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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről 
 
Megjelent  

Elnököl: Volner János (Jobbik), a bizottság elnöke 
 
Bányai Gábor (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Szatmáry Kristóf (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Dr. Varga László (MSZP), a bizottság alelnöke 
Gelencsér Attila (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz) 
Törő Gábor (Fidesz) 
Gúr Nándor (MSZP)  
Horváth Imre (MSZP) 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Becsó Zsolt (Fidesz) Gelencsér Attilának (Fidesz) 
 

A bizottság titkársága részéről 

Vásárhelyi Pál tanácsadó 
 

Hozzászóló meghívottak 
 
Réthy Pál főosztályvezető (Belügyminisztérium) 
 

 Jelen lévő meghívottak 
 
Dr. Kéri Zoltán (Miniszterelnökség)  
Soós Gábor (Miniszterelnökség)  
Dr. Kovács László (Miniszterelnökség)  
Dr. Jáczku Tamás főosztályvezető (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)  
Dr. Csernus Péter Ádám (Belügyminisztérium)  
Németh Géza (MTI)   
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 34 perc) 
 

Az ülés megnyitása  

VOLNER JÁNOS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit a Vállalkozásfejlesztési bizottság 
mai ülésén. Ezennel a bizottság ülését megnyitom. 

Mielőtt elkezdenénk az érdemi munkát, engedjék meg, hogy üdvözöljem a 
bizottság új tagját, Horváth Imre képviselő urat az MSZP részéről. Köszönjük, 
képviselő úr, hogy fölállásával is jelezte azt, hogy megtiszteli a bizottságot. Kívánok 
önnek jó munkát a jövőben és sok sikert a munkájához. (Horváth Imre: Köszönöm 
szépen.)  

A határozatképesség megállapítása, a napirend elfogadása 

A határozatképességünket kell megállapítani először. Bizottságunk 
határozatképes. Becsó Zsolt urat Gelencsér Attila úr helyettesíti, így gyakorlatilag a 
bizottságunk 9 személyesen megjelenő fővel, 1 pedig helyettesítéssel jelen levő fővel 
határozatképes. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a kiküldött napirendi javaslattal 
kapcsolatban van-e valamilyen módosítási észrevétel. (Nincs jelzés.) Úgy látom, nem. 
Akkor kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki a kiküldött napirendet elfogadja. 
Kérném a támogató szavazatokat. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy 
egyhangú. A bizottságunk tehát elfogadta a napirendet. 

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5141. szám) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) (Kijelölt bizottság) 

Az 1. napirendi pontunk tárgyalása következik, ennek alapján a 
közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat, amely T/5141. számon fut, ennek a házszabály 
44-45. §-a alapján kell lefolytatnunk a részletes vitáját. 

Tisztelettel köszöntöm az előterjesztő képviseletében megjelenő Réthy Pál 
főosztályvezető urat a Belügyminisztérium részéről és dr. Jáczku Tamás 
főosztályvezető urat a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. Kérdezem az urakat, 
hogy nevek, titulusok rendben voltak-e, amiket említettem.  

 
RÉTHY PÁL (Belügyminisztérium): Igen. 
 
DR. JÁCZKU TAMÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Javaslom, hogy a vitát két szakaszban tárgyaljuk, 

mivel a bizottságunkhoz címzett módosító javaslatok érkeztek. A részletes vita első 
szakaszában el kell döntenünk azt, hogy megfelel-e a javaslat a házszabály 44. § (1) 
bekezdésében írt követelményeknek, azaz az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai 
követelményeknek történő megfelelést kell ennél a vitaszakasznál vizsgálnunk. 
Dönteni kell képviselőtársaimnak ennek alapján arról, hogy megfelel-e az 
Alaptörvénynek. Kérném az észrevételeket, ha vannak ezzel kapcsolatban. (Nincs 
jelzés.) Nincs. Akkor döntés következik arról, hogy megfelel-e. Kérném a támogató 
szavazatokat. (Szavazás.) 10 szavazattal egyhangúlag megszavaztuk, hogy megfelel.  
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A részletes vita második szakaszában pedig a bizottsághoz érkezett képviselői 
módosító javaslatokról kell döntenünk. Egy olyan, az első módosító javaslat az, 
amelyet Szabó Timea képviselő asszony tett, amelyben a törvényjavaslat 1-3. §-ának 
elhagyását javasolja, ez házszabályellenes, ezért nem döntünk erről a javaslatról, a 
bizottságunk álláspontja szerint ezzel kapcsolatban ez a helyzet. Kérdezem Gúr 
képviselő urat, hogy esetleg van-e észrevétel. 

 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Csak annyi, hogy az előbb döntöttünk arról, hogy 

megfelel. 
 
