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Napirendi javaslat 
 

1. Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11208. szám) 
(Zárószavazás előtti módosító javaslat(ok) megvitatása) 
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

 
2. Tájékoztató a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozási 

szerződése rendelkezéseiből eredő, a munkavállalók szabad áramlásával összefüggő 
munkaerő-piaci nyitásról 
(Bizottsági állásfoglalás kialakítása) 
  

3. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Gúr Nándor (MSZP), a bizottság elnöke  
Varga József (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Kontur Pál (Fidesz) 
Kovács Ernő (Fidesz) 
Nagy István (Fidesz) 
Patay Vilmos (Fidesz) 
Polics József (Fidesz) 
Szedlák Attila (Fidesz) 
Vécsey László (Fidesz) 
Karvalics Ottó (KDNP) 
Dr. Nemény András (MSZP) 
Bertha Szilvia (Jobbik) 
Egyed Zsolt (Jobbik) 
 
 

Helyettesítési megbízást adott 
Dr. Czira Szabolcs (Fidesz) Kovács Ernőnek (Fidesz) 
Bertha Szilvia (Jobbik) megérkezéséig Egyed Zsoltnak (Jobbik) 
Szedlák Attila (Fidesz) érkezéséig Kontur Pálnak (Fidesz) 
Kara Ákos (Fidesz) Varga Józsefnek (Fidesz) 
Kiss Péter (MSZP) Gúr Nándornak (MSZP) 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 
Minisztérium) 
Dr. Modori László helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Antóni Rita referens (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 16 perc) 

Elnöki bevezető, napirend megszavazása 
GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, továbbiakban: ELNÖK: Üdvözlöm a 

bizottság tagjait, kezét csókolom! A bizottsági ülésünket megkezdjük egy elektronikus 
formában megküldött meghívóban jeleztük, hogy három napirendi pontot kívánunk tárgyalni. 
A határozatképességet szemmel megállapítottam, és közben az aláírásokat és a 
helyettesítéseket a kollégánk jegyzi. Majd ezt a jegyzőkönyv számára be fogom diktálni. 

A napirend elfogadására kerítek sort, képviselőtársaimat kérdezem, hogy az elektronikus 
formában megküldött meghívóban szereplő három napirend tárgyalásával egyetértenek-e, aki 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen, úgy látom, hogy ez 
egyhangú. Tartózkodott-e valaki vagy ellene? Nem volt, tehát akkor egyhangúlag ezt 
elfogadtuk. 

A tárgyalási időkeret tekintetében én azt javaslom, hogy egy rövid bizottsági ülésre 
kerítsünk sort, alelnök úr súgta itt nekünk, hogy egy negyedórában szeretné a bizottsági ülést 
zárni. Nagyjából én is elfogadhatónak tartom ezt, hiszen megyünk, mert szavazás van a 
parlament másik részében, úgyhogy térjünk át az érdemi munkavégzésre. Annyit kell 
elmondanom, hogy a szokásjoghoz illesztetten természetszerűleg úgy végezzünk a 
munkánkat, hogy azonos időkeretben, és először ellenzéki oldal megszólalása biztosítása 
mellett.  

Az első napirendi pont tárgyalását megelőzően bediktálom a helyettesítéseket. Én 
jómagam Kiss Pétert helyettesítem, azt látom, hogy Varga József Kara Ákos alelnök urat 
helyettesíti, szakértő asszony segítsen, az aláírásokban még ki kit helyettesít ezen túl? Kovács 
Ernő Czira Szabolcsot, és Kontur Pál Szedlák Attilát. Berta Szilviát Egyed Zsolt helyettesíti, 
és akkor ezzel rendben vagyunk. 17, ha jól számolom. (Farkasné dr. Molnár Valéria: 16 és 
17. Spaller képviselő úr.) Köszönöm szépen, akkor 17 kézzel dolgozunk.  

Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11208. szám) (Zárószavazás előtti 
módosító javaslat(ok) megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

Azt mondja, hogy első napirendi pontunk az egyes törvényeknek a távolléti díj 
számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat. 
Itt zárószavazás előtti módosító javaslatok megvitatására kerül sor. Itt van, szakértő asszony, 
megjegyzendő? 

