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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: Jó reggelt 
kívánok! Köszöntöm mindazokat, akik a mai bizottsági ülésünkön megjelentek. A 
határozatképesség megállapítására kerítünk sort. Szemmel láthatóan határozatképesek 
vagyunk. Alelnök urakat, úgy látom, hogy helyettesíteni fogják.  

A napirendi javaslat elfogadására teszek javaslatot. Aki egyetért az elektronikus 
formában kiküldött napirendi javaslattal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 
Egyhangú. Köszönöm. 

Azt javaslom, hogy nagyjából negyed 11 környékére fejezzük be a tárgyalást. Volt 
ilyen kérés felém. Ezért, ha ebben egyetértés van, nagyjából e szerint haladnánk. Köszönöm 
szépen. Azonos időkeret felhasználásával, a szokásjogok betartása mellett, felváltva, először 
az ellenzéki oldal megszólalási lehetőségének a biztosítása mellett végezzük a munkánkat.  

A helyettesítéseket beolvasom: én magam Kiss Pétert helyettesítem, Patay Vilmos 
Kara Ákos alelnök urat, Kontur Pál Varga József alelnök urat, Kovács Ernő Nagy Istvánt, 
Vécsey Lászlót Czira Szabolcs. 17 kézzel dolgozunk.  

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: a 
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/12755. szám) (Dr. Szél Bernadett és Ertsey Katalin (LMP) képviselők önálló 
indítványa) 

Az első napirendi pontunk keretében köszöntöm Ertsey Katalin képviselő asszonyt. A 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről dr. Moskó Mónika osztályvezető asszony és dr. Elek 
Márton, valamint – ahogy az előbb említettem - Ertsey Katalin képviselő asszonyt is itt van, 
üdvözlöm önöket. Javaslom, hogy az idő jobb felhasználása érdekében az álláspontok és a 
kérdések kifejtésére egyszerre kerüljön sor. Azt is javaslom, hogy elhangzottakat úgy vegyük 
számításba, hogy az egyúttal az általános vitában elhangzottakként is megfogalmazásra 
kerülnek, hogy ne kelljen kétszer megismételni az esetleges kettős döntés figyelembevétele 
mellett. Először az előterjesztőnek, dr. Szél Bernadettnek adom meg a szót.  

Dr. Szél Bernadett szóbeli előterjesztése 

DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Kedves 
Bizottság! Kedves Képviselőtársaim! Tisztelt osztályvezető asszony és osztályvezető úr.  

A törvényjavaslatunk egy nagyon életszerű problémára próbál megoldást adni, ezért is 
kérem az önök támogatását, mert – azt hiszem - ez egy olyan szándék, ami abszolút pártok 
fölött álló érveket tükröz. Ugyanis arról van szó, hogy ezek a munkajogi szabályok nem 
alkalmasak arra, hogy kisgyermekeket nevelő szülőknek a munkavégzést lehetővé tegyék sok 
esetben azt, hogy a gyereküket megfelelően gondozzák. Különösen igaz ez azokra a 
gyereküket egyedül nevelő szülőkre, akiknek még kevesebb segítségük van. Azt is tudjuk, 
hogy ezeknek a szülőknek a nagy része, 80-90 százaléka nő. 

Konkrét esetet vettünk alapul, és nagyon sokszor előfordul az, hogyha egy asszony 
gyedről vagy gyesről vissza akar menni a munkahelyére, akkor nincs lehetősége arra, hogy 
érdemben befolyásolja a munkáltatónak az ő munkarendjére vonatkozó szándékait. Konkrétan 
az egyik első olyan eset, amelyet alaposan megvizsgáltunk, az arról szólt, hogy egy asszony a 
gyed után vissza kívánt menni a munkahelyére, és ott a munkáltató kétműszakos 
munkarendben vette volna vissza. Ez konkrétan azt jelenti, hogy ennek az asszonynak 6 órától 
14 óráig, majd pedig 14 órától 22 óráig kellett volna két műszakban dolgoznia. Teljesen 
egyértelmű, hogy egy ilyen időbeosztással nem lehet egy ilyen kiskorú gyereket ellátni. Tehát 
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ez az asszony azt kérte a munkáltatójától, hogy változtassák egyműszakosra a munkarendjét, 
ezt a munkáltató nem tette meg, a munka törvénykönyvére hivatkozott, mondván, hogy 
számára az ezt lehetővé teszi. És sajnos ez valóban így van, mert a most hatályos Mt. szerint a 
munkaidő felének megfelelő idejű munkaviszonyra vonatkozó kérést kell a munkáltatónak 
teljesítenie, és ez, amit ez az asszony kért, ez meghaladta ennek a terjedelmét. Így konkrétan 
ezzel az asszonnyal az történt, hogy nem tudta ezt a munkát elvállalni, és munka nélkül 
maradt a gyermekeivel. Utána jártunk, és világosan látjuk ezt több szakmai szervezettel is 
konzultálva, hogy ez egy teljesen általános jelenség, és azt látjuk, hogy a több műszakban 
dolgozó nőknek semmilyen törvény adta lehetőségük nincs arra, hogy kérjék a munkarendjük 
megváltoztatását. Legtöbbször valóban az a megoldás, hogy önként otthagyják a 
munkahelyüket, és ezzel egzisztenciálisan veszélybe sodorják a családjukat, a gyermekük 
jövője kerül ilyen módon veszélybe.  

