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Napirendi javaslat

1.  Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:

A munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról szóló

törvényjavaslat

(T/3039. szám)

(Michl József (KDNP) képviselő önálló indítványa)

2. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:

A munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról szóló

törvényjavaslat

(T/3130. szám)

(Varga László (KDNP) képviselő önálló indítványa)

3. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Gúr Nándor (MSZP), a bizottság elnöke

Kara Ákos (Fidesz), a bizottság alelnöke
Dr. Czira Szabolcs (Fidesz)
Dr. Karakó László (Fidesz)
Kontur Pál (Fidesz)
Kovács Ernő (Fidesz)
Polics József (Fidesz)
Szedlák Attila (Fidesz)
Vécsey László (Fidesz)
Spaller Endre (KDNP)
Dr. Nemény András (MSZP)
Kiss Péter (MSZP)
Bertha Szilvia (Jobbik)
Egyed Zsolt (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Varga József (Fidesz) Kara Ákosnak (Fidesz)
Nagy István (Fidesz) Kontur Pálnak (Fidesz)
Karvalics Ottó (KDNP) Spaller Endrének (KDNP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Kardkovács Kolos helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)

Megjelentek

Öri János főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Apró Antal Zoltán (Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 50 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép reggelt
kívánok mindenkinek! Szeretném jelezni a bizottság tagjainak, hogy azért nem kezdtük még
el a bizottsági ülést, mert Spaller úr, aki az előterjesztőket helyettesíti, nincs itt közöttünk,
tehát őt mindenképpen meg kell várnunk. Közben még az urakat is keresem, hogy merrefelé
vannak, de reméljük, hogy mindjárt ők is meglesznek, úgyhogy egy pár perc türelmet kérek.
Egyébként pedig a 9.30-as kezdést azért tettük 9.45-re, mert a kormány ezt kérte, (Dr.
Kardkovács Kolos helyettes államtitkár: Köszönjük szépen.), hogy így kezdjünk
természetesen, de most még az ő türelmüket is kérnem kell, míg az előterjesztő megérkezik.
Köszönöm szépen, úgyhogy egy pár perc türelmet kérek.

Még egyszer kérem a bizottság tagjait, hogy a bizottsági ülést megkezdjük, Spaller úr
elfoglalja a helyét az asztalnál, mint az előterjesztők képviselője és az alelnök urak meg majd
csatlakoznak - ha az idejük engedi - a bizottsági üléshez.

Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai bizottsági ülés napirendjeinek a tárgyalásánál.
A határozatképességünk megállapítására kerítünk sort. Láthatóan határozatképesek vagyunk.
Spaller úr majd még ellenjegyzi a jelenléti ívet, mindjárt küldöm neki és kérdezem, hogy a két
alelnök úr helyettesítéséről gondoskodni kíván-e valaki? (Jelzésre.) Kovács Ernő
gondoskodik Kara Ákos alelnök úr helyettesítéséről és Polics József képviselő úr
gondoskodik Varga József alelnök úr helyettesítéséről, így megállapítható, hogy
határozatképesek vagyunk.

A határozatképességünk mellett azt is megállapítjuk, hogy nem kell Kara Ákos alelnök
urat helyettesíteni, mert sikerült megérkeznie, örömmel vesszük a jelenlétét. Megoldódott a
kérdés és Kara Ákos alelnök úr helyettesíti Varga József alelnök urat, Nagy Istvánt Kontur
Pál képviselőtársam, Karvalics Ottót pedig Spaller Endre, ilyeténképpen összeállt a kép, 17
kézzel. Kaufer Virág nincs jelen a mai bizottsági ülésen. Nemény Andrástól kérdezem, hogy
Kaufer Virág a helyettesítését kérte-e. (Dr. Nemény András: Nem kérte.) Nem kérte.
Köszönöm szépen, akkor 17 kezünk van.

Kezdjük a mai bizottsági ülést. A határozatképesség megállapítását követően a
napirendi pont elfogadására kerítünk sort. Az elektronikus formában megküldött napirendi
pontok, jelzések alapján három napirendi pont az - kettő, ami a munka törvénykönyvét érinti
és egy az egyebek kérdésköre -, amit tárgyalásra javaslunk.

