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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 35 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Szép napot kívánok mindenkinek! Köszöntök mindenkit, a bizottság tagjait és aki
megtisztelte jelenlétével a bizottsági ülésünket. Kedves Képviselőtársaim! Javaslom, hogy
kezdjük el az első bizottsági ülésünket ebben az időszakban. A parlament is ma kezdi meg a
tavaszi időszak munkáját. Ezzel kapcsolatosan nyilván olyan törvénytervezetek tárgyalását
terjesztettük a bizottság tagjai elé, amelyek vélhetően majd az elkövetkezendő hetekben,
hónapokban a parlament falai között is meg fognak jelenni.

A határozatképességünk megállapítására kerítek sort: Varga József alelnök urat Kara
Ákos alelnök úr helyettesíti, dr. Karakó Lászlót Szedlák Attila, Kovács Ernőt Polics József
képviselő úr és Spaller Endrét Karvalics Ottó helyettesíti. Így, ha jól látom, két kézzel, de
teljes létszámban jelen, tehát 18-an vagyunk.

Elektronikus formában megküldtük a napirendi javaslatot. Három napirendi pontot
tartalmaz. Aki egyetért ezzel, az kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze! (Kara Ákos
jelentkezik.) Bocsánatot kérek, egy módosítás megtétele mellett, amelyet alelnök úr
kezdeményezett, az pedig az, hogy a második napirendi pont esetében a munkavállalók
szabad vasárnapjához szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
esetében csak tárgysorozatba-vételről tárgyaljon a bizottság a mai napon. Ezzel a
kiegészítéssel teszem fel tehát a javaslatot. Aki így és ezzel egyetért, kérem, hogy az
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ezzel a kiegészítéssel a bizottságunk a napirendi pontok
tárgyalását elfogadta. Köszönöm alelnök úr.

A tárgyalási időkeret megállapítása tekintetében arra teszek javaslatot, hogy a
szokásjog alapján tárgyaljunk. Nagyjából egy óra alatt a napirendi pontokat meg tudjuk
tárgyalni, tehát fél 11, háromnegyed 11 körül tudnánk zárni az ülést. Alelnök úr bólogatása
megerősítést jelent a számomra. Köszönöm szépen.

Nyilván arra törekszünk, hogy úgy, ahogy azt a szokásjog is diktálja, gyakorlatilag az
azonos időtartamok betartása mellett először az ellenzéki oldal megszólalásával folyjék a
munka.

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/2241. szám) (Általános vita)

Az első napirendi pontunk tárgyalására térnénk át. Ismereteim szerint a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium képviseletében dr. Kátai Ildikó helyettes államtitkár asszony
vesz részt. Köszönöm szépen a jelenlétét, és úgy tudom, hogy őt kollégája, dr. Sipos-Szabó
Zsanett főosztályvezető-helyettes asszony is elkísérte. Ha egyetértés van, akkor érvek,
ellenérvek, kérdések, hozzászólások elhangzására egy körben kerüljön sor. (Nincs ellenvetés.)
Átadom a szót az előterjesztőknek.

Dr. Kátai Ildikó el őterjesztése

DR. KÁTAI ILDIKÓ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi helyettes
államtitkáraként képviselem az előterjesztőt. A törvénymódosítás elsődleges célja a
közigazgatási alapvizsga rendszerbe való visszahelyezése. Ezen kívül még több pontot is érint
a jogszabály-módosítás, de ezt szeretném elsődlegesen kiemelni. Ez a vizsga korábban
szerepelt a törvényben, majd hatályon kívül helyezésre került, most viszont ismét szeretnénk
visszaemelni ezt a vizsgát azzal a céllal, hogy az egyébként eltérő alapismeretekkel
rendelkező, rendszerbe kerülő köztisztviselők megkapják azokat a szükséges igazgatási és
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jogi ismereteket, amelyek a feladat ellátásához szükségesek. Ez egyfajta olyan mérési pont,
amely feltétele a következő, a szakvizsga letételének. És ezért tartjuk szükségesnek.

Egyébként jelezni szeretném, hogy hosszú távon is a közigazgatási vizsgarendszer
felülvizsgálat alatt áll, és még következő lépéseket is szándékozunk hosszú távon tenni ez
ügyben.

A közigazgatási szakvizsgát mindösszesen egy ponton érintjük a törvénymódosítással
a tekintetben, hogy szándékunkban áll eltörölni a kötelező részvételt a felkészítő
tanfolyamokon. Ennek elsődleges célja egyfajta takarékosság, mert az a munkáltatói oldalról
jelentős kiadást jelent, viszont az anyag elsajátítható önállóan a köztisztviselők részére egy e-
learning keretében, ezért nem tartjuk szükségesnek a kötelező tanfolyamon való részvételt.

A jogszabály-módosítás másik kiemelkedő pontja a társadalombiztosítási
nyugellátásról szóló törvénnyel való összhangba hozatal. Az egységes jogértelmezés
érdekébené szerettük volna, hogyha itt, ebben a jogállási törvényben egyértelműen megjelenik
a 40 éves jogosultsági idővel rendelkező nők számára a nyugdíjba vonulás lehetősége. Itt ezt
egy külön jogcímként kívánjuk megjeleníteni. Szeretném hangsúlyozni még egyszer, hogy az
egységes értelmezés érdekében, mert több esetben felmerült a kérdés és már a napi
gyakorlatban röviden már alkalmazni kellene és nem látjuk ezt megfelelően biztosítva ennek
hiányában.

Jelzés értékkel szeretném mondani, hogy technikai jellegű módosítások is kerültek be,
egyrészt volt egy olyan szituáció, hogy 2001-ben volt egy olyan közszolgálati feladatokat
ellátó csapat, akiket munkavállalói helyzetbe helyeztünk, és az erre vonatkozó szabályok vagy
folyamatosan mentek tovább, vagy nem voltak alkalmazhatók. Tehát szintén egy ilyen
gyakorlati alkalmazhatóság érdekében azért, hogy egységesen lehessen kezelni minden, e
törvény hatálya alá tartozó munkavállalót, ezért technikai módosítást tettünk bele.

Illetve, amit még megemlítenék, az a fővárosi és megyei kormányhivatalokra
vonatkozó két szabály. Az egyik az, hogy ezen hivatalok esetében az alapilletmény-eltérítésre
vonatkozóan a kormánymegbízott dönt. Ezt is az egységes értelmezés érdekében tettük bele,
ilyen, hogy a munkáltatói jog gyakorlásának ezen pontja biztosan rögzítve legyen, illetve
tekintettel arra, hogy a törvény erre az alapilletmény-eltérítésre január 31-i határidőt ad, ezen
szervek esetében, amelyek most jöttek létre, közigazgatási szervek, az április 30-át javasoljuk
határidőnek betenni. Illetve egyetlen egy szakképesítési előírást kívánunk módosítani, a
fővárosi, megyei kormányhivatalok igazgatóinak kinevezéséhez szükséges képesítési
előírásokat annyival módosítanánk, hogy közgazdász szakképesítéssel rendelkező személy is
elláthassa. Röviden ennyi.

Kérdések

ELNÖK: Köszönöm szépen. Főosztályvezető-helyettes asszony esetleg ki akarja
egészíteni? Nem. Köszönöm szépen. Akkor a képviselőtársaké a szó. Kérdés, észrevétel egy
körben, ahogy megegyeztünk.

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Először egy
kérdésem lenne, a 40 éves jogosultsági idővel rendelkező nők nyugdíjba vonulásával
összefüggő módosításokhoz, hogy jól értelmezzük-e az 5. §-t. Ebből összerakva az jönne ki,
hogy azok a nők, akik 40 éves szolgálati viszony után nyugdíjba vonulnak, nekik nem fog
járni a korábban törvényben felsorolt jubileumi jutalom. Ez tulajdonképpen ezt biztosítja?

A közigazgatási vizsgához pedig annyi észrevételem lenne, hogy megint beleraktak
egy gumiszabályt. Ez a „különösen indokolt” esetben. Ez mi? Ez megint egy olyan
megfogalmazás, amit bármire rá lehet húzni. Sajnos ez tapasztalat, hogy tele vannak ilyen
nem megfelelően megfogalmazott és nem konkrét szavakkal a törvényjavaslatok, amik
egyszerűen teljesen gumiszabállyá teszik az egészet.
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Még egy észrevétel. A végén kicsit ironikusnak találtam, hogy az egységes értelmezés
biztosítása szempontjából hozzák meg ezt „a kormánymegbízott dönt április 30-ig”, illetve az
újonnan létrejött szervezetek miatt kell április 30-ra kitolni a határidőt. Az egységes
értelmezés jelen esetben azt biztosítja, hogy teljes politikai befolyás alá helyezik az
illetményrendszert. Lesz egy kormánymegbízott, akinek fogalma sincs, hogy az a valaki,
akinek az illetményeltérítéséről döntenek, az valójában hogy és mint dolgozik. Jön egy
kormánymegbízott, aki majd eldönti, hogy ő megkapja-e azt, amit kapott, illetve április 30-ig
kitolni a határidőt, mert „az újonnan létrejött szervezetek”, egyrészt, akik ott dolgoznak, azok
már évek vagy évtizedek óta dolgoznak a közszolgálatban, tehát nyilván az ő értékelésüket az
előzetes munkájuk alapján meg lehet oldani, ha pedig most vették fel, akkor nyilván nincs
szükség arra, hogy április 30-ig kitolják a határidőt, hiszen akkor még nem dolgozott annyit,
hogy értékelni lehessen.

