
 

 

Ikt. sz.: VFB/8-3/2016. 

VFB-7/2016. sz. ülés 
(VFB-40/2014-2018. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési bizottságának 
2016. május 3-án, kedden 10 óra 03 perckor 

az Országgyűlés Irodaháza I. emelet 128. számú tanácstermében 
megtartott üléséről 

 



 2 

Tartalomjegyzék  

 
Napirendi javaslat 3 

 
Az ülés résztvevői 4 

 
Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 5 

 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló T/10377. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a 
HHSZ 92. § (4) bekezdés alapján) 5 

 
A vasárnapi boltbezárások miatt elbocsátott munkavállalók 
kártalanításáról szóló H/10223. számú határozati javaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 5 

 
A vasárnapi boltbezárás miatt csődbe ment és ezért bezárásra 
kényszerült kisvállalkozók kártalanításáról szóló H/10225. számú 
határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 6 

 
A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés 
szabályozásának átalakításáról szóló H/10283. számú határozati 
javaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 6 

 
A vasárnapi munkavégzés fokozottabb elismerése érdekében a Munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint az egyes 
adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
2011. évi CLVI. törvény módosításáról szóló T/10285. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 6 

 
Hozzászólások 6 

Határozathozatal 14 

 
Az állami tisztviselőkről szóló T/10267. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 14 

 
Egyebek 20 

 
Az ülés berekesztése 20 

 

 

 



 3 

Napirendi javaslat  

 
1. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/10377. 

szám) 
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 92. § 
(4) bekezdés alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság)  
 

2. Az állami tisztviselőkről szóló törvényjavaslat (T/10267. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság)  
 

3. Vasárnapi boltbezárások miatt elbocsátott munkavállalók kártalanításáról szóló 
határozati javaslat (H/10223. szám)  
(Dr. Oláh Lajos (független) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

4. A vasárnapi boltbezárás miatt csődbe ment és ezért bezárásra kényszerült 
kisvállalkozók kártalanításáról szóló határozati javaslat (H/10225. szám)  
(Dr. Oláh Lajos (független) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

5. A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés szabályozásának 
átalakításáról szóló határozati javaslat (H/10283. szám)  
(Sneider Tamás és Szilágyi György (Jobbik) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

6. A vasárnapi munkavégzés fokozottabb elismerése érdekében a Munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint az egyes adótörvények és 
azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10285. szám)  
(Tóbiás József, Lukács Zoltán, Gúr Nándor, Bangóné Borbély Ildikó, Heringes 
Anita, Demeter Márta, Szabó Sándor, Korózs Lajos, Velez Árpád, Kiss László és 
Mesterházy Attila (MSZP) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
 

7. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről 

Megjelent  

Elnököl: Szatmáry Kristóf (Fidesz), a bizottság alelnöke 
 
Bányai Gábor (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Dr. Varga László (MSZP), a bizottság alelnöke 
Becsó Zsolt (Fidesz) 
Gelencsér Attila (Fidesz) 
Hirt Ferenc (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz)   
Törő Gábor (Fidesz)  
Gúr Nándor (MSZP)  
Horváth Imre (MSZP)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Horváth Imre távozásától (MSZP) Gúr Nándornak (MSZP)  
 

A bizottság titkársága részéről 

Vásárhelyi Pál tanácsadó 

Meghívottak 

Palich Etelka helyettes államtitkár (Miniszterelnökség) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 03 perc) 
 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása  
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Tisztelt Bizottság! Kedves Vendégek! Szeretettel köszöntök mindenkit. Az a 
megtiszteltetés ért, hogy Volner János elnök úr távollétében van szerencsém a 
bizottsági ülést levezetni. 

Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy a kiküldött napirendi pontokkal 
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel. (Senki sem jelentkezik.) Egy javaslatom lenne. 
A Miniszterelnökség kérésére a második napirendi pontot utolsó napirendi pontként 
javaslom megtárgyalni, hogy ideérjenek a Miniszterelnökség képviselői egy másik 
bizottsági ülésről. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
észrevétele. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. 

