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J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága
Az elmúlt 8 év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottságának

2010. július 22-én, csütörtökön 11.30 órakor
a Képviselői Irodaház I. emelet 128. számú tanácstermében

megtartott üléséről

                                                
∗    A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.
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1. Az albizottsági munka feladatainak áttekintése, munkarendjének megvitatása
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Az ülés résztvevői

Az albizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Karakó László (Fidesz), az albizottság elnöke
Dr. Nemény András (MSZP), az albizottság alelnöke
Kontur Pál (Fidesz)
Vécsey László (Fidesz)
Egyed Zsolt (Jobbik)

A bizottság titkársága részéről

Farkasné dr. Molnár Valéria, a bizottság főtanácsadója
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 36 perc.)

Elnöki bevezető

DR. KARAKÓ LÁSZLÓ (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretettel köszöntök mindenkit, az albizottsági ülést megnyitom.
Mindenki előtt ismert, hogy hétfőn, 19-én hozta létre a Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottság ezt az albizottságát. Az albizottságnak az a lényege, hogy az elmúlt 8 évben történt
kormányzati intézkedéseknek, illetve tevékenységeknek, a munkahelyteremtésre fordított
összegeknek mik a tapasztalatai, ezekből milyen pozitív-negatív tapasztalatokat tud az új
kormány levonni.

Engedjétek meg, hogy név szerint köszöntsem a bizottság munkáját segítő Farkasné
dr. Molnár Valéria főtanácsadót és titkársági feladatokért felelős Merlber Évát, ő kint van és
az Állami Számvevőszék képviselőjét, Kuti Annát. Számítunk a munkájára az elkövetkező
időben.

Az albizottsági munka feladatainak áttekintése, munkarendjének megvitatása

A bizottság összetétele mindenki előtt ismert, az alelnöki feladatokat dr. Nemény
András (MSZP) képviselő fogja ellátni.

Elektronikusan megküldtük a meghívókat. Megkérdezem, hogy ki ért egyet a
meghívóban szereplő napirendekkel. (Szavazás.) Megállapítom, hogy az albizottság
egyhangúlag elfogadta a napirendeket.

Tulajdonképpen munkatervünk még nincs, azért is javasoltam, hogy a bizottság
alakuljon meg, hogyha menet közben vannak olyan kérdések, amíg a parlament nem ülésezik,
akkor a bizottság tudjon ezekben a kérdésekben állást foglalni. Tehát munkatervet konkrétan
nem tudok a bizottság elé terjeszteni, elvekről célszerű, ha döntésünk.

Van egy konkrét javaslatom az ülés rendjére, mindenkinek nyilván lesz rá lehetősége,
hogy ezt kifejtse, de én azt javaslom, hogy havonta ülésezzen a bizottság a fő bizottság ülése
előtt. Általában ez fél 10-kor szokott lenni minden hétfőn. Majd meglátjuk az ügyek súlyát, én
azt javaslom, hogy havonta előtte fél órával, tehát 9 órakor kezdjen az albizottság, ezt
követően lenne a rendes bizottság ülése.

Az ülés rendjével kapcsolatban megkérdezem, hogy van-e valakinek más javaslata
vagy egyetértünk-e ezzel.

KONTUR PÁL (Fidesz): Nekem a háromnegyed 9 lenne, hogy legyen egy kis átmenet
a két ülés között.

ELNÖK: Jó. Én ezt befogadom, egyetértek vele. Fél óra vagy negyed óra nem számít.
Elfogadom Kontur képviselőtársam javaslatát. Van-e más javaslat? (Nincs jelentkező.) Akkor
szavazásra teszem fel, hogy havonta egyszer és 8.45-kor kezdenénk. Ki ért ezzel egyet?
(Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk.

Egy fő témát javaslok, ami nagyon átfogó téma lenne. A leglényegesebb kérdés,
nagyon jól tudjuk, a gazdaság beindítása, a munkahely-teremtés. Azt szeretném majd
megvizsgálni, hogy az elmúlt 8 évben melyek voltak azok a források, amelyek
munkateremtésre szolgáltak, és ezek hogy hasznosultak.

Ha lehetne, akkor ezt éves bontásban kérnénk. Ez az én javaslatom most.
Megkérdezem, hogy ezen az általános javaslaton kívül a tisztelt bizottság tagjainak van-e
konkrét javaslata, mivel kezdjünk. Ez lenne talán az első. Kinek van más javaslata? (Nincs
jelentkező.)