Azt kérdezem a bizottság tagjaitól, hogy egyetértenek-e az elektronikus formában
megküldött napirendek tárgyalásával. Aki igen, az kérem, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) Köszönöm szépen, ez egyhangú. A tárgyalást természetesen úgy folytatjuk, hogy
azonos időtartam mellett felváltva történő megszólalásokkal először is mindig az ellenzéki
oldal képviselői megszólalásának biztosítása mellett.

Javaslom, hogy az első napirendi pont tárgyalásához kezdjünk, mely a munka
törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII-es törvény módosításáról szól, T/3039. szám alatt
szerepel. Michl József KDNP-s képviselőtársunk önálló törvényjavaslatáról van szó.

A Nemzetgazdasági Minisztérium részéről vannak jelen dr. Kardkovács Kolos
helyettes államtitkár úr, valamint Öri János főosztályvezető-helyettes úr, akiket köszönthetünk
a körünkben. Köszönöm szépen.

Javaslom, hogy a vitában a jobb időfelhasználás érdekében, ha egyetértenek
képviselőtársaim a javaslattal, akkor az álláspontok és a kérdések egy körben hangozzanak el.

Alelnök úr! (Kara Ákos: Egyetértek.) Köszönöm szépen. Ha egyetértenek
képviselőtársaim is ezzel, akkor e szerint a metódus szerint haladjunk.

Itt azt javaslom még, hogy a tárgysorozatba-vételnél elhangzottakat tekintsük egyúttal
az általános vitában elhangzottakként is, hogy ne kelljen kétszer ugyanazt a vitát lefolytatni;



- 6 -

és ha ez elfogadásra kerül, akkor a végén csak a szavazás válik külön a tárgysorozatba-vétel
és az általános vitára való alkalmasság tekintetében. Ha ebben egyetértés van, akkor eszerint
végezzük a munkánkat, egyszerűsítsük, amennyire lehet.

Mielőtt belekezdenénk, a második napirendi pontunk is a munka törvénykönyvét érinti
és hasonlóképpen munkaszüneti nap bővítéséről szól. Ezért azt a javaslatot is megteszem,
hogy a két napirendi pontot tárgyalhatjuk együtt is, hiszen valószínűsített, hogy a kormányzat
jelenlévő képviselői részéről az indoklás nem fog különösebbképpen eltérni egymástól, ilyen
értelemben kétszer duplikáltan felesleges, majd a szavazásnál válasszuk külön a kérdést.

Alelnök úr! (Kara Ákos: Jó, rendben.) Köszönöm szépen. Akkor javaslom a bizottság
tagjainak, hogy eszerint folytassuk a munkánkat.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: A
munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/3039. szám) (Michl József (KDNP) képviselő önálló indítványa)

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: A
munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/3130. szám) (Varga László (KDNP) képviselő önálló indítványa)

Ha ebben egyetértés van, akkor nem másról beszélünk, mint arról, ami a nagypéntek
és az augusztus 15-ei kérdéseket érinti. Ez a KDNP-s képviselőtársaim külön
előterjesztéseként került elénk, tehát, mint említettem Michl József és Varga László
képviselők előterjesztéséről tárgyalunk. Azt szeretném kérni még egyszer, mivel a két KDNP-
s képviselőtársunk nem tud jelen lenni a bizottsági ülésen, hogy Spaller úr helyettük, mint
előterjesztő, az álláspontok rögzítésére kerítsen sort.

A szó a tiéd, parancsolj!

Spaller Endre előterjesztői kiegészítése

SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm szépen a szót. Az előterjesztők indoklása, és
amiért kérik, hogy ez a két nap legyen munkaszüneti nap, az leginkább ahhoz kapcsolódik,
hogy Nyugat-Európában ez egy viszonylag bevett gyakorlat. Ha a többi ország munkaszüneti
napjait összehasonlítjuk egymással, akkor azt látjuk, hogy vannak a nemzetállamhoz, a
nemzethez kapcsolódó ünnepek, ezek többnyire a történelem egy adott pontjához
kapcsolódnak és vannak a vallási ünnepek. Olyan vallási ünnepek, amelyeket nem feltétlenül
csak a keresztények ünnepelnek, azonban mégis valahogy a keresztény kultúrkörhöz
kapcsolódnak. Ez a két ünnep is ilyen lenne, ezért javasolták, hogy ünnepeljük meg ezt a két
kiemelkedő pillanatát - mondhatjuk úgy - a kereszténységnek munkaszüneti napként, és adjuk
meg az embereknek a lehetőséget arra, hogy erre ilyen módon is egy napot rászentelve
megemlékezhessenek erről. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, Endre. Köszönöm szépen a képviselőtársak helyetti
álláspont rögzítését.