Kérdezem, hogy ki az, aki a javasolt módosítással a napirendi pontokat 
támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, 
egyhangúlag elfogadtuk a napirendet. 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló T/10377. 
számú törvényjavaslat  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről 
a HHSZ 92. § (4) bekezdés alapján) 

Az első napirendi pont keretében a 2017. évi központi költségvetésről szóló 
törvényjavaslat tárgyalásához kapcsolódva a szerkezeti felosztásról kellene döntést 
hoznunk. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés, 
észrevétel. A vitához kapcsolódó bizottságként írásban kell bejelentkeznünk, hogy 
mely szerkezeti egységek vonatkozásában folytatjuk le a részletes vitát. A javaslat, 
hogy a bizottság a törvényjavaslat egészét vitassa meg majd a részletes vita során, 
tehát egy szerkezeti egységben tárgyaljuk.  

Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel. (Senki sem 
jelentkezik.) Ilyen nincs. Aki támogatja a javaslatot, kérem, jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen, egyhangúlag támogatta a bizottság. Ezzel ezt a napirendi pontot 
lezárom. 

A vasárnapi boltbezárások miatt elbocsátott munkavállalók 
kártalanításáról szóló H/10223. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Az eredeti harmadik napirendi pontként a vasárnapi boltbezárások miatt 
elbocsátott munkavállalók kártalanításáról szóló határozati javaslat megtárgyalását 
kezdjük meg. Oláh Lajos független képviselőtársunk beadványa. Kérdezem, hogy 
ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás. (Senki sem jelentkezik.) 
Ilyen nincs.  

A bizottság elnökeként most nem szólok hozzá. A magunk részéről már csak a 
címben megfogalmazott, szerintünk hamis állítás végett sem tudjuk támogatni a 
javaslatot. Ennek ellenére szavazásra teszem fel természetesen. Ki az, aki támogatja a 
tárgysorozatba vételt Oláh Lajos független képviselőtársunk javaslatával 
kapcsolatban. Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) Két igen szavazat. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Hét nem szavazat. Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) 
Elméletileg nem lehet, mert mindenki szavazott. Ezek alapján a bizottság nem 
támogatta a tárgysorozatba vételt. 
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A vasárnapi boltbezárás miatt csődbe ment és ezért bezárásra 
kényszerült kisvállalkozók kártalanításáról szóló H/10225. számú 
határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A következő ugyancsak Oláh Lajos független képviselő úr indítványa, a 
vasárnapi boltzár miatt csődbe ment és ezért bezárásra kényszerült kisvállalkozók 
kártalanításáról szóló határozati javaslat. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
kérdés, észrevétel. (Senki sem jelentkezik.) Ha ilyen nincs, akkor megint csak nem 
bizottsági elnökként annyit tennék hozzá, hogy a címben megfogalmazott, ugyancsak 
valótlan állítások miatt ezt a magunk részéről nem tudjuk tárgysorozatba venni. (Dr. 
Varga László megérkezik.)  

Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a tárgysorozatba vételt. Aki igen, kérem, 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, 3 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja a 
tárgysorozatba vételt? (Szavazás.) Hét nem szavazat. Tartózkodás megint nem volt. 
Ezt a javaslatot is elutasítottuk. 

A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés 
szabályozásának átalakításáról szóló H/10283. számú határozati 
javaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Az ötödik napirendi pont keretében a kiskereskedelmi szektorban történő 
vasárnapi munkavégzés szabályozásának átalakításáról szóló határozati javaslat 
következik. Sneider Tamás és Szilágyi György jobbikos képviselők indítványa. Ki az, 
aki ennek kapcsán hozzá kíván szólni? Van-e észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ha 
ilyen nincs, kérdezem, hogy az önálló indítvány tárgysorozatba vételét ki támogatja. 
Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Három igen szavazat. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Hét nem szavazat. Tartózkodást megint nem látok. A 
bizottság ezt nem vette tárgysorozatba. 

