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Napirendi javaslat  

1. A cégnek nem minősülő szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő 
eljárási szabályokról címmel benyújtott törvényjavaslat (T/4916. szám)  
(Általános vita)  
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

2. Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám)  
(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról) 

3. Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/4656. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

4. A Munka Törvénykönyvéről szóló törvényjavaslat (T/4786. szám)  
(Döntés bizottsági módosító javaslatok benyújtásáról) 

5. Egyebek 
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Minisztérium)  

Megjelentek  
 
Temes Krisztina szakértő (Belügyminisztérium) 
Tavaszi Zsolt főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 10 perc)  

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szeretettel köszöntöm a hölgyeket és urakat. A jelenléti ív és a helyettesítések alapján 
megállapítom hogy az ülés határozatképes.  

A napirendi pontokról fogunk szavazni azzal, hogy kérés érkezett: tekintettel arra, 
hogy a munka törvénykönyvéről szóló módosító indítványokat nem tudjuk megszavazni, 
illetve nem tudunk róla szavazni, mert nem készültek el, információim szerint 681 módosító 
indítványt kell feldolgozni, és az éjszaka ehhez kevés volt, ennek következtében két emberi 
jogot érintő bizottsági módosító indítványt kívánunk beadni, tehát csak ez lesz a munka 
törvénykönyve kapcsán. Ezért azt 2. napirendi pontként vegyük fel. Aki ezzel a módosítással 
a kiküldött napirendet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm, 
egyhangúlag elfogadtuk a napirendet.  

A cégnek nem minősülő szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő 
eljárási szabályokról címmel benyújtott törvényjavaslat (T/4916. szám)  
(Általános vita) (Első helyen kijelölt bizottságként.) 

Az 1. napirendi pont a cégnek nem minősülő szervezetek bírósági nyilvántartásáról és 
az ezzel összefüggő eljárási szabályokról címmel benyújtott törvényjavaslat. Köszöntöm az 
1. napirendi ponthoz Jeney Orsolya helyettes államtitkár asszonyt. Öné a szó.  

Dr. Jeney Orsolya helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
szóbeli kiegészítése 

DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr. Jelen törvényjavaslat a korábban benyújtott, az 
egyesülési jogról, a közhasznú szervezetek jogállásáról és a civil szervezetek működéséről 
szóló T/4866. számú anyagi jogi törvényjavaslathoz kapcsolódik, annak lényegében az 
eljárásjogi, informatikai, technikai vonatkozásait hivatott megjeleníteni. Célunk, hogy a 
cégnek nem minősülő szervezetek, így az alapítványok, egyesületek elektronikus közhiteles 
bírósági nyilvántartását megteremtsük, és az elektronikus kommunikáció hatékony 
alkalmazását megteremtsük a nyilvántartással összefüggő eljárásokban.  

Néhány pontban összefoglalnám a törvényjavaslatunk újításait.  
A jövőben a névjegyzék az eddigiekhez képest többletadatokat tartalmazna, így a 

szervezet beszámolóját, közhasznúsági jelentését, illetve a szervezetekkel szembeni 
felszámolási, csőd-, valamint végelszámolási eljárásra vonatkozó adatokat is tartalmazná.  

A hagyományos papír alapú kommunikáció mellett 2012. június 30-ától biztosítanánk 
az elektronikus úton való eljárás lehetőségét.  

Pontos, részletes szabályokat kívánunk megállapítani a kérelem tartalmi elemei, a 
csatolandó okiratok, valamint az eljárási határidők vonatkozásában.  

A cégeljáráshoz hasonlóan bevezetnénk az egyszerűsített eljárás lehetőségét is, ami azt 
jelentené, hogy a kérelem elektronikus úton nyújtható be, és hiánytalan kérelem esetén 
15 napon belül bejegyeznék az alapítványokat, valamint egyesületeket.  