Úgyhogy Ertsey Katalin képviselőtársammal egy olyan javaslatot dolgoztunk ki, 
amelyben egész egyszerűen azt mondanánk ki, hogy a munkavállaló kérésére úgy kell 
beosztani a gyermek 3 éves kora alatt a munkába visszatérő anya vagy apa vagy gyermekét 
egyedül nevelő szülő esetén a munkarendet, hogy az ne zárja ki azt, hogy a bölcsődében 
elhelyezett gyermek személyes gondozása meg tudjon valósulni.  

Szülőkről beszélünk, anyákról és apákról is. Külön hangsúlyozom, hogy ezzel 
kifejezetten a gyermeküket egyedül nevelő szülőknek egy hatalmas segítséget tudnánk 
nyújtani. Itt azt is el szeretném mondani, hogy a Magyarországon dolgozó és 3 év alatti 
gyermeküket egyedül nevelők aránya Magyarországon 14 százalék, és ezzel, azt hiszem, az 
Unióban az utolsó helyen vagyunk. Tehát ez is azt mutatja, hogy itt komoly változtatásokra 
van szükség, hogy ezt az arányt javítsuk.  

De amit, szeretném, hogyha meghallanának, az az a segítségkérés, ami azoktól az 
asszonyoktól érkezik, akik kényszerülnek visszamenni dolgozni, holott kicsi gyermekük van, 
de nem tudják megtenni, mert a munkáltató nem enged a kérésüknek, és ezáltal önmaguk, a 
gyermekük és a családjuk kerül egzisztenciális veszélybe. Úgyhogy ezt a történetet hallva és 
ezt a törvényjavaslatot olvasva, kérem, fontolják meg a választásukat, mielőtt erről a kérdésről 
szavaznak. Nagyon életszerű példáról és teljesen pártok fölött álló érdekről van szó.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Ertsey képviselő asszony, esetleg 

kiegészítést?  
 
ERTSEY KATALIN előterjesztő (LMP): Csak egy rövid konkrétumot. Köszönöm 

szépen, elnök úr. Tehát ugye 6 órától elvileg nyitnak a bölcsődék, óvodák Magyarországon. 
Én dolgoztam bölcsődében két évvel ezelőtt, és ott ezt úgy tudják megoldani, mivel nagyon 
kis létszámú a személyzet, hogy 6 és 7 óra között, még ha be is érne ez az anyuka, ugye a 6-
kor kezdődő munkakezdése előtt, a technikai dolgozók vannak a gyerekekkel, és 7 órakor 
tudnak érkezni azok a gondozónők, akik aztán vigyáznak a gyerekekre. Tehát konkrétan 
fizikailag képtelenség eljuttatni és a bölcsődébe beadni egy gyereket reggel 6 órai 
munkakezdéssel. Ezt csak azoknak, akik ezt a problémát lehet, hogy nem ismerik ilyen 
közelről.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. A kormánynak adom meg a szót. Dr. Moskó 

Mónika főosztályvezető-helyettes asszony, ismereteim szerint, bár én a Nemzetgazdasági 
Minisztériumtól úgy kaptam az átiratot, hogy osztályvezető. Parancsoljon, főosztályvezető-
helyettes asszony!   
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Dr. Moskó Mónika reflexiója 