A vasárnapi munkavégzés fokozottabb elismerése érdekében a 
Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint az 
egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosításáról szóló 
T/10285. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A következő napirendi pontunk a vasárnapi munkavégzés fokozottabb 
elismerése érdekében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint 
az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat. Jó néhány képviselő hölgy és úr a benyújtója az MSZP részéről. 
Vannak itt a bizottságnak tagjai is, gondolom, ők ezt indokolják. Tehát ennek a 
képviselői indítványnak a tárgysorozatba vételéről szól a vita. Kérdezem, hogy ezzel 
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás. (Jelzésre.) Gúr képviselőtársam, 
parancsoljon! 

Hozzászólások 

GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen, röviden fogom megtenni. Az előző 
háromnál azért nem szóltam, mert végül is az indítványok nagyjából tartalmilag 
hasonló jellegűek voltak.  

A mi törvényjavaslatunk arról szól alapvetően, hogy a vasárnapi bérpótlék 
tekintetében azt ne terhelje szociális hozzájárulási adó. Valójában az alapvetés az 
legyen, ami egyébként 2012. január 1-je előtt volt a régi munka törvénykönyve szerint. 
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Magyarul: 8 óra munka adott munkanapon, alapvetés 40 óra a heti időszakban. 
Maximális eltérés pedig heti vonatkozásban 60 óra és napi vonatkozásban maximum 
12 óra lehessen. Mindezek mellett a munkaidőkeretre vonatkozóan is van javaslatunk. 
Eddig egy év vonatkozásában lehetett munkaidőkeret megállapítására sort keríteni. 
Azt fogalmaztuk meg a törvényjavaslatban, hogy ez 4 hónap legyen, de a kollektív 
szerződés keretei között ettől még pozitívabban, úgymond, el lehessen térni, ez 6 
hónap időszakára terjedjen. Felesleges az egy év. Az élet bizonyította, hogy 
munkaidőkeret-beosztásokat egy évre gyakorlatilag nem nagyon készítenek. 

A vasárnapi munkavégzést illetően mindenképpen alapvetés kell hogy legyen, 
hogy havi minimum egy vasárnap szabad legyen és kettőnél több vasárnapi munkára 
ne lehessen automatikusan beosztani a munkavállalót, csak a vele való írásbeli 
megegyezés alapján történhessen mindez. Az is szabályozott ebben a javaslatban, 
hogy mely munkavállalók oszthatók be egyébként e munkafeladat ellátására. 

És a legalapvetőbb dolog, amit a nyitvatartási törvény elfogadásakor a 
kormánypárti képviselők harsogtak a padsoraikból, biztosan emlékeznek rá 
képviselőtársaim, az a száz százalékos bérpótlék. Csak ezt majd egy másik törvény 
keretei között kell megtenni, mondták önök, és ezt soron kívül fogják majd 
produkálni. Most már eltelt néhány hét, azóta még a soronkívüliség ideje, úgy látom, 
nem jött el. Ezért ebben segíteni kívánunk és a törvényjavaslat nagyjából erről is szól, 
hogy bérpótlék, minimum száz százalékos mértékben.  

Az utolsó mondatom pedig az, hogy mindenki tudja és világosan látja, hogy a 
vasárnapi nyitvatartás nem kötelem, az egy lehetőség. Tehát ha a munkaadónak 
megéri, mert tud annyi profitot termelni, mert, mert, mert és nem mondom az 
indokokat tovább és a munkavállalókkal ebben a nyitvatartásban érdekeltségi alapon 
meg tud egyezni, a munkavállalók javát szolgálhatja, akkor van vasárnapi 
nyitvatartás. Nem kötelem, lehetőség! Minimum száz százalékos bérpótlék mellett. 