Alelnök úrnak adom meg egy gondolatra a szót és utána a kormány.

KARA ÁKOS (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Rendhagyó
módon szeretném a napirend elején jelezni azt, hogy a Fidesz frakció részéről szeretnénk
majd a tárgysorozatba-vételt és az általános vitára való alkalmasságot nemcsak technikai,
hanem érdemi értelemben is kettészedni, mint korábban a szabad vasárnap ügyében. Pont az
az indokom, az az indokunk, mint a korábbiakban is, hogy a szükséges háttérszámítások,
tanulmányok szerintem mindannyiunk számára kellenek ahhoz, hogy megalapozott döntést
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tudjunk hozni; ezt előjáróban szerettem volna elmondani, mielőtt a hozzászólások
megkezdődnek. Köszönöm elnök úr, a lehetőséget.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak megerősíteni tudom az alelnök úr által
elmondottakat, nem, mint a Fidesz frakció tagja.

A kormánynak adom át a szót. Parancsoljon!

Dr. Kardkovács Kolos helyettes államtitkár (NGM) állásfoglalása

DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Köszönöm szépen, elnök úr. Tulajdonképpen alelnök úr összefoglalta lényegében a tárca
álláspontját, viszont a jegyzőkönyv számára rögzíteni szeretném, hogy a kormány még nem
tárgyalta a két előterjesztést, tehát a tárca álláspontját képviseljük.

A tárca álláspontja azonban megegyezik alelnök úr és elnök úr álláspontjával is, hogy
részben a GDP-re gyakorolt hatás, részben pedig az állami bevételkiesés szempontjából
további vizsgálatok szükségesek, különösen arra tekintettel, hogy először egy munkaszüneti
nap, majd két munkaszüneti napra készült javaslat; és azt is figyelembe véve, hogy a
vasárnapi nyitva tartással kapcsolatos törvényjavaslat hatásvizsgálata sem zárult még le teljes
körűen. Tehát ez a három így együttesen nyilvánvalóan, hogy már jelentősebb hatást tud
gyakorolni a gazdaságra, ezt pedig elemeznünk kell, mielőtt a támogatásról vagy a nem
támogatásról döntünk. Köszönöm szépen.

Kérdések, vélemények

ELNÖK: Köszönöm szépen a tárca álláspontját.
Képviselőtársaimat kérdezem.
Kiss Péter képviselő úr, parancsoljon!

KISS PÉTER (MSZP): Erősíteném az eddig szólók álláspontját. Hasonló esetben
legalább három feltétel vizsgálatát indokolt a döntést megelőzően megejteni. Az első, hogy
indokolt kasszát készíteni a más, hasonló kezdeményezésekről, hiszen az elmúlt hat, nyolc, tíz
évben nem egy hasonló kezdeményezés került asztalra, és természetesen annak a
hatásvizsgálata és az érdekegyeztetésben való egyeztetése is megtörtént. Csak utalok rá, hogy
azért is indokolt az asztalra tenni, mert nyilván ez alkalommal derülhetne ki, hogy mi egy
ilyen kezdeményezéshez az egyházaknak általában a viszonya a katolikus egyházon túl. Vagy,
hogyan viszonyul akkor a kormány majd, ha számba veszi, hogy milyen egyéb ilyen
kezdeményezések lehetnek, joggal gondolva csak akár az európai napokra, ami Európa-nap,
mint szabadnap kérdésére Európában, nem egyetlen ilyen ország van; vagy a második
világháborút, azaz az európai béke napjára, amelyikre vonatkozóan magyarországi
kezdeményezés is nem egy volt, tehát több irányból létező kezdeményezések egyidejű

asztalra tétele szükséges ahhoz, hogy mérlegelni lehessen.
Egyetértek államtitkár úrral abban, hogy a hatásvizsgálatnak, amit el kell végezni, ki