 
FARKASNÉ DR. MOLNÁR VALÉRIA: Az ajánlástervezetet nyomtattuk ki és azt 

osztottuk ki képviselőtársaiknak és majd még két pontról állást kell foglalnunk az 
Alkotmányügyi bizottság is adott be egy zárószavazás előttit. Tehát haladhatunk e szerint, és 
még hozzátesszük a két alkotmányügyit. 

 
ELNÖK: Akkor haladunk az ajánlástervezet szerint, és akkor végén pedig tesszük, amit 

tennünk kell. 
Első napirendi pontnál a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről üdvözlöm Selmeczi-

Kovács Zsolt főosztályvezető-helyettes urat. Ő fogja majd a kormány álláspontját rögzíteni. 
Mindenki előtt ott fekszik akkor szakértő asszony által jelzett ajánlástervezet, ez alapján 
fogunk haladni. 

Az ajánlástervezet 1-es pontja, az előterjesztő módosítója. Kérem szépen a kormány 
álláspontját. 

 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Valóban, ahogy elnök úr említette, dr. 
Selmeczi-Kovács Zsolt vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztériumot képviselem, és 
tárcaálláspontot tudok mondani. A tárca a módosító javaslatot támogatja. 
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ELNÖK: Tárca támogatja. Előterjesztőnek van-e kifogása? Gondolom, nincs, hiszen ő 

adta be a módosítót. Akkor a bizottság véleményét kérdezem. Ki az, aki a módosítással 
egyetért? (Szavazás.) Látok ilyet 12-t. ki az, aki nem ért egyet? (Szavazás.) 5-en tartózkodtak. 

Következő a 2-es, szintén az előterjesztő részéről. Tárcaálláspontot hallunk.  
 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Tárca támogatja. Képviselőtársaim, ki támogatja? (Szavazás.) 12. (Szavazás.) 

És 5 tartózkodás. 
Következik a 3-as, ami összefügg a 4-essel, szintén az előterjesztő. Tárca? 
 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Tárca támogatja. Képviselőtársaim, ki támogatja? (Szavazás.) 12. Ki nem? 

(Szavazás.) 5-en tartózkodtak. 
Következik az 5-ös az előterjesztő részéről. Tárcaálláspont? 
 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Tárca támogatja. Képviselőtársaim, ki támogatja? (Szavazás.) 12-en. Ki nem? 

(Szavazás.) 5 tartózkodás. 
Következik a 6-os előterjesztő részéről. Tárca?  
 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Tárca támogatja. Képviselőtársaim, ki támogatja? (Szavazás.) 12. Ki nem? 

(Szavazás.) 5-en tartózkodtak. 
Következik a 7-es, ami összefügg a 12-essel előterjesztő részéről. Tárca? 
 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: Tárca támogatja. Ki támogatja, képviselőtársaim? (Szavazás.) 12. Ki nem? 

(Szavazás.) 5 tartózkodás. 
Következik a 8-as, szintén az előterjesztő részéről. Tárca? 
 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: Tárca támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 12-en. Köszönöm szépen. Ki nem? 

(Szavazás.) 5 tartózkodás. 
Következik a 9-es, előterjesztő részéről. Tárca. 
 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: Tárca támogatja. Ki támogatja, képviselőtársaim? (Szavazás.) 12. Ki nem? 

(Szavazás.) 5 tartózkodás. 
Következik a 10-es előterjesztő részéről. Tárca? 
 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja a 

javaslatot. 
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ELNÖK: Tárca támogatja. Képviselőtársaim, ki támogatja? (Szavazás.) 12-en. Ki nem? 