És itt jegyezném meg, hogy mindenhol folyamatosan visszatérő probléma, illetve ez
most már mindenhol így megy az értékelések miatt, hogy a már nagy nehezen, tényleg véres
verejtékkel kiküzdött pozitív illetményeltérítéseket nagyon sok helyen visszaveszik száz
százalékra. Márpedig, ez is tapasztalat, hogy nagyon kínkeservesen lehetett kiharcolni azt,
hogy valakinek ilyen plusz százalékai legyenek. Mi nagyon sok panaszos levelet kaptunk,
hogy egyszerűen indoklás nélkül fogták és visszavették száz százalékra. És nem is nagyon
mernek a köztisztviselők, illetve a kormánytisztviselők ez ellen bármit is szólni azon kívül,
hogy írnak egy névtelen levelet, hiszen indoklás nélkül bárki ki lehet rúgni. Ezek lennének a
megjegyzéseim így dióhéjban.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még más kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.)
Nem látok más jelentkezőt, akkor én szeretnék néhány gondolatot felvetni és azt követően a
kérdések megválaszolására visszaadnám a szót.

A törvényjavaslat címe az, hogy a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény módosítása. Hát nem igazán fedi le azt a tartalmat, ami benne van. Tehát nemcsak a
köztisztviselőkről, most nem fogom megismételni az előbbiekben már elmondott, és még el
nem mondott mondatokat, de látható módon ez a „kis saláta” itt érvényesül, tehát sok minden
más egyéb dolgot rejtenek el ebben a törvénytervezetben, amelynek nem itt lenne a helye. Na
de hát már láttunk ilyet, tehát különösebben ezen nem akadunk fenn. Ami inkább gondot okoz
nekem, az az, hogy a kormány külön rendeletben és a későbbiekben kívánja meghatározni a
közigazgatási alapvizsga alóli mentesség eseteit. Egyrészt az sem jó – megítélésem szerint -,
hogy külön rendeletben, másrészt az meg végképp nem, hogy a későbbiekben, és
gyakorlatilag a bizottság tagjai számára ilyen értelmű átláthatatlan módon történik meg
mindez. Azt gondolom, hogy a közigazgatásban dolgozók kötelmei ilyen értelemben
tisztázottak kellene hogy legyenek, és alapvetően abban az időben, amikor a szabályozások
általános rendszere kialakul rájuk nézve.

Alapilletmény-eltérítések kérdésköre vagy épp a korábbi beállások, elvégzett minőségi
munka alapján történő beállások azon módosításai, amik az elmúlt hónapokat jellemzik, hát
ez nem igazán kecsegtető a közigazgatásban dolgozók számára. Ugyanúgy, mint ahogy az
előbbi mondatokat nem ismételve, a kötelezettségek meghatározásának a mikéntje sem. Az
meg végképp nem, hogy egy kormányhivatali intézmény vezetője diszponáljon ezekben a
kérdésekben és ne a szakigazgatási szervek vezetői, akik a korábbiakban önálló
szakigazgatási szervként, illetve önálló hivatalként élték az életüket. Azt gondolom, hogy a
rálátás tekintetében minél messzebb van valaki a döntési pozíciótól, annál nagyobb hibákat
tud elkövetni vagy annál inkább tud megfelelni olyan típusú elvárásoknak, amelyet nem
biztos, hogy a közigazgatásban érvényesíteni kell. Az új vizsgáztatási rendszer kérdéskörei
között nem akarok sokat bolyongani, de érdekes és szinte foghatatlan azoknak a
változásoknak a sora, ahogyan – akár a versenyvizsga, az alapvizsga-visszahozatal, sok
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minden egyéb más tekintetében – előterjesztésekkel találjuk magunkat szemben az elmúlt
időszakokban.

Az utolsó mondatom megerősíti azt, amit Bertha Szilvia mondott, hogy sok olyan
általánosság vagy a konkrétum hiánya fogalmazódik meg, ami a bizonytalansági faktort
abszolút növeli. Ilyen értelemben elég nehéz így ezt a törvénytervezetet támogatni, de
kíváncsian várjuk a felvetett kérdésekre adandó választ. De mielőtt erre megadnám a szót,
látom, hogy alelnök úr szólni kíván. Megadom a szót, parancsolj, alelnök úr.

KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves Bizottsági Tagok!
Kedves Jelenlevők! Rövid észrevételeket szeretnék tenni, ha elhangzottak az előbb
megfogalmazott észrevételek, akkor szeretnék arra emlékeztetni, hogy szakmai, hivatali
átszervezések, tehát, hogy mikor kerültek közelebb, meg távolabb döntések, és azt milyen
nézőpontból tudták szemlélni. Az elmúlt kormányzati ciklusban is voltak ilyen típusú
döntések, amikor szerintem lényegesen nehezebb volt megítélni egy más régióstruktúrában
bizonyos elvégzett munkát. Ilyen értelemben szerintem a mostani megyei feladatellátás,
megyei kormányhivatalok pont az ellenkezőjét erősítik, mint amit az elnök úr az előbb
említett.

A másik dolog, ami szintén fontos hogy elhangozzon. Értem persze, hogy a jogalkotó
mindig keresi azt a lehetőséget, hogy hogyan lehet a legkevesebb – a szakmaiatlan kifejezést,
ha megengedik – kétséget elültetni egy jogszabályban, de az is viszonylag gyakori jelenség,
ebben, azt hiszem, elnök úr, megegyezhetünk, hogy vannak bizonyos részletszabályok,
amelyeket kormányrendeletben szoktak szabályozni. És remélem, a jövőben is
kormányrendeletben fogunk tudni a legjobban megfogalmazni, illetve a legjobban
körvonalazni.

Harmadsorban pedig szeretném végső soron a törvényjavaslat tárgyához azt
megerősíteni, hogy egységes igazgatási rendszer csak jól megfogalmazott lehet, és ilyen
értelemben szerintem a közigazgatási alapvizsgára vonatkozó szabályok világosan, jól
megfogalmazott egységes követelményrendszerét hozza, állítja vissza, ezt fogalmazza meg a
jogszabály. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem fogunk itt részletes vitába bocsátkozni, majd ezt
megtesszük a parlament falai között, de hát sok dologban nyilván nem értünk egyet a
megközelítések tekintetében.

Helyettes államtitkár asszony! Volt konkrét kérdés is, szeretném, hogyha erre
válaszolna. A szót megadom, parancsoljon!

DR. SIPOS-SZABÓ ZSANETT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Köszönöm szépen. Ha megengedik, én válaszolnék ezekre a kérdésekre. Az első felvetés a 40
éves jogosultsági idővel rendelkező nők esetében a jubileumi jutalomra vonatkozott
kifejezetten. Ez a szabály csak a jogalkalmazást segíti. Ugyan a szakmai tárca álláspontja
szerint ez egy előrehozott öregségi nyugdíjhoz hasonló jogintézmény, ez a 40 éves
jogosultsági eset, és ehhez mérten az előrehozott öregségi nyugdíj esetében sem jár a
jubileumi jutalom. Ez nem egy új keletű dolog, ez már évek óta így van. És igazából ennek a
mintájára, mivel ehhez hasonló eset ez az újabb nyugdíjjogosultsági eset, ezért ahhoz
hasonlóan szabályoz a törvény. Tehát nem mondhatnám, hogy ez egy nagy újdonság, inkább
csak azért, hogy a jogalkalmazás számára ne legyenek problémák, ne vetődjenek fel vitás
kérdések, és azt is pontosítanám, hogy nem a jubileumi jutalom, hanem ez a kedvezményes
jubileumi jutalom az, ami nem fog járni.

A másik, ami felvetődött, az OKV elnökének a jogosultsága. Azért itt kitérnék arra,
hogy ez nem kifejezetten parttalan dolog, olyan esetben vetődött föl, és igazából arra



- 9 -

szeretnénk alkalmazni – ennek azért meglesz a gyakorlata -, amikor valaki a versenyszférából
érkezik, tíz-húszéves gyakorlattal, lehet, hogy már húsz éve ugyanazt a munkát végezte, amit
aztán a közigazgatásba bekerülve is, és nem mentesítésre kerül a szakvizsga alól, hanem
igazából arra lesz lehetősége, hogy ne két évet várjon, mielőtt leteheti a szakvizsgát, hanem
már egy korábbi időpontban is erre sor kerülhessen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez ebből
a szempontból nem aggályos.

