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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 57 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása  

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat, meghívottjainkat, kedves vendégeinket a 
bizottság ülésén, a Vállalkozásfejlesztési bizottság ülését ezennel megnyitom.  

Első feladatom a helyettesítések bejelentése: Molnár Gyula képviselőtársunk 
helyettesíti Bangóné Borbély Ildikót, Tasó László képviselő úr helyettesíti Becsó 
Zsoltot, Szatmáry Kristóf alelnök úr helyettesíti Bányai Gábort. Ha további 
helyettesítés iránti igény jelentkezne, akkor kérem, értesítsenek. 

A következő feladatunk a határozatképesség megállapítása. Megállapítom, hogy 
a bizottság határozatképes, és gyorsan szám szerint is rögzítjük, hogy az eseti 
képviseleti megbízásokkal együtt hány szavazatot kell elérnünk. 7-en vagyunk jelen 3 
képviseleti megbízással, tehát 10 szavazatig tudunk eljutni a határozathozatalok során. 
Tehát határozatképesek vagyunk, megkezdhetjük a munkánkat. 

A napirendi javaslat elfogadása az első feladatunk. Képviselőtársaim előzetesen 
írásban megkapták az ülés napirendi javaslatát. Kérdezem, ki az, aki elfogadja. Kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A napirendünket elfogadtuk egyhangúlag.  

A foglakoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 
1991. évi IV. törvény módosításáról szóló T/18303. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Át is térhetünk az első napirendi pontra, amely a foglakoztatás elősegítéséről és 
a munkanélküliek ellátásáról szóló T/18303. számú törvényjavaslat, melynek 
tárgysorozatba vételről fogunk dönteni. A határozati javaslatot Varju László DK-s 
képviselő úr nyújtotta be. A napirendi pont tárgyalását megnyitom, és elsőként a 
törvényjavaslat előterjesztőjének adom meg a szót. Parancsoljon!  

 
VARJU LÁSZLÓ (DK): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen 

a lehetőséget. Azt gondolom, hogy mindannyiunk számára érezhető, hiszen maga a 
törvénytervezet viszonylag rövid, ám de egy nagyon fontos kérdésre szeretne választ 
találni. Ez pedig az, hogy a kis terjedelme ellenére is egyébként jelentős a tekintetben, 
hogy a közvetlenül a nyugdíj előtt álló, ha elveszíti a munkáját, akkor a jelen 
szabályozás szerint az egyszer megállapított nyugdíj előtti segély az, ami jár neki. 
Rosszabb esetben, szélsőséges esetben, akár öt éven keresztül ezt az összeget kapja, 
miközben a korára való tekintettel és sok vonatkozás miatt sokkal nehezebben talál 
munkát. Éppen azért, hogy ezen a helyzeten némileg javítsunk, különösen egy olyan 
időszakban, amikor az infláció annyi mindent sújt és kifejezetten az ilyen hátrányos 
helyzetben lévőket is, ilyen helyzetben érdemes volna arra sort keríteni, hogy ez évente 
kerüljön módosításra.  

A törvényjavaslat-kezdeményezésem arra is vonatkozik, hogy akik úgymond 
„menet közben” vannak, az ő számukra is adjuk meg a lehetőséget, hogy igen, minden 
év elején legyen újra megállapítva ez az összeg, így némileg javítva az ő helyzetükön.  

Tisztelettel javaslom és kérem szépen, hogy a tárgysorozatba vételt támogatni 
szíveskedjenek, hogy ezt a vitát lefolytathassuk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a rövid, ám velős javaslat pontos körülírását. 

Bizottsági tagtársaimhoz fordulok, érdeklődően, hogy kíván-e valaki hozzászólni az 
elhangzottakhoz. (Nincs jelentkező.) Mivel emelkedő kezet nem látok, a bizottság 
elnökeként a saját közösségem álláspontját ismertetve egyetlen mondattal annyit 
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szeretnék megjegyezni, hogy minden szociális érzékenységgel átitatott javaslatot 
természetesen támogatni fogunk, a róla szóló vitát feltétlen, még akkor is, ha a ciklus 
végén némi politikai science-fiction az a körülmény, hogy várhatóan nem terveznek 
több ülést, de ettől független a vita lehetőségét semmiképpen sem zárnánk ki, tehát én 
támogatni fogom ezt a javaslatot. Mivel elhangzottak csak a bizottság elnöke részéről 
voltak, ezért megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e reagálni a „fékezett habzású” 
elhangzottakra.  

 
VARJU LÁSZLÓ (DK): Köszönöm szépen a lehetőséget, kérném szépen, hogy 

akkor a tárgysorozatba vételt a tisztelt bizottság támogatni szíveskedjen. Köszönöm.   
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezt zárszóként értékeljük akkor, és ezt követően 

nincs más dolgunk, mint határozni az előttünk fekvő javaslatról. Kérdezem, ki az, aki 
támogatja a javaslat tárgysorozatba vételét. Kérem, kézfelemeléssel jelezze számunkra. 
(Szavazás.) 3 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a javaslat 
nem került tárgysorozatba. Köszönöm a képviselő úr együttműködését, a napirendi 
pontot lezárom.  

Egyebek 

Rátérünk a második napirendi pontra, ami az egyebek. Tájékoztatom a tisztelt 
bizottsági tagokat, hogy ebben a ciklusban várhatóan több ülést nem tartunk, így a 
bizottság tagjainak szeretném megköszönni az elmúlt négy év alatt végzett összes 
munkát, a korrekt együttműködést, azt, hogy a bizottságok körében azért egyfajta mini 
Svájcként tudtunk működni, ahol kevesebb volt az átlagnál a politikai minősítés, és 
talán egy kicsit több szakma munka. Én erre törekedtem, köszönöm szépen az ezirányú 
együttműködést az utóbbi időszakban.  

Az ülés berekesztése 

Amennyiben pedig nincs további észrevétel, az ülést lezárom, további jó munkát 
és jó egészséget kívánok mindenkinek.   

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 02 perc) 

  Z. Kárpát Dániel 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia 