Ehhez kapcsolódóan mondanám el, hogy az Országos Igazságszolgáltatási Tanács 
Hivatala elnyert 990 millió forint vissza nem térítendő támogatást, és ennek keretében folyik 
az informatikai alkalmazások kidolgozása. Lényegében azért léptetnénk hatályba ezt a 
törvényt június 30-án, mert akkor látja biztosítottnak a bíróság, hogy a tesztüzem elvégzését 
követően élesben elindulhat a projekt.  

Kérem szépen a bizottság támogatását az általános vitára bocsáthatósághoz.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselő hölgyeket és urakat, hogy kérdés, 

észrevétel, hozzászólás van-e. (Jelzésre.) Nyakó István képviselő úr! 

Kérdések, válaszadás 

NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Nagy tisztelettel kérdezném - láttam, hogy kikre 
vonatkozik ez a javaslat, ami kell is a civiltörvényhez -, hogy a vallási közösségek, amelyek a 
2011. évi C. törvény miatt nem lesznek egyházak, mely kategóriába illenek bele. Hol lehet 
őket megtalálni, melyik kategóriában?  

 
ELNÖK: Az A kategóriában. 
 
NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Tehát az A kategóriában. De azért kérdezem.  
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Lényegében elnök úr megválaszolta helyettem a kérdést.  
 
NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Amennyiben további kérdés, észrevétel nincs, ki az, aki egyetért azzal, hogy 
a cégnek nem minősülő szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 
szabályokról szóló törvényjavaslat általános vitára alkalmas? (Szavazás.) 13 igen szavazat. Ki 
nem ért egyet? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a bizottság 
elfogadta, köszönöm szépen. 

Előadót kell állítanunk. (Jelzésre.) Csöbör Katalin lesz az előadó, Gulyás Gergely 
pedig vezérszónok.  

A Munka Törvénykönyvéről szóló törvényjavaslat (T/4786. szám)  
(Döntés bizottsági módosító javaslatok benyújtásáról) 

A 2. napirendi pontunkban a munka törvénykönyvéről szóló törvényjavaslathoz 
bizottsági módosító indítványt kívánunk benyújtani - ezt kell a bizottságnak elfogadni - annak 
érdekében, hogy két olyan emberi jogi kérdés megnyugtató módon rendeződjön, ami az 
emberi jogi egyezményeknek megfelel.  

Az egyik a munkavállalóknak a magánéletben való korlátozására, a másik pedig a 
véleménynyilvánítás szabadságára vonatkozik. Most már, amennyiben a bizottság elfogadja, 
akkor innentől kezdve korlátozásról nem is beszélhetünk, mert nem korlátozás, hanem a 
korlátait határozza meg a véleménynyilvánítás szabadságának.  

Az egyik esetben az emberi jogi egyezmény 8. § (2) bekezdése határozza meg, hogy a 
magánélet milyen oknál fogva, hogyan korlátozható, a másik esetben pedig miután 
korlátozásról nincs szó, de maga a korlátozás lehetőségét az emberi jogi egyezmény 10. cikk 
(2) bekezdése szabályozza. 

Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A jegyzőkönyv számára mondom, hogy tárcaálláspontot képviselek, és a tárca támogatja a 
bizottsági módosító javaslatot.  

 
ELNÖK: Észrevétel, kérdés van-e? (Nincs jelzés.) Nekem van egy észrevételem. A 

8. § (2) bekezdésének az utolsó mondata – ezt minimumfeltételként gondolom – azzal 
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egészüljön ki, hogy írásban tájékoztatni kell, tekintettel arra – ez határozott álláspontom –, 
hogy a magánélet korlátozásának kérdése egyébként lehetséges. Hiszen – csak hogy az életből 
merítsem a példát – nemrég fordult elő, hogy az egyik tanárnőről éppen a gyerekek a 
világhálón olyan magánéleti dolgokat tehettek közzé, mert alapot adott rá, ami nyilván a 
tanári hivatással, a tanári pályával összeegyezhetetlen. Vagy mondom a másik kérdést, 
mondjuk egy egyházi munkáltatónál is nyilvánvalóan lehetnek követelmények, amelyeket elő 
lehet írni.  