A következő, ami felmerült több helyen, ez az illetményeltérítés és a
kormánymegbízottak jogköre. Az alapilletmény-eltérítésnél az a gyakorlat, hogy visszaáll az
illetmény minden év elején 100 százalékra, tehát ez automatikus, ez a törvényből adódik, a
Ktv. 43-44. szakasza, 2007 óta rendelkezik így. Tehát ezen azóta semmilyen változás nem
történt.

A másik pedig az, hogy itt most ez az április 30-i határidő elhangzott, ez egy átmeneti
rendelkezés, nem örökre lesz így, ez ebben az évben, azért, mert ezek újonnan felálló
hivatalok, ezek a kormányhivatalok, és nyilvánvalóan januárban kezdhették a munkát, akkor
kapták meg a költségvetésüket, az elemi költségvetésüket, és mire le tudják bontani, mire
tudják, hogy mennyi pénz lehet arra, hogy a személyi állományt pluszban eltéríthessék, azért
ez időt vesz igénybe.

A másik, ami elhangzott, hogy miért a kormánymegbízott dönt, nagyon egyszerű: ezek
egységes szervek lettek. A kormánymegbízotthoz van telepítve a gazdasági vezetés, illetve a
gazdasági felelősség. Továbbra is a szakigazgatási szerv vezetője tesz javaslatot. Mi is úgy
gondoljuk, hogy a szakigazgatási szerv vezetője van közel a köztisztviselőjéhez, ő fogja tudni
megmondani, hogy milyen szakmai munkát végzett, és ő fogja megmondani, hogy ki az a
személy, akit javasol erre az eltérítésre. A kormánymegbízott inkább csak azért, hogy
egységesen minden szakigazgatási szervnél megfelelő módon alkalmazzák a törvényt, annak a
felügyelete, illetve irányítása, illetve nyilvánvalóan az ő felelőssége a gazdasági döntés, tehát
ő fogja tudni, hogy egyáltalán mennyi pénz áll rendelkezésre arra, hogy pluszban honorálják a
köztisztviselők munkáját.

Ami felvetődött még: ez a külön rendeletben az alapvizsga-mentesítések. Azt
gondolom, hogy egy kormányrendelet azért nem olyan alacsony szintű jogszabály, a törvény
után következik, és azért általában a technikai rendelkezéseket, illetve az olyanokat, amik
gyakran változhatnak, nem törvényt szoktak vele terhelni, hanem inkább rendeleteket. Az
látszik a mostani Ktv. szövegében is, hogy az igazgatásszervező jelenleg nem ezen a néven
fut, hanem közigazgatási szakértő, tehát a bolognai folyamat miatt nagyon sok szak átalakult,
és igazából mi azt szeretnénk, hogy ne a törvény terhelődjön ezzel. Tehát most is
képzettségeket, végzettségeket szeretnénk itt mentesíteni az alapvizsga alól, ahogy korábban
is, viszont mivel nagyon gyakran változnak a különböző szakok elnevezései, ezért nem a
törvényt szeretnénk ezzel terhelni, hanem szeretnénk, hogy a kormányrendeletben legyen, de
a kormányrendelet egész pontosan meg fogja mondani. Tehát szerintem ebből a szempontból
ez is egységes lesz.

Még egy dolgot említenék meg, a versenyvizsga is felmerült, hogy több változás volt.
A versenyvizsgával egy másfajta szemléletet próbált bevezetni a közigazgatásba. Ebből az lett
a gyakorlat sajnos, a vizsgáztatók visszaigazolták, hogy nem biztosította azokat az
ismereteket, amiket később aztán elvártak volna a munkáltatók, illetve a versenyvizsga egy
fakultatívan tehető vizsga, és így nem mindenkinek volt meg az az egységes tudásszintje, amit
korábban az alapvizsga biztosított, illetve a versenyvizsga sajnos nem illeszkedett a
vizsgarendszerbe, az csak egy első lépés volt, a vizsgarendszer átalakítása, amit aztán nem
követett további lépés, és ez most egy idegen testként van bent. Úgyhogy az a vizsga
kikerülne és annak a helyére kerül vissza az alapvizsga. Köszönöm szépen.
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Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nyilván a kérdezők számára még mindig maradtak
további fenntartások, kérdések, de azt gondolom, hogy most nem kell ezt folytatnunk, a
parlament falai között, majd az általános vita keretei között, amennyiben képviselőtársaim is
úgy gondolják, hogy ezt le kell majd folytatni, akkor ott lefolytatjuk. Így tehát igazából nem
marad más a számomra rövid összefoglaló megtartása helyett, hogy szavazásra tegyem fel a
kérdést. Azt kérdezem a bizottságtól, hogy ki az, aki az általános vitára való alkalmassággal
egyetért. (Szavazás.) 12 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 5. Ki tartózkodott? (Szavazás.)
1. Köszönöm szépen. Általános vitára alkalmasnak tartottuk, ez azt jelenti, hogy többségi és
kisebbségi előadó állítására kell sort kerítenünk. A többségit Kara Ákos alelnök úr vállalja. A
kisebbségit ki vállalja? Nemény András és Bertha Szilvia megosztja a kisebbségi álláspontot.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: A
munkavállalók szabad vasárnapjának biztosításához szükséges egyes törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1956. szám) (Harrach Péter, Dr. Latorcai János
és Dr. Rubovszky György (KDNP) képviselők önálló indítványa)

Áttérünk a második napirendi pontunkra. A munkavállalók szabad vasárnapjának
biztosításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. Üdvözlöm a
képviselőtársaimat, a kormány képviselőit. Harrach Péter, dr. Latorcai János és dr. Rubovszky
György, KDNP-s képviselők önálló indítványáról van szó. Itt, mint ahogy a bizottsági ülés
kezdetekor, alelnök úrnak a kezdeményezésére állást foglaltunk, csak a tárgysorozatba-
vételről döntünk, tehát az általános vitára való alkalmasságról nem.

Az előterjesztő, ha jól látom, Harrach Péter lesz. A Nemzetgazdasági Minisztérium
részéről pedig Szatmáry Kristóf helyettes államtitkár úr. Neki külön gratulálok a nem régen
történt kinevezéséhez, és jó munkát kívánok.

Azt szeretném kérni, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel, nyugodtan
mondhatom, bár már erre sor került egyszer, ha jól emlékszem, december 2-án egy bizottsági
ülés keretei között már többen megfogalmazták álláspontjukat, most is körünkben vannak
többen közülük, akik adott esetben rövid álláspont rögzítésére sort szeretnének keríteni.
Gondolom, a bizottságnak ezzel kapcsolatosan nincs aggálya, nincs gondja, problémája. Nem
látok ilyet. Köszönöm szépen. Akkor, hogyha oda kerül a sor, azt fogom kérni, hogy aki szót
kér és kap, azt röviden tegye meg.

Ha jól tudom, Balatoniné Kiss Judit itt van a körünkben, a Magyar Bevásárlóközpont
Szövetségétől van jelen főtitkár asszony, Sáling József úr, aki itt volt a múltkor is, a
Kereskedelmi Alkalmazottak Szövetségétől, Vámos György úr, az Országos Kereskedelmi
Szövetség főtitkára, Vincze Vanda titkár, a Kereskedelmi Szolgáltató Szekció elnökségétől, a
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségétől van jelen.

Azt szeretném kérni, hogy az előterjesztők először fogalmazzák meg a saját
álláspontjukat, majd ezután a kormány álláspontja következzen, és ha önök közül bárki rövid
véleményt kíván foganatosítani, azt tegye meg, és képviselőtársaimnak azt javaslom, hogy
ezen vélemények elhangzása után, a kérdések és a vélemények egy csokorba gyűjtése mellett
tárgyaljuk meg a törvényjavaslatot. Ha ez így megfelel, úgy látom, igen, a bólogatásokból
visszajelezve, akkor el tudjuk kezdeni a második napirendi pontunk tárgyalását. Megadom a
szót az előterjesztőnek, Harrach Péter úrnak.