ELNÖK: Egy törvényjavaslatról döntöttünk, ezek pedig a képviselői módosító 

javaslatok, amik nem feltétlenül koherensek a törvényjavaslattal, és ennél állapítottuk 
meg. (Jelzésre:) Varga képviselő úr! 

 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Csak egy indokolást kérnék, hogy miért nem 

felel meg a házszabálynak. 
 
ELNÖK: A bizottságunk adminisztrációja meg is adta a választ, hogy mi volt a 

gond a javaslattal. Kérdezem, hogy van-e esetleg ezenkívül valamilyen kérdés, 
észrevétel ezzel kapcsolatban. (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor haladunk tovább. 

A 2. pontban Becsó Zsolt képviselő úr javaslatáról döntünk. Képviselő úr az 1. § 
(1) bekezdésének módosítását javasolja. Az előterjesztő véleményét kérdezem először. 

 
RÉTHY PÁL (Belügyminisztérium): Az előterjesztő támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottságot kérdezem, hogy ki az, aki ezt támogatja. 

(Szavazás.) 6 igen szavazattal. Nem szavazatokat kérek. (Nincs jelzés.) Tartózkodás? 
(Szavazás.) 4 tartózkodással a bizottságunk ezt a javaslatot támogatta. 

A 3. pontban szereplő javaslatban dr. Simon Miklós és dr. Czomba Sándor 
képviselő urak az 1. § módosítását javasolják. Kérdezem az előterjesztő képviselőit. 

RÉTHY PÁL (Belügyminisztérium): Az előterjesztő támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Gúr képviselő úr jelentkezett. Parancsoljon, 

képviselő úr! 
 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen. Indokolást szeretnék kérni a 

támogatáshoz. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem az előterjesztő képviselőit. 
 
RÉTHY PÁL (Belügyminisztérium): A módosítás tartalma gyakorlatilag a 

közös megegyezés kivétele, ezt támogatjuk. A 2. pontja pedig arra irányul, hogy a 
polgármesterek csupán befogadják az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény 
szerint foglalkoztatni kívánó munkáltató munkaerőigényének bejelentését, és azt 
válogatás és a megfelelő személyekről szóló tájékoztatás nélkül továbbítja az állami 
foglalkoztatási szerv felé. A másik pedig a szankció alkalmazásával kapcsolatban az 
igazolás a munkanélküli ellátás igénybevételéhez. Itt egy kóddal meg fog jelenni 
gyakorlatilag a jogviszony megszűnésének a módja, ezt úgyszintén támogatja az 
előterjesztő. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Gúr képviselő úrnak adom meg a szót. 
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GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem Réthy Pál 

főosztályvezető úrnak mondom a gondolataimat, hanem a törvénnyel kapcsolatosan 
két rövid gondolat.  

Az egyik az, hogy értem, köszönöm szépen a választ. Célszerű és ésszerű lenne, 
ha a törvények előkészítése kapcsán mondjuk a megfelelő szakmai egyeztetések e 
tekintetben megtörténnének, és ne az államtitkár úrnak kelljen módosító javaslattal 
gyakorlatilag azokat a torzókat helyére tenni, amelyeket mondjuk még az általános 
vita keretei között, a Ház falai között a parlamenti képviselőkkel védetnek, mármint 
az eredeti álláspontot. Tehát azt szeretném kérni, hogy egy előkészítettebb munka 
zajlódjék a törvények előkészítése kapcsán a Nemzetgazdasági Minisztériumon belül 
is és az államtitkár úr részéről is, ne módosító javaslatokkal próbáljuk meg helyére 
tenni azt, ami torzóként jelenik meg a Ház falai között.  

Egyébként személy szerint is egyetértek azzal a javaslattal, amit Czomba 
képviselőtársam, államtitkár úr jegyez dr. Simon Miklóssal karöltve, csak még 
egyszer, nekem az a bajom, hogy az államtitkár ebbe a helyzetbe kényszerül egy 
törvényalakítás kapcsán. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem akkor a bizottság tagjait, hogy ki az, aki 

a 3. pontban szereplő javaslatot támogatja. Kérném a támogató szavazatokat. 
(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottságunk egyhangúlag támogatja. Köszönöm 
szépen, akkor ezt elfogadtuk. 

A 4. pontban szereplő javaslat következik, dr. Simon Miklós és dr. Czomba 
Sándor képviselő urak nyújtották be, a 2. § módosítását javasolják. Kérdezem az 
előterjesztő képviselőjét, támogatja-e. 

 
RÉTHY PÁL (Belügyminisztérium): Az előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: A képviselőtársaimat kérdezem, van-e esetleg kérdés, észrevétel. 

(Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nincs. Ki az, aki támogatja ezt a javaslatot? Kérném a 
támogató szavazatokat. (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangúlag támogatjuk ezt, és 
akkor ezt is elfogadtuk. Köszönöm szépen. 

Az 5. javaslat következik, Becsó Zsolt képviselő úr javaslatot tett arra, hogy a 
törvényjavaslat 3. §-át módosítsuk. Kérdezem az előterjesztő képviselőjét, támogatja-
e a javaslatot. 

 
RÉTHY PÁL (Belügyminisztérium): Az előterjesztő támogatja.  
 
ELNÖK: A képviselőtársaimat kérdezem, hogy kérdés, észrevétel esetleg van-e 

ezzel kapcsolatban. (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nincs. Akkor kérdezem, hogy ki 
az, aki ezt a javaslatot támogatja. Kérném a támogató szavazatokat. (Szavazás.) 6 
támogató szavazatot látok. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem szavazatot 
látok. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Így bizottságunk ezt a javaslatot 
támogatta. 

Ezt követően döntenünk kell a részletes vita lezárásáról, illetve a részletes vitát 
elfogadó jelentésről, valamint ennek benyújtásáról. Kérdezem képviselőtársaimat, 
hogy ki az, aki a részletes vita lezárását támogatja. Kérném a támogató szavazatokat. 
(Szavazás.) Úgy látom, hogy 7 támogató szavazattal elfogadtuk. 

A jelentés elfogadásáról is döntenünk kell. Kérném a támogató szavazatokat a 
jelentés elfogadásáról. (Szavazás.) Úgy látom, hogy 7 támogató szavazattal 
elfogadtuk. 
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A közbeszerzésekről szóló törvényjavaslat (T/4849. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) (Vitához kapcsolódó 
bizottság) 

Áttérünk a 2. napirendi pontunk tárgyalására, a közbeszerzésekről szóló 
törvényjavaslatra, amely T/4849. számon fut. Ennek a részletes vitáját kell a 
házszabály 44-45. §-a alapján lefolytatnunk. 

Az uraknak köszönöm szépen a megjelenést, a továbbiakban jó munkát 
kívánok önöknek. Viszontlátásra! 

Javaslom, hogy a részletes vitát egy szakaszban tárgyaljuk, mivel a 
bizottságunkhoz címzett módosító javaslat nem érkezett be, és a bizottságunk sem 
kívánt megfogalmazni ilyen javaslatot. A részletes vitában a házszabály 44. § (1) 
bekezdése alapján meg kell vizsgálnunk, hogy az Alaptörvényből eredő tartalmi és 
formai követelményeinek mennyire felel meg a törvényjavaslat, majd ezt követően 
haladunk tovább a vita második szakaszáról. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki a 44. § (1) bekezdésében foglalt 
megfelelést támogatni tudja, ki az, aki így gondolja. Kérném az igen szavazatokat. 
(Szavazás.) Úgy látom, hogy 7 igen szavazattal bizottságunk ezt támogatta. 

Ezt követően pedig döntenünk kell a részletes vita lezárásáról és egyben a 
bizottságunk által benyújtott jelentés elfogadásáról. Kérdezem, hogy ki az, aki ezt 
támogatja a bizottsági tagok részéről. Kérném a támogató szavazatokat. (Szavazás.) 
Úgy látom, hogy 7 támogató szavazattal ezt is támogattuk. 

Egyebek 

Az Egyebek napirendi pontban tájékoztatni szeretném a bizottságot, hogy 
elkészült egy javaslat a bizottság őszi munkatervét illetően. Szeptember 5-ig az ezzel 
kapcsolatos észrevételeket képviselőtársaimtól várjuk. Ezt a javaslatot ki fogjuk 
küldeni a képviselőtársak részére, mindenki megismerheti ezt a munkatervet, és 
természetesen ugyanúgy, mint eddig is, várjuk a bizottság munkáját megtermékenyítő 
ötleteket, hasonlóan, mint ahogy Gúr képviselő úr is élt hasonló javaslattal, 
értelemszerűen ezt a bizottság figyelembe is vette, napirendre is tűzi. (Gúr Nándor: 
Köszönöm.) Úgyhogy minden ilyen esetben hasonlóan szeretnénk eljárni. 

A figyelmet szeretném még arra fölhívni, hogy holnap 10 órakor szintén 
bizottsági ülést kell majd tartanunk, a mai ülésre úgyis csak az idő rövidsége miatt 
kerülhetett sor, illetve azért, mert muszáj volt összeülnünk azért, hogy az 
Országgyűlés munkája haladhasson a későbbiekben is. 

Az ülés berekesztése 

A magam részéről köszönöm szépen a figyelmet és a megjelenést. Mindenkinek 
a továbbiakban jó munkát kívánok. Minden jót. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 48 perc)  

 

 

Volner János 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 


