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Napirendi javaslat  

1.  EGYEZTETÁSI ELJÁRÁS – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 
Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés által támogatott operatív 
programokra folyósított kezdeti előfinanszírozási összeg növelése tekintetében 
való módosításáról [(2015) 46; 2015/0026/COD] 
(Bizottsági vélemény kialakítása a HHSZ 140. § (4) bekezdése alapján) 
 
Előterjesztő: 
Dr. Modori László helyettes államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium 

2. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, valamint az azzal 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/4030. szám) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

3. A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 
2014. évi CII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4037. szám) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről 

 
Megjelent  

Elnököl: Volner János (Jobbik), a bizottság elnöke  
Szatmáry Kristóf (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Dr. Varga László (MSZP), a bizottság alelnöke 
Bányai Gábor (Fidesz) 
Becsó Zsolt (Fidesz) 
Gelencsér Attila (Fidesz) 
Dr. Tiba István (Fidesz) 
Törő Gábor (Fidesz) 
Gúr Nándor (MSZP) 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Kiss László (MSZP) Gúr Nándornak (MSZP) 
 

A bizottság titkársága részéről 

Farkasné Dr. Molnár Valéria tanácsadó 

 

Meghívottak 

 Hozzászóló 

Dr. Modori László helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 
  Minisztérium) 

Dr. Dankó István államtitkár (Honvédelmi Minisztérium) 
Dr. Lenner Áron Márk helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

  Minisztérium) 

Jelenlévők 

  Dr. Raffay Bálint (Honvédelmi Minisztérium) 
   Zalányi Viktória (Honvédelmi Minisztérium) 
   Kovács Tamás (Honvédelmi Minisztérium) 
   Ádám Sándor (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
   Dr. Weingartner Lilla (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
   Baranyi László (MSZP) 
   Böröcz Gábor (Fidesz) 
   Baloghné dr. Seres Krisztina (Jobbik) 
   Pécsi Szilvia (Jobbik) 
   Büki Szabolcs (Jobbik) 
   Hegedűs Anna (Jobbik) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 32 perc) 
  

Az ülés megnyitása  

VOLNER JÁNOS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit Jó reggelt kívánok! Tisztelt Képviselőtársaim!  A 
Vállalkozásfejlesztési bizottság ülését megnyitom. 

A határozatképesség megállapítása, a napirend elfogadása 

Először meg kell állapítanom a határozatképességünket: a bizottság részéről 
személyesen 9 fő van jelen, helyettesítési megbízást Kiss László képviselő úr adott 
Gúr Nándor képviselő úr részére, így a helyettesítéssel és a jelenlévőkkel együtt 
10 szavazattal határozatképesek vagyunk.  

Javaslatot teszek a napirendünk elfogadására. A futárpostával kiküldött 
meghívóhoz képest nincs változás, azaz a napirendi javaslatom a következő. Az első 
napirendi pontban egyeztetési eljárást kell folytatnunk az Európai Parlament és 
Tanács rendelete az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU parlamenti és 
tanácsi rendelet az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés által támogatott operatív 
programokra folyósított kezdeti előfinanszírozási összeg növelése tekintetében való 
módosításáról. Bizottsági véleményt kell kialakítanunk majd a házszabály 140. § (4) 
bekezdése alapján. A második napirendi pontban a honvédek jogállásáról szóló 
2012. évi CCV. törvény és azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
T/4030. számú törvényjavaslatról kell tárgyalnunk. Itt a házszabály 44-45. §-a 
alapján kapcsolódó bizottságként a részletes vitát folytatjuk le, illetve harmadik 
napirendi pontként a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés 
tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény módosításáról szóló T/4037. számú 
törvényjavaslat részletes vitájának lefolytatását a házszabály 44-45. §-a alapján 
kapcsolódó bizottságként, és negyedik napirendi pontként pedig az Egyebek lenne. Itt 
előre jelzem, majd Gúr Nándor képviselő úrnak is meg szeretném válaszolni a 
stratégiai cégekre vonatkozó felvetését ezzel kapcsolatban. 

Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki a napirendi javaslattal egyetért. Először 
a támogató szavazatokat kérem! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 
egyhangú. 

Tájékoztatom a bizottságot arról, hogy a bizottsági ülést körülbelül 2 óra 
időterjedelemben tervezzük. Javasolom továbbá, hogy az eddigi gyakorlatunknak 
megfelelően az ellenzéki képviselőket illesse először a szó, majd pedig ezután felváltva 
a kormánypárti és az ellenzéki képviselők következzenek, és ilyen módon kerüljön sor 
a viták lefolytatására.  

EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS – Az Európai Parlament és a Tanács 
rendelete az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezés által támogatott operatív programokra folyósított 
kezdeti előfinanszírozási összeg növelése tekintetében való 
módosításáról [(2015) 46; 2015/0026/COD]   
(Bizottsági vélemény kialakítása a HHSZ 140. § (4) bekezdése 
alapján)  

Rátérünk rögtön az első napirendi pontunkra, az egyeztetési eljárás 
tárgyalására. Itt arról szeretném tájékoztatni képviselőtársaimat, hogy a házszabály 
140. § (4) bekezdése szerint az volt a feladatunk, hogy a fent említett európai uniós 
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tervezetről alkotott véleményünket megfogalmazzuk, és megküldjük a házelnök úr 
által kiszabott határidőre 2015. április 15-ig az Európai ügyek bizottsága elnökének. A 
tegnapi napon a Miniszterelnökség Európai Uniós Ügyekért Felelős 
Államtitkárságának álláspontjavaslata érkezett hozzánk, melyet azonnal 
továbbítottam képviselőtársaimnak a „Nem nyilvános” adatjelzés figyelemfelhívással 
egyetemben. Mindannyiunk előtt ismeretes, hogy az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezés révén megnyíló 6 milliárd euró támogatást nyújtanak azokban a 
régiókban, ahol az ifjúsági munkanélküliség aránya meghaladja a 25 százalékot. Ez 
kapcsolódik az Ifjúsági garancia programhoz, melynek célja, hogy minden 25 év alatti 
fiatal az iskolai tanulmányainak befejezését vagy a munkanélkülivé válását követő 
4 hónapon belül minőségi állásajánlatot kapjon, folytathassa a tanulást vagy a 
tanulószerződést gyakorlati képzéses formában, illetve gyakornoki programban 
vehessen részt. Már az előző bizottsági ülésen kiosztottuk a képviselők számára, most 
megismételjük: a 2014 áprilisában keletkezett Képviselői Információs Szolgálat 
infojegyzete került kiosztásra, képviselőtársaim már megismerhették, és át is térünk a 
javaslat tárgyalására. 

Tisztelettel köszöntöm a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről dr. Modori 
László helyettes államtitkár urat és munkatársát, Ádám Sándor főosztályvezető-
helyettes urat. Kérdezem, megfelelőek-e a titulusuk? (Igen jelzések.) Köszönöm 
szépen. Öné a szó. 

Dr. Modori László helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 
Minisztérium) tájékoztatója 

DR. MODORI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Köszöntöm a tisztelt bizottságot. Nem is ereszteném túl 
bőre ennek a technikai módosításnak az ismertetését, hogy minél több idő legyen az 
esetleges kérdések feltevésére.  