HARRACH PÉTER (KDNP) előterjesztő: Tisztelt Bizottság! Úgy gondolom, hogy a
törvényszövegek olvasása nem tartozik a különösebb kéjérzetet nyújtó cselekmények közé,
most mégis azt tudom javasolni mindenkinek, hogyha lesz három perce, akkor majd olvassa
el ezt az előterjesztést, hiszen világosan kiderül abból a mindössze kétoldalas anyagból, hogy
miről van szó. Ha egy rövid indoklást kell megfogalmaznom, akkor elsősorban a
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munkavállalók érdekéről szólnék, hiszen nem csupán a kereskedelemben, ezt a félreértést
rögtön az elején szeretném eloszlatni, hanem minden munkaadó területén érvényes a
vasárnapi pihenőnap szándéka. Természetes, hogy a legnagyobb ellenállást a kereskedelmi
munkaadók részéről tapasztaljuk, ez érthető, hiszen elsősorban a multinacionális cégek
profitéhsége ellentétben van azzal a kezdeményezéssel, amit mi megfogalmaztunk. Tehát a
munkavállalók érdekében szól ez a törvénymódosítás és a családok érdekében: legyen egy
olyan pihenőnap, amikor a család minden tagja otthon van. De nemcsak ennek a társadalmi
csoportnak, hanem a kisvállalkozóknak az esélyhátrányát is csökkentené ez az előterjesztés,
ha végigmennek önök akár a Rákóczi úton vagy bármilyen nagy forgalmú, eddig sok kis
üzletet produkáló útszakaszon, azt látják, hogy majdnem minden második üzleten ki van téve
a „bezárt” tábla.

A magyar kiskereskedők súlyos hátrányt szenvednek abban a versenyben, amelyet a
multinacionális cégek provokálnak a vásárlók megnyerése érdekében. Ez nem jelenti persze
azt, hogy mi ne szeretnénk ezeket a cégeket. Felettébb szeretjük, a vásárlókat is sikerült
rászoktatni a vasárnapi vásárlásra, bár meg kell jegyeznünk, hogyha az adatokat jól ismerem,
mindössze 4 százalékát produkálják a heti forgalomnak a nagy cégek, a kicsik pedig egy
százalék körül mozognak. Ez is indokolja azt, hogy ezt az arányt egy kicsit megváltoztassuk.

Ha megnézik a törvénytervezetet, azt kell látniuk, hogy ez egy liberális törvény, szó
sincs arról, hogy például a szomszédunkban, Ausztriában gyakorolt törvényhez hasonlót
vezessünk be, hanem inkább az európai országok közül a liberálisabb megoldásokat
alkalmazókat próbáljuk utánozni. Gondoljanak arra, hogy a kivételek sora elég szép,
természetesen nem olyan mértékű, mint amit jelenleg a törvény alkalmaz, de azért, ha
felsoroljuk őket, az is egy kis időt igénybe vesz, tehát a lakosság hétvégi pihenését
közvetlenül szolgáló művészeti, kulturális, szórakozási, vendéglátási, sportolási igényeket
kielégítő szolgáltatások ezekkel összefüggő, előre nem készíthető termékeket állítanak elő, s a
többi. És akkor mindig ott van az évi 12 alkalommal való nyitva tartás lehetősége a
kereskedelmi üzleteknél. Nyilván ez az ünnepek előtti bevásárlást vagy pedig a fő szezonban
az üdülőhelyeken történő vásárlási lehetőséget szolgálja.

Úgy gondolom, hogy minden rétegnek az igényeit kielégíti ez a kompromisszumos
megoldás, természetesen az előterjesztők is készek arra, hogy az egyeztetések során, amely –
megjegyzem – két éve folyik, még kompromisszumkészséget mutassanak. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a kormány részéről Szatmáry Kristóf
államtitkár urat. Parancsoljon!

SZATMÁRY KRISTÓF helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Köszönöm szépen. Annyit hadd tegyek hozzá, tisztelt bizottság, hogy a Házszabály szerint a
tárgysorozatba-vételről a kormányzatnak nem kell véleményt mondania, de ha már így itt
vagyok, annyit hadd tegyek hozzá, hogy ennek a megoldásnak a Nemzetgazdasági
Minisztérium örülne, hiszen kíván ezzel a kérdéssel érdemben foglalkozni, viszont azok a
pontos háttérszámítások és azok a gazdasági elemzések, amelyek a vasárnapi
munkavégzésnek ilyen irányú korlátozására vonatkoznának, ezek még nem állnak
rendelkezésünkre, tehát az, hogy ez általános vitára való döntésre nem kerül, ez is egy jó
megoldásnak tűnik, tehát azt gondolom, hogy a kormányzatnak ezzel foglalkoznia kell. Az,
hogy pontosan ezen előterjesztés alapjai fogják-e képezni az egyfajta vasárnapi nyitva vagy
zárva tartási struktúrát, erről korai lenne ma még nyilatkozni, tehát összességében, ha nem is
kell, de a tárgysorozatba-vételt tudjuk támogatni, és örülünk annak, hogy az általános vitáról
viszont nem kell ma dönteni. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt továbbadom a szót, annyi hozzáfűznivalóm van
államtitkár úr kinyilatkoztatásához, hogy azért hosszú hónapok óta terítéken van a történet,
mondhatnám, az én ismereteim szerint, jó fél esztendeje, tehát azért ebben lehetne álláspontot
rögzíteni pro vagy kontra alapon, és talán célszerű is lenne. Na de hát majd az élet nyilván
megoldást kínál ezekre a kérdésekre. Kérdezem a bizottság ülésén jelen lévő kollégákat, akár
érdekképviseleti, akár munkaadói oldalról, hogy bárki kíván-e szólni. Igen, Sáling úr
jelentkezik. Parancsolj!

Érdekképviseleti hozzászólások

DR. SÁLING JÓZSEF elnök (Kereskedelmi Alkalmazottak Szövetsége): Köszönöm
szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Én is igyekszem udvarias lenni, csak szétment alattam a
szék. (Derültség.)

ELNÖK: Semmi probléma, azt kérem Sáling úr, hogy röviden foglalja össze.

DR. SÁLING JÓZSEF elnök (Kereskedelmi Alkalmazottak Szövetsége): Igen, rövid
leszek. Számunkra a törvény indoklása abszolút elfogadható, ebben valóban minden olyan
benne van, ami az elmúlt idő során kialakult a vitában. Szerintem a munkavállalók
szempontjából ez az indoklás abszolút védhető. Igazából csak egy apró megjegyzést tennék:
az 1. §-ban szerepel ez a szöveg, ami a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatókról
szól, hogy a kereskedelmi törvényben meghatározottak szerinti kereskedelmi szolgáltatást
nyújt. Ez nem egészen precíz, tudom, hogy most nem szövegelemzés zajlik, csak azért
érdekes, mert korábban a kereskedők megpróbáltak azzal operálni, hogyha egyszer itt vannak
ezek a boltok, azoknak az a rendeltetése, hogy éjjel-nappal legyenek nyitva. Ezt a vitát már
lefolytattuk 1999 és 2000 között, és akkor kiderült, munkajogászok hada szállt ebbe bele,
hogy nem igazolható. Ma is vannak nyitva boltok, nincsen nyitva 150 ezer vagy 158 ezer bolt,
maga a kereskedelmi egység nem ilyen. És itt a fogalmazás nem elég pontos, mert a törvény
maga azt mondja: a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltatás, az, ami beszállít, meg gyárt, ezek a
szolgáltatási típusú tevékenységek, általában persze kereskedelmi szolgáltatás, de
jogdokumentumban érdemes pontosan fogalmazni. Mert visszajöhet, hogy de ennek az a
rendeltetése. Nem, sem Európában, sem nálunk, hanem ha nyitva van, akkor kiszolgálja az
embereket, de nincs nyitva. Ez később esetleg lehet egy finomítás.

Egyébként pedig azok a megoldások, amiket a törvény felvet, abszolút támogathatók,
még ha volt is belőle vita, például az 50 százalékos pótlék esetében. Van, aki ma százat kap,
csakhogy a kollégákkal nem rendezik a cégek, hogy ez rendes munkaidőben történő
munkavégzés vagy pedig külön munkaidőben, esetleg túlmunka, az emberek általában azt
mondják, hogy vasárnap, és valamit kapok érte. Itt a szöveg pontos, hogy a rendes
munkaidőben. Hiszen a mai szabály szerint el lehet így rendelni a munkát rendes időben,
hogy nem jár érte semmi. Ez pedig rendezi, természetesen mi arra törekszünk, hogyha valakit
vasárnap foglalkoztatnak, lehetőség szerint szabadnapot kapjon érte, és pótlékot.

Végül pedig, én is azt gondolom, hogy finomodott nagyon a szöveg, többek között ez
a legfeljebb 280 négyzetméter. Nem arról van szó, hogy mindenki nyit, hiszen maga a szöveg
úgy pontosít, hogy ezeken belül, aki nem nagyobb, mint 280 négyzetméter, tehát zárójelben itt
van azért a szöveg. Ezért azt gondolom, hogy támogatható az a felfogás, hogy igen, ez
liberális, de azért nem nyakló nélküli mindenki, aki kicsi, és akkor nem lesz az a vita, hogy
most mi a 280: a külterület, a belterület és így tovább?

Szeretném jelezni végül, hogy természetesen, ahogy jeleztem, mi is foglalkozunk az
üggyel, és lassan elindul az aláírásgyűjtés, ami pont azt szolgálja, hogy a munkaidő irányelv
direktíva úgy módosuljon, ami kimondja, hogy a kereskedelem területén a vasárnap általában
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pihenőnap. Ha rendkívüli módon mégis valaki ilyet elrendel, akkor lehetőleg pihenőnapot
adjon és természetesen pótlékot, a fő szabály az legyen, hogy a vasárnap általában pihenőnap.