DR. MOSKÓ MÓNIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Köszönöm szépen a szót. A tárca az önálló képviselői indítványt nem támogatja 
azon okokból kifolyólag, hogy álláspontunk szerint a munkaidő-beosztás joga a munkáltatót 
illeti meg. Ennél a munkaidő-beosztásnál a munkáltató figyelembe kell hogy vegye az 
egészséges és biztonságos munkavégzés követelményét, az együttműködési kötelezettséget és 
a méltányos mérlegelés elvét. Ezeken az általános elveken kívül az Mt. több, speciális 
szabályt is tartalmaz a gyermekét egyedül nevelő munkavállalóra vonatkozólag, illetve azokra 
a munkavállalókra vonatkozóan, akik 3 évesnél fiatalabb gyermeket nevelnek. Számos 
speciális rendelkezés van, így például nem osztható be egyenlőtlen munkaidő-beosztással, 
nem osztható be éjszakai munkára, illetve rendkívüli munkaidő és készenlét is csak a 
munkavállaló hozzájárulásával rendelhető el. Valamint lehetősége van arra, hogy a 
munkavállaló és a munkáltató részmunkaidőben állapodjon meg. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim, kérdezem, kinek van észrevétele, 
kérdése. Nem látok ilyet. Akkor szavazásra fogunk sort keríteni, mert választ sem kell adni. A 
szavazás tekintetében nyilván a tárgysorozatba-vételről fogunk szavazni. Így tehát azt 
kérdezem, hogy kik azok, akik az előterjesztést tárgysorozatba-vételre alkalmasnak ítélik. 
(Szavazás.) 5 igen. Kik azok, akik nem támogatják? (Szavazás.) 12-en. Ez azt jelenti, hogy 
általános vitára alkalmasságról nem kell döntenünk. Nem került tárgysorozatba-vételre az 
előterjesztés. Köszönöm szépen a kormány részéről is az álláspont rögzítését. Így nem kell 
előadót sem állítani. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: 
Dunaújváros és térségében történő munkahelyteremtésről szóló határozati javaslat 
(H/12639. szám) (Bertha Szilvia (Jobbik) képviselő önálló indítványa) 

A második napirendi pontra térünk át. Bertha Szilvia önálló indítványáról van szó. 
Köszöntöm képviselőtársamat, a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről pedig Fekete László 
osztályvezető urat üdvözlöm. Először megadom a szót Bertha Szilviának.  

Bertha Szilvia szóbeli előterjesztése  

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Én is köszöntöm a 
minisztérium képviselőit. Bizonyára ismeretes, hogy a Jobbik több határozati javaslatot is 
benyújtott már, ez a második konkrétan a Dunaferr kapcsán felmerült helyzettel kapcsolatban.  

Első körben a Dunaferr helyzetének megoldására tettünk javaslatot, de úgy látszik, ott 
nem nagyon van megegyezési készség, ezért úgy gondoljuk, hogy itt az ideje, hogy 
Dunaújvárosban a Dunaferrtől függetlenül próbáljunk meg munkahelyteremtéssel foglalkozni, 
részben azért is, mert a Dunaújváros és térségi munkanélküliség elég magas, és jellemzően 
annak köszönhető, hogy évek óta folyamatosan építik le a Dunaferrt. Körülbelül 15 ezer fő 
volt a csúcskorszakban a munkavállalók száma, ez most már 7 ezer, sőt a kölcsönzött 
munkavállalók nélkül körülbelül 5 ezerre tehető. És hát úgy tűnik, hogy ez tovább fog 
csökkenni. Nemcsak a most beharangozott 1500-zal, hanem, hogyha valóban a kohót nem 
újítják fel és ez a fázis kiesik, akkor további akár újabb 1500-2000 embert fognak elbocsátani. 
Tehát nagyon sürgető a szükség, és most még az utolsó pillanatban vagyunk, amikor egy 
gyors beavatkozással és pályázati lehetőségekkel, illetve lehetőségteremtéssel és a kormány 
direkt beavatkozásával nagyon komoly munkahely-teremtési lehetőségek adottak ott a 
térségben, mielőtt beindul az elvándorlás. Tulajdonképpen itt három pontot fogalmaztunk 
meg.  
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Nagyon sok mindenkivel egyeztettünk, a munkaügyi központtól kezdve a Dunaferrnél 
dolgozó szakemberekkel, önkormányzati szakemberekkel a környékről. Tehát tulajdonképpen 
azt mondhatom, hogy nagyon tiszta képet kaptunk. Ezek alapján készült ez a határozati 
javaslat. Az első pontjának az első része arra próbálja meg felhívni a figyelmet, hogy 
tulajdonképpen nagyon jó szaktudású emberek vannak a környéken, de mivel nem volt 
szükségük nyelvtudásra, ezért akinek volt, annak is leépült, ezt azonban mindenféle 
szempontból nagyon fontos lenne pótolni, mert külső befektetők, beruházók, illetve exportra 
termelés is csak akkor jöhet szóba, hogyha nyelvtudás birtokában vannak a szakemberek. 
Tehát tulajdonképpen ezt nagyon sürgős és fontos lenne pótolni. Ezt is több forrásból 
erősítették meg, ezért tesszük ezt az indítványt, hogy az idegen nyelvi képzéseket nagyon 
intenzíven be kéne indítani, és erre a kormánynak minden költségvetési fedezetet biztosítania 
kellene.  