Ez egy technikai jellegű módosítás. Ahogy az elnök úr is elmondta, itt az 
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésről van szó, ennek az előfinanszírozásának a 
mértékét emelik a szabályozás módosításába a bizottság javaslatának megfelelően. A 
bizottság értelmezése és elképzelése szerint a jelenleg érintett 10 tagállamnál, ahol 
tehát a fiatalok tekintetében ez jelentkezik, a szükséges feltételeknek megfelelnek, és 
bizonyos régiókban a munkanélküliség a fiatalok tekintetében olyan mértékű, hogy 
ebből az elnök úr által is említett 6 milliárdból a plusz támogatások plusz forrásai 
megvoltak, a bizottság értelmezése szerint az elsődleges probléma az, hogy a 
végrehajtás nem haladt olyan ütemben, ahogyan az elvárt volt a bizottság részéről. Ez 
elsősorban a finanszírozási problémákban jelentkezett, ezért a jelenlegi uniós 
szabályozás szerinti körülbelül 1,5 százalékos előfinanszírozást megemelik 
30 százalékra. Ez a jelenlegi szabályozás a Strukturális Alapokra vonatkozó közös 
rendelkezéseket megállapító uniós szabályozásban található, mely szerint 
1,5 százalék, és e szerint a módosítás szerint ez az 1,5 százalék 30 százalékra lesz 
emelve. Ez Magyarországot kevésbé érinti, mint például akár Franciaországot vagy 
Spanyolországot, ez valóban ennek az akadálya. Nálunk inkább az NFA-ból, a 
Foglalkoztatási Alapból történik az előfinanszírozás. Nálunk, illetve még több 
tagállamban, tehát a 10 tagállamban inkább a végrehajtáshoz szükséges döntések 
megszületése akadályozott, gondolok itt most az Operatív Program elfogadására, 
amelynek az EFOP-hoz kapcsolódik nálunk a felhasználása, illetve a szükséges 
eljárási szabályok kialakítása picit döcögősen ment, és még most is rengeteg 
értelmezési kérdés merül fel. Tehát dióhéjban ennyi. 
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Tehát a lényegét tekintve még egyszer: ennek a technikai módosításnak a 
lényege az, hogy 1,5 százalékról 30 százalékra emelné a módosítás értelmében a 
bizottság az előfinanszírozás mértékét. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a bizottság tagjait, ki kíván szólni, 
véleményt, álláspontot megfogalmazni. (Jelzésre:) Gúr Nándor képviselő úrnak adom 
meg a szót. 

Hozzászólások, vélemények 

GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Háromfajta formában is 
tudom tenni ezt a jövőben. Ez arról szól, hogy támogatjuk. Kicsit hosszabban vagy 
nagyon hosszan, gondolom, nem a nagyon hosszant választják képviselőtársaim, 
úgyhogy a kicsit hosszabbat teszem csak, és néhány mondattal kiegészítve a helyettes 
államtitkár urat.  

Azt gondolom, nélkülözhetetlen és elengedhetetlen, hogy az ebbe az irányba 
történő elmozdulások bekövetezzenek, egyszerűen abból kifolyólag, hogy 
Magyarországon az elmúlt esztendőkben sajnos látványosan nőtt azon fiatalok száma, 
akik – idézőjelben – „gazdasági menekültként” elhagyták az országot, tehát itthon 
nem tudják megélni az életüket normális körülmények között, egyszerűen azért, mert 
az 5 évvel ezelőtt ígért 1 millió munkahely a gazdaságban nem kapott lábra. Ezt 
elemezhetném, de csak annyit szeretnék mondani, hogy nyilván ez egy fontos lépés, 
egy fontos dolog, de legalább olyan fontosak lennének az alappillérek, az alappillérek 
teljesítése. Erre nem kérek választ, mert az alappillérek teljesítésére adjon választ a 
politika, erre nem a helyettes államtitkár úrnak kell válaszolnia. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a kormánypárti képviselőtársaimat 

is, van-e valakinek álláspontja, véleménye.(Jelzésre:) Szatmáry képviselő úr! 
 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz): Csak nagyon röviden. Természetesen mi is 

támogatjuk a tervezet elfogadását, és legfőbb mértékben az ifjúsági munkanélküliség 
felszámolásában egyébként is mindenkivel partnerek kívánunk lenni. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e még valaki, aki 

véleményt szeretne nyilvánítani ebben a kérdésben. (Nincs jelzés.) A magam részéről 
a jobbikos álláspontot szeretném ismertetni. 

Ismeretes, hogy a Jobbik a fiatalok között a legnépszerűbb párt, ezért is 
különösen fontos számunkra, hogy a fiatalok problémáit figyelemmel kísérjük. Az 
előttünk fekvő egyeztetési javaslattal kapcsolatban több problémaforrást tudunk 
azonosítani. Először is láthatjuk azt, hogy a fiatalok aránya a többi munkavállalóhoz 
viszonyítottan jobban nőtt, mint az európai tagállamok többségében. A probléma 
méretét részben elfedi a fiatal korosztály kiugróan magas inaktivitása. Tehát azt 
látjuk, hogy Magyarországot különösen súlyosan érinti ez a jelenlegi helyzet, mert 
nem kínál az ország jövőképet nagyon sok fiatal részére. 

A következő probléma az, hogy az alacsonyan képzettek, az alapfokú és a 
szakiskolai végzettségűek kifejezetten érintettek ebben. Az alacsony foglalkoztatásuk 
egyik fő oka a nemzetközi összevetésben a nagyon hiányos alapkompetenciákban 
keresendő. Olyanokra kell nagyon sokszor gondolni, hogy az alapvető matematikai 
műveleteket is ezek a fiatalok gyakorlatilag sokszor nagyon nehezen vagy sehogy nem 
végzik el. Vannak hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok, 
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akiknek ilyen módon a munkaerő-piaci beilleszthetőségük erősen csökkent esélyekkel 
rendelkezik. Újabb probléma a magyar oktatási rendszer nem kellően 
gyakorlatorientált volta, ezt is szeretném rögzíteni, és a kormány figyelmét felhívni rá.  

Széles körű probléma a magyarországi foglalkoztatáspolitikai programok nem 
kellő célzottsága. Számottevő mértékben úgy költi el a kormány az erre szánt 
forrásokat, hogy nem monitorozza ezeknek a gazdasági hatásait, és ezzel 
kapcsolatban természetesen a szükséges szakmai javaslatokat sem tudja megfelelően 
megfogalmazni. Én magam is egyébként már rámutattam az Országgyűlés plenáris 
ülésén arra, hogy a közmunkaprogram jelenleg elszívó hatással  bír az alacsonyabb 
jövedelműeknél, és az elsődleges munkaerőpiacról szívja el az embereket, nemes 
egyszerűséggel azért, mert egy főállásban megkapható közmunkásbér és egy 
minimálbéres foglalkoztatás között 17 ezer forintnyi különbség van, és ez nagyon 
sokszor nem elég ahhoz, hogy az általában gyakorlatilag 1-2 órát foglalkoztatott 
közmunkás számára kellő vonzerőt jelentsen az elsődleges munkaerőpiacra történő 
áttérés. 

Ugyanígy láthatjuk azt, hogy a magyarországi fiatalok elhelyezkedési 
problémáit az uniós átlagnál kedvezőtlenebb oktatási rendszerben kereshetjük. Az 
alapkészségek rendkívül hiányosak, ilyen módon hagyják el nagyon sokan az 
általános iskolát, és a későbbiek folyamán természetesen nekik rendkívül nehéz lesz 
az elsődleges munkaerőpiacra elhelyezkedniük. Ugyanúgy megállapíthatjuk, hogy a 
magyarországi diákoknak a tanulás melletti munkavégzése nemzetközi mércével 
mérve igen alacsony mértékű. Úgy gondolom, ezen is érdemes és lehet is változtatni, 
azért is, hogy a fiatalok gyakorlatorientált módon kerüljenek ki a későbbiek folyamán 
az iskolapadból. Bár a kormány több kísérletet tett a fiatalok munkaerő-piaci 
helyzetének javítására – itt a Start-kártyára, a munkahelyvédelmi akciótervre 
gondolok elsősorban –, de jelentős áttörés nem történt, az államigazgatás már nem 
szívja fel tömegével a fiatalokat, ezt is meg lehet állapítani. Megjegyzem egyébként, 
hogy a most zajló jobbikos aláírásgyűjtési kampány a férfiak 40 év utáni, 
munkaviszony utáni nyugdíjba vonulásának lehetőségét megteremtő 
kezdeményezésünk ezen a problémán is segítene, hiszen ilyen módon az idősebb 
munkavállalók helyére a fiatal munkavállalók kerülhetnének. Fontos azt is látni, hogy 
egyes szakmákba nehezen engedik be a fiatalokat, hagyományos módon kifejezetten 
nehéz az ide történő bekerülésük. Úgy gondolom, ezen is a munkavállalók 
ösztönzésével lehetne segíteni. Ugyanígy azt láthatjuk, hogy az oktatásból történő 
forráskivonás sem abba az irányba halad, hogy Magyarországon magasabb 
hozzáadott értékű termelés történjen, hogy ilyen módon a fiatalok többet tudjanak 
keresni, és az életkilátásaik javulni tudjanak. 