Az államtitkár úrnak pedig annyit jeleznék csak, hogy bennünket megkeresett egy
kutatóintézet, a minisztérium szólította fel, hogy csináljon háttérszámítást, de azóta nem
tudunk róla. Miután létezik egy ilyen szervezet, hogy kereskedelmi párbeszéd bizottság,
amiben minden munkáltatói szervezet, illetve szakszervezet jelen van, talán a felkészülés
során bennünket is meg lehetne keresni ebben az ügyben. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, Sáling úr. Balatoniné Kiss Judit kezét láttam. Igen,
főtitkár asszony, parancsoljon!

BALATONINÉ KISS JUDIT (Magyar Bevásárló Központ Szövetsége): Köszönöm a
szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!

Nem mennék bele így a törvény – úgymond – értelmezésébe. Amit mi is hiányolunk,
az államtitkár úrhoz csatlakoznék, hogy mi alapján születik döntés. Nem látunk olyan
gazdasági háttérelemzéseket, olyan elemzéseket, amelyek a vasárnapi zárva tartás
következményeit akár pozitív, akár negatív érdekek, mi is kíváncsian várjuk, nem látjuk
ezeket a számokat, és mi is partnerek tudunk és szeretnénk lenni az ilyen típusú kutatások
elvégzésében.

Amire szeretném felhívni most is a figyelmet, és decemberben is elmondtam, hogy mi
továbbra is azt gondoljuk, hogy azt a 30-35 ezer embert, akit elbocsátás vagy a munkanapból
történő béralapból történő kivonással érintene a vasárnapi zárva tartás, ez szerintem komoly
problémát okoz, illetve a mai 10 százalékos munkanélküliséget érinti. Hogyha egy bevásárló
központot nézünk, ahol adott esetben 100-200 üzlet található, és ennek nem kell üzemelnie a
hét napból hét napot, csak hatot, akkor nemcsak a kereskedelmi alkalmazottak fognak
ezekben a házakban kevesebbet dolgozni, hanem a műszaki üzemeltetés, őrzés-védés,
takarítás, parkolók üzemeltetése is, s a többi, tehát nemcsak a kereskedelmi szektorban lesz
negatív hatással a foglalkoztatásra a korlátozás, hanem a kapcsolódó iparágakban is.
Logisztikában, s a többi.

Országosan ma a bevásárló központokban 7300 kereskedelmi szolgáltató, vendéglátó,
szórakoztató egység működik, ebből több ezer olyan van, amely 280 négyzetméter alatti.
Hogyha a nagyon nem tarthatnak nyitva egy ilyen komplexumban, aminek pontosan az a
lényege, hogy egységes legyen, egységesen tud működni, hogyha működik a mozi, működik a
nagy C&A, működik a nagy Hervis, a nagy Media Markt, akkor térnek be oda a látogatók. Ha
ezek a nagy boltok nem fognak tudni működni, akkor a kicsik sem fognak kinyitni vasárnap,
és ezzel nemhogy támogatná ez a törvény a kis- és középvállalkozókat, hanem ebben az
esetben hátrányosan fogja érinteni.

Harrach úr pár gondolatára annyit mondanék csak, hogy ez is egy nagyon régi téma,
hogy a belvárosi hagyományos kiskereskedelmi üzletek azért mentek tönkre, mert a bevásárló
központok megjelentek. Valóban van egy ilyen hatása a bevásárló központoknak, ezt kár
lenne tagadni, de ez ennél sokkal komplexebb kérdés. Nemcsak a bevásárló központok
megjelenése miatt mentek tönkre akár a Rákóczi úton, akár a körúton lévő kiskereskedelmi
üzletek. Külföldi példákat nem szívesen hozunk fel mi, legalábbis európai példákat, hiszen
nagyon megosztott az európai országok nyitva tartási rendelkezése, és például
Németországban, gondolom, onnan tevődött át ez a 12 hétvégén történő nyitva tartási
lehetőség, csakhogy ott nem szigorításként jelent ez meg, hanem engedményként. Tehát azért
ez egy óriási különbség szerintünk.

Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a piac önmagát szabályozza, a vásárlói,
vállalkozói szabadságot ne korlátozzák. Azt gondoljuk, hogy a vasárnapi nyitva tartás
korlátozása a versenyszabadságot korlátozza. A társadalomnak azon aktív tagjait is büntetné
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szerintünk nagyon negatívan a rendelkezés, akik hétköznap magas óraszámban dolgoznak, és
szombaton-vasárnap tudják megtenni a bevásárlásaikat.

Az alapterület szerinti megkülönböztetés számunkra elfogadhatatlan diszkrimináció,
de ha ez mégis megtörténne, akkor a pontos definíció mindenképpen fontos, hogy pontosan
mire vonatkozik a 280 négyzetméter, eladótérre vagy benne van a raktár is, vagy a közös
területek, s a többi.

Azt gondoljuk továbbra is, hogy a vasárnapi zárva tartás támogatná a külföldön
történő, határ menti régiókban a vásárlást. Ami nagyon negatív továbbra is, hogy a piacok
nyitva tartását nem szabályozza a rendelet, tehát azt gondoljuk, hogy a feketegazdaságot ez
tovább erősítené, és ami még fontos, és itt a Vállalkozók Országos Szövetségének egy
kutatását idézném; az az, hogy a zárva tartásból eredő áfaelmaradás, valamint a turizmusra
gyakorolt negatív hatás együttesen mintegy 250 milliárd forintos bevételkiesést okoz az
államháztartásnak. Azt hiszem, hogy ennyi. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy ki kér még szót. Vámos György főtitkár
úr, parancsoljon!

VÁMOS GYÖRGY (Országos Kereskedelmi Szövetség): Nagyon rövid leszek.
Elöljáróban szeretném hangsúlyozni, hogy a pihenőnap iránti igénnyel kapcsolatos érveket
egy másodpercig nem kívánom vitatni, ezek teljesen érthetőek és megalapozottak. Azok a
gazdasági érvek, amelyeket egy szakmai szervezet hozzátehet, azok csak a sorban utána
következnek, nekem azonban az az érzésem, hogy ezeket is célszerű mérlegelni. Elhangzott
itt, hogy a kereskedelemben van a legnagyobb ellenállás. Én ezt rögtön cáfolnám annyiban,
hogy az Országos Kereskedelmi Szövetség tagja a Munkaadók és Gyáriparosok
Szövetségének, én most felhatalmazást kaptam arra, hogy elmondjam, hogy az ottani ipari
gyártó szervezetek elutasítják ezt a javaslatot, magyarul a vasárnapi munkakorlátozást
kizárólag gazdasági okokból.

Tény az is, hogy a kereskedők megosztottak ebben a kérdésben, hiszen nagyon sok
kisvállalkozás zárvatartás-párti. Én röviden csak annyit szeretnék itt következtetésként
mondani, hogy egyrészt a foglalkoztatásra egészen biztos, hogy egy ilyen javaslatnak negatív
hatása lenne, a másik viszont, hogy ami itt elhangzott, hogy szükség lenne megalapozott
hatástanulmányokra, ezt messzemenően támogatnánk, hiszen a kompromisszumkeresésben ez
nagyon nagy segítség lenne, ha egyáltalán lehet kompromisszumot kialakítani. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más megszólalási szándékot nem látok. Akkor
képviselőtársaimé a szó.

KAUFER VIRÁG (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Először is szeretnék jó munkát
kívánni mindenkinek. Annyit mondanék csak az LMP nevében, hogy a decemberi 2-i
álláspontunkat mi fenntartjuk, ez röviden arról szólt, hogy a korlátlan, felelőtlen fogyasztással
kapcsolatos szemléletformálásnak egy fontos eszköze lehet a vasárnapi pihenőnap, tehát a
munkavállalók jogain túl erre is segítséget nyújthat ez a rendelkezés. Illetve az álláspontunk
másik oldala az, hogy a munka törvénykönyvének és a vonatkozó európai jogszabályoknak,
rendelkezéseknek a betartása – véleményünk szerint – elsődleges lenne, mielőtt ilyen
rendelkezéseket hozunk. Ugyanakkor a részvétel pártjaként tényleg azt érzékeljük, hogy egy
társadalmi igény van ennek a megvitatására a parlamentben, tehát a tárgysorozatba-vételt
mindenképpen támogatni tudjuk. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Spaller Endre képviselőtársam!
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SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm szépen. Többektől elhangzott, hogy a
foglalkoztatásra negatív hatással lenne ez a törvény. Mi ebben egyáltalán nem vagyunk
biztosak. Lehet, hogy a multinacionális cégek vonatkozásában ez igaz, de összességében, ha
hozzávesszük az éttermeket, mozikat, sportlétesítményeket, a kisvállalkozásokat, amelyek
ugye felvehetnek embert, én egyáltalán nem vagyok arról meggyőződve, hogy itt negatív
hatás lesz, és ezért kérem is az államtitkár urat, hogy amikor felmérik, akkor ne csak azt
mérjék fel, hogy itt a zárva tartó intézmények hány embert fognak elbocsátani, hanem
vélhetően ez hogyan hat majd a kis- és középvállalkozásokra. Ahogy azzal sem értek egyet,
hogy ez a szabályozás a kis- és középvállalkozásokra negatív hatással lenne. Volt egy ilyen
felvetés, hogy esetleg a plázákban nem tudnak a kisebbek nyitva tartani.