A második része a korengedményes nyugdíjról szól. A kormány megszüntette ezt a 
lehetőséget, a mai napig nem tudjuk, hogy miért, mert igazából költségvetési vonzata ennek 
nem volt, illetve a munkáltató adta. És itt is felmerült az, a munkáltató maga elmondta, 
hogyha lenne ilyen intézmény, akkor az ebbe a korba eső embereket küldenék el elsősorban 
ilyen kíméletes módon, ami tulajdonképpen mind az emberi méltóságnak, mind a dolgozó 
pénztárcájának és igazából a munkáltatónak is jó. És az államnak is. Tehát ezt mindenképp 
indokolt lenne felülvizsgálni és valamilyen módon valamilyen munkáltatói nyugdíjat lehetővé 
tenni ebben az esetben.  

A harmadik pontban pedig arra kérjük fel a kormányt, hogy állítsanak fel szakértői 
munkacsoportot, amelyik nyilván hasonló köröket végigfutva, amelyeket mi is tettünk, saját 
maguk jutnának bizonyos következtetésekre. Miután itt végig taglaltuk azokat a tényezőket, 
amiket mi találtunk, ezt kvázi ilyen segítségként, ezért is így szerepel a határozati javaslatban, 
hogy az alábbiak figyelembevételével, nem akarunk semmilyen kényszerpályát előírni a 
kormánynak. Ez az egész javaslat arról szól, hogy üljenek le, és egy szakértői 
munkacsoporttal gondolják át és állítsanak fel megoldási javaslatot. És ezeket az ötleteket 
tudtuk adni, hogy kifejezetten ezekre figyeljenek oda.  

A V0-ás vasúti körgyűrűnek a Dunaújvárost érintő megvalósításától kezdve különböző 
ipari és szolgáltatási, illetve könnyűipari javaslat, hogy hol merre kell elindulni, ez 
kifejezetten a nőket érinti például, mert míg a férfiak a családban ott a Dunaferrnél dolgoztak, 
addig különböző könnyűipari termelés folyt a térségben, ami teljesen leépült. Ezért is 
arányaiban sokkal nagyobb itt a nők munkanélkülisége, és ez nyilván tovább fog fokozódni, 
hiszen, akiket most elküldenek majd, azoknak a nagy része is nő lesz.  

Vannak testvérvárosi kapcsolataik is, innen többször volt próbálkozás arra, hogy 
különböző beruházásokat eszközöljenek, valamiért mindig megbukott. Úgy gondoljuk, 
hogyha kormányzati szinten történne kapcsolatfelvétel, és úgymond ezeknek a 
beruházásoknak az egyengetése, akkor az nagyon komoly jelzésértékű lenne, és nagyon sokat 
lehetne előrelépni.  