Nagyon hosszú idő telik el továbbá az általános iskola, illetve a szakiskolák 
befejezése után addig, amíg a fiatalok először munkát tudnak találni maguknak. Ez a 
kieső idő is csökkenti a későbbi foglalkoztatási esélyeket. Azt is lehet látni, a 
statisztikai adatok is bizonyítják, hogyha valaki tartósan külföldön dolgozik, annak az 
idő előrehaladtával egyre kevesebb az esélye arra, hogy Magyarországra visszatérjen. 
Visszatérési programokat egyetlen helyen, a tudományos kutatás világában tudott 
elfogadható modellként megvalósítani a kormány, ez azonban csak egy-két tucat 
emberre terjed ki, a fiatalok tömegére láthatóan nem. Azt is lehet látni, hogy a 
2009 után kivándorlók majdnem négyötöde fiatal, a kivándoroltak harmada a 
legképzettebb magyarok közül kerül ki, tehát az ország gyakorlatilag a kiművelt 
emberfőket rohamosan veszíti el. Részükre a kormány nem képes perspektívát 
kínálni. 

Fontosnak tartjuk elmondani azt, hogy a mezőgazdasághoz közvetlenül 
kapcsolódva 2020-ig 18-34 százalékos, ez 80-150 ezer főt érintő foglalkoztatásbővülés 
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is elérhető. A bővülés egyharmada megítélésünk szerint piaci alapon egyébként 
létrehozható lenne, feltéve, ha lenne erre vonatkozó program. Itt elsősorban arra 
gondolhatok, hogy 200 ezer közmunkást foglalkoztatunk jelenleg közpénzből. Ezek az 
emberek csak töredékrészben végeznek termelőmunkát. Az ezzel kapcsolatos építő 
javaslatainkat a kritikánkkal együtt fogalmaztuk meg az Országgyűlés korábbi 
ülésein. Tehát arra ösztönöznénk a kormányt, hogy akár kösse a termelőmunka 
feltételéhez a közmunkások foglalkoztathatóságát, és ösztönözze az 
önkormányzatokat arra, hogy hasonló módon vegyenek részt az ilyen programokban. 

Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a fiatalok részére lehetőséget biztosítsunk 
arra, hogy tapasztalatot szerezzenek a munka világában, és ezzel kapcsolatban 
természetesen várjuk majd a kormány kezdeményezését arra, hogy milyen módon 
próbálja a munkavállalókat ösztönözni erre. További jobbikos javaslat, hogyha több 
fiatal akár csereprogramok keretében a tanulmányi idejét külföldön tölthetné, akkor 
olyan kompetenciák, olyan speciális képzettségi szintek, szakmai referencia birtokába 
kerülhetnének, ami az elsődleges munkaerő-piaci elhelyezkedésük esélyeit nagyban 
tudja javítani. Itt is jellemzőnek tartom egyébként, hogy az elvándorlási kérdésekben 
a Jobbik volt az egyetlen párt, amely az elvándorlási vitanapot kezdeményezett a 
parlamentben, kifejezetten azért, hogy ezeket a rendkívül fontos és rendkívül égető 
kérdéseket górcső alá vehessük. Sajnos ebben más pártok politikusainál nem 
találtunk támogatásra, illetve az volt megfigyelhető, hogy a különböző kormányzati 
kurzusokra mutattak vissza az ellenérvek, előremutató javaslatokat nem fogalmaztak 
meg. 

Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy olyan cselekvési programot fogadjon el a 
kormány, amely a fiatalok itthon tartásának esélyeit egy kedvezményes áron igénybe 
vehető bérlakásprogram felkínálásával is támogatja. Természetesen arra gondolok, 
hogyha egy fiatal dolgozik, értéket teremt, akkor részére az állam egy állami 
lakásprogram keretén belül növelje meg annak az esélyét, hogy az a fiatal azután azért 
marad itthon, mert tető van a feje fölött, nem akar máshová elvándorolni, és itthon 
képzeli el a jövőjét, hiszen az alapvető igényeit ilyen módon is segíti az állam 
kielégíteni, elérhetővé tenni. 

A magam részéről befejeztem, képviselőtársaim. Köszönöm szépen ezt a 
türelmet, amit itt tapasztaltam. Meg kell kérdeznem a bizottság tagjait, amennyiben 
nincs több hozzászóló… (Jelzésre:) Varga László képviselő úr jelentkezett. 

 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Csak az elnök úr 

véleményében, amit nyilván a Jobbik képviseletében mondott el – erre utalt is az 
elején –, néhány dolgot azért szeretnék röviden rendbe rakni.  

Hosszasan beszélt a kivándorlás kérdéséről. Hadd szögezzem le nagyon 
határozottan: számtalan javaslatunk volt ebben az ügyben, hogy hogyan lehetne 
enyhíteni, tompítani, kezelni ezt a kérdést, és számtalan parlamenti műfajban is 
indítványozta a Magyar Szocialista Párt frakciója ennek a kérdéskörnek a kezelését. 
Volt olyan vitanap, amelyet ugyan például a bevándorlás kérdésében szerveztek a 
kormánypártok, egyébként ennek a vitanapnak kapcsán is többször felvetettük azt a 
kérdést, azon véleményünknek adtunk hangot, hogy Magyarország legnagyobb 
problémája a következő 5-10 évben talán az, hogy rengeteg fiatal hagyja el az 
országot. Éppen ma reggel olvastam egy tudósítást 2013-ról, 2014 elejéről, hogy 
gyakorlatilag ez a szám még megmásfélszereződött.  

Csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy mind a fiatalok munkanélküliségének 
kérdésével, mind a kivándorlás kérdésével sokat foglalkozott a Szocialista Párt, és 
konkrét javaslatai is vannak. Azt már csak megjegyzem, hogy az ifjúsági 
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munkanélküliség kérdésével többek között az Ellenőrző albizottságban is szeretnénk 
majd foglalkozni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Gúr képviselő úr! 
 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Most sem leszek hosszú, 

bár lehetnék, mert úgy kezdem a mondatomat, a gondolatomat, hogy amit az elnök úr 
megfogalmazott, ha elkezdi majd végigtallózni az elmúlt 5 esztendő parlamenti 
jegyzőkönyveit, akkor azt 80-90 százalékban meg fogja találni mondjuk a számból 
elhangzott gondolatokként. Nem baj, ha a Jobbik is hasonló álláspontra jut, mint ami 
éveken keresztül, hosszú időn keresztül adott esetben a szocialista vagy más ellenzéki 
képviselők szájából is elhangzott, csak nem szeretném, ha az elnök úr plagizálná ezt a 
kérdéskört, és a magáévá kívánná tenni. Szeretném, ha korrekten, gyakorlatilag az 
ellenzéki pártok elmúlt éves munkásságát elismerve fogalmazná meg a gondolatait, 
amellett, hogy nyilván egy más párt politikusa. Ez az első gondolatom. 

A második gondolatom pedig az, hogyha az ifjúsági munkanélküliségről 
beszélünk, ha a fiatalokat érintő Garancia programról beszélünk, akkor az európai 
szocialistákhoz vezet vissza az út, akik ezt a folyamatot elindították. Csak azért 
ismétlem meg, hogy az elnök úr is hallja – úgy látom, közben el volt foglalva –, tehát 
ezek a programok, amelyek a pályakezdő fiatalokat érintik a támogató 
segítségnyújtással kapcsolatosan, az európai színpadon a szocialisták részéről 
indultak el, így kaptak teret, és így alakultak azok a támogatási rendszerek, 
amelyekről többek között az elnök úr is beszélt most az előbbiekben.  

Szo-szo, csak és annyit akarok mondani, hogy nem lenne korrekt, ha bárki 
elkezdené megpróbálni csak és a maga javára fordítani ezeket a dolgokat, amelyek 
ebből a nehéz helyzetből való kilábalást próbálnák meg segíteni, ezért az utolsó 
mondatom az, ami az előbbi megszólalásom volt: támogatjuk, minden olyan 
intézkedést támogatunk, amely ebben a kérdésben előbbre viszi a dolgok alakulását, 
és csökkenti annak a veszélynek a fokozódását, amely gyakorlatilag az országot 
elhagyó értelmes fiatalok sokaságának a kivándorlásával párosul.  

