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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 03 perc.) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. CZOMBA SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai Gazdasági 
bizottsági ülésen. Megkezdjük a munkánkat. 

Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy a bizottság határozatképes.  
Szeretném a tisztelt bizottság tagjait tájékoztatni, hogy a kiküldött napirendi 

javaslatokhoz képest egy új javaslat érkezett Volner János képviselő úrtól. Az 
óraátállítás megszüntetésének szükségességéről szóló H/12569. számú határozati 
javaslat részletes vitájával kapcsolatban adta be. Először is arról kell döntenünk, hogy 
ezt a plusz napirendi pontot beemeljük-e a mai tárgyalandó napirendi pontok közé. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki a napirendi pont mai napi tárgyalását 
támogatja. (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok, tehát a bizottság nem támogatta.  

Visszatérünk az eredeti forgatókönyvhöz. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki 
az, aki a mai napirendi javaslatot elfogadja a kiküldött formában. Aki igen, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag, 11 igen szavazattal elfogadta a 
bizottság. Köszönöm szépen. 

A munkaidő-szervezés egyes kérdéseiről szóló T/15035. számú 
törvényjavaslat 
 

Rá is térünk az első napirendi pont megtárgyalására, a munkaidő-szervezés 
egyes kérdéseiről szóló törvényjavaslatra, amely T/15035. számon található. A 
Gazdasági bizottság önálló indítványáról van szó. A részletesvita-szakaszba 
érkeztünk. Az előterjesztők mi vagyunk. Tisztelettel köszöntöm a kormány 
képviseletében a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárát, és szemben 
bővült a kör, hiszen a szakszervezetek, a Magyarországon működő és a VKF-ben 
rendes tagként tisztséget viselő szakszervezeteket is meghívtuk a mai ülésre, mert úgy 
gondoltuk, ez olyan fajsúlyú kérdés, amely nem nélkülözheti a leginkább érintettek, 
mégpedig a szakszervezetek véleményét. Ezért ha megengedi a bizottság, elsőként 
kicsit rendhagyó, formabontó módon, de a szakszervezetek vezetőinek szeretném 
megadni a szót és a lehetőséget. Nem árulok el titkot, a másik oldallal, a munkáltatói 
érdekképviseletekkel is egyeztettem, beszéltem az elmúlt pár napban és az ezzel 
kapcsolatos álláspontról is van kialakult vélemény, de mindenekelőtt, azt gondolom, a 
szakszervezetek azok, akik ebben a témában fontos információval rendelkeznek. 
Számunkra egy ilyen fontos döntés meghozatala előtt mindenképpen szükséges az, 
hogy kellő keresztmetszetben tájékozódjunk. Arra kérem nagy tisztelettel a 
szakszervezeti vezetőket, hogy nagyságrendileg 5-5 perces időkeretben foglalják össze 
a véleményüket, ezt megköszönnénk, mert egyéb napirendi pontunk is van és más 
bizottságok is üléseznek. De nem akarom önökbe fojtani a szót semmiképpen. 
Amilyen sorrendben gondolják. Először Palkovics úrnak adom meg a szót. 

Hozzászólások 

PALKOVICS IMRE elnök (Munkástanácsok Országos Szövetsége): Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nagy tisztelettel köszönöm a lehetőséget, hogy a 
törvényalkotás e nagyon fontos mozzanatában szót kaptam. Azért is fontos ez, mert a 
normál menettől eltérő módon került a parlament elé ez a kezdeményezés, egy egyéni 
képviselői indítvány formájában. Feltételezzük, hogy ha a kormány lett volna a 
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kezdeményezője, akkor a munkaügyi kapcsolatok szokásos makroszintű 
fórumrendszerén belül találkoztunk volna előzetesen is ezzel az előterjesztéssel. Így 
alakult, úgy gondoljuk, még talán nem késő a véleményünket közvetlen formában a 
jogalkotók részére is elmondani. 

Általánosságban egy mondatban azt tudom mondani, hogy kérem a 
bizottságot, kérem a képviselő hölgyeket és urakat, ne támogassák ezt a 
kezdeményezést. Az indokainkat röviden összefoglalom. A jelenlegi szabályozás is 
extrém módon rugalmas lehetőséget biztosít a munkaidő beosztására a 
Magyarországon tevékenykedő vállalkozások, befektetők részére. Oly módon extrém, 
ezt önök is tudják, hogy a jelenlegi szabályozás is lehetővé teszi azt, hogy hetekig, akár 
egy hónapig is egyfolytában folyamatos munkavégzés után egyetlenegy pihenőnap 
járjon. Ennek a lehetőségét az Európai Unió ide vonatkozó irányelve is meghatározza. 
Tehát nem léphető túl az egyéves referenciaidő. Azzal a módszerrel, amivel a 
törvényjavaslat operál, át lehetne vinni bizonyos időt úgynevezett időbankokba, 
ahogy köznyelven ezt megfogalmazzák. A probléma az, hogy a mai gyakorlati 
tapasztalatok alapján is már átláthatatlan ennek az elszámolásnak a korrekt vezetése. 
Sajnálatos módon, ha valami átláthatatlan és vita keletkezik egy munkahelyen a 
munkáltató és a munkavállaló között, ott rendszerint a munkavállaló húzza a 
rövidebbet. Így tovább fokozódna a munkaerő kiszolgáltatottsága, pedig, ahogy 
fogalmaztam korábban is, csak megerősíteni tudom, hogy extrém módon 
kiszolgáltatottá válnak az emberek. 