Amit még esetleg érdemes lenne innen kiemelni, hogy már maguknak ezeknek a 
beruházásoknak a megvalósítását is fontos lenne úgy elkezdeni, hogy helyi munkaerővel, 
helyi vállalkozásokkal. Ez ugyanis azonnal megoldaná azt a típusú munkanélküliséget, amit 
egy ilyen több százas vagy több ezres elbocsátás rögtön magával vonz, ami nemcsak az 
elbocsátottakat érinti, hanem rögtön a helyi piacot is. Ugye a fogyasztás visszaesik, bizonyos 
szolgáltatók, beszállítók ki fognak esni, pedig nagyon fontos lenne igazából azonnali 
munkahelyteremtésre. Amennyiben a kormány ezt a munkacsoportot felállítja, intézkedési 
tervet valósít meg és tényleg pályázatok vagy direkt támogatás útján a helyi gazdaságot 
beindítja, és mindezt a helyi munkaerővel és helyi vállalkozásokkal, akkor itt egy nagyon 
komoly szociális és gazdasági katasztrófát lehetne megelőzni. Tehát tulajdonképpen ez a 
javaslat erről szól. Benne van a földtulajdoni struktúrának az átvizsgálása, mert az is 
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visszajutott hozzánk, hogy többen próbálkoztak ilyen mezőgazdasági szövetkezeti 
önszerveződéssel, de a helyi földstruktúra egyszerűen nem teszi lehetővé, és nem sikerült 
megoldaniuk ezt. Pedig elvileg a kormány ezt támogatja, tehát akkor azt gondoljuk, hogy ez 
egyezne az akarattal, hogy vizsgálják felül, és teremtsenek ott rendet.  

Ahogy elvileg van ipari park, de mindenki tudja, hogy csak névleg létezik ipari park, 
valójában használhatatlan, tehát szükség lenne egy valódi, korszerű, infrastrukturálisan és 
minden szempontból jól felépített ipari parkra, inkubátorházra. Az is létezik, de az sem 
működik. Tehát azt is nagyon sok kritika érte. Állítólag létezik egy gazdaságfejlesztési terv is, 
ami figyelembe veszi, hogy Dunaújváros és térsége logisztikai központnak alkalmas lenne. 
Erre a szakemberek azt mondták, hogy szóra sem érdemes, mert annyira elnagyolt és annyira 
szakmaiatlan, hogy valójában ezt nem érdemes toldozgatni-foldozgatni, hanem egy valódi 
tervet kellene alkotni.  

Tehát körülbelül ezzel tudnám vázolni ennek a lényegét, és úgy gondolom, hogy aki 
elolvasta ezt a javaslatot, pontosan tudja és érti, hogy miről van szó. Konstruktív javaslat, nem 
köti meg a kormány kezét, és jól megalapoztuk a helyi szakmai véleményekkel.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. A kormány részéről Fekete László 

osztályvezető úrnak adom meg a szót. Parancsoljon!  
 
FEKETE LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Asszony! Ezt a két fő cselekvési irányt megjelölő programot 
természetesen a szakterületek bevonásával áttanulmányoztuk, és a következőkről tudom 
tájékoztatni: mint ismert, a Dunaferrel kapcsolatos tevékenységeket Varga Mihály miniszter 
úr és dr. Czomba Sándor államtitkár úr mint a kormány megbízásából eljáró képviselők 
végzik, és gondoskodnak arról, hogy a Dunaferrel kapcsolatban felvetődő összes kérdésről a 
vállalattal, illetve az önkormányzattal együtt folyamatosan tárgyaljanak, és javaslatokat 
tegyenek a folyamatos kapcsolattartás keretében. Természetesen a folyamatban lévő 
tárgyalásokról itt nem tudunk tájékoztatást adni.  

Az ön egyik javaslata az volt, hogy amennyiben létrejön ez a jelentős létszámleépítés, 
akkor a munkaügyi szervezet biztosítson célzott támogatásokat a leépített munkáltatók 
részére. Tisztelettel tájékoztatom, hogy erre a forgatókönyvre is készül a tárca, illetve a 
munkaügyi szervezet. Előkészítés alatt van, és amennyiben szükséges, elindításra kerülhet egy 
olyan munkaerő-piaci program, amely célzottan a térségben, illetve a leépítéssel érintett 
munkavállalók szükségleteinek megfelelően biztosít forrásokat, és személyre szabott 
megoldásokat kíván, ugyancsak a céggel együttműködve, nyújtani, amennyiben létrejön ez a 
helyzet, és ebbe az irányba történnek a vállalat döntései.  