Ennyi, és azt hiszem, így korrekten, visszafogottan fogalmaztam meg mindazt, 
amiről úgy éreztem, szükséges elmondanom. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Nagyon örülök, hogy képviselőtársaimat a 

jobbikos álláspont megfogalmazása ennyire megihlette, úgyhogy ismét megadom 
Szatmáry képviselő úrnak a szót. 

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz): Annyit kívántam volna hozzátenni, és 

természetesen nem akarok újabb vitát gerjeszteni, és amúgy talán egy olyan javaslat 
kapcsán vitatkozni, amellyel mindenki egyetért, nem is lenne ildomos, de itt azért 
elhangzott egy-két olyan mondat, amely a kormányzat felelősségét kívánná ebben 
megfogalmazni. Természetesen a mindenkori kormánynak van felelőssége abban, 
hogy milyen körülményeket teremt az országban, de azért itt a teljes igazság 
kibontásához a probléma nem elkendőzése mellett azért hozzá kell tenni, hogy ez a 
folyamat, ami a fiatalok Nyugat-Európában való munkakeresését jelenti, nem egy 
magyar jelenség, ez az egész régiót érinti. Ha az egész régiót figyelembe vesszük, 
akkor Magyarország még a legkevésbé érintett országok között van, és most 
elsősorban nem is Romániára utalnék, mert ez egy más kategória, hanem akár arra a 
Lengyelországra, amely példaként lebegett itt sokáig az elmúlt 10 évben gazdasági 
tekintetben Magyarország előtt, és jóval nagyobb mértékben, nemcsak abszolút 
számban, hanem a lakosság arányában is jóval nagyobb mértékben érinti ez a fajta 
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nyugat-európai munkavállalás. Ezt csak azért mondom el, hogy elhelyezzük a képet, 
mert ez nem jelenti azt, hogy ez ne lenne egy olyan kérdés, amellyel foglalkoznia kell a 
mindenkori kormányzatnak, bár hozzáteszem, hogy az alapvetően mindig egy 
személyes döntés, ha egy fiatal úgy gondolja, hogy reményei szerint időlegesen, de 
sok esetben látható módon véglegesen is a boldogulását Nyugat-Európában próbálja 
megtenni. Ez egyébként egy nagyjából tervezhető, nagyjából egy érzékelhető folyamat 
volt, amikor a Magyarország úgy döntött, hogy az Európai Unió tagjává válik, és a 
határok lebontásának közös eredménye volt az, hogy ezek a munkavállalási 
lehetőségek megnyíltak a magyar állampolgárok előtt is.  

Ennek ellenére azt gondoljuk, hogy amit leginkább tehet egy kormányzat a 
fiatalok meggyőzése érdekében, az, hogy megpróbál minél jobb gazdasági helyzetet 
biztosítani az országban, megpróbál minél több munkahelyet teremteni az országban, 
és megpróbál olyan körülményeket teremteni, hogy ez a kérdés, ami talán minden 
fiatal számára feltevődik, egy pozitív, az itthon maradás mellett szóló döntés legyen. 
Azt gondolom, mind a gazdaság átalakítása, mind azok a gazdasági eredmények, 
amelyek többek között a munkahelyek teremtésében és a munkaerő-piaci 
munkahelyek teremtésében is az elmúlt időszakban megvalósultak a kormányzat 
gazdaságpolitikai fordulata eredményeként, vagy akár az oktatási rendszerben az 
olyan végzettség megszerzésének a célja, amit használni tud a fiatal, ezek az 
átalakítások mind-mind arrafelé utalnak, hogy a lehetőségekhez mérten próbálják azt 
a dilemmát a fiatalok előtt csökkenteni, hogy Magyarországon vagy Nyugat-
Európában képzelik el a jövőjüket. 

Ezt tehát csak azért akartam elmondani, mert természetesen támogatok 
minden olyan törekvést – ez az előterjesztés támogatásában is megnyilvánul –, amely 
a fiatalok munkanélküliségének a felszámolását segíti, de azt gondolom, itt egy közös, 
több évtizedes hátrányt kell az országnak behoznia, és ehhez az a gazdasági fordulat, 
ami Magyarországon végbement, szükséges, bár nem feltétlenül elégséges döntés, de 
ha ezen az úton megyünk tovább, akkor tudunk leginkább tenni a fiatalok itthon 
tartása érdekében. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e más 

jelentkező. (Nincs jelzés.)  Esetleg a kormány részéről? (Dr. Modori László: Ha lehet, 
akkor igen.) Megadom a szót, köszönöm szépen. 

Reflexió 

DR. MODORI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Úgy gondolom, ahogy az elején is hangsúlyoztam, egy technikai 
módosításról van szó, de hogyha a bizottság megtisztelte azzal a kormányzatot, hogy 
megosztotta általánosságban az Ifjúsági garanciával, a foglalkoztatással kapcsolatos 
reflexióit, úgy gondolom, akkor ezt nekünk is viszonoznunk kell, és erre illik 
reagálnunk. 

Most elhangzott a hozzászólások között az is, hogy az utóbbi időben nőtt azon 
fiatalok száma, akik Magyarországon nem tudnak megélni, boldogulni. Ezt az 
észrevételt úgy értelmeztem, tehát úgy lehetett értelmezni, mintha romlottak volna e 
tekintetben Magyarországon a mutatók. Hangsúlyozni szeretném: természetesen 
rengeteg tennivalónk van, de mind a foglalkoztatási mutatók, mind pedig a 
munkanélküliség tekintetében a mutatók jelentősen javultak. Elsősorban mondjuk a 
munkanélküliségi mutatókat lehetne kiemelni, bár az elnök úrnak abban 
kétségtelenül igaza van, hogy a fiatalok körében a nagyobb problémát nem a 
munkanélküliség, tehát nem a regisztráltak jelentik, hanem a nagymértékű 
inaktivitás. Tehát annak ellenére, hogy az EU-28-cal összehasonlítva átlagban is 
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Magyarországnak nem kell szégyenkeznie, amit a foglalkoztatási mutatók 
tekintetében elértünk és segíteni tudtunk, még mindig az EU átlaga alatt vagyunk a 
fiatalok foglalkoztatása tekintetében, tehát ez valóban talán az egyik legnagyobb 
kihívás. Engedjék meg, hogy talán azzal egy picit vitatkozzam, hogy az eddigi 
intézkedések mennyire voltak adekvátak, például egészen konkrétan elhangzott 
mondjuk a Munkahelyvédelmi Akcióterv. Úgy gondolom, a számok azt mutatják, 
hogy a megkezdett út helyes volt, hiszen jelentős mértékű javulást sikerült elérnünk, 
de valóban az Ifjúsági garancia is mondjuk a négy leghátrányosabb helyzetű régiónál, 
ahol 2012-ben sajnos azok a feltételek teljesültek, amelyek a NEET igénybevételének 
a feltételeit jelentik. Ott még rengeteg tennivalónk van, hogy fel tudjuk zárkóztatni a 
hazai átlaghoz ezeket a térségeket. Úgy gondolom, ezek a források lehetőséget                                             
is teremtenek erre, hiszen az említett hátrányos helyzetű térségek tekintetében az erre 
biztosított források mellett az Ifjúsági garancia keretében 36 milliárd forintról 
beszélünk. Tehát úgy gondolom, ezek a források jelentősen javítani tudnak ezen a 
helyzeten.  

Az alapkompetencia hiányára való utalás szintén elhangzott. E tekintetben 
hadd jegyezzem meg, hogy itt az Ifjúsági garancia tekintetében a különböző 
intézkedések között bizony szerepel ez is, hogy a leghátrányosabb helyzetű fiatalok 
esetében, ahol tényleg az alapkompetenciák hiányoznak, adott esetben funkcionális 
analfabétákról beszélünk, például a 8 általános végzettség megszerzéséhez, ami 
egyrészt a szakképzettség megszerzésének az előfeltétele, segítséget tudjunk 
biztosítani. Elhangzott az oktatási rendszer kritikája is. Korábban a szakképzés, a 
felnőttképzés az én asztalom volt, azóta egy külön helyettes államtitkárság vette ezt 
át. Nem kívánok idegen tollakkal ékeskedni, de e tekintetben a kormányzat törekvése 
kifejezetten az – ez több képviselő részéről is elhangzott –, hogy 
gyakorlatorientáltabb legyen a képzés, sokkal inkább a munkaerő-piaci igényekre 
reflektáljon, a vizuális képzés erősítése szintén kiemelt prioritás.  