Bízom benne, hogy képviselőtársaim a vasárnapi nyitvatartás kapcsán 
elfogadott törvény parlamenti vitájában hangoztatott dolgokat most a bizottsági ülés 
keretei között a támogató szavazatukkal is megerősítik. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, hogy van-e egyéb kérdés, észrevétel. (Senki 

sem jelentkezik.)  
Ha megengedik, nem bizottsági elnökként két dolgot tennék hozzá, bár a 

vendégekre való tekintettel, még ha nem is sokan vannak, nagyon értelmét a 
részletesebb vitának nem látom. Mégis a parlamenti lehetőségeket megtisztelve hadd 
tegyem hozzá Gúr képviselőtársam hozzászólásához, hogy volt szerencsém tegnap 
részt venni azon a megbeszélésen, amelyen a Fidesz-frakció vezetése és a 
Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének vezetői tárgyaltak. Képviselő úr, 
aki egyébként a baloldal képviselője a magyar Országgyűlésben, már a történelmi 
hagyományok alapján legalábbis illene, hogy alapvetően a magyar munkavállalók 
érdekeit képviselje. Azért annyit hozzátennék, hogy a tegnapi megbeszélés tartalmi 
részén kívül a legfontosabb keret jellegű kérése és megállapítása a Kereskedelmi 
Dolgozók Független Szakszervezetének az volt, hogy ők egyébként semmi olyan 
törvényjavaslatot nem támogatnak, amely a munkaadóra és a munkavállalóra, a 
kettőjük közötti megállapodásra helyezi a hangsúlyt, munkaidő-beosztás, vasárnapi 
beosztás, pihenőnap és minden egyéb kiadása kapcsán. Sajnálatos módon ugyanis a 
Magyarországon működő, az ő elmondásuk szerint döntően a nemzetközi láncoknál 
olyan erős eszközök vannak gyakorlatilag a munkaerő meggyőzésére, hogy ha kell, 
akkor vasárnap is dolgozzanak, hogy igazából azzal ők semmit nem érnek. Tehát ők 
csak olyan törvényi garanciákat javasolnak és támogatnak, amelyek alapján 
egyértelmű szabályok vannak arra vonatkozóan, hogy kit és hogyan lehet dolgoztatni. 
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Tehát a képviselő úr által benyújtott javaslat azon részeit, amelyek lényegében 
a munkavállalók és a munkaadók közös megegyezésére teszi át azt, hogy hogyan és 
miképpen legyen a beosztás, alapból nem támogatja az a szakszervezet, akivel mi 
tárgyaltunk. Most persze érdekes a magyar kereskedelmi dolgozók szakszervezetének 
világában elmélyedni. Erre most szerintem az idő rövidsége nem ad lehetőséget. 
Sajnálatos módon a politika oly mértékben egyébként részt vesz a kereskedelmi 
dolgozók szakszervezetének életében, amely valóban, azt lehet mondani, kérdésessé 
teszi akár a nagyobb szakszervezetek megszólalásának e témában való hitelességét. 

Ami a vasárnapi bérpótlékra vonatkozó javaslatot illeti, a képviselő úr 
figyelmébe javasolnám, hogy még a vasárnapi pihenőnap bevezetése előtti állapotok 
szerint egyébként 50 százalékos bérpótlék volt vasárnapra és az önök által 
kezdeményezett népszavazás, illetve az azután megszületett törvény vette ki a száz 
százalékos bérpótlékot a kereskedelmi dolgozók… (Dr. Varga László: Ez elképesztő!) 
Hát, képviselőtársam, meg kell nézni! A vasárnapi pihenőnap bevezetése kapcsán 
elfogadott javaslat volt, azt gondolom, ha már a kereskedelmi dolgozók érdekeit 
nézzük, az elmúlt 25 év legnagyobb parlamenti döntése, pozitív értelemben a 
kereskedelmi dolgozók számára. Ez a törvény biztosította, hogy azokon a napokon, 
amikor egyébként a törvény engedte, hogy vasárnap nyitva legyenek a boltok, száz 
százalékos bérpótlékot írt elő. Ennek ellenére, hogy van egy ilyen helyzet, a Fidesz-
frakció tegnap el is mondta, hogy nem zárkózik el, sőt, azt lehet mondani, egyenesen 
támogatja bizonyos feltételek mellett a vasárnapi bérpótlék száz százalékra való 
emelését. Amíg azonban kicsit tudathasadásos állapot alapján az MSZP továbbra is 
aláírásokat gyűjt egy olyan törvényjavaslat megsemmisítése mellett, amelyet 
egyébként az Országgyűlés már megsemmisített, és amely kivette a száz százalékot, 
némileg értelmezhetetlennek tartom, hogy épp az MSZP nyújtja be ebben a 
törvényjavaslatban a száz százalékos bérpótlékot. E közben egyébként továbbra is 
aláírást gyűjt azon törvény ellen, amiben ez a száz százalék benne volt. 

