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Napirendi javaslat  
 

1. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7417. szám) (Módosító 

javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

2. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével 

összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 

törvényjavaslat (T/7415. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító 

javaslatok megvitatása) 

3. A termékek piacfelügyeletéről szóló törvényjavaslat (T/6945. szám) (Döntés 

bizottsági módosító javaslatok benyújtásáról) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Rogán Antal (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Koszorús László (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Kovács Tibor (MSZP), a bizottság alelnöke 
Dióssi Csaba (Fidesz) 
Herman István (Fidesz) 
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz) 
Manninger Jenő (Fidesz) 
Riz Gábor (Fidesz) 
Román István (Fidesz) 
Sági István (Fidesz) 
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) 
Vantara Gyula (Fidesz)  
Dr. Aradszki András (KDNP) 
Dr. Seszták Miklós (KDNP) 
Burány Sándor (MSZP) 
Schön Péter (Jobbik) 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Bencsik János (Fidesz) Sági Istvánnak (Fidesz)  
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Dr. Baja Ferenc (MSZP) Kovács Tibornak (MSZP) 
Tukacs István (MSZP) Burány Sándornak (MSZP) 
 
 
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Székács Péter helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Szomori Béla főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dr. Kardkovács Kolos helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 6 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Kicsit szűkösen vagyunk itt a teremben, de azért nagyjából elférve. Úgy látom, 
hogy a helyettesítésekkel együtt a határozatképesség fennáll, ennek megfelelően hozzálátnánk 
a napirend tárgyalásához.  

A napirendet változatlan formájában fenntartom. Egyetlen egy dolog van, hogy a 2. és 
a 3. napirend helyet cserélne egymással időigény miatt, mert hogy a termékek piacfelügyelete 
csak két módosító indítványt érint.  

Tisztelettel kérdezném a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek a napirenddel 
kapcsolatban kérdése, észrevétele. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki 
támogatja a napirendi javaslatot. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság egyhangúlag 
támogatta.  

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló T/7417. számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok 
megvitatása)  

Elsőként a nemzeti vagyonról szóló törvény módosító javaslatainak megvitatásához 
látunk hozzá. Üdvözlöm Székács Péter helyettes államtitkár urat, nem is olyan régen 
találkoztunk egymással. Kérném, hogy vegyék kézhez az ajánlást, ami egy pontból áll. Cser-
Palkovics András képviselő úr módosító indítványa összefüggéseivel egyetemben, ami azt 
jelenti, hogy a 2-től a 9-ig bezárólag. Kérdezem a kormány álláspontját vagy a tárcáét. 
Gondolom, csak tárcaálláspont van.  

 
DR. SZÉKÁCS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm a szót, elnök úr. Tárcaálláspontot tudok mondani, a tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e a módosító indítvánnyal kapcsolatban kérdés vagy 

észrevétel? (Nincs jelentkező.) Úgy látom, hogy nincs. Aki támogatja a módosító indítványt, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) A bizottság túlnyomó többsége, 19 fő támogatja. 
Ki az, aki nem? (Szavazás.) 4 nem. A bizottság a módosító indítványt támogatta. Ezzel az 
ajánlás végére is értünk. Köszönöm szépen.  

A termékek piacfelügyeletéről szóló T/6945. számú törvényjavaslat (Döntés bizottsági 
módosító javaslatok benyújtásáról)  

A következő a termékek piacfelügyeletéről szóló törvényjavaslat, ahol Szomori Béla 
főosztályvezető úr képviseli a minisztériumot. Kérem, hogy foglaljon helyet.  

Itt két bizottsági módosító indítvány benyújtásáról kellene döntenünk. Ezek közül az 
első, amit kérek, hogy vegyenek kézhez, ez a rövidebb, egy lapon kétoldalas. Ez egy érdemi 
módosító indítvány a fogyasztóvédelmi törvényhez. Tisztelettel kérdezném, hogy ezt ismeri-e 
a kormány és támogatja-e. 

 
SZOMORI BÉLA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, tárcaálláspontot tudok 

képviselni, a nemzetgazdasági tárca támogatja ezt a módosító indítványt.  
 