A másik cselekvési irány, tehát a Dunaújváros és térsége fejlesztésével kapcsolatos 
javaslata; tájékoztatom, hogy megalakult egy szakértői munkacsoport, amely a 
helyzetfelmérést a vállalat helyzetén túlmenően a lehetséges megoldások tekintetében 
nemcsak a közvetlen Dunaferre, hanem a térségben elérhető, illetve véghezvihető 
fejlesztésekre kiterjedően is megvizsgálja, és ezek alapján tesz rá javaslatot.  

Említett például a közlekedési terület fejlesztéseire vonatkozó, ipari, logisztikai park 
fejlesztésére vonatkozó javaslatokat. Mint ismert jelenleg folyik, illetve véglegesítés előtt áll 
mind az országos területfejlesztési koncepció véglegesítése, mind pedig a közvetlen 
területfejlesztési operatív programnak is a kidolgozása, amelyben a megvalósítás során 
Dunaújváros kiemelt szerephez juthat, hiszen mint megyei jogú város vélhetően ebből a 
támogatási programból önálló programra, fejlesztésre tud majd pályázni, illetve forrásokhoz 
jutni.  

Ugyancsak felvetette a közlekedési fejlesztéseket. A jelenleg futó Duna menti 
logisztikai lánc kialakításában benne van a dunaújvárosi kikötő felújítása vagy egy új kikötő 



- 10 - 

építése. Ennek az előkészítése tervezési fázisban szintén folyamatban van, és erről is majd a 
fejlesztéspolitikai döntések között döntés születhet. 

Összefoglalva tehát: a határozati javaslatban megfogalmazott elvárások egyrészt a 
munkaügyi központ tekintetében, másrészt pedig a fejlesztés tekintetében tervezési, illetve 
részben már megvalósítási fázisban vannak, és ezt az előkészítést egy szakértői munkacsoport 
végzi, illetve a közvetlen kapcsolattartást pedig a kormány megbízásából magas szinten 
biztosítjuk. Ezért a tárca részéről nem tudjuk támogatni, hogy ez önálló javaslatként a 
parlamentben tárgyalásra kerüljön.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, osztályvezető úr. Képviselőtársaim, kinek van kérdése, 

észrevétele? (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. Bertha Szilvia, parancsoljon! 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm. Örömmel hallgattam, kár, hogy az ottani 

emberek semmit nem tudnak, mert ugye számukra teljes a kilátástalanság. Tehát nagyon 
kétségbe vannak esve, és igazából ezt jó lenne kommunikálni is velük. Ez az egyik. 

A másik, hogy volt szó róla, hogy a munkaerő-piaci program és egyénre szabott 
megoldások, a megoldási lehetőségekről hallottunk, hogy az országban erre is arra is van 
szükség fémipari munkásokra, de én azt szeretném csak tudatosítani, hogy akik 
Dunaújvárosban élnek, nem azért mentek oda, hogy ott dolgozzanak, hanem többnyire 
generációk óta ott élnek. Tehát nekik az nem megoldás, hogy mondjuk Győrben fémipari 
munkásokra van szükség, akkor összepakolom az egész családot, kiveszem a gyerekeket az 
iskolából, óvodából, a nagymamát a hátamra, és átköltözünk Győrbe. Tehát ilyen típusú 
megoldásról azt gondolom, hogy ez nem a megoldás. Csak azért hívnám fel erre a figyelmet, 
mert tudom, hogy ilyen típusú tervek vannak, csak az ottani emberek kifejtették, hogy 
számukra ez nem a megoldás része. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs több kérdés, két mondatot mondanék. Az egyik 

az, hogy itt Varga miniszter úr Czomba Sándor államtitkár úrra való hivatkozásával került 
bevezetésre a gondolat, hogy ők eljárnak ezekben az ügyekben. Hát én olvastam itt különféle 
hírforrásokat már egy-két hónappal ezelőtt, ami arról szólt, hogy ott egy-két héten belül 
szervezésre, megállapodásra kerül sor, aztán ebből nem látni semmit. Osztályvezető úr, nem 
hozom abba a kellemetlen helyzetbe, hogy erre kérdést tegyek fel és erre válaszolnia kelljen, 
mert erre nyilván nehéz lenne választ adni. Csak jelezni szeretném, hogy nem úgy haladnak a 
folyamatok, mint ahogy ez elindult.  