Azonban a magánélet korlátozása olyan emberi jog, amit mindenképpen lényegesnek 
kell hogy tekintsünk, ennek következtében, a jogbiztonság miatt azt gondolom, hogy 
egyébként a munkaszerződés részének kellene tekinteni, mert a munkaszerződés lényeges 
elemeit illeti, de ha az előzetes tájékozódásról van szó, akkor írásban kell tájékoztatni, és 
akkor így lesz a munkaszerződés része.  

Zagyva képviselő úr kért szót.  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Arról, hogy a magánélet korlátozása, a 

munkavállalónak a magánéletben tanúsított magatartása hogyan csapódik le például a 
munkaadónál, a saját életemből is tudok példákat hozni. Például mi lesz a munkavállaló 
politikai szerepvállalásával. Ez pont idetartozik, engem például 1999-ben Egerben egy cégtől 
azért rúgtak ki, mert megláttak a tévében egy szélsőjobboldalinak nevezett rendezvényen, és 
ez volt az oka, ami egyébként nem is lehetett volna. Nyilván ezen kívül még több száz példát 
tudok hozni a saját politikai oldalamról, akár a Gyurcsány-kormány, akár a mostani kormány 
ideje alatt, hogy a munkáltató ezt korlátozza, vagy fenyegeti a munkavállalót politikai 
hovatartozása miatt, tehát ha meglátja valami rendezvényen, vagy azzal fenyegeti, hogy ha 
elmegy, akkor kirúgják, s a többi, tehát ez pont ide tartozik, és ez nincs itt külön kifejtve.  

Tehát ezzel mi lesz?  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, válaszolok rá, mert bizottsági módosító indítvány, 

egyértelmű, az emberi jogi egyezmény meghatározza, hogy milyen okokból lehet korlátozni. 
A javaslat azt mondja, hogy korlátozni csak olyan okból lehet, ami a munkáltató jó hírnevét 
sérti. A munkáltató jó hírnevét sértené, ha Zagyva György Gyula mondjuk az MSZP egri 
szervezeténél dolgozott volna, és meglátták volna a Jobbik demonstrációján esetleg 
felszólalni, akkor az MSZP mint munkáltató mondhatta volna, hogy egy jobbikos 
rendezvényen való részvétel miatt bocsátják el. A példát azért hoztam, hogy itt csak és 
kizárólag azzal lehet korlátozni, ami a munkáltató jó hírnevét sérti.  

 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Ez olyan szinten szubjektív fogalom, hogy 

szerintem ez abszolút nincs tisztázva. Ezt csak úgy elmondom a jegyzőkönyv részére, hogy 
egy cég, amely mondjuk világnézetileg teljesen semleges, ha ott van egy olyan igazgató, aki 
ilyenekkel foglalkozik, aki mondjuk világnézetileg nem semleges, beleköt abba, ha bárki 
mondjuk az igazgató számára világnézetileg összeegyezhetetlen rendezvényre elmegy. Ahhoz 
nem kell az MSZP-nél dolgozni, hogy jobbikos rendezvényre ne mehessünk el. Amit elnök úr 
mondott példaként, az egy extrém példa, és nem azért, mert engem említett, hanem nyilván a 
magyar munkavállalók nagy része nem az MSZP-nél dolgozik, hanem semleges helyszíneken.  

 
ELNÖK: A válaszom elég egyértelmű: semleges helyen a politikai vagy világnézeti 

hovatartozást nem lehet korlátozni, ez más jogszabályt is sértene, ez egyértelmű. (Zagyva 
György Gyula: De korlátozzák) Tehát ha emiatt a munkaügyi bírósághoz fordul, a munkaügyi 
bíróság azonnal tudja, hogyan kell eljárni. Azt gondolom, ez ezt egyébként egyértelművé 
teszi, csak azért hoztam olyan példákat, hogy mi a célja annak, hogy vannak olyan 
munkáltatók vagy vannak olyan hivatások, elő lehet írni magatartási szabályokat a 
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magánéletben. Tehát ha a tárca egyetért azzal, hogy az előzetes tájékoztatás írásbeli 
tájékoztatás legyen, akkor kérném, hogy ezzel a módosítással fogadják el.  