ELNÖK: Van-e bárkinek kérdése? (Nincs jelentkező.) Úgy látom, hogy nincsen. 

Akkor kérdezem, hogy ki tudja támogatni. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
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A következő, remélem, még inkább így lesz, merthogy ez egy nyelvhelyességi 
indítvány. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
SZOMORI BÉLA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja a tárca.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki az, 

aki támogatja a benyújtását? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm 
szépen. Ezzel ennek a napirendi pontnak is vége. 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő 
átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló T/7415. számú 
törvényjavaslat (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Áttérünk a kicsit nagyobb falatra, ez a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény módosításaival kapcsolatos törvény bizottsági feladatkörbe tartozó módosító 
javaslatainak a megvitatása. Természetesen a bizottsági feladatkörbe tartozók megvitatásán 
túl bármelyik másikat is valaki kikérheti az ajánlásból, ha szeretné. De előbb a 
kiválogatottakon haladunk végig. Helyettes államtitkár urat üdvözlöm, és kérem, hogy ő is 
figyeljen, mert nem mindegyiket fogjuk tárgyalni. Rögtön ki is hagyjuk az első 26-ot, és a 27-
es ponttal kezdenénk. Gúr Nándor, Kiss Péter és társai indítványa. 

 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja az előterjesztő.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) A bizottság 4 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem 
kapott.  

A következő a 28-as.  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja az előterjesztő.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) A bizottság 4 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem 
kapott. 

A 30-as szintén a képviselő urak indítványa. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja az előterjesztő.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) A bizottság 4 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem 
kapott. 

A 31-es úgy szintén. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja az előterjesztő.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) A bizottság 4 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem 
kapott. 
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A 32-es szintén ők.  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja az előterjesztő.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) A bizottság 4 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem 
kapott. 

A 38-as, Kara Ákos képviselő úr indítványa. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatja az előterjesztő.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) A bizottság 18 igen szavazattal támogatta.  
A 40-es Gúr Nándor és társai indítványa. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja az előterjesztő.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) A bizottság 4 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem 
kapott.  

A 45-ös az összefüggéseivel egyetemben, Kara Ákos képviselő módosító indítványa. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatja az előterjesztő.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? Igen, Kovács Tibor alelnök úr, parancsoljon!  
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Miután itt összefüggésekről is szó van, 

kérem, hogy a kormány képviselője mondjon néhány szót, mert nem volt időnk 
áttanulmányozni.  

 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Igen, ennek a módosító javaslatnak az a célja, hogy lesznek olyan jogintézmények, amelyek 
csak január 1-jétől kezdenek érvényesülni az egyszerűbb alkalmazhatóság érdekében. Három 
ilyen jogintézmény van, az egyik a szabadságra vonatkozó szabályok, a második a távolléti díj 
számítására vonatkozó szabályok, a harmadik a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás. 
Miután ágazati törvény az Mt.-től eltérő szabályt megállapíthat, két időállapotra kell az 
eltérést megállapítani. Meg kell állapítani július 1-jétől december 31-ig, és 2013. január 1-
jétől. Ez a módosító javaslat azt célozza, hogy a 2012. július 1-jétől december 31-ig a még 
hatályos ’92. évi XXII. törvénytől való eltérést szabályozza.  

 
ELNÖK: Alelnök úr, parancsoljon! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban szeretném azt 

megjegyezni, hogy számos más módosító indítvány, amit nem tárgyalt a bizottság, utána 
szerettem volna kérni, de ha már itt a hatályba léptető intézkedésekről szólunk, akkor számos 
olyan van, amely azt kezdeményezi, hogy a jogszabály ne július 1-jén lépjen hatályba, mert, 
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gondolom, a képviselők is azt feltételezik, hogy nincs kellő idő felkészülni ezen jogszabályok 
alkalmazására, hogy ez jövő év január 1-jétől lépjen hatályba. Ezeket miért nem támogatja a 
kormány?  

 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Én azt gondolom, hogy a munka törvénykönyve alapvető rendelkezéseinek a megismerésére 
hat hónap rendelkezésre állt, ezek a módosító javaslatok, amik ebben a törvényjavaslatban 
vannak, nem érintik az intézmények lényegi tartalmát, ezek pontosítások, tehát azt gondolom, 
hogy itt volt idő a megismerésre. Amit a módosító törvények tartalmaznak, azok pedig 
egyszerűen az Mt. hatályba lépő rendelkezéseihez való hozzáigazítás. Tehát ezek a szabályok 
megismerhetők voltak, ezeknek az átvezetésére kerül sor a jogrendszeren, és azt gondoljuk, 
hogy a mielőbbi hatálybalépés is a kedvező hatását fogja kifejteni az új Mt.-ben.  

 
ELNÖK: Az eredeti Mt.-ben is, tisztelt alelnök úr, voltak később meg egyébként 

korábban hatályba lépő szakaszok. Bár tartalmilag nem ismerem minden pontját, de 
gondolom, a módosítások is ezt a logikát követték, és ennek megfelelően készült ez a 
módosító indítvány is.  

Amennyiben nincsen további kérdés, kérdezném, hogy ki az, aki a bizottság tagjai 
közül a módosító indítványt támogatja? (Szavazás.) A bizottság 18 igen szavazattal támogatta. 

A következő az 50-es, Szél Bernadett képviselő asszony indítványa. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja az előterjesztő.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) A bizottság 4 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem 
kapott. 

Az 51-es a következő az összefüggéseivel egyetemben, Bertha Szilvia indítványa. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja az előterjesztő.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) A bizottság 1 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem 
kapott. 

A következő az 52-es, Bertha Szilvia képviselő asszony. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja az előterjesztő.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) A bizottság 1 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem 
kapott. 

A 71-es a következő.  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja az előterjesztő.  
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ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki 
támogatja? (Szavazás.) A bizottság 4 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem 
kapott. 

A 74-es szintén Szél Bernadett és Schiffer András indítványa. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja az előterjesztő.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) A bizottság 4 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem 
kapott. 

A 75-ös Gaudi-Nagy Tamás indítványa. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja az előterjesztő.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) A bizottság 1 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem 
kapott. 

A 76-os szintén Gaudi-Nagy Tamás.  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja az előterjesztő.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) A bizottság 1 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem 
kapott. 

A 77-es Gúr Nándor és társai indítványa. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja az előterjesztő.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) A bizottság 4 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem 
kapott. 

A 79-es Kara Ákos képviselő úr indítványa. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatja az előterjesztő.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) A bizottság 18 igen szavazattal támogatta.  
A következő a 85-ös ajánlási pont. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatja az előterjesztő.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) A bizottság 18 igen szavazattal támogatta. Ezzel a szoros értelemben a 
bizottság hatáskörébe tartozó módosító indítványok végére értünk. 
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Most jön az a kérdés, hogy ki az, aki még szeretné, hogy másokat is tárgyaljunk. 
Kovács Tibor alelnök úr! 

 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem konkrét módosító 

indítványról van szó, csak általánosságban kérdezném a kormány képviselőjét, hogy a 
kormány magyar hangjaként szereplő Kara Ákoson túl támogat-e egyetlen más módosító 
indítványt a kormány.  

 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Papcsák képviselő úrnak is van módosító indítványa, és egyébként úgy tudom, hogy a 
honvédelmi bizottság is a mai napon szeretne benyújtani módosító indítványt. A tervezetet 
ismerem, azt is támogatni fogjuk. 

 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Ezek mind a kormány magyar hangjai. 
 
ELNÖK: Rosszul indította az első kérdést, alelnök úr, rögtön Papcsák képviselő urat is 

nevén kellett volna nevezni. 
Van-e még esetleg más ajánlási pont, amit bárki tárgyalni szeretne? (Nincs jelentkező.) 

Lezárom a napirendi pont vitáját. Köszönöm szépen helyettes államtitkár úrnak is a jelenlétet. 
Amennyiben nincs az egyebekben semmi, a bizottság ülését berekesztem. A jövő héten hétfőn 
találkozunk.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 20 perc)  

  

Rogán Antal  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia 