- 6 -

DR. NEMÉNY ANDRÁS (MSZP): Ha tematizálni akarjuk, akkor körülbelül milyen
irányba jutunk el?

ELNÖK: Erről volt egy szakmai előkészítő munka, én szándékosan nem hoztam még
ezt elő. Megkérem főtanácsadó asszonyt, hogy erre válaszoljon.

FARKASNÉ DR. MOLNÁR VALÉRIA főtanácsadó: Gyakorlatilag az albizottság
elnöke megkérdezte, hogy az elmúlt időszakban milyen olyan nagyobb területeken
vizsgáltunk. Én jeleztem, hogy a fő bizottságunk az elmúlt időszakban is minden évben
megvizsgálta a Munkaerő-piaci Alapnak az éves beszámolóját, azt minden egyes évben
vitattuk. Elmondtam, hogy különféle albizottsági rendszerekben nagyobb területeket
feldolgoztunk ellenőrizésileg. Így a Munkaerő-piaci Alapnak a szakképzéssel foglalkozó
részét, azon belül különösen a TISZK-kek működését az ellenőrző albizottság vizsgálta az
elmúlt négy évben. A különféle pályázati pénzekről a fő bizottságunk a gazdasági válság
bejelentését követően két hetenként kapott írásos tájékoztatót a kormányzati intézkedésekről
és a tárcaintézkedésekről. Egyszer a bizottság elé tudtuk hozni a gazdasági minisztérium
részéről Varga István miniszter urat, aki beszámolt arról, hogy milyen intézkedéseket tett a
szélesebb körű gazdasági intézkedésekkel a munkahelyteremtéseknél. Az Egyenlő Bánásmód
Hatóságot is meghallgattuk, volt egy albizottságunk, a diszkriminációval foglalkozó, amit
Bernáth Ildikó alelnök asszony vezetett. Ő pedig egyes OFA-programokat is vizsgált. Ilyen
formában, hogy miképpen hatályosultak a kifizetett pénzek, tehát rendszeresen néztük, és az
OFA éves beszámolója is minden egyes esetben itt volt a bizottság előtt megvitatásra. Erről
adtam tájékoztatást elnök úrnak.

DR. NEMÉNY ANDRÁS (MSZP): A megváltozott munkaképességűek
foglalkoztatását ilyen módon most nem hallottam.

FARKASNÉ DR. MOLNÁR VALÉRIA főtanácsadó: Volt albizottságunk, amelyik
ezzel foglalkozott kimondottan, ez a rehabilitációs albizottság volt. A Kaufer Virág által
vezetett albizottság területe lesz ez. Ezzel kapcsolatban tudom mondani, hogy a rehabilitációs
albizottság a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató védett szervezetek és a
költségtámogatásos szervezetekkel kapcsolatos szerződéskötési, kifizetési anomáliáig,
mindent vizsgált. Ez rendszeresen ülésezett azután, hogy megalakultunk. Segítségünknek
köszönhetően jöttek létre a támogatási szerződések a minisztériumban, amik el voltak
maradva. Tehát volt mulasztása benne a tárcának.

DR. NEMÉNY ANDRÁS (MSZP): Csak mert gondolom, mi egy átfogó bizottság
leszünk, minden terület érinti a bizottság munkáját.

ELNÖK: Egyetértek alelnök úrral. Van egy javaslatom, ha egyetért a bizottság, amit a
főtanácsadó asszony most felsorolt, és amire alelnök úr nagyon helyesen rákérdezett. Hogyha
erről nagyon röviden kéne csak a témákat megjelölni és megküldeni a bizottságnak.
Jegyzőkönyvben meglesz, a jegyzőkönyvet meglátjuk. Ezek jó témák, valóban egy átfogó
bizottságról van szó. Az, hogy az előző bizottságok négy éve vagy nyolc éve tárgyalták, az
nagyon helyes, de most új helyzet van, ezt nekünk szerintem újra meg kell tárgyalni. Lehet,
hogy más aspektusokból is meg kell vizsgálnunk ezeket a témákat, úgyhogy javaslom azt,
hogy tudjunk ezekből a témákból szemezgetni és a következő ülésen ezeket konkrétan fel
tudjuk a munkatervbe venni. Egyetért-e ezzel a bizottság, vagy van-e valakinek más
kiegészítése? Parancsolj!
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VÉCSEY LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Meg kéne vizsgálnunk azt,
hogy a többi albizottság vizsgálati területe, vizsgálódási területe mire terjed ki, hogy lehetőleg
ne legyenek átfedések. Nagyon szeretném javasolni, hogy vizsgáljuk meg az elmúlt nyolc év
kormányainak a kinevezési gyakorlatát, ha más albizottság ezt nem vizsgálja, és az ezekhez
kapcsolódó, például az Út a munkához kapcsolódó tanácsadói szerződéseket, szakértői
szerződéseket, és ezeknek, ahogy elnök úr mondta, a hasznosulását. Indokoltak voltak, nem
voltak indokoltak. Ezen a nyomon, ha elindulunk, akkor javaslom, hogy vegyünk fel további
konkrét területeket, ha találunk vizsgálatra érdemeseket.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezt is rögzítjük a jegyzőkönyvben, és akkor ezt is vegyük
fel. Szerintem le fog ez tisztulni az első ülésünkön.