Ami pedig a szabad vasárnapok számát illeti, hogy egy kicsit szakmázzunk is: 
ha erre törvényjavaslat fog születni, jóval több vasárnapot kell szabaddá tenni a 
kereskedelmi dolgozók számára, mint egy vasárnapot, azt gondolom. A tegnapi 
megbeszélésen igazából az hangzott el a szakszervezetek részéről, hogy maximum 
éves szinten tudnának elképzelni 6-10 vasárnapot, amikor lehet dolgoztatni a 
kereskedelmi dolgozókat. Ez jóval több annál, mint ami e törvényjavaslatban 
benyújtásra került. Egyébként azt is megfontolásra ajánlották, mivel elég sok esetben 
egy családból többen is dolgoznak a kereskedelemben, így számukra nem feltétlenül 
megnyugtató, ha az egyik családtag szombaton dolgozik, a másik meg vasárnap, mert 
ugyanúgy nem tudnak találkozni, hogy amikor erre az Országgyűlés időt tud 
szentelni, akkor inkább azt vizsgálják meg, teljes hétvégéket hogyan lehet a családok 
és a kereskedelmi dolgozók számára szabaddá tenni.  

Ez a javaslat alapvetően nem abba az irányba mutat, amit egyébként a 
szakszervezetek kérnek az Országgyűléstől. Ezen okok miatt nem támogatjuk, teszem 
hozzá még mielőtt az a képzet alakulna ki, hogy a Fidesz-frakció nem fogja támogatni 
a kereskedelemben lévők vasárnapi munkavégzésével kapcsolatos pozitív 
változásokat. Az MSZP által benyújtott és ilyen tartalommal rendelkező javaslatot 
azonban semmiképpen nem javasolta tárgysorozatba venni. Köszönöm szépen. (Dr. 
Varga László jelentkezik.) Parancsoljon! 

 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Elvártam volna hasonló 

lelkesedést akkor is, amikor a munka törvénykönyvét alakították át, amikor 
egyébként éjszakába nyúló vitában méltatlan körülmények között verték szét a 
korábbi pótlékrendszert, az OÉT-et, vagy éppen a sztrájkjogot Magyarországon. Tehát 
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átdobni ezt a labdát a túlsó térfélre, ezt én értem, szerintem egyértelműen az az oka 
annak, hogy ebben nem lépnek hetek óta és most mondom, hogy szerintem még 
hetekig-hónapokig nem fognak lépni, mert ezen lehet csámcsogni. Erről tud 
beszámolni a kormánymédia, ami nem közmédiaként működik ma Magyarországon, 
hanem kormánymédiaként, és lehet ezt a történetet fokozatosan végigvinni.  

Azt gondolom, hogy az ország túlnyomó többségének egyértelmű volt a 
véleménye arról a jogszabályról, amit önök elfogadtak ennek kapcsán mintegy egy 
éve. Szerintem a munkavállalóknak az az érdekük valóban, hogy az ő érdekeiket védve 
minél több szabad vasárnapjuk legyen, de fontos, hogy ha nem is olyan mennyiségben 
lesznek nyitva kereskedelmi egységek, boltok, mint mondjuk másfél-két évvel ezelőtt, 
elérhető legyen sokak számára vasárnap is számos olyan szolgáltatás, amire 
szükségük van. Ezzel együtt a dolgozók érdekeit markánsan kell védeni, ez így van. 
Ebben kéne már előrelépni végre és bevezetni olyan bérpótlékrendszert, amely pluszt 
ad azoknak, akik valóban dolgozni kénytelenek, vagy akár önszántukból is dolgoznak 
vasárnap. Azoknak természetesen egy nagyon markáns plusz pótlékot adjon, száz 
százalékot, akik dolgoznak vasárnap. 