A közfoglalkoztatással kapcsolatban megint nem az én asztalom nyilatkozni, 
nem is a mi tárcánknál van, hanem a Belügyminisztériumnál, de e tekintetben azért 
fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy a BM-mel sikerült megegyeznünk abban, 
hogy a profiling terjedjen ki olyan értelemben a közfoglalkoztatásra is, hogy már az 
elején kerüljön elhatárolásra az adott álláskereső, hogy hová csatornázható be, a 
versenyszférába is becsatornáztatható vagy csak a közfoglalkoztatásba, tehát pont 
azért, hogy ez az elszívó hatás ne érvényesüljön. Tehát lehetőleg tényleg csak a 
leghátrányosabb helyzetű térségekben a leghátrányosabb helyzetű kerüljön be a 
közfoglalkoztatásba, és aki a versenyszférában el tud helyezkedni, az lehetőleg ott 
kerüljön elhelyezésre. 

Említette, elnök úr, hogy mennyire van ösztönző hatása mondjuk az eltérő 
közfoglalkoztatási bérnek és az eltérő minimálbérnek. Egyébként állandó küzdelem 
részünkről, illetve a szaktárca részéről – szerintem nem kell ezzel kapcsolatban 
példákat mondani –, amikor olyan akár képviselői kezdeményezésként, akár másik 
szaktárcától felmerül, hogy miért nem ugyanolyan szinten van a közfoglalkoztatotti 
bér és a minimálbér. E tekintetben mindig elmondjuk azt a szakmai álláspontot, hogy 
ezt a különbséget pont azért kell fenntartani, hogy legyen ösztönző hatása arra, hogy 
aki tud, az a közfoglalkoztatásból a versenyszféra irányába próbáljon elmozdulni. És 
igen, valóban probléma a kellő motiváltság hiánya pont a leghátrányosabb helyzetű 
rétegek tekintetében, éppen ezért nagyon fontos itt az Ifjúsági garancia keretében a 
személyre szabott segítségnyújtás, hiszen alapvető dolgokban is segítséget kell  
nyújtani a leghátrányosabb helyzetű réteghez tartozó fiataloknak, akik például egy 
önéletrajzot nem tudnak megírni, egy állásinterjún nem tudnak úgy szerepelni, hogy 
valóban el tudjanak helyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon.  
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Megpróbálok most azon továbbugrani, amit már elmondtam. A tartósan 
külföldön dolgozók elhelyezkedési esélye is szóba került, ugyanakkor egy későbbi 
reflexióban felmerült az is, hogy azok a fiatalok, akik hosszabb, rövidebb 
időtartamban külföldön dolgoznak, mennyivel könnyebben el tudnak helyezkedni az 
elsődleges munkaerőpiacon, mégpedig azért, mert külföldi tapasztalattal 
rendelkeznek, nyelvtudással rendelkeznek. Tehát nem feltétlenül minden esetben – 
teszem hozzá zárójelben és nagyon óvatosan – ördögtől való a külföldön történő 
munkavégzés és tapasztalatszerzés, vagy amire szintén utalás történt, a gyakorlati 
lehetőség biztosítása külföldön, hiszen egy versenyképesebb tudással fog rendelkezni 
a fiatal, és a hazai munkaerőpiacon is könnyebben el tud helyezkedni. 

A mezőgazdaság is felmerült, mint egy lehetséges kitörési pont, ha jól értettem, 
nemcsak a fiatalok tekintetében, hanem általában. Még egyszer mondom: a 
közfoglalkoztatás nem az én asztalom, de azért jelentős számban indultak különböző 
mezőgazdasági és Start-munkaprogramok, amelyek jelentős részénél – ez nem az én 
asztalom – elég nehezen vitatható, hogy termelőmunkát végeztek volna, vagy konkrét, 
effektív eredménye is lett volna az egésznek. Egyébként a BM-nek most pont az a 
törekvése a közfoglalkoztatási rendszer átalakítása, fejlesztése révén, hogy még 
inkább rá tudjanak arra erősíteni, hogy értékteremtő munkavégzés történjen a 
közfoglalkoztatás keretében is.  

Igen, az elvándorlás már többször felmerült, mint komoly probléma. Azt 
mondom, hogy ez igazából később fog komolyabb problémaként jelentkezni, hiszen 
Magyarország is, mint egyébként Nyugat-Európa, az angolszász országok, vagy erre 
talán Japán az egyik legjobb példa, elöregedő társadalom vagyunk. Tehát azért halkan 
megjegyzem, hogy a migrációnak azért egy másik aspektusa is jelentkezni fog, tehát 
valahonnan majd pótolni kell ezt a hiányzó munkaerőt, hogy bizonyos beruházások 
mondjuk munkaerőhiány miatt vagy a szakképzett munkaerő hiánya miatt ne 
hiúsuljanak meg. Azt mondanám, hogy a migráció is egy olyan dolog, egy olyan trend, 
amelyre azt lehet mondani, hogy az eső esik, a szél fúj, tehát megakadályozni igazából 
nem lehet, hiszen, ha globálisan nézzük, olyan eltérések vannak az egyes gazdaságok, 
munkaerőpiacok és az életszínvonal között, ami mindig ösztönözni fogja a 
munkavállalási célú migrációt. Azt mondom, hogy például Németországhoz 
hasonlóan, aki ebben egyébként nagyon élen jár, a maximumot kell a körülmények 
adta lehetőségekből kihozni. Amit Szatmáry képviselő úr is említett, hangsúlyoznám 
azt, hogy ez nem egy Magyarország-specifikus probléma, ezt mindnyájan tudjuk.  

Most általában az Ifjúsági garanciáról beszélünk, ami mindenkit érint, de aki a 
forrásait igénybe veszi, tehát olyan hátrányos helyzetű régiókkal rendelkezik, ez 
10 tagállamot jelent, és egyáltalán nem csak a közép-kelet-európai országok vannak 
benne, benne vannak olyan országok is, mint például Olaszország vagy 
Spanyolország. Halkan megjegyzem: Spanyolország vagy akár Olaszország is például 
rosszabbul áll ezen mutatók tekintetében, mint Magyarország. Ez persze nem jelenti 
azt, hogy nincs rengeteg tennivalónk, nem jó helyre jön ez a pénz, és nem lehet 
értelmesen elkölteni, illetve amire szintén utalt Szatmáry képviselő úr, azért azt se 
felejtsük el, hogy jelentősen változott a helyzet, amikor a moratóriumok feloldásra 
kerültek, és az uniós munkaerőpiac megnyílt a magyarországi munkavállalók és a 
fiatalok előtt is, míg korábban ez a lehetőség nem állt fenn. Azt mondanám, hogy a 
magyarok mobilitási hajlandósága, akár országon belül, akár külföldre, még mindig 
messze elmarad akár az uniós átlagtól, akár a globálisan érvényes piactrendektől. 
Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki egyetért 
azzal, hogy ezt a támogató levelet, amit kiosztottunk, és itt van a kezemben, 
megküldjük. (Jelzésre:) Gúr képviselő úr jelentkezett, megadom a szót. 

 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Igen, szót kértem, de, ha valaki a kormány 

képviseletében politikai tevékenységet folytat, akkor a bizottsági ülés keretei között 
sem megengedhető szerintem az, hogy néhány gondolatot és visszaigazolást ne 
tegyünk. Nem kívánom ízeire szedni azt, amit a helyettes államtitkár úr elkezdett 
felsorakoztatni, négy egyszerű gondolatot fogalmazok meg röviden.  

Az egyik. Amikor a foglalkoztatásról és annak a szépségeiről beszél a helyettes 
államtitkár úr, akkor javasolom, a későbbiekben majd gondolkodjon el azon, hogy 
kozmetikázás nélkül hogyan működik ez a történet. Gondolok itt a közfoglalkoztatás 
tekintetében történő folyamatokra, merthogy nyilván ez is egy fontos dolog, de az 
1 millió új munkahely, a gazdaságban született munkahelyek és egyéb más 
gondolatok, ígéretek nem valósultak meg. Amikor a munkanélküliség javulásáról 
beszél, helyettes államtitkár úr, akkor javasolom, gondolja végig azt, hogyan 
változtatták meg az ellátórendszerek működését, tudja, a 9 hónapos futamidejű 
ellátások 3 hónapra történő csökkentésével, miközben a járulékokat a munkaadóktól, 
a munkavállalóktól ugyanúgy beszedik, akkor ez nagyjából 200 ezer millió forint, és 
csak annak az egyharmadát osztják vissza, mint amit korábban megtettek. Ne 
feledkezzen el ezekről a mutatókról, de ehhez még sokat tudnék hozzátenni. Tudja, 
amikor a bérekről beszél, és a közfoglalkoztatotti meg a minimálbér közötti különbség 
adott esetben szakmai szükségszerűségéről szól, akkor ne felejtse el azt sem, hogy ezt 
nem úgy kell érteni, hogy a közfoglalkoztatotti bért csökkentik, és annak a vásárlóerő-
értékét csökkentik, miközben a minimálbér emeléséről, a vásárlóerő-érték emeléséről 
nem gondoskodnak, mert a vásárlóerő-érték ma is 5 ezer forinttal kevesebb, mint 
2010-ben. Azt pedig ismerjük, a Zsiga Marcell utáni szakpolitikában is jártas, ahogy 
figyelem a mondandóját, hogy 60 200 forint helyett 47 000 forintnál, majd most 
52 000 forintnál tart ez a történet, tehát ezeket is kódolja bele a mondandójába, ha 
már politikai álláspontok, vélekedések – hogy mondjam – kialakítására vállalkozik. 

A negyedik gondolatom pedig az, ami kétszer volt már az első: igen, minden 
olyan folyamatot támogatunk, amely a fiatalok esetében segítik annak a folyamatnak 
a csökkenését, visszaszorulását, hogy elhagyják Magyarországot, és ami a 
megélhetésüket segíti, azt megint csak támogatjuk. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Jelezni szeretném a meghívott vendégeink és a 

bizottság tagjai részére: itt Szatmáry képviselő úr is értetlen volt, hogy Gúr képviselő 
úr miért szólt hozzá. (Gúr Nándor: Miért?) Azért, mert a bizottságunknak még nincs 
ügyrendje, ami azt szabályozná, hogy egy képviselő hányszor szólhat hozzá. Jelezném 
képviselőtársaimnak, hogyha az Egyebek napirendi pontnál ezzel kapcsolatos 
javaslatuk van, akkor azt kérem, tegyék meg, illetve majd a bizottság adminisztrációja 
is ezzel kapcsolatban, ha van erre irányuló szándék, akkor természetesen közre fog 
működni. 

Meg szeretném kérdezni képviselőtársaimat: van-e támogató levelük, ami 
mindenki részére ki lett osztva, az asztalon megtalálható, és amit a kezemben tartva 
felmutatok? (Igen jelzések.) Ki az, aki egyetért a támogató levél megküldésével? 
Kérem a támogató szavazatokat! (Szavazás.) Úgy látom, egyhangú, köszönöm szépen, 
10 igen szavazattal elfogadtuk ezt a támogató levelet. 

A magam részéről a napirendi pontot lezárom. Nagyon szépen köszönöm a 
kormány nevében megjelenő képviselők megjelenését. Jó munkát kívánok. 
Viszontlátásra! 
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A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, valamint az 
azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/4030. 
számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

A második napirendi pontunk tárgyalása következik. A honvédek jogállásáról 
szóló 2012. évi CCV. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló T/4030. számú törvényjavaslat részletes vitájára kell sort 
kerítenünk a házszabály 44-45. §-a alapján kapcsolódó bizottságként, az általunk 
meghatározott részére, ebben az esetben a törvényjavaslat egészére vonatkozóan 
fogjuk ezt lefolytatni.  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát azzal, hogy a törvényjavaslat a HHSZ 
44. § (1) bekezdésének a) pontjától z) pontjáig terjedő részeire vonatkozó vizsgálatát 
kell elvégeznünk. Itt jelzem képviselőtársaimnak, mert ebből zavar szokott lenni, 
hogy ez az Alaptörvénynek történő megfelelőségre irányuló vizsgálatot jelent, és a 
későbbiek folyamán fogunk majd áttérni a törvényjavaslat egyéb szempontok szerinti 
tárgyalására. 

Köszöntöm az előterjesztő képviseletében, a Honvédelmi Minisztérium 
képviseletében dr. Dankó István közigazgatási államtitkár urat és munkatársait, 
Kovács Tamás, dr. Raffay Bálint urakat. Tisztelettel köszöntöm önöket. Kérdezem, 
kívánnak-e nyilatkozni a részletes vita eme szakaszában. (Igen jelzés.) Parancsoljon!  

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Tisztelt 

Bizottság! Szeretném azt nyilatkozni, hogy megítélésünk szerint a törvényjavaslat 
megfelel az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, illeszkedik a 
jogrendszer egységébe, emellett megfelel a nemzetközi jogból és az EU-s jogból eredő 
kötelezettségeknek, illetve megfelel a szakmai követelményeknek is. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim részéről van-e ehhez a 

vitaszakaszhoz kapcsolódó észrevétel? (Nincs jelzés.)  Nincs, akkor lezárom a vita 
ezen szakaszát azzal, hogy javasolom, a bizottsági jelentésünkben azt szerepeltessük, 
hogy a T/4030. számú törvényjavaslat általunk tárgyalt rendelkezése vonatkozásában 
megállapítjuk, hogy azok megfelelnek a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt 
követelményeknek. 

Módosító javaslatok megvitatása 

Megnyitom a részletes vita második szakaszát, a módosító javaslatok 
értékelését és az azokról történő állásfoglalást. A házszabály 32. § (2) bekezdése 
szerint megtett bejelentésünk alapján bizottságunk a kiosztott háttéranyag ajánlási 
pontjai tekintetében fogja lefolytatni a részletes vitát. Elsőnek a kormány álláspontját 
kérdezem a Honvédelmi Minisztérium képviselőitől, ezt követően pedig szavazni 
fogunk. Ha kérdés merül fel, vagy észrevétel van, akkor kérem képviselőtársaimat, 
hogy azt a szavazás előtt legyenek kedvesek jelezni.  

Megkérdezem a tárca képviselőit. 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Ebben a 

pillanatban csak tárcaálláspontot tudunk mondani a módosító javaslatokkal 
kapcsolatban. A kormányülés éppen folyamatban van, úgyhogy erre tekintettel még 
nem tudjuk a kormányálláspontot. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Az első módosító javaslatra térünk át, ez a 
4. oldalon a 7. pont. Mirkóczki Ádám és Kulcsár Gergely képviselő urak a 
törvényjavaslat 7. § (1) bekezdésének módosítását javasolják. Az előterjesztő 
véleményét kérdezem. 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A módosító 

javaslatot nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatják. Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, 

ezzel kapcsolatos vélemény, észrevétel esetleg van-e. (Nincs jelzés.)  Szavazásra 
bocsátom a kérdést. A bizottság tagjai közül ki az, aki ezt a módosító javaslatot 
támogatja? Kérem a támogató szavazatokat! (Szavazás.) 1 támogatót látok. Ki az, aki 
nemmel szavaz a módosító javaslatra? (Szavazás.) 6 nem szavazat. Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodást látok. Bizottságunk a módosító javaslatot 
elutasította. 

Másodikként következik a 7. oldal 12. pontjában található módosító javaslat, 
melyben Mirkóczki Ádám és Kulcsár Gergely képviselő urak a törvényjavaslat 12. §-
ának módosítását javasolják. Kérdezem a kormány képviselőjét. 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki 

támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) 3 támogató szavazatot látok. Ki az, aki 
nem támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 6 nem szavazatot látok. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodást látok Gúr Nándor képviselő úr részéről. 
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság ezt a módosító javaslatot nem 
támogatta. 