kell terjednie arra, hogy milyen munkaerő-piaci és milyen GDP-re vonatkozó hatásfokkal bír
egy ilyen kezdeményezés; és a harmadik feltétel az pedig az országos érdekegyeztetés. Ez
tipikusan olyan ügy, amelyikben a munkaadóknak és munkavállalóknak kell párbeszédet
folytatni, és az ő álláspontjuk ismerete nélkül döntést hozni nem lehetséges. Azért mondom,
hogy nem lehetséges, mert bár a politika használja ezt a szót, hogy valami nem lehetséges, de
itt jogi előírás is van arra, hogy az Országos Érdekegyeztető Tanácsban tárgyalni kell az ilyen
napirendet, ha ilyen kezdeményezés van - és információim szerint ez egy életben lévő törvény
-, ezért tehát mindezeket követően van mód arra, hogy korrekten álláspontot lehessen
kialakítani. Azt gondolnám, hogy a bizottság akkor jár el helyesen, ha azt mondja ki, abban
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ért egyet, hogy mindezeknek a kérdéseknek a tisztázását követően van döntési helyzet, addig
nincs.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy bárki más kíván-e
szólni. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyen kezet. Ha nincs, akkor megkérdezem a kormányt, hogy
kíván-e reflektálni. (Jelzésre.) Nem, köszönöm szépen. Akkor azt javaslom, hogy a két
törvényjavaslatról külön-külön döntsünk.

Először az augusztus 15-ét érintő T/3039. szám alatt futó törvényjavaslatról, amelyet
Michl József terjesztett elő, annak a tárgysorozatba-vételéről döntsünk.

Határozathozatal

Aki a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételével egyetért, kérem, hogy az
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 14 igen. Aki nem ért egyet vele? (Szavazás.) Ilyet nem
látok - és 3 tartózkodás maradt. Köszönöm szépen, akkor az általános vitára való
alkalmasságról nem kell hogy döntsünk.

Alelnök úr!

KARA ÁKOS (Fidesz): Ezt levettük a napirendről.

ELNÖK: Igen, azért mondom, alelnök úrnak visszaigazolom, amiről beszéltünk.
Akkor most a második törvényjavaslatról szóló döntés meghozatalát, a tárgysorozatba-

vétel meghozatalát tesszük meg, arra teszek javaslatot.

Határozathozatal

Aki a T/3130-as, tehát a munka törvénykönyvét érintő munkaszüneti napok
nagypénteket érintő tárgysorozatba-vétellel kapcsolatos változásával egyetért, amit Varga
László terjesztett elő, az kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez szintén 14. Ki
az, aki nem értett egyet ezzel? (Szavazás.) Nem látok ilyet - és 3 tartózkodás maradt.

Ezzel az első két napirendet gyakorlatilag zártuk - nem kell kisebbségi, többségi,
semmilyenfajta előadói tájékoztatás, mert csak a tárgysorozatba-vételről döntöttünk.
Köszönöm szépen.

Köszönöm szépen a kormány részéről a részvételt és az álláspontok rögzítését.
Nem maradt más számunkra, mint a harmadik napirendi pontnak a tárgyalása.

Egyebek

A harmadik napirendi pont tárgyalásánál három dologról szeretnék nagyon röviden
szólni, miközben a kormány képviselőitől elköszönök: szép napot, jó munkát kívánok
önöknek.

Az egyebek napirendi pont között először arról szeretném képviselőtársaimat
értesíteni, hogy jövő hét hétfőn nagy valószínűséggel – ma látható módon nagy
valószínűséggel – nem lesz bizottsági ülésünk. Akkor lesz csakis bizottsági ülésünk, ha olyan
előterjesztés kerül a Ház elé, amelyet a bizottságnak tárgyalni kell, jelen pillanatban nem
látunk ilyet.