(Jelzésre.) Wittner Mária! 
 
WITTNER MÁRIA (Fidesz): Jó lenne, ha munkához való jog fogalmát konkrétabban 

meg lehetne fogalmazni, ugyanis azért valóban volt olyan eset, és mind a mai napig van. 
Egészen extrém példa, hogy valakinek már öt éve folyik a munkaügyi pere pusztán azért, mert 
tisztességgel végezte a munkáját, és nem felsőbb sugallatra. Tehát így is ki lehet rúgni egy 
embert a munkahelyéről, amit úgy néven is lehetne nevezni, de egyelőre nem megyek az ő 
pere elébe, de valóban vannak ilyen dolgok.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Abszolút egyetértek, a munka 
törvénykönyve egészének ezekre kell választ adni, most csak azzal a részével foglalkozunk, 
amikor a magánéletről, tehát a munkahelyen kívüli magatartási szabályokról van szó.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a két módosítást, ami egyrészt a 
véleménynyilvánítás szabadságára, a másik pedig, ami a magánéletre vonatkozik, és ami ezzel 
a kiegészítéssel, tehát így egészülne ki, hogy írásban tájékoztatni kell, aki így támogatja a 
módosító indítványt, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta.  

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám)  
(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról) 

A következő napirendi pontunk a költségvetésről szóló törvényjavaslat, és szeretettel 
köszöntöm Koleszár Katalint, akit lassan már tiszteletbeli tagunkká fogadhatunk. A 
költségvetésről szóló törvényjavaslathoz módosító javaslat benyújtásáról van szó. (Nyakó 
István távozik.) Nagyon sajnálom, hogy Nyakó képviselő úr elment, mert megint 
reménykedek abban, hogy egyhangú szavazással fogadjuk el.  

A bizottsági módosító 4,9 milliárd forintra emelné meg a Nemzeti Civil Alapprogram 
pénzét, az indoklás pedig nagyon egyszerű, számviteli, pénzügyi szempontból az Állami 
Számvevőszék jelentései egyértelműen tartalmazzák, hogy ez az a szektor, ahol a legtöbb 
hozzáadott érték termelődik. Ennek az értéktermelődésnek két formája van, egyik az önkéntes 
munka, ami lehet, hogy materiálisan nem mutatható ki, de a kiadási oldalon nyilván jelentős 
megtakarítást jelent a költségvetésnek a civilek által végzett önkéntes munka, a másik szintén 
nem elhanyagolható, amit ténylegesen megtermelnek. Ne felejtsük el, hogy a civil szektorban 
120 ezer munkavállaló dolgozik. Másrészt pedig a bizottság, amikor ezt a javaslatát megteszi, 
társadalompolitikai szempontokat is figyelembe vesz.  

Van-e kérdés, hozzászólás? (Nincs jelzés.) A tárcaálláspontot kérdezem.  
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Kormányálláspontot valóban nem tudok mondani, a tárcaálláspont talán az lehetne, hogy az 
indítvány a forráslábak miatt, ugyanazért, amiről hétfőn is beszéltünk, nyilván nem támogatja.  

 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja. 

(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja, köszönöm szépen.  
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Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4656. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

A következő napirendi pont a költségvetést megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat. Kérem a kormány képviselőjét, hogy a jegyzőkönyv 
számára szíveskedjen bemutatkozni.  

 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Selmeczi-Kovács Zsolt vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
államháztartási szabályozási főosztályának a helyettes vezetője.  

 
ELNÖK: Köszönöm, szeretettel köszöntjük. Megkérdezem, hogy kormány- vagy 

tárcaálláspontot képvisel.  
 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Tekintettel arra, hogy a kormány még nem tárgyalta a módosítókról szóló 
előterjesztést, ezért tárcaálláspontot tudok mondani, illetve az egyik pont tekintetében még a 
tárcaálláspont sem alakult ki, ezért ott még azt sem tudok sajnos mondani.  

 
ELNÖK: Az én sillabuszom szerint az első a 6/1. pont, a tankönyvpiac 

szabályozásáról szóló kulturális bizottsági javaslat.  
 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): A javaslatot támogatjuk.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 13 igen szavazat. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) 1 nem szavazat. Tartózkodás nem volt, a bizottság támogatja a javaslatot. 
A 9/1. pont összefügg a 49/1. ponttal, Lázár János javaslata.  
 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Ez az a módosító javaslat, amiről még tárcaálláspontot sem tudok mondani, 
jelenleg számoljuk a javaslat költségvetési hatásait.  

 
ELNÖK: Tárcaálláspont nincs. Ki támogatja? (Szavazás.) 13 igen szavazat. Ki nem 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 1 nem szavazat, a bizottság támogatta.  
A 10/1. pont a nemzeti foglalkoztatási alapra vonatkozik.  
 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): A javaslatot nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Ki támogatja? (Szavazás.) 

2 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem szavazat, a bizottság egyharmada sem 
támogatta. 

A 16/1. pont nem tartozik a bizottság hatáskörébe, nem tárgyaljuk.  
A 36/1. pont következik, Vágó Gábor, Ertsey Katalin javaslata a pályakezdő fiatalok 

ügyében.  
 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): A javaslatot az előterjesztő nem támogatja.  
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ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Ki támogatja? (Szavazás.) 
2 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem szavazat, a bizottság egyharmada sem 
támogatta. 

A 43/1. pont következik.  
 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): A javaslatot támogatjuk.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 14 igen szavazat, a bizottság egyhangúlag 

támogatja. 
Az 51/1. pont következik.  
 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): A javaslatot az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 

12 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás, a bizottság egyharmada sem 
támogatta. 

Az 54/1. pont következik.  
 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): A javaslatot a tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 10 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 

2 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás, a bizottság támogatta.  
Köszönöm szépen, ennyi volt a bizottság hatáskörébe tartozó javaslat.  

Egyebek 

A következő napirendi pont az egyebek. Itt előzetes tájékoztatásként, tekintettel arra, 
hogy a munka törvénykönyve ajánlása nem készült el – 680 módosító van –, és tekintettel 
arra, hogy a civiltörvényre vonatkozó módosító javaslatok benyújtása ma este zárul le, 
előreláthatólag a cunami százegynéhánynál megállhat. Ezért hétfőn délelőtt lesz bizottsági 
ülés, és úgy készüljenek, hogy a parlamenti ütemezéshez képest kedden is tartunk ülést, mert 
nyilván nem valószínű, hogy a civil- és egyesülési törvényt, illetve a munka törvénykönyvét 
egy napon meg tudjuk tárgyalni. Ezért attól függően kell ütemeznem a bizottsági üléseket, 
hogy a jövő héten milyen lesz a parlamenti beosztás, nyilván a plenáris ülést nem zavarhatja 
az, hogy a bizottság nem készített valamit elő. Reményeink szerint pénteken délután 
megtudjuk, hogyan ülésezünk a jövő héten. Úgy tervezem, hogy az egyesülési törvény 
módosítóit hétfőn tárgyalnánk meg, és megnézzük, hogy mi az, ami még beleférhet.  

Még egy dologról szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottságot, hogy a kormány 23-án 
fogja tárgyalni a társadalmi felzárkóztatás, az integráció kérdéskörét, ezért 23-a előtt ezzel 
kapcsolatban ülést fogunk tartani. Köszönöm szépen. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 36 perc)  

  
 

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin  