A másik gondolat pedig az, hogy nyilván a kormánynak alapvető kötelessége, feladata, 
hogy egy ilyen helyzetben mindent megtegyenek annak érdekében, egyrészt preventív módon 
is, amit én nem látok, nem érzek, másrészt, ha már preventív módon nem, akkor pedig a 
helyzet beköszöntéhez illesztetten, amit meg kell tennie. A nélkül is persze, hogy ezt ellenzéki 
képviselők kezdeményeznék, én ebben is hiátust látok, tehát nem érzem, hogy megtörténne 
mindaz, ami megtörténhetne, és nemcsak az ellenzéki létem mondatja velem. Köszönöm 
szépen, hogyha más észrevétel nincs, lezárom, és szavazásra kerítünk sort.  

Határozathozatal 

Tárgysorozatba-vételről döntünk. Aki alkalmasnak tartja, az kérem, hogy 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 2 igen, ellene 12, 2 tartózkodás az előbb elmondott 
okokból kifolyólag. Általános vitára való alkalmasságról nem fogunk dönteni. 

A kormány részéről köszönöm azoknak, akik csak ennél a napirendnél voltak jelen, az 
álláspontok rögzítését.  
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Egyes törvényeknek az új polgári törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12824. szám) (Általános vita) 

A harmadik napirendi pontunkra térünk át. A Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium részéről Boros Zsuzsanna osztályvezető asszonyt és Somogyi Dávid referens 
urat üdvözlöm. Javaslom, hogy a kérdések, észrevételek egy körben hangozzanak el, hogyha 
képviselőtársaim ezzel egyetértenek. (Nincs ellenvetés.) Akkor eszerint fogunk haladni. A 
kormány képviselőjének adom meg a szót. 

Boros Zsuzsa szóbeli előterjesztése  

BOROS ZSUZSA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A magánjogi és 
igazságügyi kodifikációs főosztálynak vagyok az osztályvezetője, és röviden szeretnék 
néhány szót szólni, hogy mi is ez a nagy vaskos törvénycsomag itt előttünk. Valószínűleg 
köztudott, hogy februárban fogadta el az Országgyűlés a polgári törvénykönyvet, ezt 2013. 
évi V. törvényként ki is hirdették a Magyar Közlönyben. Ez a polgárjogi kódex 2014. március 
15-én fog hatályba lépni, tehát egy bő egy év állt rendelkezésre ahhoz, hogy a kapcsolódó 
jogszabályokat, a jogrendszert az új polgári törvénykönyvhöz igazítsuk. Itt többféle 
változásról lehet beszélni. Nemcsak a polgárjog, hanem a családjog és a társasági jog 
joganyagát is közel 1600 paragrafusban tartalmazza ez a kódex. Tehát egy hatalmas 
joganyagról van szó, egyrészt új jogintézményeket vezet be, másrészt terminológiai 
változások is végbe mennek. Ezek miatt új törvények előkészítésére is sor került. Ezek közül, 
azt hiszem, ma lesz négy törvénynek a zárószavazása. Ez a törvénycsomag tulajdonképpen a 
módosításokat tartalmazza, tehát nem önálló törvényeket, hanem az egyes törvények 
módosításait tartalmazza, ami a Ptk.-hoz kapcsolódik. 

Csak példaként említenék néhány területet, hogy mi miatt volt szükség a törvények 
átvizsgálására. Így például a második könyv szól a cselekvőképességi szabályokról, a 
cselekvőképességi szabályok körében megszűnik a cselekvőképesség általános korlátozásának 
a lehetősége, a jövőben csak ügycsoportban lehet korlátozni a cselekvőképességet. Emiatt az 
egyes törvényeken ezt megfelelően át kell vezetni.  

Változást idéz elő a kizáró gondnokság terminológiájának a megszűnése, ezt felváltja 
egy új terminológia, ezt viszont teljesen korlátozó gondnokságnak fogják hívni, ez is 
jogszabályi változást indukál. De ugyanígy ezen a területen a támogató döntéshozatal 
bevezetése szükségessé teszi a jogszabályok felülvizsgálatát.  

Hogy csak a második könyvnél maradjak, a személyhez fűződő jogok kifejezést a 
személyiségi jog kategóriája váltja fel, de ezen a területen érdemi változás, hogy bevezetésre 
kerül a nem vagyoni kártérítés helyett a sérelemdíj jogintézménye.  