(Szavazás.) 5 tartózkodás. 
Következik a 11-es előterjesztő részéről. Tárca álláspontját kérdezem? 
 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: Tárca támogatja a javaslatot. Képviselőtársaim, ki az, aki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 12-en. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Legalább 5 tartózkodás. 
És akkor szakértő asszony jelzi, hogy van még két, az Alkotmányügyi bizottság részéről 

és az előterjesztő részéről van még egy-egy módosítás. Főosztályvezető-helyettes úr ezt 
nyilván ismeri, az egységes javaslat 9. §-ában az Mth. 18/A. § (2)-(6) bekezdésében történt 
módosításokat javasolja. Tárca? 

 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: Tárca ezt támogatja. Képviselőtársaim? Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 12-

en. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 5-en tartózkodtak. Gondolom, ebben benne volt az 
is, hogy nem mindenki tudta végig alaposan átrágni magát rajta. 

A következő az az Alkotmányügyi bizottság javaslata, a 29. § 4-es pontjának a 
következő módosításait javasolja a 29/A. § Kkt. szerinti. Tárca álláspontját kérdezem. 

 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tárca támogatja 

a javaslatot. 
 
ELNÖK: Tárca támogatja. Képviselőtársaim, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 12. Ki 

az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 1. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 4. Köszönöm 
szépen, akkor ezzel ennél a napirendnél minden olyan szavazási kötelezettségünket 
teljesítettük, ami szükségszerű volt.  

Főosztályvezető-helyettes úrnak köszönöm szépen a tárca álláspontjának a rögzítését, jó 
munkát kívánok önnek, viszontlátásra. 

Tájékoztató a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozási 
szerződése rendelkezéseiből eredő, a munkavállalók szabad áramlásával összefüggő 
munkaerő-piaci nyitásról (Bizottsági állásfoglalás kialakítása) 

A második napirendi pontunkra térünk át, mint jeleztem, tájékoztató a Horvát 
Köztársaságnak az európai uniós csatlakozási szerződéseiből eredően a munkavállalók szabad 
áramlással összefüggő munkaerőpiaci nyitásról szóló kérdéskör kapcsán, a bizottsági 
állásfoglalás kialakítására fogunk sort keríteni. Mindenki előtt ott van az előterjesztés írásban 
is, mint ahogy ezt szakértő asszony jelzi felém. Az én ismereteim szerint a második napirendi 
pont előterjesztője a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről Modori László helyettes 
államtitkár úr, üdvözlöm önt, és látom kollegináját is ön mellett. Majd kérem, hogy 
mutatkozzon be, mert nem tudom bemutatni. 

Mindenki előtt ott van a tájékoztató, gondolom, a kollégák, képviselőtársak ezt 
megismerték. Azt javaslom, hogy a vitában a jobb időkihasználás érdekében kérdések, 
észrevételek feltételére egy körben kerüljön sor, alelnök úr. Köszönöm szépen, akkor e szerint 
fogunk haladni, először nyilván az előterjesztőnek fogom megadni a szót a kormány 
képviseletében. Parancsoljon, államtitkár úr. 

 
DR. MODORI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
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Monori László vagyok, az NGM Foglalkoztatási helyettes államtitkára, és akkor 
kolléganőmnek is megadom a lehetőséget, hogy bemutatkozzon. 

 
ANTÓNI RITA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó napot kívánok! Antóni Rita 

vagyok, az NGM Foglalkoztatási Programok Főosztályáról. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon. 
 
DR. MODORI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Az előterjesztés nagyon röviden összefoglalható. Az a lényeg, hogy a 
horvát csatlakozással kapcsolatban teljes munkaerőpiaci nyitást javaslunk. Ennek meg vannak 
a két ország közötti együttműködéssel kapcsolatos gazdasági és egyéb okai. Ezzel 
kapcsolatban még annyit szeretnék hangsúlyozni, ami lényeges lehet, hogy természetesen a 
csatlakozási szerződésbe be van építve a védzáradék, tehát amennyiben a munkaerőpiacon 
súlyos zavar jelentkezne, akkor lehetőség van a korlátozásra és az ehhez szükséges 
kormányrendelet-módosítás is folyamatban van. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a rövid, tömör összefoglalást. Képviselőtársaimat 

kérdezem, kinek van kérdése és észrevétele? (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. Egyetlenegy 
rövid kérdést tennék fel csak a biztonság kedvéért. Igazából annyit szeretnék tudni, hogy 
preventív módon nyilván elébe mentek egy teljes nyitás kapcsán, hogy körülbelül mit jelent 
ez, milyen fajta áramlási nagyságrendet hordozhat magába, hogyha államtitkár úr erről 
néhány gondolatot, nem kell hosszan, csak néhány gondolatot tudna mondani, azt 
megköszönném. 