Ha a jogalkotó valamilyen általunk fel nem fogható oknál fogva mégis úgy 
dönt, hogy támogatja a javaslatot, ezzel kapcsolatban szövegszerű törvénymódosító 
javaslatokat terjesztettünk a Nemzetgazdasági Minisztérium illetékes államtitkársága 
részére. Ebben két nagyon fontos pontra hívjuk fel a figyelmet. A kollektív szerződés 
megfelelő szintű szabályozását írja elő az európai uniós irányelv is. A „megfelelő 
szintű” semmiféleképpen nem egy vállalati szintű kollektív szerződés, amit ez a 
törvény lehetővé tesz. Ezt hosszasan nem szeretném indokolni. A mai szociológiai 
erőviszonyok, belső viszonyok a vállalatoknál nem olyanok, hogy egy helyi 
szakszervezetnél egy munkáltató ne tudná elérni a célját belátható időn belül. A másik 
ezzel összefüggő kezdeményezésünk, hogy az egyén maga, a munkavállaló saját maga 
ellen ne kérhessen olyan javaslatot még írásban sem, amivel megváltoztatható a 
munkaidő-beosztása. Ugyanis ez egyértelműen csak és kizárólag a munkáltató 
érdekét szolgálja, további visszaélésekre, átláthatatlan viszonyokra enged 
következtetni már előzetesen is. 

Ha szükséges, az első kérdésben azt szeretnénk, hogy legalább ágazati vagy 
országos hatáskörű kollektív szerződésben kerüljön rögzítésre, de hozzáteszem még 
egyszer, ha feltétlenül ragaszkodik a jogalkotó ennek a számunkra elfogadhatatlan 
módosításnak a támogatásához, elfogadásához. A második esetben pedig eltörölni 
javasoljuk, hogy az egyén maga ellen ilyen típusú eljárást kezdeményezhessen a 
munkáltatónál a munkaidőkeret megváltoztatására. Egyébként meg, ha mégis ilyen 
típusú változtatásokat egy bizonyos jól meghatározható befektetői kör elvár a 
jogalkotástól, a kormányzattól, akkor azt javasoljuk, hogy ennek a megbillenni látszó 
munkaerőpiaci szabályozásnak az ellentételezésére számos olyan tétel van, amit a 
munkavállalók, a szakszervezetek szívesen vennének napirendre. Ilyennek gondoljuk 
elsősorban a jogellenes munkaviszony megszüntetésének szankciórendszerét, a 
megszűnt korkedvezményes nyugdíjrendszer helyébe álló új intézmény kialakítását és 
a sztrájktörvényről is zajlanak egyeztetések a VKF-en belül tripartit módon, ahol 
egyébként kialakult egy közös egyetértési csomag a munkaadók és a munkavállalók 
körében. Ez utóbbi érdekes vagy sajnálatos módon nem került a parlament elé 
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elfogadásra. Ezt is szeretnénk javasolni, illetve átgondolni. Köszönöm még egyszer, 
hogy itt lehettem és beszélhettem ezekről a problémákról. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A LIGA Szakszervezetek képviselőjének adom meg 

a szót. 
 
DR. MÉSZÁROS MELINDA elnök (LIGA Szakszervezetek): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Tisztelt Gazdasági Bizottság! Tisztelt Meghívottak! Csatlakozva Palkovics 
Imre, a Munkástanácsok elnöke által korábban elmondottakhoz, szeretném 
megerősíteni, hogy a LIGA Szakszervezeti Konföderáció részéről sem tudjuk 
támogatni és elfogadni a jelenlegi előterjesztést, több ok miatt sem.  

Az egyik az előbb említett formai ok, hogy nem a Versenyszféra Konzultációs 
Fórumának keretében került egyeztetésre a beterjesztett javaslat annak ellenére, hogy 
közel két éve tárgyalunk a munka törvénykönyvét érintő esetleges átfogó módosítási 
javaslatokról. A másik pedig tartalmi ok. Az előbb említett legfeljebb 36 hónapra 
kiterjesztett munkaidőkeret alkalmazását nem támasztja alá a jelenlegi gyakorlat. A 
jellemzően vállalati szintű kollektív megállapodások, vagy a jelenleg hatályos munka 
törvénykönyve által megengedett munkaidőkeretek alkalmazása a gyakorlatban azt 
tükrözi, hogy a munkáltatók jelentős többségénél 2, illetve 3 hónapos 
munkaidőkeretek kerülnek alkalmazásra. Teszik ezt azért a munkáltatók, mert az 
ettől hosszabb munkaidőkeretek, az 52 hetes, 12 hónapos munkaidőkeret kizárólag 
kollektív szerződés alkalmazásával biztosítottak számukra. Nagyon sok helyen nem 
működnek kollektív szerződés kötésére képes reprezentatív szakszervezetek. 
Mindemellett pedig nagyon komoly adminisztratív elszámolási terhet is jelent mind a 
munkaadók, mind a munkavállalók számára. Nagyon komoly viták vannak azoknál a 
munkáltatóknál a túlmunka-elszámolásokat és a ténylegesen teljesített munkaidőkre 
vonatkozó elszámolásokat illetően, ahol hosszabb munkaidőkeret kerül alkalmazásra. 

Elképzelni sem tudom, a gyakorlatban hogyan működhetne a 36 hónap leteltét 
követően történő túlmunka elszámolása. A gyakorlatban azt eredményezné, hogy 3 
éven keresztül az érintett munkavállaló hiába teljesíti a túlmunkát, annak pénzeli 
ellentételezésére csak a hároméves munkaidőkeret lejártát követően kerülne sor. 
Mondom ezt azért, mert a munkaidőkereten belül túlmunka elszámolására csak akkor 
van lehetőség, ha az a munkaidő-beosztás megváltoztatásával jár együtt. Ha a 
jelenlegi tervezetet nézzük, akkor ezt a munkavállaló hozzájárulásával vagy kérésével 
lehetne változtatni, ami nyilván - a munkaviszony aszimmetrikus jellegét figyelembe 
véve - egyfajta presszió gyakorlására is biztosítana lehetőséget a munkáltatók részéről 
és ez a munkavállalók további kiszolgáltatottságát eredményezhetné rövid és hosszú 
távon egyaránt. 

A javaslatainkat alátámasztják azok a statisztikai adatok is, amelyek az elmúlt 
napokban láttak napvilágot és 2012-2016 között hasonlították össze a munkahelyi 
balesetek előfordulási gyakoriságát. Ezek az adatok világosan mutatják, hogy 2012 és 
’16 között több mint 6000-rel nőtt a munkahelyi balesetek száma és a súlyos 
balesetek 2015 és ’16, azaz egy év időszakát összehasonlítva is 14,2 százalékkal nőttek. 
A munkavállalók fizikai és pszichikai megterhelésének további fokozása minden 
bizonnyal azt eredményezné, hogy ezek a statisztikai adatok jelentősen tovább 
romlanának. Arról nem is beszélve, hogy teljes mértékben ellenében hat ez a 
beterjesztett javaslat annak az egyébként folyamatban lévő tárgyalássorozatnak, 
amelyet a kormányzat képviselője, valamint a munkaadói és a munkavállalói oldal 
képviselői folytatnak a VKF keretében a kivezetett, korhatár előtti ellátások, azaz a 
korkedvezményes, korengedményes ellátási formák helyébe tervezetten lépő új típusú 
ellátási formák alkalmazásáról. Az kifejezetten a fizikai-pszichikai károsodástól óvná 
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meg a munkavállalókat és elősegíthetné az egészséges munkakörnyezet, a munkahely 
és a család egyensúlyának biztosítását. Ez utóbbit is egyébként súlyosan rombolja a 
tervezett 36 hónapos munkaidőkeret bevezetése esetlegesen. 

Tisztelettel kérem én is a bizottság képviselőit, hogy ne támogassák ezt a 
javaslatot, és amennyiben módjukban áll, kerüljön le a parlament napirendjéről 
ebben a változatában. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A MASZSZ részéről Kordás úr. 
 
KORDÁS LÁSZLÓ elnök (Magyar Szakszervezeti Szövetség): Köszönöm 

szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Kedves Meghívottak! Úgy látom, 
egyhangú a véleménye a szakszervezeti oldalnak, akik részt vesznek a VKF 
munkavállalói oldalán. Mi sem támogatjuk, sőt elfogadhatatlannak gondoljuk ezt a 
módosítást.  

Nem ismétlem meg azokat az érveket, amelyeket a kollégáim már elmondtak, 
csak kettőt még hozzátennék, amiért nem támogatjuk ezt a módosítást, vagy nem 
szeretnénk, ha ezt a módosítást a bizottság támogatná. Amit nem értek, az a 
sürgősség, az a hirtelenség, egyszer csak mindenféle előzmény nélkül bekerült a 
parlament elé és rögtön meg is indult az általános vitája ennek a módosítási 
javaslatnak. Nem nagyon értjük, hogy ez miért így történt, hiszen ennek van egy 
intézményesült formája. Ha a kormány vagy ha a bizottság is úgy gondolja, akkor 
nyilvánvalóan le tudta volna folytatni azt az előzetes egyeztetést - ez a kormányzatnak 
kötelessége, a bizottságnak lehetősége -, amely egy nagy horderejű javaslatot meg kell 
hogy előzzön. De sem a kormány, sem a bizottság nem tette ezt, ezért most 
kénytelenek vagyunk a felháborodásunknak hangot adni. 

Amit viszont el kell fogadni, az az, hogy a munka törvénykönyve valóban 
módosításra szorul. Úgy tűnik, hogy a multik kedvében járva ezen a ponton is 
módosításra szorul. Tudnánk mondani szakszervezeti oldalról jó néhány más olyan 
pontot, ahol még módosítani kellene a munka törvénykönyvét. El is indult ezzel 
kapcsolatosan egyeztetés egy megállapodás után, amit Varga Mihály gazdasági 
miniszter úr írt alá. Sajnos ez 2015-ben megrekedt, azóta gyakorlatilag csak 
beszélgetünk a munka törvénykönyvéről, a sztrájktörvényről és a korhatár előtti 
ellátásokról, de igazából megállapodás, illetve előrelépés nem történt ebben az 
ügyben. Tehát kérem a bizottságot, hogy amennyiben tud, segítsen ebben, hogy mind 
a munkaadók, mind pedig a munkavállalók szervezetei, illetve a kormány közötti 
egyeztetések újra elinduljanak és újra olyan ütemben haladjanak, hogy annak 
megállapodás legyen a vége. Jó lenne, ha valóban a megállapodásban rögzítetteket 
tudná teljesíteni a kormány és benyújtaná a parlament elé a szociális partnerek által 
jónak gondolt módosításokat. Ha abban tud segíteni a bizottság, hogy ez 
megtörténjen, nyilvánvalóan ez egy örömteli esemény lenne.  

Tehát összességében azt tudom mondani, hogy egységes a szakszervezeti oldal 
ebben a kérdésben, nem szeretné, ha a bizottság támogatná ezt a javaslatot és a mai 
VKF-ülésen személyesen a kormányzati oldalt is arra fogom kérni, hogy a kormány se 
támogassa ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt a Gazdasági bizottság tagjainak megadnám 

a lehetőséget a hozzászólásra, engedjék meg, hogy kicsit formabontó módon néhány 
gondolatot elmondjak részben az elhangzottakkal, részben pedig azzal kapcsolatban, 
hogy az elmúlt napokban mindannyian tájékozódtunk és a szakszervezetek által 
korábban jelzett és most is jelezett problémákat mi is tudtuk mérlegelni. Most 
elkezdhetném sorolni szakmai szempontból az érveket, amelyek, úgy gondolom, 
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mégis e mellett a javaslat mellett szólhatnak. Például, hogy kizárólag kollektív 
szerződésben lehet a feleknek megállapodni, amennyiben nincs kollektív szerződésre 
jogosult fél, akkor eleve nem, vagy ha van, akkor az egy komoly alkupozíciót is 
jelenthet. Kérdés persze az, hogy hazai viszonylatban ez mennyire jelent komoly 
alkupozíciót vagy mennyire nem.  

Általában a munka törvénykönyvének korábbi módosításánál az volt az egyik 
alapelv, volt szerencsém még annak idején bábáskodni fölötte, hogy ne az állam 
döntsön, hanem próbáljuk a partnerekre bízni a megállapodást és az állam legfeljebb 
csak deklarálja ezt a fajta egyezséget. Nem kételkedve abban, hogy egyébként lehet 
sok szakmai érvet elmondani a mellett, hogy miért lenne hasznos akár hosszú távon is 
ez a javaslat, azt gondolom, jelen formájában és jelen körülmények között ez a 
javaslat nem alkalmas arra, hogy betöltse a szerepét. Ezért tisztelettel azt kérem a 
bizottság tagjaitól, hogy vonjuk vissza ezt a törvénymódosító javaslatunkat. Ezt azért 
merem így mondani, mert a korábbi MT-tárgyalások kapcsán emlékszem arra, 
amikor dekagrammonként számoltuk ki azt, hogy ha a munkavállaló enged itt, akkor 
a munkáltató enged ott, el is hangzott az előbb egy ilyen vagy ehhez hasonló. Ne 
gyengítsük egyik fél alkupozícióját sem akkor, amikor olyan törvénymódosítást 
adunk, amely szándékai szerint segítene a magyar foglalkoztatáspolitikában, de a 
hétköznapokra lefordítva nem biztos, hogy azt az eredményt érné el, amit mi 
egyébként deklaráltan szeretnénk elérni. 

Van egy fórum, a VKF, a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs 
Fóruma, ahol ezeket a kérdéseket kivesézve, érdemben, mindhárom fél részvételével 
meg lehet hozni a döntéseket. Reméljük, hogy azok után, hogy ott eredmény születik, 
a Gazdasági bizottság el tudja mondani majd nemcsak a munkaidőkerettel, hanem 
egyéb más munka törvénykönyvét érintő módosítással kapcsolatban is a javaslatát. 
Tehát összességében a javaslatom az a tisztelt képviselőtársaim felé, hogy vonjuk 
vissza ezt a törvénymódosító javaslatot.  

Most megadom szólásra a lehetőséget Bencsik János képviselőtársamnak. 
 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Munkavállalói Érdekképviseleti Vezetők! Bizottsági Tagtársak! Az ország 
legiparosodottabb térségében, a Tatai medencében vagyok képviselő és abban a 
szerencsés helyzetben vagyok, hogy a bányászat összeomlását követően az elmúlt 
negyed évszázadban személyes közreműködésemmel építettük újjá a térség 
gazdaságát és stabilizáltuk a foglalkoztatási helyzetét. Három ipari park működik a 
Tatai medencében, a tatabányai, az oroszlányi és a tatai. Összességében 20 ezer 
embernek adnak közvetlenül, gyárkapun belül megélhetési lehetőséget. Ennyi idő 
alatt eléggé közeli és közvetlen kapcsolat alakult ki a munkavállalókkal és a 
munkavállalói érdekképviseletekkel is. Az elmúlt egy hétben elég sűrű volt a program, 
egymás után jelentkeztek be a különböző üzemek képviselői annak érdekében, hogy 
világossá és egyértelművé tegyék: bár a törvényjavaslatban vannak olyan elemek is, 
amelyek akár még a munkavállalók szempontjainak a figyelembevételével javítani 
tudnának a munka törvénykönyvén, de a pihenőidőt érintő javaslat erőteljesen rontja 
és korlátozza a munkavállalói jogokat. 

Az, hogy ilyen mértékű tömbösítésre kerüljön sor, aminek a végén két-három 
hétig egyfolytában munkát kellene végezniük úgy, hogy a munkaerejük megújításához 
szükséges pihenőidő nem áll rendelkezésre, az nem elfogadható. Tehát emberi, 
munkavállalói oldalról sem elfogadható, de az üzembiztonság szempontjából sem 
elfogadható. Nem tudom, hogy mennyire kísérik képviselőtársaim figyelemmel azt, 
hogy az elmúlt években hogyan alakult a munkahelyi biztonság kérdése, a 
munkahelyi balesetek száma. Arról a szomorú tényről kell tájékoztatást adnom, hogy 
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Komárom-Esztergom megyében, amely a legiparosodottabb térsége az országnak és a 
foglalkoztatottsági arány is a legmagasabb, az ipari foglalkoztatottak száma kiugróan 
magas az országos átlaghoz képest, növekedtek a munkahelyi balesetek. Ezek jelentős 
része elsősorban annak köszönhető, hogy a munkavállalók nem rendelkeznek azzal a 
koncentrációs készséggel, amely a munkafolyamatok biztonságos működtetéséhez 
szükséges. Ennek a készségnek a szintje alapvetően függ a pihentségtől is.  

Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy a munkavállalói érdekképviseletek 
meghallgatását követően elnök úr arra tett javaslatot, hogy visszavonásra kerüljön az 
indítvány. Ha vissza is kerül az Országgyűlés elé, akkor tisztelettel kérem, hogy erre a 
nagyon lényeges és markáns munkavállalói elvárásra tekintettel történjék ez meg. 
Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tóth Csaba alelnök úr jelentkezett. 
 
TÓTH CSABA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Az alelnök úr 

megelőzött minket ezzel a kéréssel. A vitában a képviselőink már elmondták, hogy ezt 
a törvényjavaslatot mindenképpen vissza kell vonni. El akartuk mondani itt is a 
bizottsági ülésen természetesen, de örülök, hogy a vitában elhangzottak meggyőzték 
önöket erről és ezt a javaslatot tették ma. Ugyanakkor felhívnám a figyelmet arra, 
hogy célszerűbb lett volna akkor meghívni a szakszervezetek képviselőit ide, amikor 
arról döntött a bizottság, hogy egyáltalán tárgysorozatba kerüljön ez a 
törvényjavaslat. Azt szeretném kérni, hogy ha legközelebb ilyen súlyú módosítás kerül 
napirendre, előtte hívjuk meg őket, előtte legyen vita, és akkor el lehet kerülni a 
kellemetlen, kínos helyzeteket. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Szakács képviselő úr. 
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én is azt 

szeretném mondani, hogy alapvetően üdvözöljük azt, amit az alelnök úr elmondott. 
Ez a törvényjavaslat nem kerül a parlament elé és nem fogunk róla szavazni. 

Úgy gondolom, az elmúlt időszak két dologra megtanított bennünket és erre 
szeretném felhívni a figyelmet. Először is köszönöm szépen a szakszervezetek kitartó 
és kemény munkáját, hogy nem hagyták magukat. Amiben tudunk, természetesen mi 
is segítünk az elkövetkezendő időszakban, hogy - ha úgy tetszik - ezt a küzdelmet 
végig tudjuk csinálni. Az elmúlt időszak minket arra tanított a kormányzó pártokkal 
szemben, hogy sokkal több legyen a tapasztalatunk, mint amennyi illúziónk maradt. 
Nagyon bízunk abban, hogy ez nem egy átmeneti állapot. Tehát tartsuk nyitva a 
szemünket, és amikor majd visszakerül ez a javaslat, ahogyan erről már egy 
félmondatban szó volt, akkor arra kérjük a szakszervezeteket is, természetesen mi 
magunk ezt vállaljuk is, hogy nagyon keményen álljunk ki a munkavállalók érdekei 
mellett. Valami ugyanis velem azt mondatja, hogy vigyázzunk, mert önöket ismerve 
ez egy átmeneti állapot. 

A másik, amit ugyancsak az elmúlt időszak megtanított velünk, úgy gondolom, 
hogy fel kell hívnom a kormányzó pártok figyelmét arra, hogy fejezzék be ezt a kádári 
időszakot idéző voluntarista törvényalkotási mechanizmust. Megkerülve a 
kormányzati, a makroszintű egyeztetési mechanizmusokat, egyéni képviselői 
indítványként kerülne be ide az élet szinte minden területét átható javaslatok, teljesen 
mindegy, hogy a médiáról, a hírközlésről, a munka világáról van-e szó, az alkotmány 
is egyébként egyéni képviselői indítványként kerül be. Ennek egyetlenegy oka van, az 
az egy oka, hogy akkor nem kell lefolytatni sem a kormányon belül, sem a civil 
szervezetekkel, sem a partnerszervezetekkel, sem az érdekképviseletekkel, senkivel 
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nem kell lefolytatni semmilyen egyeztetést. Ezek ide vezetnek. Ezek tényleg azokat a 
régi időket idézik, amiket, úgy gondoltuk, már magunk mögött hagytunk. 
Mindenkinek ebben a parlamentben azt el kell hinnie, hogy egy-két képviselő lány- 
vagy éppen legényszobájának magányában egy esős délutánon azon törte a fejét, hogy 
hogyan lehetne a munka világát jobbá és versenyképesebbé tenni. Mindenki tudja, 
hogy ennek elvégzésének dolga a minisztériumban van, a minisztériumi 
főosztályokban van, szakavatott, képzett emberek kezébe kell tenni ezeket a 
kérdéseket, nem pedig hagyni, hogy néha-néha beröppenjen az ablakon egy-egy olyan 
elképzelés, amely tízezrek-százezrek életét befolyásolja és állítólag egy képviselő 
otthon ezt megírta. 

Azt gondolom, hogy ezzel a folyamattal muszáj felhagyni. Most látszik, hogy 
van egy ilyen vadhajtása, önök is annyi visszajelzést kaptak, hogy nem tudták már 
keresztülkergetni sem a bizottságon, sem a parlamenten. Valószínűleg mert nem 
akarták hallgatni az érveket, nem azért, mert szakmailag nincsenek róla 
meggyőződve. Ezt gondolom. Éppen ezért vissza kell állítani azokat az egyeztetési 
mechanizmusokat, amelyekre egy kormányzatnak, egy kormányzó pártnak igenis 
szüksége van ahhoz, hogy megfelelően vezethesse az országot. Tehát térjenek le erről 
a voluntarista, akarnok törvényalkotási útról! Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, van-e még hozzászólás. (Senki sem 

jelentkezik.) Nincs. Akkor megadom a szót képviselő asszonynak. 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Köszönöm szépen. (A hangosító berendezést 

igazítja.) A technikához még olyan nagyon-nagyon nem értek. 
Köszönöm a szót, alelnök úr. Tisztelt Bizottság! Három éve vagyok 

országgyűlési képviselő, de ez az első alkalom, hogy megélem, hogy egy törvény 
tárgyalása elkezdődött és a beterjesztő javaslatot tesz arra, hogy visszavonják a 
törvényt. Azt gondolom, azt is értékelni kell, hogy egy ilyen törvény hogy kerülhet az 
Országgyűlés elé, mert ez a törvény nem más, mint a XXI. század rabszolgatörvénye. 
Gratulálni szeretnék a szakszervezeteknek, hogy egységesen kiálltak és nyomást 
gyakoroltak azért, hogy ez a törvénytervezet nem elfogadható. Ugyanis azt is 
megtapasztaljuk az Országgyűlésben, hogy az ellenzék bármi jó dolog mellett ki akar 
állni és megteszi a javaslatait, azt általában a kormánytöbbség lesöpri az asztalról. Azt 
gondolom, hogy ez most egy nagyon-nagyon fontos lépés volt és természetesen 
örülünk annak, hogy az alelnök úr azt javasolja, hogy ezt a törvényjavaslatot vissza 
kell vonni. 

De mindenképpen azt gondolom, a Gazdasági bizottságnak és a kormánynak is 
el kell azon gondolkodnia, hogy miként kerülhet egy ilyen törvény az Országgyűlés 
asztalára, és egy ilyen törvényt miért a Gazdasági bizottság akar beterjeszteni az 
Országgyűlés elé. Ez nyilván azt mutatja, hogy ma Magyarországon a gazdasági 
érdekek mindenek felett dominálnak és azt is mutatja, hogy a kormány egyszerűen a 
multinacionális vállalatok érdekeit szolgálja ki. Egy ilyen törvénytervezet, amiben ez 
szerepel, hogy az embereket így ki lehet használni, hogy 30 napig dolgozhat valaki 
egyfolytában és utána kaphat egy nap szabadidőt, az egyszerűen elképesztő. Az is 
elképesztő, hogy előfordulhatna e törvény kapcsán egy olyan szituáció, hogy valaki 
három éven keresztül túlórában dolgozik és a túlóradíjat majd csak három év után 
kapja meg. Ezt a törvénytervezetet egyáltalán nem lehetett volna idehozni. 

Azt gondolom, nagyon fontos lenne elgondolkodni a kormánynak azon is, hogy 
mennyire szolgálja ki a multinacionális cégek érdekeit. Azt látjuk folyamatosan, hogy 
korábban a multinacionális cégeknek hatalmas támogatást adtak, majd múlt évben a 
multinacionális cégeknek és a nagyvállalatoknak 10 százalékkal csökkentették a 
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nyereségadójukat. Most egy következő lépés, amit végül is a kormány és a bizottság 
meglépett, hogy ennyire kiszolgáltatottá tegye a munkavállalókat. Gondolom, 
mindenki tisztában van azzal, hogy önmagában egy bizottság nem nyújt be egy ilyen 
törvényt, ha a kormány nincs mögötte. A kormány gyakorlatilag ezzel, hogy a 
bizottsággal nyújtat be egy ilyen törvényjavaslatot, pontosan azt akarta elkerülni, 
hogy a megfelelő érdekvédelmi képviseletekkel konzultáljon. 

Még egyszer gratulálok a szakszervezeteknek és természetesen örülünk annak, 
hogy egy ilyen javaslat született, hogy a bizottság vonja vissza ezt a törvénytervezetet. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. GALAMBOS DÉNES (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Bencsik János 

képviselőtársamhoz hasonlóan én is helyi példát szeretnék hozni. Úgy gondolom, 
kicsit árnyaltabb a kép. Dunaújvárosban egyszerre van jelen az új versenyszféra több 
képviselője, stratégiai partnerei a kormánynak, illetve a hagyományos acélipari 
tevékenység. Jelzem, hogy a szavazásnál az egyik szavazatom a visszavonás mellett 
lesz, a másik pedig tartózkodás. 

A visszavonás melletti szavazatom alapvetően azért van, mert a Vasas 
Szakszervezettel eléggé jó és folyamatos a kapcsolatunk. Engem nem kerestek meg 
ebben a kérdésben, ezzel együtt nyilván az ember végigkíséri a folyamatokat és 
ismerem a vállalat, a Dunaferr belső működését. Azt gondolom, hogy pontosan arra 
tekintettel, hogy elfogadta a kormány az acélipari stratégiát, annak mentén fogunk 
komoly fejlesztéseket végrehajtani. Így igenis érdemes végiggondolni, és ehhez 
kapcsolódóan majd lesz egy gondolatom még, hogy a törvényjavaslatnak melyek azok 
az elemei, amelyek a hagyományos struktúrában is használhatók, és ezek egy ilyen 
nagyipari vállalatnál hogyan működhetnek. De a Vasas Szakszervezettel e 
tekintetben, a helyi képviselőikkel folyamatos a kapcsolatunk. 

Örömmel tapasztaltam - csak egy rövid kis kitérő -, amit a LIGA 
Szakszervezetek felvetett. Alelnök úr is emlékszik rá, még a parlamenti ciklus 
kezdetén, pontosan a Dunaferr esetében merült fel problémaként a veszélyes 
munkakörökben azoknak a személyeknek az esete, akik por miatt vagy egyéb más 
okból egészségre ártalmas munkakörben dolgoztak, gyakorlatilag velük nem 
foglalkoztunk az utóbbi időben. Azt gondolom, fontos lenne, hogy ezt a kérdést 
felvessük. Úgy fogalmazott a LIGA képviselője, hogy a „korkedvezményes helyébe 
lépő új típusú ellátási formák”. Ezt mindenképpen támogatom ebben az 
összefüggésben. 

A versenyszféra vonatkozásában pedig amikor arra törekszünk, hogy 
munkahelyeket teremtsünk, és nem mondok vállalatnevet szándékosan, akkor nem a 
multik kiszolgálásáról van szó, hanem arról, hogy azon a területen, ahol vagyunk, az 
ország egyik legkedvezőbb logisztikai területén, minél több munkahelyet teremtsünk. 
De nemcsak autó-összeszerelő üzemről beszélünk, hanem más szektorális 
területekről is. Igenis azon is kell gondolkodnunk, hogy melyek azok az elemek, 
amelyekkel tudjuk segíteni azt a beruházási politikát, amelyet folytatni kívánnak a 
térségünkben azok a vállalatok, amelyek már jelenleg közel hatezer főt 
foglalkoztatnak. Tehát összetettebb ez a kérdés. Én mindenképpen a partnerekkel 
való tárgyalás híve vagyok, de figyelembe kell venni a munkáltatók azon érdekeit is, 
amelyek kezelhetők, összefüggésben a munka-egészségüggyel, a szabadidő 
felhasználásával. E tekintetben folytassa a tárgyalásokat majd a VKF. Köszönöm 
szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Még egy mondat erejéig visszaadom a szót Szakács 
képviselő úrnak. 

 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Egy kérdés csak! Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Csak egy kérdés! Ránéztem közben az órára. Április 25-e van. 
Május 1-je után visszakerül-e ez a törvény a parlament elé? Csak a motivációt 
szeretném megérteni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még a bizottsági tagok részéről hozzászólás? 

(Senki sem jelentkezik.) Nincs. 
Engedjék meg, hogy néhány elhangzott dologra reagáljak. Kétszer elhangzott, 

hogy képviselői önálló indítványról van szó. Nem. A baj az, hogy a képviselő úr 
szájából is elhangzott. A Gazdasági bizottság önálló indítványáról van szó, ez tehát 
nem egyéni képviselői indítvány. Ezt csak a pontosítás érdekében mondom. 

Arra is szeretném felhívni a tisztelt képviselőtársaim figyelmét, főleg ellenzéki 
képviselőtársaim figyelmét, hogy önök a benyújtásról való döntésnél tartózkodtak. 
Tartózkodni akkor szoktunk általában, ez nyílt titok, ha egyébként szakmailag 
különösebben nincs gondunk, politikailag esetleg nem értünk valamivel egyet. Azt 
gondolom, hogy annak a tiltakozásnak az eredményeként, amely főleg a 
szakszervezetek oldaláról érkezett, hirtelen megvilágosodtak néhányan és úgy 
gondolták, hogy e mögé érdemes beállni, mert ebből politikai hasznot is lehet 
szerezni.  

A tisztelt képviselő asszony mondta, hogy figyeljünk arra, hogy a gazdasági 
érdekek mindenekfelett dominálnak sajnos. Ez a mostani alkalom szerintem az egyik 
legékesebb bizonyítéka annak, hogy nem mindenekfelett dominálnak. Tehát amikor 
egy olyan kérdésről van szó, amely munkavállalók ezreit érintheti Magyarországon, 
vagy tízezreit még inkább, mert itt nem a kis-, középvállalkozókról van szó 
elsődlegesen, hanem a nagyvállalati szektorról, érdemes lehet ezzel foglalkozni. Ha 
azonban az alkupozíció nincs meg, akkor nem biztos, hogy abban az alkupozícióban 
törvényalkotással olyan eredményt tudunk elérni, amire egyébként normál 
körülmények között egy jogszabályi keret munkáltató és munkavállaló között 
lehetőséget biztosít. Hiszen tudnék jó néhány olyan EU-s tagállamot mondani, ahol 
ez a munkaidőkeret vagy ehhez hasonló működik, és jól működik. De ez egy újabb 
vitát nyitna meg, úgyhogy ezzel kapcsolatban nem szeretnék mást mondani.  

Az, hogy visszakerül május 1-je után, tisztelt képviselő úr, még a feltételezést is 
visszautasítom. A Gazdasági bizottságnak nincs (Dr. Szakács László: Figyelni 
fogunk!) ilyen irányú szándéka e tekintetben, most fogunk egy döntést hozni, arra 
biztatom önöket is, hogy fogadják el ezt a döntést. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

A vitát lezárom és tisztelettel kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki a 
törvénytervezet visszavonását javasolja. (Szavazás.) Egyhangúlag… (Dr. Galambos 
Dénes közbeszólása.) Bocsánat! Tehát 11 igen szavazat. (Dr. Galambos Dénes: Én 
helyettesítek is!) Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodással a bizottság a törvényjavaslat 
visszavonását kezdeményezte. 

Nagy tisztelettel köszönöm a szakszervezet tisztségviselőinek, hogy segítették 
érdemben a munkánkat. A további munkájukhoz akár a VKF-ben, akár más fórumon 
sok sikert kívánunk, jó munkát a továbbiakban! Köszönöm szépen. (Riz Gábor 
távozik. – Dr. Galambos Dénes elhagyja a termet.) 
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Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt 
pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 
T/15064. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Ezzel áttérünk a második napirendi pontunk tárgyalására. Az Európai Unió és 
az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó 
intézkedések végrehajtásáról szóló törvényjavaslat részletes vitájára kerül sor. Az 
előterjesztő részéről remélhetőleg jelen van Tárnoki-Zách Péter főosztályvezető úr az 
NGM részéről. (Tárnoki-Zách Péter jelentkezik.) Tisztelettel köszöntöm. Segíti majd 
a munkánkat. Javaslom, hogy a részletes vitát két szakaszban tárgyaljuk meg. A vita 
első szakaszában arról kell döntenünk, hogy a házszabály 44. § (1) bekezdésének 
megfelel-e a tervezet.  

Kérdezem, ki az, aki a házszabály szerinti megfeleléssel egyetért. (Szavazás.) 
Elnézést kérek, egy másodperc türelmet kérek, mert egy pillanatra 
határozatképtelenekké váltunk. De mindjárt orvosoljuk a dolgot. (Rövid szünet. - Dr. 
Galambos Dénes visszajön a terembe.) Tehát ki az, aki a házszabálynak való 
megfeleléssel egyetért. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag 
egyetért a bizottság, 11 igen szavazat. 

A részletes vita második szakaszában a törvényjavaslathoz egy képviselői 
módosító javaslat érkezett. Erről kell döntenünk a kiosztott háttéranyag szerint. 
Szakács László és Mesterházy képviselő úr javaslatáról van szó. Kérdezem a 
főosztályvezető urat, kormányzati vagy NGM-álláspontot tud ismertetni. 

 
TÁRNOKI-ZÁCH PÉTER főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Elnök úr, köszönöm szépen és köszönjük a képviselő uraknak is az előterjesztést. 
NGM-álláspontot tudok jelen pillanatban ismertetni. Az NGM részéről nem tudjuk 
támogatni a javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Tehát az NGM nem támogatja. 

Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) Két igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc nem szavazat.  

Ezek után dönteni kell a részletes vita lezárásáról. Ki az, aki a részletes vita 
lezárását támogatja? (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki 
az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodással a bizottság támogatta. 

Ki az, aki a részletes vitáról szóló jelentést elfogadja? (Szavazás.) Ez 9 igen 
szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodással a bizottság elfogadta. 

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló T/15063. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

A harmadik napirendi pont a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló T/15063. számú törvényjavaslat. Itt is 
részletes vitáról van szó. Újra köszöntöm tisztelettel a főosztályvezető urat az NGM 
részéről. Újra két szakaszban javaslom a tárgyalást. Ki az, akinek más javaslata van? 
(Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen.  

A vita első szakaszában a házszabálynak való megfelelésről döntünk. Ki az, aki 
szerint a házszabály 44. 0 (1) bekezdésének megfelel a törvényjavaslat? (Szavazás.) 
Egyhangúlag egyetért a bizottság. 

A részletes vita második szakaszában a törvényjavaslathoz képviselői módosító 
javaslat nem érkezett. Így a részletes vita lezárásáról kell döntenünk. Ki az, aki a 
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részletes vita lezárását támogatja.(Szavazás.) Egyhangúlag támogatja a bizottság, ez 
11 igen szavazat. 

Ki az, aki a részletes vita lezárásáról szóló jelentést elfogadja? (Szavazás.) Ez is 
egyhangú, köszönöm szépen. 

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 
módosításáról szóló T/15068. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a negyedik napirendi pontra, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. 
évi C. törvény módosításáról szóló T/15068. számú törvényjavaslatra. Itt is részletes 
vitát kell folytatnunk. Az előterjesztő részéről Solymár Károly helyettes államtitkár úr 
és kollégája van jelen. Tisztelettel köszöntöm önöket a bizottság ülésén. Most is 
javaslom a részletes vitát két szakaszban tárgyalni. A részletes vita első szakaszában a 
házszabály 44. § (1) bekezdésének való megfelelésről döntsünk. Ki az, aki a 
házszabálynak való megfelelőséggel egyetért? (Szavazás.) Ez 11 igen szavazat, 
egyhangúlag egyetért a bizottság. 

A részletes vita második szakaszában képviselői módosító javaslat nem 
érkezett, de a bizottság saját módosítási szándékot kíván megfogalmazni. Csak 
pontosító javaslat. Nem tudom, képviselőtársaim megkapták-e. Remélem, igen. 
Pontosításról van szó. Kérdezem az előterjesztőt, támogatja-e. 

 
DR. SOLYMÁR KÁROLY helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium): Tárcaálláspontot tudok mondani. Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, 

támogatják-e a módosító javaslatot. (Szavazás.) Ez 9 igen szavazat. Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Két nem szavazat. A 
bizottság a módosító indítványt támogatta. 

Ez után a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Ki az, aki a részletes vita 
lezárását támogatja. (Szavazás.) Ez 9 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Két nem szavazat. 

Ki az, aki a részletes vitáról szóló jelentés elfogadását támogatja? (Szavazás.) 
Ez 9 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Két nem szavazat.  

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
módosításáról szóló T/15057. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Ezzel áttérünk az ötödik napirendi pontra, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatra. T/15057. számon. Itt 
is részletes vitáról van szó. Újfent köszöntöm a helyettes államtitkár urat és a 
kolléganőjét. Itt is javaslom, hogy a részletes vitát két szakaszban tárgyaljuk. Első 
szakaszban a házszabály 44. § (1) bekezdésének való megfelelésről döntsünk. Ki az, 
aki a házszabálynak való megfelelést támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag támogatja 
a bizottság, 11 igen szavazat. 

A részletes vita második szakaszában egy képviselői módosító indítvány 
érkezett. Először erről kell döntenünk. Ikotity István és Sallai R. Benedek LMP-s 
képviselők módosító indítványáról van szó. Kérdezem a tárca- vagy kormányzati 
álláspontot! 

 
DR. SOLYMÁR KÁROLY helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
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ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki 

támogatja. (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok, tehát a bizottság nem támogatta a 
módosító javaslatot. 

Van még egy bizottsági módosító javaslat, amely pontosító részeket tartalmaz. 
Kérdezem a tárcaálláspontot. 

 
DR. SOLYMÁR KÁROLY helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium): Támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaimat, 

ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ez 9 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodással a bizottság a 
bizottsági módosítót támogatta. 

A részletes vita lezárásáról kell döntenünk. Ki az, aki a részletes vita lezárását 
támogatja? (Szavazás.) Ez 9 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodással a bizottság a részletes vita lezárásáról 
döntött. 

A részletes vitáról szóló jelentés elfogadását teszem fel szavazásra. Ki az, aki 
támogatja? (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Két 
tartózkodással a bizottság a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról döntött. 
Köszönöm a segítséget. 

Az ülés berekesztése 

Kérdezem a tisztelt képviselőtársaimat, van-e valamilyen hozzászólás, 
észrevétel az egyebekben. (Senki sem jelentkezik.) Május 2-án lesz, ha minden igaz, a 
következő találkozónk. Addig jó munkát és jó pihenést is kívánok mindenkinek. 

Köszönöm szépen. Az ülést bezárom. 
 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 52 perc.) 
 
 
 
 

 

Dr. Czomba Sándor  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 
 
 
 
 
 
 