A társasági jog szabályain belül, mint mondtam, a Gt. joganyaga részben bekerül a 
harmadik könyvbe, azonban vannak számviteli, pénzügyi szabályok, amelyek a cégtörvénybe 
kerülnek át.  

A családjogi szabályok körében a kötelező közvetítés jogintézménye vagy az 
örökbefogadás utánkövetésének a bevezetése indukál törvényváltoztatásokat. De változtatás 
szükséges például a kártérítési szabályok megváltozása miatt egyrészt a szóhasználat, 
másrészt a kárfelelősség szabályainak megváltozása miatt szükséges jogszabály-változtatás.  

Valamint, ami még érdekes, hogy nem tartalmazza az új polgári törvénykönyv a 
gazdálkodó szervezet fogalmát, helyette vállalkozás fogalmat használ, de ez nem azt jelenti, 
hogy teljesen megszűnne ez a gazdálkodó szervezet fogalom, amire számos törvény 
hivatkozik jelenleg. Ez a gazdálkodó szervezet fogalma például bekerül a polgári 
perrendtartás szabályai közé, és a törvények most már nem a Ptk.-ra, hanem a Pp.-re utalnak 
ennek kapcsán. 

Igazából sorolhatnám még a példákat, hogy milyen változtatások miatt van szükség a 
jogrendszer áttekintésére, de ezt itt most abbahagynám, és szólnék néhány szót, hogy 
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tulajdonképpen ennek a törvénynek mi is a szerkezete. Ez nemcsak a közigazgatási és 
igazságügyi tárca által előkészített törvényeket tartalmazza, hanem az összes 
szakminisztérium, szaktárca áttekintette a saját hatáskörébe tartozó törvényeket, és ez egy 
törvénycsomagba került, a kormány úgy döntött, hogy ez egy törvénycsomagban kerüljön az 
Országgyűlés elé, tehát azért is ilyen vaskos ez a csomag. Úgyhogy fejezetekre oszlik ez a 
törvény. Itt vannak az egyes gyermekvédelmi és szociális tárgyú törvények, az egyes 
egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú, valamint sporttevékenységgel összefüggő 
törvények módosítása, a kulturális tárgyú törvények módosítása, az egyes közlekedési, 
energetikai, hírközlési és vagyonpolitikai tárgyú törvények módosítása, az egyes agrár és 
környezetvédelmi tárgyú törvények módosítása, az egyes honvédelmi tárgyú törvények 
módosítása, egyes rendészeti, katasztrófavédelmi, önkormányzati, építésügyi tárgyú, valamint 
külföldi utazással kapcsolatos törvények módosítása, az egyes közigazgatási és igazságügyi 
tárgyú, tehát a tárcánk által előkészített törvények módosításai, illetve utoljára, de nem 
utolsósorban az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú, valamint közszolgálattal összefüggő 
törvények módosítása.  

Egy paragrafus, hogyha megnézzük a törvényt, egy törvény módosítását tartalmazza, 
tehát találnak a törvénycsomagban egész hosszú és sok bekezdésből álló paragrafust, de ez 
igazából az áttekinthetőség miatt alakult így.  

Ennyit szerettem volna mondani általánosságban, és hogyha van esetleg kérdés, a 
kollégákkal válaszolunk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, osztályvezető asszony. Képviselőtársaimat kérdezem: 

bárkinek van-e kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet.  

Határozathozatal 

Az általános vitára alkalmasságról döntünk. Kik támogatják? (Szavazás.) 12 igen, 
ellene senki, 4 tartózkodás. Köszönöm szépen. A bizottsági ülésen – hogy mondjam? – 
kialakított álláspontok alapján azt javaslom, hogy írásban fogalmazza meg a bizottság az 
álláspontját. Hogyha ez elfogadható… Úgy látom igen. Akkor az előterjesztőknek köszönöm 
a részvételt, jó munkát kívánok önöknek. Előadót tehát nem állítunk. 

Egyebek  

Negyedik napirendi pontunkra térünk át. Egy mondattal jelzem, hogy minden 
törekvésünk a tekintetben van, hogy jövő hét hétfőn legyen bizottsági ülés. Reméljük, hogy 
semmi rendkívüli nem fogja ezt befolyásolni. Kérdezem, bárkinek van-e más észrevétele. 
Nincs. Szép napot, jó munkát kívánok!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10.12 óra)  

 
Gúr Nándor 

elnök 
 
 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