Rátérünk a harmadik módosító javaslatra, amely a 10. oldal 16. pontja, 
amelyben Mirkóczki Ádám és Kulcsár Gergely képviselő urak a törvényjavaslat 
17. § (2) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem a kormány képviselőjét a 
tárca álláspontjáról. 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A tárca nem 

támogatja a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja a módosító javaslatot. Kérdezem a bizottság 

tagjait, ki az, aki támogatja-e a módosító javaslatot. (Szavazás.) 3 igen szavazatot 
látok. Ki az, aki nem támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 6 nem szavazatot látok. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodó szavazatot látok. Köszönöm szépen. 
Megállapítom, hogy bizottságunk a módosító javaslatot nem támogatta. 

Negyedikként következik a 13. oldalon a 19. pontról szóló döntés. Itt Mirkóczki 
Ádám és Kulcsár Gergely képviselő urak a törvényjavaslat 19. §-ának módosítását 
javasolják. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja ezt a 

módosító javaslatot. (Szavazás.) 4 támogató szavazatot látok. Ki az, aki nem 
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támogatja? (Szavazás.) 6 nem szavazatot látok. A bizottság elutasította ezt a 
javaslatot. 

Ötödikként a 17. oldal 24. pontjában Mirkóczki Ádám és Kulcsár Gergely 
képviselő urak a törvényjavaslat 27. §-ának elhagyását javasolják. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki 

támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) 2 támogató szavazatot látok. Ki az, aki 
nem támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 6 nem szavazatot látok. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodó szavazat Gúr Nándor képviselő úr részéről. 
Bizottságunk ezt a módosító javaslatot nem támogatta. 

Rátérünk a hatodik módosító javaslat tárgyalására, a 20. oldal 29. pontjáról 
szóló döntésre kerül sor. Mirkóczki Ádám és Kulcsár Gergely képviselő urak a 
törvényjavaslat 33. §-ának módosítását javasolják. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki ezt a 

módosító javaslatot támogatja. (Szavazás.) 4 támogató szavazatot látok. Ki az, aki 
nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem szavazatot látok, így bizottságunk a módosító 
javaslatot elutasította. 

Rátérünk a hetedik javaslatra, a 24. oldal 35. pontjában szereplő módosító 
javaslatra. Ebben Mirkóczki Ádám és Kulcsár Gergely képviselő urak a 
törvényjavaslat 48. § (2) bekezdését javasolják módosítani. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem, ki az, aki a bizottság tagjai közül 

támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 1 támogató szavazatot látok. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 6 nem szavazatot látok. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
3 tartózkodó szavazatot látok, így bizottságunk ezt a módosító javaslatot nem 
támogatta. 

Rátérünk ennél a napirendi pontnál a nyolcadik módosító javaslatra. Itt a 
26. oldalon a 37. pont tárgyalására kerül sor. Ebben Mirkóczki Ádám és Kulcsár 
Gergely képviselő urak a törvényjavaslat 48. § (2) bekezdését javasolják módosítani. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

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

támogatja ezt a módosító javaslatot. (Szavazás.) 3 támogató szavazatot látok. Ki az, 
aki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem szavazatot látok. Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) 1 tartózkodó szavazatot látok, így bizottságunk ezt a módosító javaslatot 
elutasította. 
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Kérdezem a bizottság tagjait, egyetértenek-e azzal, hogy lezárjuk ennek a 
törvényjavaslatnak a részletes vitáját. Kérem a támogató szavazatokat! (Szavazás.) 
8 támogató szavazat. Ki ellenezte ezt? (Nincs jelzés.)  Ellenző szavazatot nem látok. Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodó szavazatot látok, így bizottságunk ezt a 
javaslatot elfogadta. Megállapítom, hogy a részletes vitát lezártuk. 

(Jelzésre:) A tanácsadó asszony jelezte, hogy a bizottsági jelentés elfogadásáról 
is külön szavaznunk kell, de előzőleg arról nem szavaztunk. Kérdezem, ki az, aki a 
bizottsági tagok közül a bizottsági jelentés elfogadását támogatja. Kérem a támogató 
szavazatokat! (Szavazás.) A bizottsági tagok 10 igen szavazattal a jelentést 
egyhangúlag elfogadták,  a jelentésünket ilyen módon továbbítani fogjuk. 

Köszönöm szépen a kormány megjelenő képviselőinek a részvételét. Jó munkát 
kívánok a továbbiakban. 

A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés 
tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény módosításáról szóló T/4037. 
számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Folytatjuk a harmadik napirendi pontunk tárgyalásával, a kiskereskedelmi 
szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény módosításáról 
szóló T/4037. számú törvényjavaslattal, mely a házszabály 44-45. §-a alapján 
kapcsolódó bizottságként az általunk meghatározott törvényjavaslat része. Ebben az 
esetben a törvényjavaslat egészére vonatkozóan folytatjuk le a vitát. 

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, a házszabály 44. § (1) bekezdésének 
a) és b) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. Itt is felhívom 
képviselőtársaim figyelmét, hogy az Alaptörvénynek történő megfelelésről kell majd 
ebben a vitaszakaszban határoznunk.  

Köszöntöm az előterjesztő képviseletében a Nemzetgazdasági Minisztérium 
részéről dr. Lenner Áron Márk helyettes államtitkár urat és munkatársát, 
dr. Weingartner Lilla főosztályvezető asszonyt. Tisztelettel köszöntöm önöket. Meg 
szeretném kérdezni, hogy a részletes vitának ezen szakaszában szeretnének-e 
nyilatkozni, ez tehát az Alaptörvénynek való megfelelésre vonatkozik. (Dr. Lenner 
Áron Márk nemleges jelzése.) Úgy látom, hogy nem.  

Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele, 
megjegyzése a vita eme szakaszához. (Jelzésre:) Varga László alelnök úr visszavonta a 
felszólalási szándékát.  

Megnyitom a részletes vita második szakaszát, a módosító javaslatok 
értékelését és az azokról történő állásfoglalást. A házszabály 32. § (2) bekezdése 
szerint megtett bejelentésünk alapján a bizottságunkhoz nem érkezett módosító 
javaslat, ellenben saját bizottsági módosító javaslatunk van. Ez a módosító javaslat 
képviselőtársaim részére már kiosztásra került, így megnyitom a módosító 
javaslatunk vitáját. Kérdezem, ki az, aki a módosító javaslathoz hozzá szeretne szólni. 
(Jelzésre:) Megadom a szót Szatmáry alelnök úrnak. 

Bizottsági módosító javaslat megvitatása 

SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz): Köszönöm szépen. A módosító indítvány 
alapvetően egy lényegi és néhány apróbb pontosítást tartalmaz a vasárnapi 
munkavégzés tilalmáról szóló törvénnyel kapcsolatban. A leglényegesebb módosítás 
egyébként a törvény hatályba lépése óta valószínűleg az a más képviselők részéről 
érkezett észrevétel, miszerint a kiskereskedelmi napokon történő 6 órai boltnyitás túl 
késői, ami főleg a vidéki területeken okoz problémát, ahol már jóval korábban 
munkába mennek, ezért abszolút támogatandó részünkről is ennek 4 óra 30 percre 
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történő előrehozatala. A többi módosítás inkább pontosítás, értelemszerűen az 
automatákra vonatkozó, a metrómegállók területére vonatkozó, illetve a pékségekre 
vonatkozó termékek pontosabb felsorolása, ezeket lényegileg nem nevezném meg, ez 
inkább a törvény alkalmazása során felmerült pontosítások átvezetése a törvénybe.  

Ilyen módon a benyújtott javaslatot a magunk részéről támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Varga László alelnök urat látom 

jelentkezni, megadom a szót. 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Az előbb egy kicsit 

előreszaladtam. 
Engedjenek meg egy általános véleményt. Itt a részletes vitáról van szó, de 

egyre kevesebb értelmét látjuk ennek az általános intézkedésnek a zárva tartás 
kapcsán. Ezt jól mutatja, hogy folyamatosan módosítgatják az ezzel kapcsolatos 
jogszabályt. Elmondtuk az általános vitákban és elég sok fórumon az ezzel 
kapcsolatos észrevételeinket, úgyhogy ezekre most nem térek ki, de azt konkrétan 
megjegyezném,  hogy a vitában – itt a 2. §-ra gondolok, tehát a korábbi nyitásra – 
határozottan és számtalanszor felvetettük, hogy a 6 órai nyitás elég késői, különösen a 
kelet-magyarországi területeken, mert nagyon sokan utaznak adott esetben az ország 
központi részébe vagy Budapest irányába, nyilván előtte bevásárolnak, úgyhogy ez 
valóban egy előremutató dolog. Tehát azért támogatom ezt a javaslatot – ezt a magam 
részéről tudom mondani –, mert valamelyest javít a helyzeten, de szerintem az 
egésszel probléma van, és tulajdonképpen mindegyik szakasz támogatandó. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki ezzel 

kapcsolatban még szólni szeretne. (Nincs jelzés.)  Jelentkezőt nem látok. 
Megkérdezem a kormány képviselőjét, van-e kérdése, észrevétele a javaslattal 
kapcsolatban. 

