van, tehát amire az elnök úr is 
utalt, a mikéntjére, hogy hogyan lehet ezeket a szolgáltatásokat, eljárásrendet és a többit 
igénybe venni, azokat eddig is rendeleti szintű szabályozás tartalmazta, tehát ebben változás 
nincs. 

Ha jól értettem a másik utalást, az pedig az ESZA-hoz kapcsolódott. Ott szintén egy 
adatbázis létrehozásának a törvényi feltételeit jelenítjük meg ebben a törvényjavaslatban. 
Ezzel kapcsolatban hangsúlyozni szeretném, hogy ez ágazati vagy kormányzati elképzeléstől 
olyan szempontból független, hogy ezt EU-rendelet írja elő, tehát a közösségi jog írja elő, 
hogy ennek az alapját meg kell teremteni. Nem gondolom tehát, vagy nem tudom azt 
feltételezni, hogy itt ilyen hátsó szándék lenne, egész egyszerűen a közösségi jogi 
kötelezettségünknek zeszünk ezzel eleget. 
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A másik, és itt akkor befejezem, mert szerintem nagyjából mindenre reagáltam: ha jól 
értettem akkor volt egy olyan felvetés, hogy a hatáskörök, jogkörök lejjebb, megyei szintről 
járási szintre kerülnek. Megmondom őszintén, ezt a felvetést azért nem értem, mert valóban 
van egy hatáskörrel kapcsolatos módosítás, amely a méltányossági jogkörök szabályozását 
érinti, és ott pont arról lenne szó, hogy a kirendeltségvezető gyakorolta ezt az ellátások 
tekintetében, míg a megyei igazgató gyakorolta a támogatások tekintetében, és most mind a 
kettő a megyei igazgatóhoz került, pont azért, hogy ne legyen ez a diszkrepancia a két 
hatáskör gyakorlása között, illetve e tekintetbe pontosításra került – itt említettem, hogy 
bizonyos pontosításokra szükség volt – közel egy évvel ezelőtt egy ágazati területi integráció, 
tehát itt már tulajdonképpen a területi szervek felett az ágazati szakmai irányítás amúgy nem 
az NGM alá tartozik, hanem a KIM alá tartozik, tehát ezért is el kellett varrni ezeket a 
hatásköri kérdéseket, ezért inkább ezt célozták. Nem tudom, ezenkívül mi lehetett az, ami arra 
utalhatott, vagy azt vethette fel, hogy lejjebb kerülnének a hatáskörök, tehát úgy gondolom, 
hogy inkább feljebb toltuk el, illetve egységesítettük, hogy egy szinten legyen a kettő. 

Elnézést, ha valamire nem reagáltam, akkor azt pótolom. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Úgy gondolom, bizonyos kérdéseket másképp látunk az 

olvasatok alapján. Nem megyek bele a részletekbe, ezt most nem itt kell megvitatnunk, majd a 
Parlament falai között megvitatjuk. Tehát akkor és amikor a járási hivatalok vezetőihez 
kerülnek át bizonyos döntési jogosítványok a hatósági ügyek tekintetében, a másodfok 
vonatkozásában, akkor ez az effektív munkaügyi hálózat köréből való kikerülést jelenti, de 
nem ragozom tovább. Érdekes lenne talán megkérdezni az adatvédelmi ombudsmant, hogyan 
és miképpen vélekedik azokban a kérdésekben, amelyek az Európai Szociális Alappal 
kapcsolatos támogatások adatbázisrendszerének használatát érinti, nem azt, hogy ezt meg kell 
csinálni, hanem a használatát érinti. Legalábbis számomra ma még bizonytalan és tisztázatlan 
az, hogy kik, hogyan, miért és milyen formában jutnak majd ezekhez a bázisokhoz, de nem 
akarom a folytatást, mert a kérdések ilyeténképpen vetődnek fel. 

 

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 
 
Azt hiszem, most, jelen pillanatban nincs más dolgunk, mint az, hogy az általános 

vitára való alkalmasságról döntsünk, ezért kérdezem képviselőtársaimat, kik azok, akik 
általános vitára alkalmasnak tartják a törvénytervezetet? (Szavazás. – 12 igen szavazat.) Kik 
nem tartják alkalmasnak? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 5 tartózkodó szavazat.) 
Tehát 12 igen és 5 tartózkodó szavazat fogalmazódott meg, a tartózkodások nyilván a 
bizonytalanságból fakadóak. Köszönöm szépen. 

Többségi, kisebbségi előadót kell állítanunk. Holnap, valamikor estefelé megy a 
parlament ülése elé a törvénytervezet ismereteim szerint. Kérdezem a többségi álláspont 
képviselőjét. (Jelzésre:) Polics képviselő úr, köszönöm szépen. A kisebbségi álláspont 
képviselője? (Nincs jelzés.) Köszönöm a megbízatást, úgy látom, ez rám maradt, rendben van, 
köszönöm szépen. 

Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. A helyettes államtitkár úrnak, a  főosztályvezető 
úrnak és kollégáiknak köszönöm az álláspontok rögzítését. Szép napot, jó munkát kívánok 
önöknek. Viszontlátásra! 

 

Egyebek 

 
Rátérünk két percben a második napirendi pontunkra, az Egyebekre, amelyet 

valószínűsíthetően rendezni tudunk. A tervek szerint, ha az élet is azt hozza magával, a jövő 
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héten hétfőn 9 óra 30 perckor, ha még szükséges és megoldható, (Farkasné dr. Molnár 
Valéria jelzésére:) Már lesz költségvetés? (Farkasné dr. Molnár Valéria: Igen, már lesz.) 
Akkor nem tudjuk megoldani, úgy, ahogy szoktuk, 9 óra 30 perckor találkozunk. 

Az Egyebek között van egy másik bejelentenivalóm, mégpedig az, hogy a Hágai 
Magyar Nagykövetség jelzése alapján a Szociális Minisztérium 10 fős szakértői csoportja 
magyarországi tanulmányútra érkezik a jövő héten. Ez a jövő hét már most van. Ennek 
keretében szeretnének október 9-én, azaz szerdán 14 órakor lehetőség szerint találkozni a 
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság tagjaival. Nagy tisztelettel szeretném kérdezni, ki 
tudna ebben szerepet vállalni? (Nincs jelzés.) Nem látok ilyen törekvést. Alelnök úr? (Kara 
Ákos: Elnézést kérek, budapesti programom van szerda délután.) Világos, hasonló helyzetben 
vagyok személy szerint én is. Ha nincs a bizottság tagjai között olyan, aki ebben szerepet 
tudna vállalni, mert ilyen egyszerűen, egyik napról a másikra a képviselők nem tudják 
átszervezni a dolgaikat, sajnálom, akkor ezt így vegyük tudomásul. 

Van-e bárkinek bármifajta bejelentenivalója? (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. 
Mindenkinek jó munkát kívánok, mai ülésünket bezárom. Viszontlátásra! 

 
 (Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 52 perc) 

 

Gúr Nándor  
 a bizottság elnöke 

 
Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi  
 
 