 
DR. MODORI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Természetesen amennyiben szükséges, számokat is tudunk mondani, de a lényeg az, hogy a 
horvát munkavállalók száma a harmadik országbeli munkavállalók számához képest 
elenyésző, tehát ebből a szempontból az NGM és az államtitkárság kockázatot nem lát benne. 
És amit az előbb említettem, hogyha mégis felmerülne vagy előállna bármilyen súlyos zavar a 
munkaerőpiacon, akkor a védzáradék, illetve a kormányrendelet-módosításnak köszönhetően 
meg tudjuk tenni azokat a lépéseket, hogy ezt orvosolni tudjuk utólag. De még egyszer 
hangsúlyozni szeretném, pont a harmadik országbeli munkavállalókhoz képest, elenyésző 
arányához képest a horvát munkavállalóknál; ennek veszélye gyakorlatilag minimális vagy 
kizárható. De ettől függetlenül természetesen bebiztosította magát a tárca és a kormányzat is, 
ezért július 1-től a kormányrendelet, amely szabályozza az eljárásrendet, módosításra kerül. A 
lényege az a teljes nyitásnak, hogy munkavállalási engedély nélkül vállalhatnak munkát, 
viszont a munkaügyi központ felé be kell jelenteni. Na most, a kormányrendelet-módosítás 
pont ennek a monitorozásnak és a hozzá kapcsolódó intézkedések megtételének teremti meg a 
lehetőségét. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagyságrendileg egy számot szeretnék hallani. 
 
DR. MODORI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tavalyi évben ez 158 munkavállalót jelentett, és a teljes száma a harmadik országbeli 
állampolgároknál a munkavállalóknak 18418, tehát elenyésző. 

 
ELNÖK Köszönöm szépen. Én is így gondoltam, csak megerősítést szerettem volna 

tudni. Köszönöm szépen még egyszer az álláspont rögzítését, ha a bizottság tagjai egyéb 
kiegészítő kérdést nem kívánnak tenni, akkor szavazásra fogok sort keríteni. Véleményt, 
észrevételt egy körben tettünk kérdéssel együtt. Szakértő asszony? (Farkasné dr. Molnár 
Valéria helyeslően bólint.) 
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Szavazás 

Akkor szavazásra kerítünk sort. Tehát kérdezem azt, hogy ki az, aki támogatja az 
előterjesztést képviselőtársaim részéről? (Szavazás.) Látok ilyet, 16-ot, mert van egy 
tartózkodás, akik nem tudom, hogy hogy szavaznak. Köszönöm szépen. Jegyzőkönyv 
számára akkor rögzítettük. Köszönöm szépen akkor államtitkár úrnak az álláspont rögzítését. 

 
DR. MODORI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönjük szépen. 

Egyebek 
ELNÖK: Én is köszönöm, és akkor ezzel a második napirendi pontot is zártuk. A 

harmadik napirendi pont az Egyebek kérdésköre. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e bármi 
bejelentenivalójuk? (Nincs jelzés.) Nincs, akkor én azt jelzem, hogy nyilván akkor fogunk 
tartani bizottsági ülést, ha ez feltétlenül szükséges a Ház munkájából fakadóan, egyébként 
nyilván a sztenderd hétfői naphoz próbálok alkalmazkodni. Köszönöm a megértésüket, ezzel a 
bizottsági ülést bezárom. Teljesítettük alelnök úr kérését, fél 10, befejeztük a bizottsági ülést, 
jó szavazást kívánok mindenkinek. 

Viszontlátásra, szervusztok! 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 30 perc) 
  

Gúr Nándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Dancsecs Dóra 