 
DR. LENNER ÁRON MÁRK helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Természetszerűleg támogatjuk a 
bizottság módosító javaslatát. Annyit engedjenek meg, most átolvasva a javaslatot, 
hogy itt az 1. § (2) bekezdés 3. pontját javasoljuk kiegészíteni a metrómegállókkal. Ezt 
érdemes lenne egy kicsit pontosabban definiálni, hogy mit is értünk a 
metrómegállókon, mert ez a felvetés elhangzott. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Tanácskozás.) A háttérben folyó konzultációk 

eredményeként jelzem a kormány képviselőjének, hogy ez majd a szakmában kerül 
megoldásra, természetesen ilyen módon továbbítani fogjuk feléjük ezt az észrevételt. 
Köszönöm szépen. 

Kérdezem, a bizottsági tagok közül ki az, aki támogatja ennek a módosító 
javaslatnak a benyújtását. Kérem a támogató szavazatokat! (Szavazás.) Úgy látom, 
egyhangúlag támogatja a bizottság. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 
bizottságunk a módosító javaslatot egyhangúlag támogatta. 

Kérdezem a bizottságunkat, ki ért egyet azzal, hogy a részletes vitát lezárjuk. 
Kérem a támogató szavazatokat! (Szavazás.) Úgy látom, egyhangú, köszönöm szépen. 
Megállapítom, hogy a részletes vitát lezárhatjuk. A kormány megjelenő képviselőinek 
köszönöm a megjelenést. Viszontlátásra! 

Kérdezem a bizottság tagjait, ki ért egyet azzal, hogy a részletes vitát lezáró 
bizottsági javaslattal kiegészítve nyújtsuk be a bizottságunk jelentését az 
Országgyűlésnek. Kérem a támogató szavazatokat! (Szavazás.) Úgy látom, 
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egyhangúlag megszavazta a bizottság, köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a 
jelentésünket ennek alapján fogjuk majd benyújtani.  

Kérdezem, előadót szeretnénk-e a jelentéssel kapcsolatban az ülésre delegálni, 
jelölni. (Nincs jelzés.)  Úgy látom, nem kívánunk előadót állítani. Köszönöm szépen. 

Ezzel ezt a napirendi pontunkat lezárom.  

Egyebek 

Rátérünk a negyedik napirendi pont tárgyalására, az Egyebek napirendi 
pontra. Elöljáróban szeretném Gúr Nándor képviselő úr részéről észrevételezni, hogy 
korábban érkezett egy olyan indítvány a képviselő úr részéről szóban a bizottság 
ülésén, azt hiszem, már éppen két vagy három alkalommal, hogy a stratégiai 
szerződéskötések vizsgálatára kerüljön sor a bizottság ülésén, amit magam is 
támogatok. Ezzel kapcsolatban a bizottságunk adminisztrációja már megtette a 
szükséges intézkedéseket. Őszintén bízom abban, hogy majd előrelépés történik.  

Továbbá azt is üdvözlöm, hogy már megkaptam az Ellenőrző albizottság 
munkatervét. Eleve örülünk annak, hogy hosszan tartó hiányossággal, hosszan tartó 
elmaradásban voltunk ezzel az Ellenőrző albizottsággal. A továbbiakban ennek az 
albizottságnak a továbbiakban a magam részéről természetesen jó munkát kívánok, 
és nagyon bízom benne, hogy a képviselőtársak ezt majd meg fogják tölteni 
tartalommal.  

Kérdezem a képviselő urakat, ki az, aki hozzá szeretne szólni. (Jelzésre:) Gúr 
képviselő úr! 

 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen. Elnök úr, szeretném megköszönni, 

hogy mind a két általam szorgalmazott dologban eljutottunk a bázispontra a 
nullpontról, hogy egyrészt az albizottság elkezdhet dolgozni, másrészt pedig 
előremozdulás van a szerződések kérdéskörében. Ezt tehát köszönöm.  

Még egy dolgot szeretnék csak felvetni közös gondolkodásra. Lehet, hogy nem 
jól látom, lehet, hogy nincs igazam a dologban, de a személyes tapasztalat mondatja 
velem, hogy ezeknek a bizottsági üléseknek az időpontjai a legrosszabbak. Ha 
Miskolcról jön az ember, és ez nem egy esetben fordul velem és Varga Lászlóval is elő, 
de másokkal is, akkor a 9 óra 30 perc vagy eredetileg a 9 óra a lehető legrosszabb, 
vagy korábban, vagy később kellene. Egyszerűen képtelenek vagyunk normális időben 
ideérni. Vagy egy órával korábban kell tervezni az indulást, és – bocsánatot kérek – 
akkor már tök mindegy, hogy 8 órakor kezdünk-e, mert nekünk az az optimális, hogy 
kiváltképp vidékről úgy induljunk el, hogy be tudjunk érni a városba. 7 óra után, 
fél 8 után képtelenség, vagy ha nem is képtelenség, de sokkal nehezebb beérni a 
városba. Nekem ahhoz, hogy fél 10-kor a bizottsági ülésen legyek, ha nem akarok 
elkésni, ugyanúgy fél 6-kor vagy legkésőbb 6-kor el kell indulnom, hogy ideérjek. 
Vagy később kellene lennie, vagy amelyiket képviselőtársaim gondolják. Nem 
ragozom, értik, mit szerettem volna felvetni. Ha ezt lehet tolerálni, akkor azt 
szeretném kérni, hogy a közös gondolkodásunk alapján normális időben és a 
legkevesebb teherrel párosulva tartsuk meg a bizottsági üléseket. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Jelezni szeretném Gúr képviselő úr és a bizottság más 

tagjai részére, hogy minden esetben igyekszünk konszenzusos álláspontot kialakítani. 
Szatmáry képviselő úr is szokta jelezni azt, hogy a kormánytöbbség által biztosított 
határozatképességet mely időpontban tudja részünkre garantálni. Egyébként nagy 
örömmel fogadnék egy későbbi időpontot is, de ez alapvetően a képviselő urakon 
múlik. Természetesen ezeket az egyeztetéseket a frakción belül is le lehet folytatni, és 
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ha ezzel kapcsolatos javaslat érkezik felénk akár szóban is, akkor természetesen a 
meghívó időzítésénél ezt maximálisan figyelembe fogjuk venni.  

(Jelzésre:) Parancsoljon!  
 
TÖRŐ GÁBOR (Fidesz): Köszönöm. Ehhez kapcsolódna egy kérésem. Aki két 

bizottságban van, és a kettő egy időben van, úgy oldották meg, hogy mondjuk az egyik 
8-kor, fél 9-kor, a másik pedig fél 10-kor vagy 10-kor van, de elég nehéz a kettőt 
egyeztetni. Az elnök úr talán meg tudja oldani az egyeztetést. 

 
ELNÖK: Jelezni szeretném, én is érintett vagyok ebben, mert a Gazdasági 

bizottság ülései engem is érintenek a napirendi pontoknál. Sajnos vannak ilyen 
összecsúszások, de a jövőben igyekszünk majd ezt finomhangolni. Ez nyilván attól is 
függ, hogy a képviselő urak majd meg fogják jelölni a legideálisabb időpontot a 
bizottsági ülés megtartására, mi pedig majd igyekszünk ezt minél jobban figyelembe 
venni. 

Az ülés berekesztése 

Kérdezem, van-e esetleg bármilyen egyéb kérdés, megjegyzés, észrevétel. 
(Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy ezt a napirendi pontunkat lezárhatom, és a 
bizottsági ülést berekesztem. 

 
 (Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 40 perc) 

  

Volner János 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi 


