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Napirendi javaslat 
 
1. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvénynek a diplomás 

bérminimum bevezetéséhez szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/17126. szám) 
(Ungár Péter, Hohn Krisztina (LMP) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
 

2. A magyar közalkalmazotti státusz megvédéséről szóló politikai nyilatkozatra 
vonatkozó javaslat (P/17087. szám) 
(Ungár Péter (LMP) képviselő önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
3. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 11 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Nagy szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat, kedves meghívottjainkat, 
vendégeinket a bizottság ülésén. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Bányai 
Gábor alelnök urat! Régóta vártunk önre, jókívánságainkat igyekeztünk mindenféle 
formában eljuttatni önhöz, remélem, hogy azért legalább részben sikerrel. Nagyon 
örülünk annak, hogy itt van. (Bányai Gábor: Köszönöm szépen.) 

A Vállalkozásfejlesztési bizottság ülését ezennel megnyitom. Az első feladatom 
a helyettesítések bejelentése. Megállapítom, hogy személyesen 9-en vagyunk jelen, 
helyettesítésen keresztül egy képviselőtársunk segíti a munkánkat. Így, ha szavazni 
fogunk, akkor a bűvös tízes szavazatszámot kell keresnünk, ha szabályos döntésre 
szeretnénk jutni. A határozatképesség megállapítása ebből következik: megállapítom, 
hogy a bizottság határozatképes. Megkezdhetjük munkánkat. 

Az első feladatunk a napirendi javaslat elfogadása. Képviselőtársaim előzetesen 
írásban megkapták az ülés napirendi javaslatát. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy 
a kiküldött napirendi javaslatot elfogadják-e. Kérem, kézfelemeléssel jelezzék, hogy 
ha igen. (Szavazás.) Úgy látom, hogy ellenpróbára nincs is szükségünk. Egyhangú 
szavazással elfogadtuk a napirendi javaslatot. 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvénynek a diplomás 
bérminimum bevezetéséhez szükséges módosításáról szóló 
T/17126. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Az 1. és a 2. napirendi pontunkhoz várunk egy olyan előterjesztőt, aki egy 
másik bizottságban éppen aktívan védi a javaslatait, ezért elkezdjük tárgyalni az 1. 
napirendi pontot, és meglátjuk, hogy nyílik-e az ajtó időközben. 

Az elfogadott napirendünknek megfelelően az 1. napirendi pontra térünk rá, 
amely a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény diplomás bérminimum 
bevezetéséhez szükséges módosításáról szóló T/17126. számú törvényjavaslat. Mint 
említettem, tárgysorozatba-vételről döntünk, a javaslatot pedig Ungár Péter és Hohn 
Krisztina LMP-s képviselők nyújtották be. A napirendi pont tárgyalását megnyitom. 
Előterjesztőt nem látunk a teremben, ily módon neki nem tudok szót adni. 

Kérdezem a tisztelt bizottsági tagokat, hogy kíván-e valaki hozzászólni a 
javaslathoz, illetve bármilyen megállapítást hozzátenni a ki sem bontakozó vitához 
(Nincs jelentkező.) . Úgy látom, hogy nem. 

Határozathozatal 

Ily módon a következő feladatom elrendelni a szavazást a javaslatról. 
Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja a T/17126. számú törvényjavaslat 
tárgysorozatba-vételét. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen 
szavazatot számoltam össze. Ki az, aki nem támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 7 nem 
szavazattal a javaslat e tekintetben elvérzett. A napirendi pontot lezárom. 

A magyar közalkalmazotti státusz megvédéséről szóló politikai 
nyilatkozatra vonatkozó P/17087. számú javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a 2. napirendi pontunkra, amely a magyar közalkalmazotti státusz 
megvédéséről szóló P/17087. számú politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat 
tárgysorozatba-vételéről szóló döntés. A javaslatot immáron egyedül Ungár Péter 
LMP-s képviselő nyújtotta be, mely napirendi pont tárgyalását megnyitom. 
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Előterjesztőt nem látok a teremben, így neki nem tudok szót adni. Kérdezem a 
bizottsági tagtársakat azt illetően, hogy kíván-e valaki hozzászólni a vitához. (Nincs 
jelentkező.) Úgy látom, hogy nem. (Közbeszólás: Valószínűleg Szombathelyen van.) 
A képviselő úr nem Szombathelyen van, hanem egy nagyon közeli helyiségben, de 
mégsem itt, ahol előterjesztőként szót kaphatna. 

Határozathozatal 

Éppen ezért kérdezem a képviselő hölgyet és urakat arról, hogy ki az, aki 
támogatja a javaslatot. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A 
már megszokottá váló 3 igen szavazatot számoltam össze. Ki az, aki nem támogatja a 
javaslat tárgysorozatba-vételét? (Szavazás.) 7 nem szavazatot látunk. Ily módon ez a 
javaslat is elvérzett. A napirendi pontot pedig lezárhatjuk. 

Egyebek 

Egy sokkal izgalmasabb napirendi pontra térünk rá, ez a 3. napirendi pont az 
egyebek, melyen belül ezúton szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottságot, hogy Varga 
Mihály pénzügyminiszter úr éves meghallgatása előreláthatólag november 16-án 14 
órakor várható. Ez emlékeim szerint egy keddi nap, és 14 órakor kezdődne. 

Palkovics László miniszter úr meghallgatására pedig várhatóan november 29-
én 8 óra 30 perctől kerül sor. Szeretném jelezni, hogy ez egy „A” hét hétfő, ily módon 
a feljutás szempontjából biztos, hogy adódnak majd nehézségeink. Az időpontot nem 
a bizottság elnöke választotta. A legkiválóbb bizottsági munkatársunk igyekezett 
segíteni a helyzeten annyiban, hogy legalább csak 8 óra 30 percre kelljen ideérni. 
(Közbeszólások: Még egyszer hallhatnánk?) 

November 16-án Varga Mihály miniszter úrral találkozunk 14 órakor, Palkovics 
miniszter úrral pedig november 29-én, hétfőn, 8 óra 30 perckor találkozunk. Ezeket 
az időpontokat kaptuk, csak kisebb-nagyobb módosítási lehetőségeink voltak. 
Szeretném jelezni képviselőtársaimnak, hogy hely hiányában vélhetően nem ebben a 
teremben találkozunk a miniszterekkel, vélelmezem, hogy a 64-esben vagy valamelyik 
nagyobb tárgyalóban fogunk találkozni az év talán legizgalmasabb bizottsági 
eseményein az említett miniszterekkel. 

Végezetül érdeklődöm, hogy van-e bárkinek olyan közérdekű közölnivalója, 
figyelemfelkeltő információja, melyet most megosztana velünk. (Nincs jelentkező.) 

Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincsen, úgy az ülést lezárom. További eredményes munkát 
kívánok, és ami a legfontosabb, jó egészséget kívánok mindenkinek! 

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 19 perc) 

  Z. Kárpát Dániel 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika 