KONTUR PÁL (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Valóban vizsgáltuk a TISZK-
ekeket, minden megkaptunk minden jelentést, minden szép és jó volt, az eredmény meg
minden esetben rossz. Gyakorlatilag annak szeretnénk utánamenni, hogy kifizettek
munkahelyteremtésre ennyi, ennyi forintot, és annak ma hol van az eredménye. Egy
munkahely teremtődött, kettő vagy három vagy egy sem? Mert az eredmény nem ezt mutatja,
pont a legelmaradottabb területeken semmilyen változás nem történt, a szakoktatás tönkre
ment. Nem tud a Mercedes gyár Kecskeméten fényezőket szerezni. Nincsen szakoktatás,
nincsen vízvezeték-szerelő, autószerelő. Nem működik. Hogy miért nem működik, ennek
megvan az oka, ezt szeretnénk megtalálni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászólás? A forgatókönyvben leírta
nekem a tanácsadó asszony, hogy azonos időtartam mellett szóljunk. Ez működik. Szerintem
azonos időtartammal menjen az ellenzéki képviselők hozzászólása, és a jelentkezés
sorrendjében fogom megadni a szót, hogyha ezzel egyetértenek. Van-e még olyan kérdés,
amit meg kell tárgyalnunk, osztva egyébként Kontur képviselő úr hozzászólását. Ez is nyilván
benne lesz a jegyzőkönyvben. (Nincs jelentkező.) Az első napirendet lezárhatjuk. Aki ezekkel
a hozzászólásokkal így egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) Egyhangúlag
elfogadtuk.

A második napirendünk volt a következő ülés összehívása. Az én ismereteim szerint
az őszi ülésszak szeptember 13-14-én lesz.

EGYED ZSOLT (Jobbik): Tehát jól értettem, hogy szeptemberben két nap ülés lesz?

ELNÖK: Igen, már benne vagyunk a harcban javában, illetve a kampányban, ha úgy
tetszik. Így is lehet mondani, csak így nem olyan jól szól, tehát egy lesz valószínűleg. Én
javaslom, ha ezzel egyetért a tisztelt bizottság, hogy szeptember 13-án ülésezzünk 8.45-kor.
Ha módosul, arról értesítek mindenkit. Addig áttekintjük a jegyzőkönyvet, konzultálunk,
akikkel kell, és a munkatervet is elő tudjuk készíteni. Erre kérünk majd visszajelzéseket.
Köszönöm szépen. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.)
Köszönöm szépen. A bizottság egyhangúlag elfogadta.

Egyebek

Egyebekben kinek van mondandója.

KONTUR PÁL (Fidesz): Az előző ülésen, meg azelőtt is a Jobbik képviselője a húsz
év vizsgálatát vetette fel a nyolc év helyett. Minden ellenőrző albizottságban általában a témát
az ellenzékiek dobják föl, szeretném kérdezni, hogy pluszban mit vizsgáljunk. Ha a húsz évre
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gondoltak, biztos van, amit szeretnének. Most mi a nyolc évet vállaltuk be. Biztos itt is van,
ami nem tetszett. Tehát szeretnénk kérni ilyen javaslatot. Úgyhogy most kérnénk.

EGYED ZSOLT (Jobbik): 13-ra fel fogunk készülni.

KONTUR PÁL (Fidesz): Örülök neki. Köszönöm szépen, és várom a 13-át.

ELNÖK: Egyebekben van-e még? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, megköszönöm a
részvételt, az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 51 perc)

Dr. Karakó László
az albizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