Azt gondolom, hogy ha ezt a kkv-szektort nézzük, a legmesszebbmenőkig pozitív
részükre ez a rendelkezés. Nem véletlen, hogy ők ezt támogatják is egyébként. Amennyiben
önöknek vannak kutatásaik, akkor mi azokat szívesen megismernénk, hiszen a törvény
folyamán ezt mi magunk is, mint az előterjesztő frakcióban ülő személy, nagyon nagy
haszonnal tudnám forgatni, hogy megalapozott döntést tudjunk hozni. Én arra kérem önöket,
hogy önök is fogadják el a mi szempontjainkat, amennyiben azokat majd a számok igazolják.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Kiss Péter képviselő úr!

KISS PÉTER (MSZP): Ahogy Kaufer Virág említette, és úgy látom, hogy a decemberi
tárgyalás óta nem kaptunk több mankót ahhoz, hogy felelős döntést lehessen hozni. Ugyanez
volt a vita akkor is, bár más volt az előterjesztő, de a téma kapcsán ugyanazok a
bizonytalanságok hangoztak el, mint ahogy most is.

Azt indokoltnak tartom, hogy a kormányzat akkor alakít ki álláspontot, amikor
hatáselemzés birtokában meg tudja válaszolni azokat a kérdéseket, amelyeket most, különféle
szempontú és nyilván különféle érdekű szemszögből nézve másképp válaszolunk meg, itt az
asztalnál ülők, a kereskedelmi szövetség másképp és a javaslatot amúgy kezdeményezők is
másképp ítélnek meg. Ez olyan kérdés, amelyikben egy hatásvizsgálat – azt gondolom – segít
eligazodni.

A második kérdés ugyanakkor, ami feltétel kell ahhoz, hogy állást lehessen foglalni a
kérdésben, az a párbeszéd fórumainak a működtetése. Az ágazati párbeszéd bizottság,
amelyik törvényi előírás alapján kell, hogy működjön és ilyen kérdéseket kell, hogy
tárgyaljon, a másik pedig az Országos Érdekegyeztető Tanács. Ágazati párbeszéd bizottság
azért, mert mint látjuk, éppen e kérdésben vita és még kölcsönösen bemutatott tényekkel alá
nem támasztott vita van munkaadói és munkavállalói szervezet között. De ami ennél
fontosabb, hogy olyan körben is lezajlódjék a párbeszéd és érdekegyeztetés, ahol nem a
konkrét érdekszereplők vannak jelen, hanem a dologgal szembetalálkozó gazdaság,
munkaadói és munkavállalói kör. Azért utalok erre, mert nem tudom, hogy van-e az önök
birtokában friss közvélemény-kutatás abból a körből, aki a szolgáltatás igénybevevője vagy
biztosítója ebben az esetben. Én 2007-es kutatásra emlékszem. Ott, ha nem is drámaian, de
jelentős mértékben többen voltak azok, akik a további szigorítását ennek a foglalkoztatásnak
nyilván önszempontból, de nem támogatták. 2007-ben így volt, nem állítom, hogy most is így
lenne ez Magyarországon, de nem áll rendelkezésünkre ennél frissebb felmérés, azaz a
hatásvizsgálatnak a társadalmi hatások vizsgálata is a része kell legyen, és a társadalmi
párbeszéd fórumai törvény szerint kell ezzel a kérdéssel foglalkozzanak ahhoz, hogy felelősen
álláspontot lehessen kialakítani, hogy mely irányban is indokolt a szabályozást kialakítani.
Abban nekem kétségem sincsen, hogy egyébként, hogyha a szolgáltatást nyújtó szemszögéből
tekintjük, tehát az abban részt vevő munkavállaló szemszögéből tekintjük, akkor neki mi
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volna a primer érdeke. No de már a szekunder érdekeket tekintve van vita, tehát a
foglalkoztatás fenntarthatóságát illetően. Ha ebben például megnyugtató válaszokat lehetne
kialakítani, akkor legalább azt az oldalát a kérdésnek, hogy a primer módon érintettek körére
vonatkozóan mi a helyes álláspont, ezt lehetne megnyugtatóan zárni.

Akkor még mindig felvetődne a szolgáltatást igénybe vevők széles köre, az
állampolgárnak mint fogyasztónak az akarata, hogy milyen arányban van avval, az egyébként
normális és szolidáris kívánsággal, hogy legyen-e szünnapja másoknak is, hogy néz ki ez a
két egymásnak feszülő értékválasztás. Nos, ezek azok a kérdések, amik miatt én is azt
gondolom, hogy a decemberhez képest nem vagyunk a dolog megítélhetőségében előbbre,
szükséges a döntéshez a hatáselemzés, a párbeszéd, tehát az ágazati és az Országos
Érdekegyeztető Tanács fórumának a megszervezése, és ennek eredménye ismeretében lehet
korrekten állást foglalni a parlamenti testületnek.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én még Bertha Szilviát láttam jelentkezni.

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Gondoltam, hogy
meghagyom a válaszadás jogát Harrach Péter képviselőtársamnak, de nem bírom megállni.
Az első az, hogy én azt felháborítónak tartom, hogy a piacot a feketegazdasággal teszik
egyenlővé, tehát azért nem kéne ilyen párhuzamot vonni, ezt nagyon elutasítom.

A másik, a munkaügyi területre, hogy 30-36 ezer ember kellene elbocsátani. Itt nem
arról van szó, hogy egyhetedével vissza fogjuk venni törvényileg a fogyasztást, hanem arról
van szó, hogy a fogyasztást oldják meg hat nap alatt, és a hetedik nap nem gazdasági
döntésből kifolyólag, hanem azért, mert az egy értékrendbeli döntés, a hetedik nap legyen a
pihenőnap, ahol a család együtt lehet és nem az lesz a szórakozás, hogy elmegyek vásárolni,
hanem egy tartalmasan együtt töltött idő. Ez a javaslat erről szól. Mindemellett gazdaságilag
igen jót fog tenni a kkv-knak, de ezt mindenkinek be kell látni, hogy ez egy értékrendbeli
döntés kell hogy legyen. A multinacionális cégeknek pedig igazából azt tudnám javasolni,
hogy próbálják meg betartani maximálisan a munka törvénykönyvét és ebben az esetben a
hatnapos munkahét alatt is valószínűleg még fel kell majd venniük alkalmazottakat, nem
pedig elbocsátani. Erről azért hosszan lehetne mesélni. A Jobbik továbbra is fenntartja azt az
álláspontját, amit a decemberi vita – bár még az sem volt -, beterjesztés során kialakítottunk.
Bár el is hangzott, ez egy jóval liberálisabb javaslat, de úgy gondoljuk, hogy még ez is
hatalmas lépés lenne a cél érdekében.

A számításokról még annyit szeretnék elmondani, hogy a hatástanulmány attól függ,
hogy ki rendeli meg, és mit szeretne látni belőle. Tehát azért ezzel nagyon óvatosan kell
bánni, láttam már hatástanulmányt és annak pont az ellenkezőjét is, tehát nyilvánvalóan, ami a
kormányzat célja, várhatóan olyan lesz a hatástanulmány is, tehát azért ezeket nem kell
szentírásnak tekinteni, mint ahogy valóban már rendelkezésre állt volna elegendő idő, hogyha
komolyan foglalkozna a kormányzat ezzel, akkor már megcsinálta volna ezeket a
hatástanulmányokat. Még a szekunder hatásokra reagálnék, hogy a vásárlók majd tiltakozni
fognak, mert ők vasárnap is vásárolni akarnak. Igen, ez körülbelül olyan, mint ahogy a
szenvedélybeteg is tiltakozik, hogyha megvonják tőle a szenvedélye tárgyát. Ez egy politikai
felelősség, és a vezetésnek bizonyos szempontból a társadalom nevelése is a feladata. Ezt
bizony fel kell vállalni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Még pótlólag Kontur Pál képviselőtársam jelezte, hogy
kíván szólni. Parancsoljon, képviselő úr!