A másik dolog, amiben szeretném tájékoztatni a bizottság tagjait, hogy két
állampolgári bejelentés, iromány született itt az elmúlt időszakban – szakértő asszonyt
kérdezem, hogy ugye gondoskodtunk róla, hogy képviselőtársaink is megismerjék –
(Farkasné dr. Molnár Valéria főtanácsadó: Mindenkinek megküldtük.) köszönöm szépen,
ahogy kértem. Így gyakorlatilag a feketefoglalkoztatással, az OMMF-nek az ellenőrzési
eredményeivel kapcsolatosan írt Farkas Péter, ha jól emlékszem.
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Azt javaslom képviselőtársaimnak, hogy ismerjék, olvassák és saját belátásuk szerint
cselekedjenek a leírtaknak megfelelően, amit fontosnak tartanak, azt tegyék; én úgy
gondolom, úgy ítéltem meg, hogy a bizottságnak különösebbképpen ebben eljárnia nem kell.
Nyilván az ilyen típusú beadványok, irományok, egyebek tekintetében arról gondoskodunk,
ha a bizottság is egyetért vele, hogy a tárca felé, illetve az érintett szervezetek felé
tájékoztatásképpen megküldjük mindazt, amit a bizottság megkap, de nem tartozik
kimondottan szorosan a bizottság feladatkörébe.

A harmadik dolog, amiről szeretnék nagyon röviden szólni, az pedig e hét pénteki nap,
ahol is az Európai Unió elnökségéhez kapcsolódóan az Oktatási és a Foglalkoztatási és
munkaügyi bizottságok együttes ülésére kerül sor. Kérem egyrészt, hogy az Európai Unió
honlapjáról is tájékozódjanak képviselőtársaim; és ha lehet, azt is kérem, hogy kövessék
figyelemmel az eseményt, illetve akinek az ideje megengedi, azt természetesen szívesen látjuk
a rendezvény keretei között a felsőházi teremben a délután 14 órakor kezdődő rendezvényen –
e hét pénteki napról van szó.

Ezt a három dolgot szerettem volna megosztani önökkel, veletek képviselőtársaim.
Kérdezem, bárkinek van-e bejelentenivalója. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet.

Még egy dolog van, amiben egy rövid konzultáció folytassunk le, bocsánatot kérek,
ezt nem terveztem, de a szakértő asszony felhívta a figyelmemet rá.

A korábbi időszakban – közös megegyezésünk alapján – Matolcsy miniszter úrral
egyeztettünk a miniszteri meghallgatást érintően. Miniszter úr kérte, hogy e hó 27-én
találkozzunk a meghallgatása kapcsán. Ez egy pénteki nap; majd ezt követően, amikor én
visszaigazoltam – alelnök úrral is beszélve, illetve többetekkel egyeztetve -, hogy akkor az ő

kérésének megfelelően 27-e; ezt követően egy újabb jelzést kaptam most a napokban, ami
arról szólt, hogy mégsem 27-e, hanem 30-a lenne az a nap. Az a lényeg, hogy az azt követő

hét hétfője, de ez az a hét, amikor nincs parlamenti hét, szeretném jelezni.
Nekem nem okoz problémát, csak a bizottság tagjait kérdezem, alelnök urat, hogy

milyen visszajelzést tegyek e tekintetben; ugyanolyan konstruktívat, ami arról szól, hogy a
27-e elfogadását követően 30-a is jó a bizottság tagjai számára, vagy az előzetes egyeztetés
alapján történt 27-éhez ragaszkodjon a bizottság – ez az egyetlen nyitott kérdés.

KARA ÁKOS (Fidesz): Ha a miniszter úr 27-én nem tud jönni, akkor konstruktív
lenne így dönteni.

ELNÖK: Ő maga mondta egyébként az időpontot, tehát legyünk konstruktívak - újra a
bizottság a konstruktivitását fejezi ki a miniszter irányába.(Kara Ákos: Töretlen a bizalom.)
Akkor azt kérem képviselőtársaimtól, helyesbítek és kiegészítem, olybá tűnik, hogy bizonyos
részterületeken töretlen bizalom van a miniszter irányába. Tehát akkor azt javaslom, hogy a
30-ai, azaz a május 30-ai hétfői napot kezeljük úgy képviselőtársaim, hogy az a miniszteri
meghallgatás napja lesz. Köszönöm szépen.

Nekem nincs más bejelentenivalóm, ha nektek, önöknek sincs, akkor szép napot
kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen, viszontlátásra, szervusztok.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 12 perc)

Gúr Nándor
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné


