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Napirendi javaslat

1. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény módosításáról szóló 2009. évi CLII.
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/.... szám)
(Általános vita)

2. A bizottság ügyrendjének elfogadása

3. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Bánki Erik (Fidesz), a bizottság elnöke

Becsó Zsolt (Fidesz)
Lasztovicza Jenő (Fidesz)
Törő Gábor (Fidesz)
Vincze László (Fidesz)
Bús Balázs (KDNP)
Hoffmann Pál (KDNP)
Horváth András Tibor (MSZP)
Pál Béla (MSZP)
Szilágyi György (Jobbik)
Kukorelly Endre (LMP)

A bizottság titkársága részéről:

Bárdossy Tamás tanácsadó
Sirkó Jánosné titkárnő

Helyettesítési megbízást adott

Szalay Ferenc (Fidesz) Bánki Eriknek (Fidesz)
Hadházy Sándor (Fidesz) Becsó Zsoltnak (Fidesz)
Horváth László (Fidesz) Törő Gábornak (Fidesz)
Kovács Péter (Fidesz) Lasztovicza Jenőnek (Fidesz)
Hoffman Pál (KDNP) megérkezéséig Bús Balázsnak (KDNP)



- 5 -

 (Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 14 perc)

Elnöki megnyitó

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszöntök
mindenkit a sport- és turisztikai bizottság mai ülésén. Az előzetes meghívóban két napirendi
pont szerepelt, azonban időközben az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat nem került benyújtásra – ez érintette volna a
bizottságunkat –, tehát ilyen módon egyelőre ezt nem tudjuk tárgyalni. Tehát az egyetlen
napirendi pontunk így a bizottság ügyrendjének elfogadása, illetve van egy másik napirendi
pontunk, az egyebek.

A napirend elfogadása

Kérdezem, hogy a módosított napirendhez kapcsolódóan van-e valakinek egyéb
javaslata. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor kérdezem, ki fogadja el a mai ülésünk
napirendjét ezzel a módosítással. Aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.)
Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt, a jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a
bizottságunk határozatképes, a munkánkat megkezdjük.

A bizottság ügyrendjének elfogadása

A bizottság ügyrendjéről mindenki kapott egy anyagot e-mailen, még az elmúlt hét
csütörtökén. Kérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése. (Pál
Béla: Észrevétel?) Igen. Pál Béla képviselő úr, öné a szó.

PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Mint ahogy a korábbi bizottsági ülésen is
felhívtam a figyelmet arra, hogy vizsgáló bizottság létrehozására a parlamentnek van
lehetősége, valamint azt is javasoltam, hogy ha létrejön az elmúlt 8 év kormányzati
visszaéléseit vizsgáló albizottság, akkor ez ne csak az elmúlt 8 évet, hanem az elmúlt 20 évet
vizsgálja; a továbbiakban is fenntartom ezt az álláspontomat.

Úgy tudom, hogy Mesterházy Attila frakcióvezető úr egyébként Schmitt Pál elnök
úrhoz fordult ebben a kérdésben, hogy ez generálisan rendezve legyen. Úgy gondolom,
vizsgálóbizottság létrehozására parlamenti szinten van lehetőség. Azt a javaslatomat pedig
továbbra is fenntartom, hogy ne csak az elmúlt 8, hanem az elmúlt 20 évre vonatkozzon,
hogyha létrejön egy ilyen bizottság.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Ez az ügyrendünket nem érinti, hiszen az ügyrend albizottságok
felállításáról rendelkezik. Amit felállítottunk, az egy albizottság egyébként, a nevében
vizsgálóbizottság csak.

Valóban, Mesterházy Attila frakcióvezető úr a házbizottsághoz fordult, pontosabban
Schmitt Pál elnök úrhoz, ő pedig a házbizottsághoz továbbította ezt a kérdést, úgyhogy majd
ott lefolytatják a szükséges vitát ezzel kapcsolatban.

A képviselő úr valószínűleg ezt a másik bizottságban mondta el, mert nálunk, a sport-
és turisztikai bizottsági ülésen ezt a véleményét nem mondta el az előző alkalommal. De
miután két bizottságban tag, ez valószínűleg a másikban, az oktatási és tudományos
bizottságban hangzott el.

Van-e valakinek az ügyrendhez hozzászólása? (Jelzésre.) Parancsoljon, képviselő úr!

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Az lenne a kérdésem, hogy az előző ülésen
javasoltam egy albizottság létrehozását, erről most beszéljünk, vagy az egyebek tárgykörében.
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Szavazás

ELNÖK: Az egyebek között.
Van-e további kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki

az, aki elfogadja ebben a formában a bizottságunk ügyrendjét. Aki igen, kézfelemeléssel
jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez 12 igen. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás.
Ki van ellene? (Nincs jelzés.) Ellenvélemény nem volt. Tehát 12 igen szavazattal
2 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta az ügyrendjét.

Egyebek

Áttérünk az egyebek napirendi pontra, most bármilyen kérdésről lehet szót ejteni, ami
a bizottság hatáskörébe tartozik. (Jelzésre.) Parancsoljon, képviselő úr.

Szilágyi György (Jobbik) javaslata

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Szeretném ismételten javasolni egy albizottság
létrehozását, amiről beszéltünk az előző ülésen, ez a labdarúgás, sportlétesítmények és
stadionok rendje albizottság lenne. Javasolom a bizottságnak, hogy alakítsunk egy ilyen
albizottságot.

ELNÖK: Köszönöm, Szilágyi képviselő úr. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e
véleményük, javaslatuk az albizottság létrehozását célzó indítványhoz. (Nincs jelzés.)

Szavazás

Amennyiben nincs, kérdezem, ki támogatja ennek az albizottságnak a létrehozását.
(Szavazás.) 4 igen szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 9 tartózkodás. Ellenvélemény?
(Nincs jelzés.) Nem volt. A bizottság többsége nem támogatta az albizottság létrehozását.

Az egyebek között van-e bárkinek más javaslata? (Nincs jelzés.) Nincs, köszönöm
szépen. Megköszönöm a képviselő urak jelenlétét, a bizottsági ülést bezárom. A következő
bizottsági ülésünkre valószínűleg a jövő héten kerül sor, annak fényében, hogy lesz-e olyan
törvényjavaslat, amit tárgyalnunk kell. Szép napot kívánok mindenkinek.

 (Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 18 perc)

Bánki Erik
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin


