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Napirendi javaslat  

 

1. A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmával 
összefüggésben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat   
(T/2413. szám)  
(Szatmáry Kristóf (Fidesz), Harrach Péter (KDNP) képviselők önálló 
indítványa) 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Tárgyalás várhatóan a bizottság eljárásának lezárásával. 
Amennyiben az ügyrend 13. pontjában foglalt feltételek nem teljesülnek, az 
eljárás lezárására a bizottság későbbi ülésén kerül sor.)  

2. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat  
(T/3414. szám)   
(Szatmáry Kristóf és dr. Mengyi Roland (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Tárgyalás várhatóan a bizottság eljárásának lezárásával. 
Amennyiben az ügyrend 13. pontjában foglalt feltételek nem teljesülnek, az 
eljárás lezárására a bizottság későbbi ülésén kerül sor. A napirendi pontot a 
bizottság akkor tárgyalja, ha az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bekezdés c) 
pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be.)  

3. A népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. 
évi felméréséről szóló törvényjavaslat   
(T/3410. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Tárgyalás várhatóan a bizottság eljárásának lezárásával. 
Amennyiben az ügyrend 13. pontjában foglalt feltételek nem teljesülnek, az 
eljárás lezárására a bizottság későbbi ülésén kerül sor. A napirendi pontot a 
bizottság akkor tárgyalja, ha az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bekezdés c) 
pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be.)  

4. A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat   
(T/3115. szám)  
(Megfontolásra visszaküldött törvény tárgyalása a HHSZ 78. §-a szerint)  
(Megjegyzés: A köztársasági elnök átirata T/3115/19. számon elérhető.)  

5. Egyes agrártámogatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/3412. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Tárgyalás várhatóan a bizottság eljárásának lezárásával. 
Amennyiben az ügyrend 13. pontjában foglalt feltételek nem teljesülnek, az 
eljárás lezárására a bizottság későbbi ülésén kerül sor. A napirendi pontot a 
bizottság akkor tárgyalja, ha az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bekezdés c) 
pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be.)  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Balla György (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Horváth László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Tuzson Bence (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Ágh Péter (Fidesz)  
B. Nagy László (Fidesz)  
Dunai Mónika (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Nyitrai Zsolt (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Pesti Imre (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz)  
Salacz László (Fidesz)  
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Hiszékeny Dezső (MSZP)  
Lukács Zoltán (MSZP)  
Dr. Tóth Bertalan (MSZP)  
Tukacs István (MSZP)  
Szilágyi György (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Kucsák László (Fidesz) dr. Pesti Imrének (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) dr. Selmeczi Gabriellának (Fidesz) 
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) Salacz Lászlónak (Fidesz)  
Bóna Zoltán (Fidesz) Vécsey Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Galambos Dénes Hadházy Sándornak (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)  
Dr. Harangozó Tamás Attila (MSZP) Lukács Zoltánnak (MSZP)  
Dr. Legény Zsolt (MSZP) Hiszékeny Dezsőnek (MSZP)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP) dr. Tóth Bertalannak (MSZP) 
 
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Ágostházy Szabolcs  
Dr. Magyar Zsóka  
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Meghívottak  
 
Dr. Czomba Sándor államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dr. Weingartner Lilla főosztályvezető (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)  
Dr. Kovács Zoltán államtitkár (Miniszterelnökség)  
Dr. Nagy István államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium)  
Dr. Andréka Tamás főosztályvezető (Földművelésügyi Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 10 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a képviselőtársaimat és mindenkit, aki a bizottság 
munkáját figyelemmel kíséri. Az ülést megnyitom.  

Bejelentem, hogy az volt az oka annak, hogy egy ideig nem voltunk ebben a 
teremben, hogy a Ház mostanra egy szavazógéprendszerrel ajándékozott meg 
bennünket, úgyhogy innentől nem kell számolni azt, hogy ki hogyan szavaz, hanem 
lehetőség van arra, hogy gombnyomással fejezze ki mindenki a véleményét. A 
használatról szóló tájékoztatót mindenki az asztalon találja. Ha bármilyen technikai 
probléma a mai ülésen ezzel kapcsolatosan felmerül, akkor majd igyekszünk együtt 
megtanulni a használatot.  

A helyettesítési rendet szeretném ismertetni: Kucsák László képviselőtársunk 
Pesti Imrének, Szűcs Lajos Selmeczi Gabriellának, Harangozó Tamás Lukács 
Zoltánnak, Bárándy Gergely Tóth Bertalannak, Legény Zsolt Hiszékeny Dezsőnek, 
Mengyi Roland Salacz Lászlónak, Bóna Zoltán Vécsey Lászlónak és Galambos Dénes 
Hadházy Sándornak adott eseti képviseleti megbízást a mai ülésre. Erre is tekintettel 
megállapítom, hogy az ülés határozatképes.  

Kérem, mindenki ellenőrizze, hogy a kártyáját elhelyezte a szavazógépben! A 
napirendi javaslatot a képviselőtársaim kézhez kapták.  

A napirend elfogadása 

Kérdezem, hogy ki az, aki a napirend elfogadását a kiosztott napirendi 
javaslatnak megfelelően támogatja. Kérem, hogy most szavazzanak! A 2-es az igen, a 
3-as a nem és a 4-es gomb a tartózkodás. (Szavazás.) 24 igen szavazattal, nem és 
tartózkodás nélkül a bizottság a napirendet elfogadta.  

A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés 
tilalmával összefüggésben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. 
évi I. törvény módosításáról szóló T/2413. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Most ennek megfelelően az 1. napirendi ponttal, a kiskereskedelmi szektorban 
történő vasárnapi munkavégzés tilalmával összefüggésben a munka törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény módosításáról szóló T/2413. számú törvényjavaslat 
tárgyalásával kezdjük meg a munkánkat.  

Köszöntöm a kormány képviseletében Czomba államtitkár urat. Megadom a 
szót a javaslattal kapcsolatosan az államtitkár úrnak.  

Dr. Czomba Sándor szóbeli tájékoztatója 

DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A kormány képviseletében arról 
szeretném a tisztelt bizottságot tájékoztatni, hogy a kormány a tegnapi napon is és 
korábban is tárgyalta az előterjesztést, és a kormány egyértelmű szándéka e 
tekintetben az, hogy a munka törvénykönyve bérpótlékrészének módosítása oly 
mértékben valósuljon meg, hogy azok, akik korábban a most hatályos munka 
törvénykönyve alapján rendeltetésszerű nyitva tartás miatt nem kapnak bérpótlékot, 
továbbra is ebben a kategóriában maradnak, azok, akik műszakpótlék és egyéb 
tekintetben 50 százalékos pótlékra jogosultak, továbbra is 50 százalékot kapnak, és 
abban a szűk körben, ami a kiskereskedelemről szóló törvényre vonatkozó rész, ahol 
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csak az öt vasárnapot engedélyezi nyitva tartásra az új jogszabály, ezen az öt 
vasárnapon gyakorlatilag az 50 százalékot plusz 50 százalékkal emeljük, magyarul 
100 százalékos bérpótlék járjon ezekre a napokra, időpontokra.  

Illetve annyiban egészíteném ki a tegnapi kormányülésen elhangzottakat - és 
ezt a TAB módosítója takarja vagy fedi is -, hogy amennyiben december 24. és 
december 31. vasárnapi napra esik, akkor ezeken a napokon is járjon a 100 százalékos 
bérpótlék. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e a képviselőtársaim részéről hozzászólási 

szándék? (Jelzésre:) Lukács képviselő úr jelzi. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

LUKÁCS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Örülök, hogy eldőlt, hogy lesz 
100 százalékos vasárnapi bérpótlék, mert két ellentétes módosító volt sokáig a Ház 
előtt, annak viszont nem örülök, hogy ennyire szűk körben és ennyire szűk 
metszetben lesz.  

Volt 100 százalékos vasárnapi bérpótlék, ami a munka törvénykönyve 
módosításánál veszett el. Én annak nagyon örülök, ha azok a kereskedelmi dolgozók, 
akik dolgoznak vasárnap, kapnak 100 százalékos bérpótlékot, csak nem értek azzal 
egyet, hogy csak a kereskedelmi dolgozók kapjanak 100 százalékos vasárnapi 
bérpótlékot. Ha van 100 százalékos vasárnapi bérpótlék, akkor, azt gondolom, az az 
igazságos, ha minden munkavállalónak van 100 százalékos vasárnapi bérpótlék, aki 
vasárnap dolgozik.  

Nyilvánvalóan a kereskedelemben dolgozók is komoly munkát végeznek 
vasárnaponként is, de mindenki más is feladja a vasárnapját, aki dolgozni kényszerül 
vasárnap. Azt mondtam a hozzászólásomban, hogy ha a sarki kisboltban van 
vasárnapi bérpótlék, akkor nem tudom, hogy az ipari parkban miért nincs vasárnapi 
bérpótlék. Ha a sarki kisboltban van vasárnapi bérpótlék, akkor a vasárnap is nyitva 
tartó strandon és más egyéb helyeken - színházakban, múzeumokban, ahol szintén 
emberek dolgoznak hétvégenként - miért nincs vasárnapi bérpótlék?  

Tehát azzal egyetértünk, hogy ez így megszületik; azzal nem értünk egyet, hogy 
gyakorlatilag a munkavállalóknak egy szűk körét emeljük ki, azoknak pedig, akik 
szintén dolgoznak vasárnap - és akkor most már nem beszélek azokról, akik 
különböző szolgálatokban dolgoznak: tűzoltók, egészségügy, rendőrség, és a többi, 
hanem csak a munkavállalókról beszélek -, nem jut vasárnapi bérpótlék. Ezt én nem 
érzem sem igazságosnak, sem logikusnak. Legalább annyira szeretnének mások is a 
családjukkal lenni vasárnap, akik folyamatos üzemben dolgoznak. Az autógyáraktól 
elkezdve rengeteg olyan gyár és üzem van, amelyik folyamatos munkarendben 
dolgozik, de mondhatnám az erőműveket vagy azokat a - szintén sok embert 
foglalkoztató és nehéz munkát végző embereket foglalkoztató - munkahelyeket, ahol 
szintén dolgoznak vasárnap; nem is lehet vasárnap ezeket a munkahelyeket elhagyni, 
de rájuk nem gondol ez a javaslat, nekik nem kell 100 százalékos bérpótlékot kapni.  

Tehát én azt mondom, hogy ezt ki kellene terjeszteni minden munkavállalóra, 
aki vasárnap dolgozik; akkor lenne igazságos, és azt gondolom, hogy akkor lenne 
elfogadható.  

Mi tettünk ebben javaslatot, sajnos ez leszavazásra került, de fogunk ebben 
tovább tevékenykedni, és azt szeretnénk elérni, hogy mindenki, aki vasárnap 
dolgozik, ugyanúgy kapja meg a 100 százalékos bérpótlékot, mint azok, akik ez 
alapján a jogszabály alapján megkapják. Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy nem kormány-
előterjesztésről van szó, hanem képviselőiről, jelzem, hogy azért nem kérdeztem meg 
az előterjesztő képviseletében jelen lévő Vas Imre véleményét egyelőre, mert jelezte az 
előterjesztő, hogy nem kíván nyilatkozatot tenni a háttéranyagról - ez tette lehetővé a 
gyors tárgyalást. De miután van a Törvényalkotási bizottságnak saját módosítási 
szándéka, ezért ezzel kapcsolatosan most megadom a szót Vas Imrének. 
Parancsoljon! 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen… (Nem működik a hangosítás.) 
 
ELNÖK: Elnézést, még nincs hang, a hangot is kérjük szépen. Vas Imre 

képviselő úré a szó. Parancsoljon! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): (Továbbra sem működik a hangosítás.) Köszönöm 

szépen. Az előterjesztők támogatják a TAB 1. számú módosító indítványának a 
benyújtását.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Annyit hozzáteszek, hogy ez érdemben a háttéranyagban 

foglalt módosítót felülírja, tehát akkor az előterjesztői támogatást a Törvényalkotási 
bizottság módosítási szándéka élvezi.  

Tukacs képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr… (Nem működik 

a hangosítás.) 
 
ELNÖK: Amikor pirosan kezd el világítani, akkor tud a képviselő úr beszélni. 

Parancsoljon! 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Lassan csak megtanuljuk. Köszönöm a szót, elnök 

úr. Ez a kezdeményezés, amely egy nagyon szűk körre korlátozza a kereskedelemben 
100 százalékos bérpótlékot majdan megkapók körét, azt leplezi le, hogy mi volt az 
eredeti szándék.  

Az eredeti szándék a részleges bezárás volt a kereskedelemben. Ezt a 
kormánypártok kommunikációs gépezete úgy igyekezett előadni, mintha a vasárnapi 
munkavégzést próbálnák megszüntetni minden szférában, és ott, ahol ez nem megy, 
pótlékot adnak. Na most, ez nem sikerült. Tehát, ha valóban komoly lett volna ez a 
szándék, hogy elismervén azt, hogy sokan dolgoznak vasárnap, mert 
megkerülhetetlen, akkor számukra is 100 százalékot kellett volna adni. Ez az egyik, 
amit Lukács Zoltánhoz csatlakozva el tudok mondani, és azt is megerősíteni, hogy 
nyilván ezért nem fogjuk támogatni, hiszen mindenkinek méltányos lenne. 

Van azonban még egy apró probléma. Képzeljék magukat azoknak a boltoknak 
a helyébe, amelyek vasárnap zárva fognak tartani. Mi fog ott történni szombaton? 
Nem kell hozzá olyan túlságosan nagy képzelőerő: szombaton ott az fog történni, 
hogy a bolt meghosszabbítja a nyitvatartási idejét azért, hogy oldja azt a tumultust, 
ami majd keletkezik, illetve kiszolgálja azokat a vásárlókat, akik vasárnap 
törzsvásárlói voltak.  

Mi történik ott a munkavállalóval? Az a munkavállaló este 6-ig, 8-ig, 10-ig fog 
dolgozni pótlék nélkül. Ezért tehát nemcsak azokról az emberekről van szó, akik 
különféle turisztikai, szolgáltatási és egyéb szférában dolgozva vasárnap nem kapnak 
100 százalékos pótlékot, hanem azokról is, ahol vasárnap zárva tartás lesz, de az ő 
munkájuk és munkaidejük meg fog növekedni anélkül, hogy bármiféle 
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ellenszolgáltatásra igényt tarthatnának. Ezért tehát én a javaslatot abban az 
értelemben is féloldalasnak tartom, hogy nem számol az ilyen típusú 
következményekkel. Ezért megerősítem, hogy erre a javaslatra egyértelmű nem lesz a 
válaszunk, hiszen nem szűkítenénk, hanem éppen hogy kiterjesztenénk az abban 
szereplő 100 százalékos pótlékot. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további hozzászólási szándék? (Nincs jelzés.) 

Jelzem képviselőtársaimnak egyébként, hogy most már ha bárki a szókérés gombot 
megnyomja, akkor azt előre a rendszer itt jelzi, tehát előre lehet jelezni. 

Miután további hozzászólási szándékot nem látok, ezért viszonválaszra 
megadom a szót államtitkár úrnak. Parancsoljon! 

 
DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Tisztelt Lukács Képviselő Úr, illetve Képviselő Urak! Néhány 
gondolat erejéig szeretnék rávilágítani arra, hogy miért pont most és miért pont itt 
tartunk ezzel az üggyel. Ma Magyarországon nagyságrendileg mintegy egymillió 
ember dolgozik vasárnap is. Ebből hozzávetőlegesen mintegy 700 ezer ember az, aki 
nulla százalék pótlékot kap, hiszen rendeltetésszerűen működik, és olyan 
környezetben dolgozik, ahol a korábbi munka törvénykönyve sem adott lehetőséget a 
bérpótlék eltérítésére, tehát ez nem 2012 óta van így, nem az új munka törvénykönyve 
hatálybalépése óta él ez a helyzet. Nagyságrendileg 300 ezer ember van, akiről 
beszélünk, akik egyébként 50 százalékos pótlékot kapnak, és ebből lesz majd egy 
szűkebb kör, egy 100-120 ezres nagyságrend, aki a 100 százalékos pótlékkal érintett 
lesz.  

Abban az esetben, ha jelen pillanatban mindenkire kiterjesztenénk, és az önök 
javaslatát fogadnánk el, hogy mindenki, aki vasárnap dolgozik, 100 százalékos 
bérpótlékban részesüljön, ez egyrészről a versenyszférának nagyságrendileg 
90 milliárd forintos, a költségvetésnek 32 milliárd forintos pluszterhet jelent, aminek 
nyilvánvalóan adott esetben, ha a kormánynak, illetve a parlamentnek az a szándéka, 
hogy a bérpótlékrendszer általában a reálkeresetek növekedésének az egyik 
mozgatórugója legyen, és be lehessen ezt építeni tudatosan a következő időszakban, 
akkor szerintem van értelme, és ebben értelmes párbeszédet lehet folytatni a 
munkaadói, munkavállalói érdekképviseletekkel és mindenki mással, aki ebben 
érintett. Csak arra szerettem volna fölhívni a figyelmet, hogy munkahelyeket nem 
veszélyeztethetünk, mert szerintem a magyar gazdaság vagy Magyarország számára 
az egyik legfontosabb dolog az, hogy a foglalkoztatás bővülése továbbra is folyamatos 
legyen. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor megnyitom a második kört. Szilágyi képviselő úr 

kért szót. Parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Lehet, hogy nem értem, 

mert itt nézem a módosítóknál, hogy szerepel az, hogy „a kihirdetését követő napon 
lép hatályba”, de a TAB módosítójában az szerepel, hogy a törvényjavaslatot a 
Gazdasági bizottság kiegészíteni javasolja: „Ez a törvény 2015. március 16-án lép 
hatályba.” Ez így biztos, hogy nem lehet jó, hiszen leghamarabb kedden szavazhatunk 
róla, tehát elvileg 16-án ez a törvény nem fog tudni hatályba lépni. Nem tudom, hogy 
itt valami elírás van csak, vagy esetleg ezt javítani kellene. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Nincs elírás. Jeleztem is, hogy a bizottsági módosítót a 

Törvényalkotási bizottság saját módosítási szándéka felülírja, és miután a 
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Törvényalkotási bizottság javaslata egyértelműen tartalmazza a 3. §-ban azt, hogy „a 
kihirdetését követő napon lép hatályba”, ez rendezni fogja az egységes javaslatban a 
kérdést. Köszönöm. 

Lukács képviselő úr kért ismételten szót. Parancsoljon! 
 
LUKÁCS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Annak örülök, ha az államtitkár 

úr nyitott erre a vitára. Azt gondoljuk, hogy igen, a bérpótlékok ügyében tovább kéne 
lépni. A régi meg új munka törvénykönyvéhez annyit, hogy mi adtunk be az új munka 
törvénykönyve vitájában ilyen irányú módosító javaslatot, akkor nem volt nyitott rá a 
kormánypárt. Nem változott a véleményünk, ugyanezt mondjuk ma is. Ha most már 
nyitottak lesznek rá, annak örülünk, fogunk ilyen típusú javaslatot tenni, és azt 
reméljük, hogy akkor egy jó vitában a munkavállalók érdekében ezt tovább tudjuk 
vinni. 

Egyetértünk, hogy nem kell olyan törvényeket vagy jogszabályokat alkotni, 
amelyek veszélyeztetik a munkahelyeket. Ezzel teljesen egyetértünk. A mi 
véleményünk az, hogy egyébként az a jogszabály, amihez kapcsolódóan ma ez a 
jogszabály itt van előttünk, most már láthatóan, illetve tényekkel alátámaszthatóan is 
veszélyeztette emberek munkahelyét, és még most is veszélyeztetni fogja. Gondolok 
itt a nonstop boltok problémájára, és a többi, és a többi. Úgyhogy ebben mi is 
figyelmeztettünk, mások is figyelmeztettek, és sajnos úgy látszik, hogy mégiscsak lesz 
ebben munkahelyáldozat. Mindazonáltal az már el van fogadva, annak majd a 
következménye egy másik kérdés. Ehhez a kérdéshez mi akkor tudunk igen 
szavazattal hozzájárulni, ha ez igazságos és mindenki számára elérhető. Ezért mi 
most tartózkodni fogunk ebben az ügyben, de nagyon szívesen folytatjuk a vitát, és ha 
ki tud egészülni ez egy 100 százalékos bérpótlékkal a teljes munkavállalói körben, 
akkor azt viszont jó szívvel fogjuk támogatni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Balla alelnök úr kért szót. Parancsoljon! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Nem 

szeretném a vitát generálni, csak Lukács képviselő úrnak egy mondatát szeretném 
kiemelni és alátámasztani, hogy az új munka törvénykönyvéhez adtak be ilyen 
módosítót, de ebből az következik, hogy a régihez, ami az alatt volt hatályban, amikor 
ők kormányoztak, na, ahhoz meg nem. Tehát, amikor a kormányzati felelősséget 
viselték, nem adtak be ilyen módosítót, csak akkor, amikor ez a felelősség hál’ 
istennek lekerült róluk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot nem látok. A vitát 

lezárom. Most megadom a szót zárszóra államtitkár úrnak. Az előterjesztő jelzi, hogy 
nem kíván szólni, úgyhogy államtitkár úrnak adom meg a szót. Parancsoljon! 

 
DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Egy mondat a munkahelyek veszélyeztetésével 
kapcsolatban: valóban, különösen az elmúlt néhány héten hallottunk mindenféle 
számadatot 20-30-40 ezres létszámleépítésről a kereskedelmi szektorban, ami 
valóban egy nagyon súlyos probléma lett volna, ha ez így van. Hál’ istennek ez nem 
következett be. Ha az a kérdés, hogy vajon lehet-e Magyarországon majd találni egy 
olyan embert, akit nyilatkozattal meg lehet célozni, hogy emiatt veszítette el a 
munkahelyét, bizonyosan lehet majd találni, de én nem erről a komolytalan részéről 
beszélek a történetnek, hanem arról, ami a kormány, illetve az előterjesztők szándéka 
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volt. Én arra kérem tisztelettel valamennyi képviselőtársamat, hogy támogassák az 
előttünk levő törvényjavaslatot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most szavazás következik. Először a Gazdasági 

bizottság négypontos módosító javaslatáról kell állást foglalnunk. Az előterjesztő 
formálisan nem nyilatkozott, de a kormány jelezte, és az előterjesztő is, hogy a 
Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatát támogatja a Gazdasági bizottság 
javaslatával szemben. Erre tekintettel kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a 
Gazdasági bizottság módosítóját. Kérem, hogy most szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság 32 nem szavazattal, igen szavazat és tartózkodás nélkül a Gazdasági 
bizottság módosító javaslatait elutasította. 

Most a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatáról kell állást 
foglalnunk. Kérdezem, ki az, aki ezt támogatja. Kérem, hogy most szavazzanak! 
(Szavazás.)  

A bizottság 25 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 7 tartózkodás mellett a 
Törvényalkotási bizottság saját módosítási szándékát elfogadta. 

Most az összegző módosító javaslat és az összegző jelentés elfogadására kerül 
sor. Kérdezem, hogy ki az, aki ezeket támogatja. Kérem, most szavazzanak! 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 25 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett, ellenszavazat 
nélkül a bizottság az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést elfogadta. 

A bizottsági előadó kijelölésére kerül sor, Vécsey képviselőtársunkat javaslom. 
Kérdezem, ki az, aki az ő személyét támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 30 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett 
Vécsey képviselőtársunkat bizottsági előadónak kijelölte.  

Kisebbségi előadónak a Magyar Szocialista Párt Lukács képviselő urat 
javasolja, tehát Lukács képviselő úr lesz az, aki a bizottságban kialakult kisebbségi 
véleményt képviseli.  

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról 
szóló T/3414. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Áttérünk a 2. napirendi pontra, mely a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. 
törvény módosításáról szóló T/3414. számú törvényjavaslat. A kormányt továbbra is 
államtitkár úr képviseli. A háttéranyagban a Gazdasági bizottság kétpontos javaslata, 
illetve a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslata található.  

Megadom a szót Vas Imre képviselőtársunknak mint előterjesztőnek, tehát 
előterjesztőként fog szólni.  

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): A Törvényalkotási bizottság 1. számú módosító 

indítványát az előterjesztők támogatják, a háttéranyagról pedig, azt hiszem, úgy 
nyilatkoztunk, hogy arról nem nyilatkozunk. 

 
ELNÖK: Igen, köszönöm, akkor még ezt pontosítjuk majd.  
Államtitkár úrnak adom meg a szót a kormány képviseletében. Parancsoljon! 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! A kormány a Törvényalkotási bizottság 1. 
pontjában szereplő módosítót támogatja, illetve a háttéranyagban szereplő, a 
Gazdasági bizottság 2. pontjában szereplő módosítást támogatja. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Révész Máriusz 
képviselőtársunk kért szót, parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Nekem 
kérdésem lenne. Egyrészt úgy emlékszem, illetve tapasztalataim vannak arra 
vonatkozóan, hogy a benzinkutaknál működő boltok Ausztriában és Németországban 
is nyitva vannak hétvégén.  

Megfontolandónak tartanám ezt a gyakorlatot már csak azért is, mert, 
gondoljanak bele, képviselőtársaim, a benzinkutas ott van a benzinkúton, vasárnap 
dolgoznia kell, a benzint eladja, kifizetik a kártyával neki, gyakorlatilag be kell menni 
a shopba, és azt mondjuk, hogy a benzinkutas, aki egyébként ott dolgozik egész nap, 
ne árulhasson semmi mást a benzinen kívül. Én ebben egyébként semmilyen logikát 
nem látok, hiszen az egész javaslatunk arra irányult, hogy pluszban ne kötelezhessünk 
senkit munkavégzésre. De hogyha valaki ott dolgozik a benzinkúton, és semmilyen 
pluszterhet nem jelent neki, hogy még eladja a szendvicset meg a kólát, akkor ennek 
én, bevallom őszintén, az égvilágon semmi értelmét nem látom, munkavégzést nem 
takarítunk meg. Ez mind a benzinkutasnak, mind a vásárlóknak… Valaki megy egy 
hosszú útra az autópályán, és nem vásárolhat? Az egész javaslat szerintem, az én 
számomra, ha jól értem a javaslatot, teljesen értelmetlennek tűnik.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Tekintettel arra, hogy többen is kérnek szót az ellenzéki 

oldalról, de pontosan, ha államtitkár úr - akár munkatársai segítségével - segítene 
abban, hogy tisztázzuk, milyen jogi helyzetet idéz elő ez a módosító, hogy a vitát azon 
keretek között folytassuk, amit a javaslat tartalmaz, akkor az szerintem elősegítené a 
vitát, úgyhogy ha van rá mód, akkor most soron kívül megadnám a szót államtitkár 
úrnak. Parancsoljon! 

 
DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek, Urak! Pontosan 
fordítva van a helyzet, és akkor valóban érdemes ezt tisztázni először.  

Arról szól a módosítás, hogy a benzinkutakon is lehet - olyan benzinkutakon, 
ahol üzemanyagot is értékesítenek - minden más egyebet is értékesíteni. Itt az egyik 
módosító arról szól, hogy belül, a másik pedig arról szól, hogy a területén. Ha 
megnézik a TAB-os előterjesztést, az egy szélesebb spektrum, az a területéről szól, a 
Gazdasági bizottságé pedig a belülről. Tehát amit Révész Máriusz képviselő úr jelez, 
azzal kapcsolatban szeretném jelezni, hogy természetesen ezeken a benzinkutakon 
továbbra is lesz lehetőség arra, hogy szendvicset vagy bármilyen egyéb más cikket 
vásárolni lehessen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Tukacs képviselő úr, parancsoljon! 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én néztem Révész 

képviselőtársamra, hogy a szemében látom-e azt a csillogást, hogy érti, miről van szó, 
de nem érti, és én sem értem.  

Államtitkár úr, abba kéne hagyni ezt a fogócskát most már ebben a 
tárgykörben szerintem, mert most fogócskáznak. Most megcsípték a Metrót, mert 
rájött arra valaki - nem tudom, ki volt -, hogy hoppá-hoppá, hát az kiskereskedelem is 
meg nagy is, aztán rájöttek a benzinkutas sztorira, hogy ott is lehetséges ilyen, és így 
tovább. Nem kellene most már abbahagyni ezt a dolgot? Ez most már egyszerűen 
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komikus. Tehát komikus, hogy újabb és újabb delikvenseket találnak meg, akiket be 
kell valamilyen, általam felfoghatatlan oknál fogva zárni.  

Nézzük ezt a lex Metrót, mert ez a legpregnánsabb példája annak, hogy most 
megint valakire rámondták, hogy ipiapacs, te vagy a hunyó. A Metro azokat szolgálja 
ki, akik továbbértékesítenek döntően, legalábbis az ő működési elvük ez. Hogy aztán 
kik vásárolnak még ott, ezt most hagyjuk, de mondják már meg, hogy az, aki eddig 
berendezkedett arra kiskereskedőként, továbbértékesítőként, hogy vasárnap feltölti a 
készleteit, az mi a csudáért nem mehet oda vásárolni? Önök nagyon szeretik a 
mikrovállalkozókat meg a kicsiket; őt miért nem szeretik annyira, hogy békén 
hagyják, hogy legalább vasárnap megpakolhassa a furgonját, aztán visszamehessen a 
boltjába, és utána nyugodtan árulhasson? Ez az egyik.  

A másik ez a benzinkutas sztori. Dohányos képviselőtársaimat majd kérdezzék 
már meg, hogy az autópályák mellett megszüntetett - hogy hívják ezeket? - nemzeti 
trafikok vagy mi a csudák miért kerültek megszüntetésre, mert a kínok kínját lehet 
kiállni annak, aki dohányzik, és 200 kilométeren keresztül nem tud vásárolni. Ez 
legyen az ő problémájuk, végül is ez egy élvezeti cikk, na de hogy legyen olyan, ahol 
nem belül van, szóval ott van, ott meg semmit, abban meg mi a logika? Árulják már el 
nekem, államtitkár úr, hogy mi a csuda a logika abban, hogy már megint valakire rá 
akarjuk mondani, hogy te vagy a hunyó, mert ott azt pont nem lehet. Mert valamelyik 
áruházlánc megtalálta ebben a kivezető utat? Fogadom, államtitkár úr, hogy fognak 
még találni. Tehát itt most borítékolom, és nagy összegekben mernék rá fogadni, hogy 
számtalan kiskaput fognak még találni, és akkor itt fogunk ülni, és megint futunk 
utánuk, és megint rájuk ütünk, hogy ipiapacs?  

Nem lenne értelmesebb most már egy kicsit visszaterelni abba a - hogy is 
mondjam? - mederbe ezt az egész törvényhozást, amiről önök állítólag mondták, hogy 
nem akarjuk, hogy vasárnap dolgozzanak az emberek? Na most, ez egy egészen 
érdekes helyzet lesz - és ebben Révész képviselőtársammal egyetértek -, hogy az egyik 
dolgozik, mert neki lehet, sőt kötelező, a másik meg ott ne dolgozzon a boltban, mert 
az most nem a belsejében van, hanem a külsejében van a benzinkútnak, amit én 
ugyan nem értek, mert azok a benzinkúthálózatok vagy üzemanyagtöltő-hálózatok, 
melyek egyébként shopokat üzemeltetnek és ezt bérbe adják, kiadhatják bárkinek 
bérbe, úgyhogy kegyetlen meglepetések fogják önöket majd még érni. 

Ezért tehát én az előterjesztés kapcsán csak azt tudom mondani, hogy a 
lex Metrókat meg a lex valamiket abba kellene most már hagyni, és inkább afelé 
menni, amit mondtak, hogy nem akarjuk, hogy vasárnap dolgozzanak az emberek. Ha 
ezt nem tudják teljesíteni, akkor meg fölösleges itt hegesztgetni ezt az ügyet, most 
már hagyni kellene. Azért mondom, hogy hagyni kellene, mert március 15-ével - 
privát szerencséjük, hogy nemzeti ünnep, és a vasárnapi nyitva tartás így okafogyott, 
merthogy mindenki be van zárva -, azaz ezen a hétvégén életbe lépne a vasárnapi 
zárva tartás részlegesen, és most még azzal foglalkozunk, hogy ki mindenkinek 
kellene zárva tartani; ez egyszerűen már komikus. Ezek normálisan működő 
vállalkozások. Az előbb, nem is tudom, hogy melyik hozzászóló társam mondta, hogy 
mert az üzleti szférát vagy a versenyszférát - ön mondta, államtitkár úr - tisztelni 
kellene, és nem kellene abajgatni őket. Hát, valóban nem kellene, valóban nem 
kellene lex Metrót alkotni - tizenvalahányadika, nem tudom, hányadika van ma -, 
mikor hétvégén életbe lép a törvény.  

A másik, államtitkár úr - és ezzel zárnám a hozzászólásomat -, megtenné, hogy 
kielégítené a kíváncsiságomat, hogy a Törvényalkotási bizottság előző üléséről miért 
kellett ezeket a napirendi pontokat levenni, illetve be sem hozni, amikor változatlan 
tartalommal idekerültek? Tehát mi volt az, amit még el kellett intézni vagy meg 
kellett beszélni azóta? Megköszönöm a válaszát, és köszönöm, elnök. 
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ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Balla alelnök úr kért szót, parancsoljon! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, elnök 

úr. Csak azért kértem szót, mert itt megint egy filozófiai különbség van a szocialisták 
és közöttünk. (Tukacs István: Mindjárt elmondom.) A helyzet a következő: amit a 
képviselő úr mondott, az azt jelenti, hogy önök úgy gondolkoznak, hogy ha valaki ki 
akarja játszani a törvényt, akkor hadd csinálja. Ha valaki olyan lehetőséget akar 
hozni, ami nyilvánvalóan szöges ellentétben van a törvény céljával, szándékával, 
akkor önök azt szeretnék, hogy ezt csinálja nyugodtan, magyarul, önök az ügyeskedők 
pártján állnak és nem azoknak a pártján, akik a törvényt be akarják tartani.  

Az én gondolataimban pedig az szerepel, hogy ha valaki ezt ki akarja játszani, 
lehet vitatni, hogy a törvény jó vagy nem jó, az világos; de egy dolgot nem tehet meg a 
kormány, és nem tehet meg a törvényhozás sem: hogy azokat segíti, akik egyébként 
egy törvényt ki akarnak játszani. Ha kell háromszor módosítani egy törvényt, akkor 
kell. Mert a tisztességes, becsületes, a törvényt betartani szándékozó emberek, 
vállalkozások mellé kell állni mindig, és nem azok mellé, akik egyébként 
megpróbálják megkeresni azokat a kiskapukat, hogy a törvény céljával nyilvánvalóan 
ellentétes módon viselkedjenek.  

Én értem, ez önöknek nem tetszik - szerintem meg egy normális kormánynak 
ez a dolga. Nagyon jó lett volna, ha annak idején számtalan esetben önök is inkább 
meghoznak ilyen lépéseket, önök is inkább bezárják a kiskapukat, mint hogy hagyták, 
hogy egyébként mindenki azt csináljon, amit akar, függetlenül attól, hogy mi van a 
törvényekben. 

Bocsánat, és még egy dolog: többek között azért is fontos szerintem ezeket 
meglépni, mert ha nem lépnénk meg, akkor Tukacs képviselő úr szót kérne, és 
elmondaná, hogy hohó, rájöttek a dologra: a Metro Fidesz közeli cég (Derültség.), 
ezért nem kerül bezárásra vasárnap.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Szilágyi György képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ritka 

történelmi pillanatnak vagyunk tanúi, hiszen egyet kell értenem Balla képviselő úrral 
szinte mindenben, amit mondott. Ezért nem is értettem Révész Máriusz felszólalását 
kormánypárti képviselőként. Hiszen lehet arról vitatkozni, valóban, hogy ez a 
vasárnapi zárva tartás jó vagy nem jó. Lehet arról is vitatkozni, ahogy Tukacs 
képviselő úr mondta, hogy valószínűleg akkor majd behozzák megint a törvényt. Igen, 
szerintem is valószínű, hogy fogunk majd még tárgyalni erről a törvényről, ugyanis 
minden valószínűség szerint újra kell majd értékelni, hiszen vannak olyan területek, 
ahol ez óriási problémákat fog okozni; gondoljunk például csak egy balatoni szezonra 
vagy bármi egyébre! Tehát biztosan lesznek olyan részei, amelyeket majd finomítani 
kell. Éppen ezért én nem is a törvényről szeretnék beszélni.  

S azok a példák sem voltak igazán jók, amelyeket a dohányboltokra hozott 
Tukacs képviselő úr, hogy azok megszűntek a benzinkutaknál, hiszen ott nem ugyanez 
volt a helyzet, mint itt. Ott egy egyszerű piaci korlátozás volt; úgy érezték, hogy a piac 
szempontjából azok a dohányboltok, amelyek akár bevásárlóközpontoknál, akár, 
mondjuk, benzinkutaknál voltak, nagyobb forgalomra tesznek szert, mint például 
más boltok. Ott tehát inkább egy piaci beavatkozásról volt szó. 

Most viszont, ha hozunk egy törvényt - teljesen mindegy, el kell fogadni; 
választások voltak, ha jelen pillanatban a Fidesz–KDNP úgy gondolja, hogy ezeket a 
törvényeket ő jónak tartja, megszavazza, innentől kezdve hatályos, életben lévő 
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törvények vannak -, akkor zárjunk le minden kiskaput! Ha bármilyen kiskaput 
meghagynánk, az azt jelentené, hogy ebben az országban rosszul működnek a 
törvények. A Jobbik Magyarországért Mozgalom mindig azon a véleményen volt, 
hogy a törvényeket mind az emberekre, mind a vállalkozásokra, mindenkire 
egyenlően kell alkalmazni. Nincsenek kivételek. És mondom, azon akkor is lehet 
vitatkozni, hogy jó a törvény vagy nem jó a törvény, de ha van egy törvény, akkor ott 
ne legyenek kiskapuk.  

Itt egyértelmű - ha valaki elolvassa a szöveget, szerintem egyértelmű - a 
szövegből a szándék, hogy ott, ahol benzinkútnál értékesítés folyik, tehát magában a 
shopban adják el a benzint, igenis nyitva tud lenni a shop. Ha nem, ugye, ez egy 
kiskapu - de hát ez van benne a szövegben (Dr. Czomba Sándor egyetértően 
bólogat.) -, ha bemegy valaki egy shopba, és ott vásárol benzint, ott vásárolhat 
szendvicset, üdítőt és minden egyebet. Ha viszont a töltőállomás területén egy olyan 
kiskereskedelmi üzletet kívánnak létrehozni, ahol nem árulnak benzint, tehát akkor 
minden valószínűség szerint egy különálló kiskereskedelmi egység lesz, azok ne 
lehessenek nyitva.  

Ez egy kiskapu lenne. Egyértelmű, hogy a kiskapukat zárjuk be. Hozzáteszem, 
mondom még egyszer, még akkor is, ha nem értünk egyet a törvénnyel, minden 
kiskaput zárjunk be. Én azt szeretném - és örülök, ha Balla képviselő úr is úgy 
gondolja -, hogy egy olyan ország felé induljunk el, ahol ha rossz a törvény, ha jó a 
törvény, az mindenkire egyformán vonatkozik, és nincsenek kivételek ez alól.  

Mi tehát ezért támogatni fogjuk ezt a törvénymódosító javaslatot. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Örömmel látom, hogy felborultak a kormánypárti és 

ellenzéki szerepek, úgyhogy most megadom a szót Révész Máriusz képviselő úrnak. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Bevallom, az az igazság, hogy 

többszöri olvasásra az van a törvénymódosító javaslatban, amit Szilágyi képviselő úr 
és államtitkár úr elmondott. Mentségemre szóljon, hogy nem könnyű ezt kihámozni, 
de miután felhívták rá a figyelmemet, hogy hogyan kell értelmezni, látom, valóban ez 
a helyes értelmezés. Valószínűleg nem csak én fogom félreérteni ezt a szöveget, 
úgyhogy akár kicsit másképp is meg lehetett volna fogalmazni. De azoktól a 
felvetésektől, amelyeket az előbb jeleztem, ez alapján, amit államtitkár úr mondott, el 
kell álljak.  

Ez megnyugtató, hiszen ha jól értem a helyzetet, valóban arról van szó, hogy ha 
egy teljesen önálló bolt, mondjuk, egy Spar-bolt működik a benzinkúton belül, akkor 
az nem működhet, viszont a shop pedig igen. Ha így van, akkor meg tudom szavazni a 
módosítást.  

Magam is egyetértek azzal, hogy ha hoztunk egy törvényt, akkor az nem helyes, 
hogy kivéve a gyevi bíró, kivétel a Metro, kivétel a benzinkúton működő Spar vagy 
Tesco vagy bármi. Ebben az esetben, ha a benzinkutas shopok tudnak működni, 
akkor én ezt a módosítót is el tudom fogadni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót Tukacs képviselő úrnak, parancsoljon! 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Ekkora toleranciát én 

nem tudok mutatni, mint Révész képviselőtársam, még ha kezdem is most már érteni 
ezt a benzinkút-históriát. A shop másmilyen elárusítóhely, mint az ott működő 
másmilyen elárusítóhely, mert speciális helyzetben van, mert belül benzint is árulnak, 
a másikban meg nem - ha jól értem, nagyjából ez lenne a helyzet.  
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De azért próbálom érteni, csak azt nem értem, hogy mik a különbségek. 
Merthogy én azzal egyetértek, hogy ne legyen kivéve a gyevi bíró, de most pont az 
van: benzinkutak esetében tipikusan. Mert mitől különb a shop, amely bérbe van 
adva egy hálózatnak, mint egy másfajta hálózat? Ezt árulja el nekem valaki, főleg 
államtitkár úr, miután a kormányzat ebben bizonyára nagyon alapos előkészítő 
munkálatokat végzett. Tehát mitől más a Select helyzete, mint a Sparé? Ugyanolyan 
vállalkozás mind a kettő, nagyjából ugyanazt csinálják - csak az egyikben bent 
vagyunk, a másikban meg kint vagyunk. De nem ez a lényeg, nem ezért kértem szót. 

Ez nem egy filozófiai probléma, Balla képviselőtársam, és ne játssza el megint 
ezt a demagóg hülyeséget, hogy akkor ki kinek a pártján van - ezek itt a 
törvényelkerülők pártján vannak, bezzeg mi meg nem! Én arról beszéltem, hogy aki a 
Metróban bevásárol mint kiskereskedő, az a vállalkozását akarja működtetni. Szó 
nem volt itt arról, hogy ki akarja kijátszani a törvényt meg ki nem! Erre válasz jelen 
pillanatban nincs, nulla! Mi a probléma velük? Miért nem hagyjuk őket? Miért nem 
hagyjuk őket főleg békén? A Metrót én ebből a szempontból nem értem, és nem értem 
ezt a fajta görcsös vadászatot, hogy kiket csukjunk még be ahhoz, hogy valakik a 
porondon maradjanak.  

Tehát tisztelettel kérem az előterjesztőt és államtitkár urat is, tessék 
megmondani, mi a baj a nagykereskedővel. Tessék megmondani nekem, miért nem 
törekszik arra a törvényalkotó, hogy segítse azokat a mikrókat, amelyek ott vásárolni 
akarnak?! Ez egy ilyen egyszerű kérdés, és ehhez nem kell filozófiai magaslatokba 
emelkedni. 

A másik. Ha valaki törvényesen csinál valamit, akkor az törvényes.  
 
ELNÖK: Ez igaz. Ezzel nehéz lesz vitatkozni. (Derültség.) 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Az törvényes! Ha a törvényben lyuk van, akkor az 

meg a törvényalkotó hibája. Tisztelt Balla Képviselőtársam! Pont ezt próbálom 
elmagyarázni önöknek. Nagy sebbel-lobbal belefogtak ebbe az ügybe, aztán itt 
kiderülnek a problémák. Mert most foltozgatják a lyukakat. Na most, ezt így nem 
lehet! Még abba sem volt beleérző képességük, hogy legalább hagyjanak egy fél évet, 
évet erre az egész sztorira, ha már annyira nagyon akarják! Én ugyan nem akarom, 
mert úgy vagyok vele, hogy hiszek benne, hogy az emberek el tudják dönteni 
felnőttként, mit akarnak vasárnap, és el is fogják; ha nem hagyjuk nekik, akkor is el 
fogják dönteni. De ez most mindegy. De ha már azt akarják, hogy ez történjen, hogy 
valakik bezárjanak, valakik meg nem - ami önmagában is a gyevi bíró esete -, akkor 
legalább jó lenne olyan törvényt csinálni, ami végig van egy kicsit gondolva, és nem ez 
a hú, még ezt is, hú, még azt is, hú, még amazt is… 

Végül zárásként. Én tartom magam ahhoz, amit az ülésen mondtam az imént; 
nem szeretném, ha minden napirendből pártpolitika lenne - maradjunk csak a 
tárgynál! Maradjunk csak annál, hogy kik fognak megint rosszul járni ennek a 
törvénynek az okán! Éppen ezért nem példálózom azzal sem, hogy ki kihez áll közel 
meg kihez nem. Ezt a problémát, képviselőtársam, beszélje meg a frakcióvezetőjével, 
aki az utóbbi napokban bősz energiákat fordít arra, hogy bebizonyítsa, hogy ki, melyik 
pénzintézet és a többi kihez áll közel. Vele beszélje meg ezt, és ne próbáljon meg az én 
magyar hangommá válni, mert én egy szóval sem fogok a Törvényalkotási bizottság 
ülésére iderángatni pártpolitikai históriákat. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vejkey képviselő úr kért szót. Parancsoljon!  
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DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Teljesen 
egyetértve a Balla György képviselőtársam által elmondottakkal, álláspontom szerint 
valóban annak az üzemanyagtöltő állomásnak, amely nem forgalmaz üzemanyagot, a 
területén visszaélésszerűen ne lehessen működtetni különböző shopokat. Viszont egy 
kérdésem lenne: ugye, itt üzletre vonatkoztatjuk ezt a kérdést, de mi van akkor, ha itt 
az elmúlt tíz év alatt kialakult gyakorlat alapján ez két jogi személyt takar? Egy jogi 
személy az, aki ugyanannál a boltnál eladja az üzemanyagot, amit vásároltunk, és 
mondjuk, ha hiányzik a gépkocsinkból az olaj, és olajat szeretnénk venni, ugyanannál 
a pénztárnál vagyunk, de ott mégis egy másik jogi személy fog megjelenni. Ez lenne a 
kérdésem. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi György képviselő úr, parancsoljon!  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Teljesen jogos, amit 

Vejkey képviselő úr most például felvetett, ezért mondtam, hogy biztos, hogy itt lesz 
még majd ez a törvény, és fogunk róla tárgyalni, hiszen vannak hiányosságok és 
vannak ellentmondások ebben a törvényben, és az élet is úgy fogja hozni, nekem 
meggyőződésem, hogy - ahogy említettem például a balatoni turisztikai szezon vagy 
bármi más esetben - biztos, hogy valamit majd változtatni kell még. De most én úgy 
érzem - és elnézést kérek elnök úrtól, hogy én is túlterjeszkedem -, hogy jelen 
pillanatban ez a törvénymódosítás nem erről szól, tehát nem arról szól megint, hogy 
az egész törvényről tárgyaljunk, és az egész törvényt értékeljük, hiszen akkor nagyon 
sok mindent el lehetne ezzel kapcsolatban mondani. 

Az, hogy nincs minden rendben a törvénnyel, az egyértelmű, hiszen ezzel 
kapcsolatosan már a harmadik önálló képviselői indítvány kerül be a Ház elé, tehát 
már háromszor kell változtatni rajta. Az előbb is elmondtam, hogy például olyan 
anomáliák lesznek most is, hogy ugye március 15-től érvényes elvileg ez a törvény, 
március 15-én és még a következő vasárnapi hétvégén is érvényben lesz egy bizonyos 
törvény, amely törvényt már most megváltoztatunk, de még akkor nem fog életbe 
lépni. Tehát vannak vele problémák. 

De azzal, hogy ebben a törvénymódosításban, ami most előttünk van, 
egyértelműen arról van szó, hogy megpróbálja bezárni a kormány a kiskapukat, evvel 
egyetértek, viszont Tukacs képviselő úrtól azt kérdezem - mert én is próbálom 
megérteni az ön érvelését, de mintha azt vettem volna ki az ön szavaiból, csak akkor 
ezt ki kellene mondani -: akkor zárjuk be a benzinkúton a shopokat is. Tehát ön ezt 
szeretné? Mert ugye azt mondta, hogy akkor ne legyen kivétel, hogy miben 
különböznek a shopok. Persze ez is kérdés, miben különbözik a Marché, persze nem 
különbözik sok mindenben, csak abban, hogy végül is egy szolgáltatást ad, és nem egy 
kisebb közért jellegű dolgot mutat be. De tényleg, erre szorítkozva én egyértelműen - 
még egyszer - úgy érzem, hogy ez egy ésszerű és jó javaslat arra, hogy a kiskapukat 
bezárjuk. Viszont itt felmerült Vejkey képviselő úr elmondása alapján még több 
kiskapu, lesznek problémák ezzel a törvénnyel még, ebben biztos vagyok. Tehát abban 
egyet kell értenem azokkal, akik kritizálják ezt a törvényalkotási folyamatot, hogy 
sokkal jobban át kellene gondolni a hatásait egy-egy ilyen törvénynek. Tudom, hogy 
valahogy a népszerűséget megpróbálja mindenki visszahozni, akinek lefelé megy, és 
próbál olyan dolgokat kitalálni, amivel talán még el is tudja terelni bizonyos ügyekről 
a közvélemény figyelmét, de attól függetlenül jobban elő kéne készíteni ezeket a 
törvényeket, és jobban meg kellene nézni azt, hogy milyen hatásai lehetnek, és ezeket 
a hatásokat nem módosításokkal, hanem már akkor kellene normálisan kezelni, 
mielőtt benyújtják. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Révész Máriusz képviselő úré a szó. Parancsoljon! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Két mondatot szeretnék mondani. Tukacs 

képviselő úr kérdezte, hogy mi a különbség. A fő különbség az, amit az első 
hozzászólásomban mondtam, hogy nem kell pluszalkalmazott a benzinkúti shopba, 
hiszen ott van az alkalmazott, aki benzint árul, értelmetlen lenne neki megtiltani, 
hogy bármi mást is áruljon a boltban. Ez egy jelentős különbség ahhoz képest, mint 
ha egy másik boltban pluszalkalmazottnak kellene bemenni. 

A másik felvetés, hogy a Metrónál miért érdemes ezt a törvényt meghozni. 
Hihetetlen nagy versenyelőnyt biztosítanánk, ha mindenki mást bezárnánk a Metrón 
kívül, de azt mondjuk, hogy a Metro maradhat. Az az igazság, képviselő úr, azt 
javasolnám, hogy ezen gondolkozzon el, hiszen elég kínos lenne egyébként az összes 
többi cégnek - a Tescónak, az Auchannak, az Intersparnak, a CBA-nak - a szemébe 
nézni, hogy azt mondjuk, hogy őket bezártuk vasárnap, viszont egy céget nem. Tehát 
itt szerintem, ha már erre az útra ráléptünk, akkor itt csak egységesen lehet ezen az 
úton végigmenni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Lukács Zoltán képviselő úr kért szót. Parancsoljon!  
 
LUKÁCS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Jó ez a vita, én érdeklődve 

hallgatom ahhoz képest, hogy semmit nem ér ez a javaslat, ami itt fekszik előttünk, de 
a világon semmit nem érnek el vele. Én most nem fogom elmondani, hogy mit kéne 
csinálni a kereskedőnek. Én nem vagyok kereskedő, de most 15 módon tudnám 
kikerülni ezt a javaslatot, ami itt fekszik előttünk. Ez úgy blődség, ahogy van. 
Nyugodtan fogadják el, semmit nem fognak elérni vele.  

Most nem akarom hosszan kifejteni, hogy meddig tart 20 négyzetméterrel 
megemelni egy shopot, berakni még két hűtőt, meg megemelni a szortimentjét még 
46 darab termékkel, és kész van a vegyesbolt, és az a shop. Semeddig nem tart valakit 
felvenni benzinkúthoz dolgozni, és akkor már a benzinkút dolgozója lesz, de azt, hogy 
éppen benzint mér, vagy éppen bent tevékenykedik a shopban, azt senki nem fogja 
tudni megnézni. Ebből adódóan megint hoztak ide egy ilyen javaslatot, és pont azt 
nem éri el, amit önök el akarnak érni. De egyébként nyugodtan lehet még tíz ilyen 
javaslatot hozni, mert egyébként meg ezekben a történetekben általában ki szokta 
nőni magát a társadalom. Önök bezárhatnak még harmincféle boltot, még jobban 
megnehezíthetik az emberek életét, hogy még jobban ne lehessen hozzájutni 
termékekhez hétvégén, mert akkor biztos jobb lesz az ország, ha még nehezebben 
lehet hozzájutni dolgokhoz, még egy dolgot bezártunk, győztünk;semmi értelmét nem 
látom ennek az egész történetnek. 

Még egyszer mondom: ki fogja azt megmondani, hogy egy shop hol ér véget, és 
hol kezdődik a vegyesbolt. Vagy akkor arról is törvényt hozunk, hogy a benzinkúti 
shopokban milyen termékek árusíthatók? És akkor taxatíve fel fogjuk sorolni, hogy 
árusítható energiaital, de nem árusítható 10 deka párizsi? Ki fogja megszabni a 
shopoknak, hogy mit árul? Hát betesz még két hűtőt, még egy pultot meg még egy 
gondolát, és kész van a vegyesbolt. Nem választja el, nem választja el a dolgozókét, és 
kész, jó napot kívánok! Mi van, ha odamegy egy Spar, összekötik egyébként az 
informatikai rendszereiket, és az ő pénztáránál is ki lehet fizetni a benzint? Akkor mi 
történt? Akkor árusít benzint? Árusít benzint. Ki lehet nála fizetni? Igen. Azt, hogy a 
két cég egymással megegyezik, hogy ezt milyen módon számolja el egymással, 
szabályozza ez a törvény? Nem szabályozza. Három perc alatt lehet kikerülni. 
Nyugodtan vitatkozzanak rajta még fél órát, semmi értelme.  
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ELNÖK: Köszönöm. A vitában még Tukacs István képviselő úr kért szót az 
MSZP-től. Parancsoljon! 

 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Elnök úr, köszönöm szépen a türelmét, hogy 

harmadszor is szót ad. Szilágyi képviselőtársam kérdésére a válaszom az, hogy nem. 
Ugyanakkor én igyekszem a kormánypártiakkal vitatkozni, mert úgy fogom fel az 
ellenzéki szerepet, hogy nem az ellenzéknek kell az ellenzékkel vitát folytatni a 
kérdésekről, hanem a kormánynak kell az ellenzékével és fordítva. 

Révész képviselőtársam álláspontját én értem, csak kérem, értse meg a mi 
álláspontunkat vagy az enyémet ebben az ügyben. A versenyt én nem úgy képzelem el, 
hogy mindenkit becsukunk, hanem, hogy mindenkit hagyunk működni. Na az egy 
verseny. Ha úgy képzeljük el a versenysemlegességet, hogy a becsukottak mellé még 
becsukunk másmilyeneket is, akkor az egy kicsikét torz verseny.  

És még egy utolsó mondat. Ebben az egész históriában a verseny már eleve 
kérdéses, hiszen vannak, akik bezárnak, mert kötelező, vannak, akik meg nem, és 
hogyha mégiscsak patrióta módon fogjuk fel ezt a bezárást, hogy a nagyok, 
idézőjelben multik, azok becsuknak, a kicsik, idézőjelben magyarok meg nem, akkor 
súlyos tévedésben vannak, hiszen senki sem fogja tudni szétválogatni azt, hogy kik a 
kicsi magyarok, meg kik a nagy multik. Ebben a tekintetben, én úgy gondolom, nem 
feltétlenül kellene valóban ideológiai problémákat felvetni, vagy ideológiai vonalakat 
követni. Én a versenyt versenypártiként úgy képzelem el, hogy mindenki nyisson ki, 
és versenyezzen a vásárlóért, aztán majd a vásárló bölcs módon, felnőtt magyar 
emberként eldönti, hogy kit választ. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Még Szilágyi képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Muszáj reagálnom, bár nem 

tartozik ide, Tukacs képviselő úr szavaira, hogy az ellenzéki politikusnak a 
kormánnyal kell vitatkoznia. Az ellenzéki politikusság nem azt jelenti, minket nem 
azért küldtek be az Országgyűlésbe a választóink, hogy folyamatosan csak a 
kormánnyal vitatkozzunk, azért küldtek be, hogy legjobb tudásunk szerint, ennek az 
országnak a javára döntsünk dolgokról. Ha adott esetben a kormánypárt egy jó 
törvényt nyújt be vagy egy normális javaslatot nyújt be, akkor azt mi támogatni 
fogjuk, ha nem, akkor pedig ellene leszünk. Ezt követjük, és ezt csináltuk eddig is, és 
ezt fogjuk csinálni a jövőben is, hiszen az a dolgunk, hogy legjobb tudásunk szerint 
ennek az országnak minél jobbat tegyünk. És teljesen mindegy, hogy ellenzéki 
politikusról van szó vagy kormánypárti politikusról, itt ez lenne a dolgunk. Tehát 
azért vitatkozni a kormánypárttal, mert mi ellenzékiek vagyunk, soha nem fogunk 
vitatkozni vele. Viszont az ellenzékiekkel is hajlandók vagyunk vitatkozni akkor, ha ők 
a mi véleményünk szerint nem megfelelő irányba próbálják terelni az ország szekerét. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy minden frakció többször is 

szót kért, és most már az ellenzéki szerepfelfogás filozófiájáig jutottunk, a vitát 
lezárom, és viszonválaszra megadom a szót az államtitkár úrnak, majd azt követően 
az előterjesztőnek. Parancsoljon! 

 
DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy néhány 
részletkérdés kapcsán majd a kolléganő segítségét is kérjem, ami konkrét kérdés 
hangzott el a benzinkutakkal kapcsolatban. 
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Ha onnan közelítjük meg a kérdést, hogy azt keressük, hogy általában a 
kereskedelemről szóló törvény és konkrétan ez a módosítás ki ellen szól, akkor sosem 
fogunk értelmes választ találni, mert ez nem valami vagy valakik ellen, hanem 
valakikért szól, és a valakik pedig a munkavállalók, azok a munkavállalók, akik eddig 
vasárnap - akaratuktól függetlenül is - kénytelenek voltak dolgozni. És ha ebből a 
pontból indulunk, azt gondolom, egészen más perspektívában látjuk ezt a problémát 
is. Bizonyára önök is találkoztak olyan munkavállalóval vasárnap adott esetben, aki 
azt kérdezte, hogy ugye, nem fogtok visszatáncolni ettől a törvénytől, mert nagyon 
fontos számunkra az, hogy ez hatályban legyen, és hosszabb távon hatályban legyen. 
Az volt a válaszunk, hogy nem. 

A kérdés az, hogy vajon, a magyar élelmes ember, talál-e kiskapukat még a 
rendszerben. Bizonyára, egészen biztosan lesznek kiskapuk, de ha onnan indulunk ki, 
hogy a célunk az, hogy a törvényt eredeti céljának megfelelően végrehajtsuk, akkor 
ezeket a kiskapukat be kell zárni, ahogy itt több helyről is elhangzott; hogy a 
következő időszakban feladatunk van vagy lesz ezzel kapcsolatban, szinte biztos. 

Amit szeretnék jelezni: a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs 
fórumán többször tárgyaltuk ezt és más témaköröket is, és ott elhangzott, hogy ha a 
kormányzat szeretné a későbbiekben a vasárnapi munkavégzést kiterjeszteni, akkor 
érdemes lenne - ugye, a mostani, új hatályos munka törvénykönyve szerint nagyon 
sok mindent lehetne kollektív szerződésben, ágazati szabályozásban kezelni, ezt 
mondom így magunknak, ha ezen az úton tovább akarunk haladni - a szakma, a 
munkaadói, munkavállalói oldal érvrendszerét meghallgatva, továbblépve a törvényt 
ilyen módon szabályozni. 

És akkor megadnám a lehetőséget, ha elnök úr megengedi, a kolléganőnek.  
 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
DR. WEINGARTNER LILLA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Asszonyok, Urak! A 
kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény 
hatálya alól a jogalkotó kivette az üzemanyagtöltő állomásokat azért, hogy az emberek 
értelemszerűen benzint vasárnap is tudjanak vásárolni.  

Ez a módosító javaslat arra irányul, hogy a jogértelmezést segítse. Tehát egy 
olyan üzletre, amelyik nem árul benzint, igenis vonatkozzon a tilalom, mert az a 
jogalkotó szándéka.  

A nagykereskedelmi tevékenységet a törvény nem szabályozza, a törvény 
hatálya a kiskereskedelmi tevékenységre vonatkozik. Éppen ezért, ha egy üzlet kis- és 
nagykereskedelmi tevékenységet folytat azonos helyen és időben, ez is csak a 
jogértelmezést segíti, hogy egyértelmű legyen, hogy kiskereskedelmi tevékenységre 
vonatkozik a törvény hatálya, nem lehet kiskereskedelmi tevékenységet folytatni az 
általános zárvatartási időszakban. 

Még egy mondatom lenne: a számviteli törvény értelmében egy bizonylaton 
egy jogi személy szerepelhet.  

Ha esetleg nem válaszoltam minden kérdésükre, akkor elnézést, és hallgatom 
azokat.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úrnak és dr. Weingartner Lilla 

főosztályvezető asszonynak a tájékoztatást.  
Akkor most a szavazást megelőzően még az előterjesztő képviseletében Vas 

Imre képviselőtársunknak adom meg a szót. Parancsoljon! 
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DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Pontosítom: a Törvényalkotási 
bizottság módosító indítványának az előterjesztő - mint korábban mondtam - az 1. 
pontját támogatja, a 2. pontját nem támogatja.  

A vitára reagálva annyit mondanék el, hogy szerintem egy jogállamban a piaci 
szereplők nem bármit tehetnek, tehát nem egy abszolút, bárki bármit tehet 
anarchiába szeretnénk menni, hanem azt szeretnénk, ha a piaci szereplők 
szabályozott körülmények között, azonos feltételekkel versenyezhetnének. Ez a 
törvényjavaslat ezt a célt szolgálja, hogy a korábbi törvényünk is egyértelmű legyen, 
és egyértelműen meghatározható legyen, hogy ki lehet nyitva, mit árulhat, és ki nem 
lehet mikor nyitva, és mit nem árulhat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A szavazások előtt tájékoztatom a bizottságot, 

hogy Jakab István alelnök úr Mátrai Márta háznagy asszonynak adott eseti képviseleti 
megbízást.  

Akkor áttérünk a szavazásokra. Először a háttéranyagban szereplő gazdasági 
bizottsági módosító javaslatokról kell külön-külön szavaznunk. Az 1. pontban foglalt 
módosításról a kormány nyilatkozott, az előterjesztő értelemszerűen nem, a kormány 
az 1. módosító javaslatot nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a 
Gazdasági bizottság módosító javaslatáról mi a véleményük. Kérem, most 
szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság 2 igen szavazattal, 28 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a 
Gazdasági bizottság 1. módosító javaslatát elutasította. 

A Gazdasági bizottság 2. számú módosító javaslatáról az előterjesztő 
értelemszerűen nem, a kormány viszont nyilatkozott, a kormány a 2. számú módosító 
javaslatot támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak a módosító 
javaslatról! (Szavazás.)  

A bizottság 24 igen szavazattal, 8 nem szavazat mellett és 1 tartózkodással a 
Gazdasági bizottság 2. számú módosító javaslatát támogatta.  

Most a Törvényalkotási bizottság módosítási szándékának két pontjáról kell 
külön-külön szavaznunk. Az 1. ponttal kapcsolatosan mind az előterjesztő, mind a 
kormány nyilatkozott. Az 1. pontban foglalt módosítást a kormány és az előterjesztő is 
támogatja. Kérem a bizottságot, hogy szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot 26 igen szavazattal, 7 
nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül elfogadta. 

A módosítási szándék 2. pontját sem a kormány, sem az előterjesztő nem 
támogatja. Kérem a bizottságot, hogy szavazzon a 2. számú módosító javaslatról! 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a 2. számú módosítási javaslatát a TAB 
módosítási szándékának 32 nem szavazattal, igen szavazat nélkül, 1 tartózkodás 
mellett elutasította. 

Most erre tekintettel az összegző módosító javaslat és összegző jelentés 
elfogadására kerül sor. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 26 igen szavazattal, 7 nem ellenében az 
összegző módosító javaslatot és összegző jelentést elfogadta.  

Bizottsági előadó kijelölésére kerül sor, Vejkey Imre képviselőtársunkat 
javaslom. Kérdezem, hogy ki az, aki az ő személyét támogatja. Most szavazzanak! 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság Vejkey Imre képviselőtársunkat bizottsági 
előadónak egyhangúlag, 30 igen szavazattal kijelölte.  
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A kisebbségi előadót kérdezem, hogy tudnak-e… (Jelzésre:) Lukács képviselő 
úr vállalja a kisebbségi előadói feladat ellátását. Mindenkinek elfogadható. 
Köszönöm. 

Akkor ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. Megköszönöm az államtitkár 
úrnak és a főosztályvezető asszonynak a részvételt. 

A népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján 
történő 2016. évi felméréséről szóló T/3410. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérünk a következő napirendi pontra, amely a népesség személyi, családi és 
lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felméréséről szóló T/3410. számú 
törvényjavaslat. Kovács Zoltán államtitkár urat köszöntöm a kormány képviseletében.  

A háttéranyagban az Igazságügyi bizottság kétpontos technikai jellegű 
módosító indítványát találhatják meg a képviselőtársaim. Az előterjesztő az 
előterjesztői tájékoztatóban úgy nyilatkozott, hogy nem foglal állást a háttéranyagban 
szereplő bizottsági módosítókról, erre tekintettel most külön nem is adok szót az 
államtitkár úrnak.  

A képviselőtársaimat kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatosan - két abszolút 
technikai javaslatról van szó - bármilyen felszólalási szándék. (Senki sem jelentkezik.)  

Ilyet nem látok, ezért a vitát lezárom, és megadom a szót az államtitkár úrnak. 
Parancsoljon!  

 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Tekintettel arra, hogy vita nem volt, és az előterjesztés valójában 
nyelvhelyességi kiigazítása a szövegnek, így nem is kívánok reagálni. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tényleg egy vesszőről, illetve egy hasonlóan fontos 
pontosításról van szó.  

Kérem, hogy ezekről a bizottság szavazzon! Tehát ki az, aki a háttéranyagban 
foglalt igazságügyi bizottsági módosító javaslatokat támogatja? Kérem, hogy most 
szavazzunk! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az Igazságügyi bizottság módosító javaslatait 
24 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett támogatta. 

Most ennek megfelelően a lezáró döntésekre kerül sor, az összegző módosító 
javaslatról és az összegző jelentésről kell szavaznunk. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző módosító javaslatot és az összegző 
jelentést 24 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadta.  

Bizottsági előadónak Révész Máriusz képviselőtársunkat javaslom. Kérdezem, 
ki az, aki az ő személyét… (Révész Máriusz közbeszólása.) Kétségkívül logikus 
felvetésnek tűnik, de miután a házszabály kötelező rendelkezésként írja elő a 
bizottsági előadó kijelölését, ezért Révész képviselőtársunknak az a - politikusnak 
ritkán adódó - feladat jut, hogy azt összefoglalja, ami a bizottságban történt.  

Kérdezem, hogy ki az, aki az ő személyét erre a feladatra alkalmasnak találja. 
(Szavazás. - Közbeszólások. - Derültség.) Egyes vélemények szerint a 
legalkalmasabb.  

Megállapítom, hogy a bizottság Révész képviselőtársunkat 30 igen szavazattal, 
egyhangúlag bizottsági előadónak kijelölte.  

Miután volt hét tartózkodás, megkérdezem, hogy kisebbségi előadót kívánnak-
e állítani. (Jelzésre:) Látom, hogy a Szocialista Párt nem kíván élni ezzel. (Lukács 
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Zoltán: Már kettőt vállaltunk, ezt a Jobbiknak átadjuk. - Derültség.) De nem tudom, 
hogy a Jobbik kíván-e élni ezzel (Jelzésre:), Szilágyi képviselő úr sem lelkesedik a 
feladatért. (Szilágyi György jelzésére:) De szólni kíván, megadom a szót. 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Elnök Úr! Nehéz lenne úgy kisebbségi 

véleményt mondani, hogy igennel szavaztam egész végig. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Jelzem, hogy amint most a képviselőtársam 

megtapasztalta, ez már nem egy olyan demokratikus szavazórendszer vagy nem 
tudom, mikrofonrendszer, mint ami eddig volt, tehát amíg nem adok szót, addig 
hiába nyomja meg valaki a mikrofont, nem tud beszélni. Nem én kértem, hogy így 
legyen, a Bosch céget kell ezért hibáztatni, de egyébként nekem tetszik. (Szilágyi 
György: A multik kezében van a kormány! - Derültség.) Köszönöm szépen. Ezzel a 3. 
napirendi pontot lezártuk.  

Öt perc technikai szünetet vagyok kénytelen elrendelni, tekintettel arra, hogy a 
bizottságunk a szóban kijelölt bizottság a következő napirendi pontra, de amíg elnök 
úr ezt nem írja alá, addig nem tudjuk megkezdeni a tárgyalást. Ez kettő percen belül 
megtörténik, úgyhogy öt perc cigarettaszünetet tartanánk.  

 
(Szünet: 11.15 - 11.23) 

 

A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/3115. számú 
törvényjavaslat  
(Megfontolásra visszaküldött törvény tárgyalása a HHSZ 78. §-a 
szerint) 

ELNÖK: Kérem képviselőtársaimat, hogy foglalják el helyüket! Megvárjuk, 
amíg még képviselőtársaink visszajönnek, mert nem vagyunk határozatképesek, tehát 
addig nem tudjuk folytatni az ülést. (A Terembiztos Szolgálat munkatársa felé:) 
Esetleg, ha kint a folyosón állnak, és segítenének. Látom, hogy próbálkoznak, de 
képviselőtársaink gondosan elmenekültek, hogy szólni se lehessen nekik. (Rövid 
szünet.) 

Szabad azt megkérdeznem, hogy ki az, aki helyettesít a képviselőtársaim közül? 
(Kézfelemelés.) Akkor huszonhárman határozatképesek vagyunk.  

A házelnök úrtól megkaptuk a bizottsági kijelölést, amelyben jelzi, hogy: „Áder 
János köztársasági elnök úr a területi államigazgatási szervezetrendszer 
átalakításával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló, 2015. március 3-án 
elfogadott törvényt és az egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló, 2015. 
március 3-án elfogadott törvényt aláírásuk előtt - észrevételeinek közlésével - az 
Alaptörvény 6. cikk (5) bekezdésében biztosított jogkörével élve megfontolásra 
visszaküldte az Országgyűlésnek. Annak érdekében, hogy a Törvényalkotási bizottság 
az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (HHSZ) 
78. § (3) és (4) bekezdése szerinti jogköreit gyakorolhassa, a HHSZ 78. § 
(2) bekezdése alapján a köztársasági elnök átiratát a Törvényalkotási bizottságnak 
kiadom.” 

Ennek megfelelően soron következik a területi államigazgatási 
szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
T/3115. számú törvényjavaslat megtárgyalása.  

Megadom a szót a kormány képviseletében Kovács Zoltán államtitkár úrnak. 
Parancsoljon!  
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Dr. Kovács Zoltán szóbeli tájékoztatója 

DR. KOVÁCS ZOLTÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Az átiratot megkapva a kormány megtárgyalta azt, és döntött arról, 
hogy változatlan formában kívánja fenntartani ezt a törvényjavaslatot.  

Tekintettel arra, hogy annak nem jelentős és lényeges részeit, hanem egy 
pontját kifogásolja - a hirdetményi idézés tekintetében emelt kifogást -, mi úgy látjuk, 
hogy a kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló törvény alapján ez beleillik a törvény eredeti koncepciójába, 
mármint az Ngtv. koncepciójába, így ezen nem kívánunk változtatni.  

A garanciális jogok továbbra is megmaradnak azokban a Ket. által megjelölt 
szabályokban, amelyek a jogorvoslati lehetőséghez, az értesítéshez és egyéb 
garanciális szabályokhoz köthetők. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e hozzászólási szándék. 

(Nincs jelentkező.) Hozzászólási szándékot nem látok. Ebben az esetben a vitát 
lezárom.  

A bizottság feladata e konkrét esetben az, hogy a jelentést elfogadja a 
köztársasági elnök Országgyűlésnek megfontolásra visszaküldött törvényről szóló 
átiratáról, illetve az ezzel kapcsolatos álláspontot rögzítse. A kormány véleményét 
tudomásul vettük, és ennek megfelelően kell a jelentést elfogadnunk.  

Határozathozatalok 

Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy ki az, aki a bizottság jelentését elfogadja. 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 17 igen szavazattal, 6 nem szavazat ellenében a 
bizottság jelentését elfogadta.  

Most bizottsági előadó kijelölésére kerül sor. Vas Imre képviselőtársunkat 
javaslom. Kérdezem, ki az, aki az ő személyét elfogadja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 23 igen szavazattal egyhangúlag a bizottság Vas Imrét 
jelölte előadónak.  

Kérdezem, hogy kisebbségi előadót az ellenzék kíván-e állítani. (Dr. Tóth 
Bertalan jelzésére:) Bárándy Gergely alelnök urat jelzi Tóth Bertalan képviselő úr, 
tehát akkor Bárándy Gergely alelnök úr a kisebbségi előadó. 

Egyes agrártámogatási tárgyú törvények módosításáról szóló 
T/3412. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Ezzel áttérünk a következő napirendi pontra, ami az egyes agrártámogatási 
tárgyú törvények módosításáról szóló T/3412. számú törvényjavaslat.  

Köszönöm szépen az államtitkár úrnak a megjelenést, a részvételt, ha nem 
kíván mezőgazdasági tárgyú ügyekben is kormányálláspontot képviselni. (Dr. Kovács 
Zoltán távozik az ülésről.) 

Köszöntöm Nagy István államtitkár urat.  
A tárgyalandó a háttéranyag, ami a Mezőgazdasági bizottság 9 pontos tartalmi 

és technikai jellegű módosító indítványait tartalmazza, illetve a Törvényalkotási 
bizottság 1. hivatkozási számú saját, két pontból álló kormánypárti módosító 
javaslata. Az előterjesztő az előterjesztői tájékoztatóban úgy nyilatkozott, hogy nem 
foglal állást a háttéranyagban szereplő bizottsági módosítókról, ezért a bizottsági 
módosítókról nem kérdezem az államtitkár urat, viszont a Törvényalkotási bizottság 
saját módosító javaslatáról igen. Megadom a szót az államtitkár úrnak.  
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DR. NAGY ISTVÁN államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Az 
előterjesztést a kormány támogatja.  

 
ELNÖK: Tehát ez a bizottsági módosítóra is igaz. (Dr. Nagy István bólint.) 

Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy ki kíván felszólalni. 
(Jelzésre:) Tukacs képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az 
MSZP bizottsági tagjai a háttéranyagra igent fognak mondani, a TAB 
kezdeményezésére nemet, és az összegzőre pedig tartózkodó gombot fognak nyomni.  

A kérdés úgy vetődik fel a napirendi pont kapcsán számunkra, amely napirendi 
pontot egyébként nem ítéltük olyannak, amiben hatalmas és késhegyre menő vitákat 
kell majd vívnunk, hogy vajon a kormány a rendeletalkotási lehetőségét honnan 
származtatja ebben a kérdésben. Ugyanis ez a „felhatalmazást kap a kormány, stb., 
hogy a III. fejezet végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályokat állapítson meg” - 
vajon milyen módon, tehát mi alapján akar a kormány rendeletet alkotni ebben a 
tárgykörben? Ennyi lenne, amire, azt hiszem, jó választ nem kapunk majd, hiszen egy 
ezzel kapcsolatos vita már lezajlott ebben a bizottságban egy más témakör kapcsán, és 
számunkra akkor sem volt megnyugtató ez a válasz. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólási szándék? (Nincs 

jelzés.) Ha nincsen, akkor megadom a szót államtitkár úrnak. Parancsoljon! 
 
DR. NAGY ISTVÁN államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): A 

kormánynak egy általános megállapító joga van arra, hogy ezt megtegye. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr válaszolt a kérdésre. Van-e további 

hozzászólási szándék? (Jelzésre:) Tukacs képviselő úr jelzi, hogy részéről van. 
Parancsoljon!  

 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a „van neki” nem 

egészen jó válasz, mert mi valamiféle törvényi helyet gondoltunk volna megjelölni 
ebben a kérdésben. Tehát mi az alapja annak, hogy a III. és IV. fejezet ügyében 
egyaránt van lehetősége a kormánynak? Én ezt a választ nagyjából a „csak” 
kategóriába tudnám sorolni, ha megbocsátanak érte. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr, parancsoljon! (Jelzésre:) 

Természetesen államtitkár úr munkatársának is örömmel adunk szót. Parancsoljon! 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi Minisztérium): Jó 

napot kívánok! Andréka Tamás vagyok, az FM Jogalkotási Főosztályának vezetője. A 
2007. évi XVII. törvény felhatalmazást ad a kormány számára, hogy mezőgazdasági 
igazgatási szervet, illetve mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervet 
rendeletben kijelöljön, valamint a Ket. általános hatáskör-telepítő szabálya alapján is 
lehetőség van erre. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további felszólalási szándék? (Nincs jelzés.) 

Miután ilyet nem látok, ezért a vitát lezárom. 
Most a Mezőgazdasági bizottság 9 pontos módosításáról kell állást foglalni. 

Kérdezem, hogy ki az, aki ezeket támogatja. (Szavazás.)  
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Megállapítom, hogy a bizottság a Mezőgazdasági bizottság módosító javaslatait 
22 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag támogatta. 

Most a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatáról kell döntenünk. 
Ezt a kormány szintén támogatja. Kérem, hogy szavazzanak erről! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a Törvényalkotási bizottság saját módosító 
javaslatát 23 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 1 tartózkodással elfogadta. 

Most lezáró jellegű döntésekre kerül sor, az összegző módosító javaslat és az 
összegző jelentés elfogadásáról kell döntenünk. Kérem, most szavazzanak 
képviselőtársaim! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző módosító javaslatot és az összegző 
jelentést 24 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta.  

Bizottsági előadónak B. Nagy László képviselőtársunkat javasolom. Kérdezem, 
ki az, aki az ő személyét támogatja. (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 30 igen szavazattal, egyhangúlag B. Nagy 
László képviselőtársunkat bizottsági előadónak kijelölte.  

Kisebbségi előadót nem kíván az ellenzék állítani. 

Az ülés berekesztése 

Ezzel a mai napirendi pontok végére értünk. Köszönöm szépen a jelenlétet. Az 
ülést bezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja:11 óra 33 perc) 

  

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Morvai Elvira, Nánásiné Czapári Judit, Bihariné Zsebők 
Erika, Prin Andrea, Lajtai Szilvia, Podmaniczki Ildikó és 
Szűcs Dóra 

 
 