KONTUR PÁL (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Itt a hatástanulmány váltotta ki
belőlem az ingert, hogy szóljak a témához, ugyanis én éltem már kicsit korábban is, mert 62
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éves vagyok, és szépen fokozatosan változtatták meg ezt a – hogy úgy mondjam – felfogást,
hogy mikor lehet dolgozni és mikor nem. Nekem gyerekkoromban ünnepnapokon, ez nem
feltétlenül egyházi ünnepnap, ez mindenkinek magára tartozik, de ünnepnapokon nem lehetett
dolgozni, építkezni, dolgoztatni embereket. Más, hogy olyan üzemekben, ahol nem lehetett
leállítatni folyamatokat, ott persze, hogy dolgoztak, de ez, hogy éjjel-nappal mindenhol, az
utcán, megy az ember, mennek a daruk vasárnap is, ugyanúgy és ugyanúgy dolgoztatják az
embereket, akiknek végül pihenőidejük nincsen, ilyen nem volt. És hatástanulmányt akkor,
amikor erről a metódusról átálltak a határtalan kapzsiság szolgálatára, nem csináltak. Akkor
nem kiabáltak hatástanulmány után. Most kiabálnak a visszacsinálásakor. De akkor azt nézték
csak, hogyha vasárnap is nyitva vagyok, akkor jóval több pénzt tehetek zsebre. Nem
emberben, csak pénzben gondolkodnak, ez a probléma, és nekem senki ne mondja, menjen el
ezekkel a vasárnap dolgoztatott emberekkel beszélni: vagy meg meri mondani, hogy egy
fillérrel nem kap többet vagy nagyon kicsivel kap többet, és a válasz az, hogy ha nem tetszik,
el lehet menni. Ez a válasz, ez az önök válasza, hogy elbocsátják őket, riogatják őket,
fenyegetik őket, hogy hány ember elbocsátanak, ha vasárnap nem lehet dolgoztatni. Nincs szó
elbocsátásról, akkor is ugyanannyit fognak keresni, öt fillérrel kevesebbet, na bumm!

És igaza van Bertha Szilviának, igenis kötelessége egy kormányzatnak az embereket
szolgálni, és kijelölni azt a helyes irányt, amerre a társadalmi fejlődésnek mennie kell. És ez
pedig nem azt kívánja, hogy a családok felbomoljanak, nem azt kívánja, hogy az emberek ki
legyenek zsigerelve, ez azt kívánja, hogy tudjanak egy napon legalább a családok összejönni,
együtt lenni, és azt arra tudják felhasználni.

Ebbe belekeverni a vállalkozói szabadság megnyirbálását, ezt kikérem magamnak.
Köszönöm a szót, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselőtársam. Vécsey úr kért még szót.

VÉCSEY LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Azt hiszem, hogy a legtöbb
megszólalás arra irányult, hogy a hatástanulmány fontosságát hangsúlyozzuk, és ezt nem
győzzük eléggé hangsúlyozni. Nem hiszem, hogy bárkinek érdeke lenne irányt szabni,
gyakorlatilag megrendelésre készíteni egy ilyen hatástanulmányt, ennek nagyon sok területre
ki kell terjednie és nagyon sok tényezőt figyelembe kell vennie. A legutóbbi információim
szerint, amennyire tudom, a nemzetközi és magyar bevásárló központok, illetve nagy cégek
százas nagyságrendű bővítésre készülnek az elkövetkező években. Nyilván meg kell vizsgálni
a kérdést, de ennek fényében nem úgy tűnik, hogy itt tízezres nagyságrendű elbocsátásra
kerülne sor abban az esetben, ha korlátozásra kerülne sor. És hát miután nagyon sok tényező

vizsgálandó ebben, ehhez nyilván idő kell. Az, hogy mikor kedvez az idő a vizsgálatok
beindítására, ahhoz meg kellett hozni jó néhány olyan, a gazdaság és a társadalom talpra
állítását szolgáló törvényt, rendelkezést, ami kifutást adott ennek az ügynek, tehát
véleményem szerint nagyon jó időben kezdődik el most, amikor a megkapaszkodás küszöbére
jutottunk, ennek a törvénynek az előkészítése és vizsgálata. Egyetértve a korábbi, előző
megszólalókkal, én is azt gondolom, hogy komoly társadalmi igény van arra, hogy a vasárnap
végre pihenőnap legyen a legtöbb ember számára. Egyébként a tervezet a folyamatos üzemű
ipari vagy egyéb üzemek működését nem vonja kétségbe, ahol indokolt, ott továbbra is
folyamatos üzemben lehet dolgozni. Az más kérdés, hogy a munkavállalók számára viszont
garanciát ad és rögzíti azt a minimum többletköltséget, amibe ez az üzemeltetőnek kerül.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még észrevétel, kérdés? Kiss Péter, parancsolj!
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KISS PÉTER (MSZP): Azt szeretném kérdezni, hogy amit helyettes államtitkár úr
mondott, hogy lehetséges a tárgysorozatba-vételről állást foglalni anélkül, hogy az általános
vitára való alkalmasságról most állást foglalnánk, hogyha ez több fázisban bonyolítható, ez
nyilván befolyásolná az álláspontunkat nekünk is, tehát azt kérdezem, hogy ez megállja-e a
helyét.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kérdés? Nem látok ilyet. Mielőtt Harrach
képviselőtársamnak átadom a szót, mindössze három egyszerű mondatot mondanék. Az
nyilván látszik a véleménycsokorból, hogy legalább kétfajta alapvető érték- és
érdekkülönbözőség feszül egymásnak. De szerintem ettől sokkal szélesebb.

Nyilván van versenyképességi kérdés, hiszen az Európai Unió keretei között sem
egyértelmű az, hogy vasárnap lehet, kell dolgozni. Tehát magyarul úgy lehet megfogalmazni,
hogy a vasárnapi munkavégzésnek nincsen tilalma. Nem kizárt. Másik oldalról felszínre
kerülnek, felvetődnek azok a kérdések, hogy jár-e ez munkaerő-, foglalkoztatáscsökkenéssel
vagy nem. Rengeteg a bizonytalanság benne. Ma egzakt választ erre adni nehéz. Alapból
nyilván, hogyha a jogszerű foglalkoztatások érvényesülnek ma is, akkor azt kell mondani,
hogy persze, hogy jár. Hogyha van olyan, ami adott esetben a szürkepályát futja, akkor adott
esetben annak a fehérítését is szolgálhatja a történet. Tehát, hogy elbocsátásokkal,
bércsökkenésekkel jár-e egy ilyen változás, arra – mondom – szerintem egzakt választ adni
legalábbis kétségekkel terhes. De lehet ez így is és úgy is.

A másik oldalról, ami nekem a legnagyobb hiányérzetet okozza és az előterjesztőknek
a figyelmébe szeretném ajánlani, az az, amiről Kiss Péter képviselőtársam is szólt, hogy
mindenfajta cinizmust félrerakva, ha nemzeti együttműködésről beszélünk, akkor azokkal
végre egyszer valamikor el kellene kezdeni a beszélgetést, akiket érint ez a dolog, akár az
ágazati párbeszéd bizottságok, akár az Országos Érdekegyeztető Tanáccsal, szóval célszerű
lenne minél szélesebb körben és minél több információra szert tenni.

Az a hivatkozás, ami 2007-es mérés volt, ha jól emlékszem a számokra, akkor azt
igazolta vissza, hogy 57 százalékban nem tartották jónak azt, hogy ebben a kérdésben azon
típusú előrelépés következzen be, ami a törvénytervezetben van. Lehet, hogy már ez más,
lehet, hogy ma 15 százalék lenne vagy éppen 82. Nem tudjuk. Érdemes lenne időben és a
helyzethez aktualizálva foglalkozni ezekkel a kérdésekkel.

Utolsó gondolom, ami a legelső is volt, hogyha tavaly ősztől elkezdtünk volna
foglalkozni ezzel, ha decemberben már a bizottság egyszer tárgyalja, most újra, nehogy abba
a helyzetbe kerüljünk, hogy lassan lejár a ciklus, és még mindig nincs egyezség a koalícióban
abban, hogy hogyan viszonyulunk ezen kérdéshez. Tehát célszerű és jó lenne, hogyha
karakteres álláspontok fogalmazódnának meg.

Visszaadom a szót az előterjesztőnek.

HARRACH PÉTER (KDNP) előterjesztő: Az utolsó felszólításnak szívesen teszek
eleget, és karakteresen megfogalmazom azt, ami megjelent az előterjesztésben. Az első
gondolat az kell hogy legyen, hogy az előterjesztők természetesen az egyeztetést szívesen
tovább folytatják és a kompromisszumkészség továbbra is megvan bennünk.

Gyakran elhangzott a gazdasági háttérelemzés, a közgazdasági szempontok említése.
Úgy gondolom, hogy itt is ugyanazt kell képviselnem, mint a saját szövetségemben és
pártomban is, hogy nagyon fontosak a közgazdasági szempontok, de mellé kell tenni a
társadalmi szempontokat is. Fontos az, hogy ez esetben a munkaadók mit gondolnak és
elégedettek legyenek egy módosítással. De éreztük azt, hogy nem lesz könnyű menet ez,
hiszen komoly gazdasági érdeket sért, de hát ebben a világban nemcsak gazdasági érdekek
vannak, és az a megfogalmazás, hogy – idézem – a piac önmagát szabályozza, az egy
szemlélet tükröződése, engedjék meg, hogy én egy másik szemléletet tükröztessek, ez pedig
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az embernek és az emberi közösségnek, a társadalomnak a szempontja. Kétségtelen, hogy sok
tekintetben ki vagyunk szolgáltatva azoknak az erőknek, akik ez esetben a munkát adják, de
egyoldalú lenne az a fajta megközelítés, hogy csak és kizárólag a közgazdasági szempontok
érvényesüljenek, hiszen azért vagyunk képviselők, hogy az ember szempontját is szolgáljuk.

Nagyon fontos, hogy legyenek háttérelemzések. Arra kérem az érintetteket mindkét
oldalról, hogy kicsit tartózkodóak legyenek ennek elkészítésében, hiszen így ki tudjuk védeni
az elfogultság vádját, márpedig szeretnénk őket megóvni attól, hogy ebben a látszatban
legyen részük.

Még egy gondolatot engedjenek meg: az elbocsátás szokott lenni a leggyakrabban
hangoztatott ellenérv. Ha ma a munka törvénykönyvét betartanák a foglalkoztatók, akkor nem
kevesebb, hanem több alkalmazottnak kellene dolgozni, különösen a multinacionális cégek
által működtetett nagy bevásárló központokban. Ezt szeretném hangsúlyosan, nem
fenyegetésképpen, hanem hangsúlyosan kijelenteni, és egyúttal ez kérés a főfelügyelet felé,
hogy legyenek szívesek komolyan venni a munkájukat és odafigyelni jobban azokra a
sérelmekre, amiket a munkavállalók elszenvednek. Amik naponta a híradásokban
megjelennek.

Talán ez lenne a másik fontos és kezdő gondolatom mellett, aminek hangsúlyt
szeretnék adni. Tehát az érveléseinkben a társadalom egészének szempontjai jelennének meg,
talán kicsit kisebb hangot kellene adni ennek az elbocsátásnak, mert akkor talán mi is
kénytelenek leszünk erre válaszolni, és a nyitottságunkat, kompromisszumkészségünket még
egyszer hangsúlyozni szeretném. Nem biztos, hogy ez az előterjesztés így kerül elfogadásra,
ahogy most megfogalmaztuk, de nem szeretnénk lemondani a fő célról, ami egyértelműen a
pihenőnap következetes biztosítása lenne. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen az előterjesztőnek. A kormány részéről Szatmáry Kristóf
államtitkár úr!

SZATMÁRY KRISTÓF helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Csak
nagyon röviden. Köszönöm szépen. Azt tudnám megerősíteni, hogy a gazdasági
minisztérium, tehát a kormányzat felül kívánja vizsgálni a vasárnapi nyitva tartásnak a
jelenlegi szabályait, a kérdés annyi, és én arra kértem kvázi támogatást az általános vitára a
nem mostani szavazásával, hogy a gazdasági szempontokat is figyelembe vevő megfelelő
javaslat kidolgozásához kell idő. Itt nemcsak és kizárólag a gazdasági hatástanulmányokra
kell szerintem fókuszálni, bár ahogy említettem, nagyon fontos része egy társadalmi hatással
kiegészített tanulmány, a mi álláspontunk szerint egy ilyen intézkedésnek valamilyen
ellentételezése a társadalom vasárnapi aktivizálását figyelembe véve kell hogy legyen, és
ennek a lábnak a kidolgozását, tehát szabadidős programok és egyéb kulturális, más
tevékenységeket kell együtt, egy kicsit tágabb társadalmi szövetben elhelyezve kell kezelni.
Mindenképpen bízom benne, hogy a tárgysorozatba-vétel után hamarosan – most időt nem
merek mondani – ezek a társadalmi viták elkezdődnek és valamifajta felülvizsgálata meg fog
történni a vasárnapi munkavégzésnek. Köszönöm.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor nincs más dolgunk, mint a tárgysorozatba-vételről
döntünk. Kérdezem, ki az, aki a törvényjavaslatot tárgysorozatba-vételre alkalmasnak tartja.
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja a tárgysorozatba-vételt. Itt a napirendi pontot
bezárjuk, hiszen az általános vitára való alkalmasság kérdésében megegyeztünk, hogy nem a
mai napon kerül sor. Köszönöm szépen az előterjesztőnek és az államtitkár uraknak is a
jelenlétet. Szép napot kívánok önöknek, jó munkát! (Kovács Ernő érkezik az ülésterembe.)
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Egyebek

A harmadik napirendünkre térünk át. Ez viszonylag rövid lesz. Közben üdvözlöm
Kovács Ernőt képviselőtársamat, akit már nem helyettesítenek, hanem saját jogon szavaz.

Egyebekben négy dolgot szeretnék jelezni. Arra törekszünk, hogy azt a munkarendet
tartsuk fenn a későbbiekben is, ahogy dolgoztunk, tehát, ha lehetőségünk van rá, a hétfői
bizottsági napot erősítsük, e szerint kívánunk eljárni, a jövő héten is valószínűsíthetően 9 óra
30 perces kezdéssel fogunk találkozni.

Két olyan dolog van, amelyről már korábban álláspontot rögzített a bizottságunk,
aktuálisan ide kerül az asztalra. Egy munkatervet kell előkészítenünk. Szakértő asszony,
szeretném, hogy ha a jövő hét hétfőre egy tervezet itt lenne, amit meg tudnánk beszélni.

Azt szeretném kérni, hogy három dolog feltétlen legyen a tervezetben. Az egyik, hogy
kihelyezett ülést akarunk tartani, gondoljuk végig, legyen alternatív javaslat és majd döntünk
róla.

A másik az, hogy eltelt a tavalyi esztendő, a miniszter úr meghallgatásáról is
döntenünk kell, nyilván a közeljövőben lenne célszerű és szükségszerű találkozni vele, erre
legyen kézzel fogható javaslat. (A kávéfőző hangja elnyomja az elnök hangját.) Megpróbálok
mély küzdelembe merülni a kávéfőzővel, de lehet, hogy vereséget szenvedek ebben a
játszmában. (Derültség.) A harmadik dolog, már a decemberi időszakban is, a bizottsági ülés
keretei között többen feszegettük, talán nem ok nélkül, a január pedig bebizonyította
számunkra, hogy vannak olyan kérdések, amelyek górcső alá kell hogy kerüljenek és nagyon
rövid időn belül. Ilyen a nemzeti közfoglalkoztatás keretei között zajló folyamatok sokasága,
amely főleg és legkiváltképp a halmozottan hátrányos helyzetű térségeket érinti, ebben
személyes tapasztalataink is vannak kormányoldalról, ellenzéki oldalról: Kaufer Virág,
jómagam, Egyed Zsolt és mások visszajelzései alapján, de a kormányoldal képviselői részéről
is úgy gondoljuk, hogy ez a téma megérdemli, hogy a bizottság górcső alá vegye ezt a kérdést.

Azt hisszük, azt gondoljuk, hogy változtatási kényszerek vannak, ezért nekünk mint
szakbizottságnak ezzel a kérdéssel foglalkozni kell.

A negyedik pedig még Kara Ákos alelnök úr kezdeményezte, hogy az ÁSZ vizsgálatai
között szerepeljen a felnőttképzési törvénnyel kapcsolatos vizsgálatok sora. Az ÁSZ
elkészítette ezt a jelentését. Fontosnak tartanám, csak nem akartam, hogy felkészületlenül
érjen minket, hogy az elkövetkező hetekben ezzel a vizsgálati anyaggal is találkozzunk, és
nyilván az ÁSZ képviselői megfogalmazhassák az álláspontjukat. Én úgy gondolom, ez a
négy kérdés olyan, ami visszatekint azokra a felvetésekre és tapasztalásokra, amik az elmúlt
hónapokat érintették, hogy ezeket feltétlen vegyük be a munkatervi javaslatba, és
természetesen mindazt, ami a tavaszi törvénykezési menetrendből fakadóan a bizottság
életéhez hozzáillesztődik.

Megállok, és kérdezem a bizottság tagjait, hogy bárkinek van-e akár kiegészítenivalója
ezzel kapcsolatban, más javaslata, amit itt, talán a munkafeladat kiosztása kapcsán szakértő

asszony figyelmébe kell ajánlanunk. Parancsoljatok! (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor
maradjunk abban, hogy ezeket mindenképpen, és hogyha menet közben bárkinek van
kiegészítése, akkor egyeztessünk és nyilván azokat is figyelembe fogjuk venni.
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Köszönöm szépen. Jó szívvel lapozgassátok ezeket a kiadványokat, amiket az asztalra
tettünk, a jövő héten találkozunk.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 57 perc)

Gúr Nándor
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