Ezt egy politikai szituációnak és politikai akciónak tartom, hogy önök erről 
ilyen összefüggésben beszélnek akkor, amikor egyébként önmaguk is 
ellentmondásosan nyilatkoztak erről számtalanszor. Mert az önkormányzati választás 
előtt szó sem volt erről, sőt arról volt szó, hogy ez nem jó. Egyébként Varga Mihály is 
ezt mondta még tavaly január-február környékén, majd utána hirtelen változott 
ebben az álláspontjuk. Nyilván körülbelül annyit egyeztettek erről, amikor ezt az 
eredeti törvényt elfogadták, mint bármiről. Semennyit sem! Hatásvizsgálat sem volt. 
Okoztak valamit. Nem hinném, hogy a munkavállalók jogai és helyzete érdekelné 
önöket ebben, hanem az, hogy az egyébként elfogadhatatlan és rossz döntésük miatt 
meghozott korrekció kapcsán áthárítsanak mindent a mi térfelünkre. 

Ez méltatlan! Ne haragudjon, Gúr Nándorról ezt gondolni, vagy bármelyik 
MSZP-s képviselőről akár itt, a bizottságban, hogy nem a magyar munkavállalók 
érdekében fejtene ki tevékenységet. Nem tudom, most már hanyadjára hangzik el 
ilyen, de ez tényleg több a soknál. Azt gondolom, hogy minden lehetősége megvan a 
magyar Országgyűlés kormánypárti többséget nyújtó frakcióinak arra, hogy nagyon 
gyorsan és nagyon határozottan lépjenek ebben a kérdésben. Értem én a történetet. 
Azért vonták vissza egy az egyben azt az akkori jogszabályt, mert az volt a 
jogértelmezés, hogy akkor kerülhető el benne a népszavazás. Volt egy belső vita 
önöknél is arról, hogy ezt hogy kell tenni. De azzal a lendülettel a munkavállalók 
számára kedvező pontokat be lehetett volna hozni egy másik jogszabályban. Azon a 
napon. Semmi akadálya nem volt ennek a történetnek, ha ebben nagyon hisznek. 

Most a multikról valamit. Ha nagyon kemény bérpótlék van, nagyon kemény 
munkavállalói érdekvédelem abban a törvényben, akkor nyilván nem fognak kinyitni 
olyan számban. Mondjuk, egy megyei jogú városban, egy megyeszékhelyen nem fog 
kinyitni tíz ilyen bolt, hanem csak három. Vagy adott esetben rotálnak egymás között. 
Tehát kialakul ennek egy olyan rendszere, amely a többségi társadalom szolgáltatások 
iránti igényeinek még megfelelő, de megfelelően védi a munkavállalók érdekeit is. 
Ennek a kialakítása a felelősségünk szerintem, és ehelyett megy ez a politikai 
állóháború ebben a történetben. Legalább szakbizottságként lehetne ebben szerintem 
nagyobb felelősségünk. Úgyhogy arra kérem önöket, hogy engedjük el ezt a javaslatot, 
és aztán nyilván bevonható persze a szakszervezetek véleménye is. Egyetlen 
szakszervezetnek a legitimitását és hozzáadott értékét sem szeretném e kérdésben 
elvonni, és értem a társadalmi konfliktust is e mögött. De ha nem tárgyalunk, akkor 
ebből nem lesz semmi. Nem fognak ezzel önök mit kezdeni a tavaszi ülésszakban már. 
Játszhatjuk ezt politikailag, de akkor még nyáron is erről lesz a beszéd. Van ennek 
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értelme? Szerintem tárgyaljunk az anyagról az Országgyűlésben, ez az anyag alkalmas 
arra, hogy módosítókkal kiegészítve megfeleljen a magyar kereskedelemben dolgozó 
munkavállalók érdekeinek. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Csak egy szóra, Gúr képviselőtársam, ha megengedi, ha már 

betartanánk… (Gúr Nándor: Hogyne, persze!) Úgyis fog válaszolni arra, amit 
mondok, tehát megspórolunk egy újabb választ. (Gúr Nándor: Nem biztos!) 

Szeretném megerősíteni még egyszer már csak a jegyzőkönyv, meg talán a 
történelem kedvéért, hogy azt gondolom, a magyar baloldal rövid távú politikai 
érdekek mentén politikai hisztériakeltést folytatott a kereskedelemben dolgozó több 
százezer munkavállaló alapérdekeivel szemben. Ezt a véleményem vállalom a 
nyilvánosság előtt, a jegyzőkönyvben elmondva is, mint ahogy eddig is bárhol az 
elmúlt néhány évben. Meg kell nézni a szakszervezeti mozgalmakat nálam sokkal 
jobban ismerő baloldali képviselőtársaimnak, hogy egyébként a kereskedelmi 
dolgozók szakszervezetei az 1800-as évek végén egyetlen egy fő céllal alakultak, a 
szabad vasárnap létrehozásáért és annak bevezetéséért. Ezt valószínűleg sokkal 
jobban tudják, mint én tudom. Persze van egy politikai racionalitás, tény és való, hogy 
a parlament egységesen szavazott néhány héttel ezelőtt. De egyetlen egy dolgot 
javasolnék képviselőtársaim figyelmébe. Ha önök valóban abban gondolkodnak, hogy 
hogyan lehet minél kevesebb kereskedelmi dolgozót arra kényszeríteni a munkáltató 
által, hogy vasárnap dolgozzon, azt nem lehet elérni, ha kizárólag olyan eszközökkel 
operálnak, amelyek a vasárnapi munkavégzést a lehető legvonzóbbá teszik, vagyis 
kizárólag arról szólnak a javaslatok, hogy hogyan kell megemelni a bérpótlékot. Ezzel 
nem érünk el mást, minthogy mivel a nagykereskedelmi láncok alapvetően 
erőfölényben vannak a kicsikhez képest, ők akár piacszerzés szempontjából is inkább 
megfizetik a vasárnapi száz százalék bérpótlékot és ők ki fognak nyitni (Gelencsér 
Attila: Így van!), egy csomó kereskedelmi dolgozót rá fognak kényszeríteni arra a 
magasabb pénz ígéretével, hogy vasárnap dolgozzon, és egyébként rosszat tesznek a 
hazai kiskereskedőknek és rosszat tesznek a kereskedelmi dolgozók egy részének is. 

Tehát egy olyan javaslat, amely kizárólag a vasárnapi munkavégzést ösztönzi és 
nincs más korlát benne, akár a vasárnapi munkaidő korlátozására, akár a műszakok 
korlátozására, az önmagában ellentétes hatást tud kiváltani. Tehát önmagában, ha így 
nézzük, sem áll meg az önök javaslata és egy sokkal komplexebb javaslat szükséges, 
ha valóban közös célt kívánunk elérni. Köszönöm szépen. Gúr képviselő úr. 

 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen. Én nem minősítem, mondhatnám, 

hogy azért sem, mert minősíthetetlen, de tényleg nem akarom. Inkább három-négy 
egyszerű dolgot mondanék. Az egyik az, hogy akkor veszem jó szívvel majd azokat az - 
idézőjelbe teszem - „segítő” gondolatait, amikor arról gondoskodnak, hogy 
Magyarországon ne több mint 4,2 millió ember éljen a létminimum alatt és ne másfél 
millió ember dolgozzon maximum minimálbérért és ne 2,2 millió legyen, ha már 
mondtam, a foglalkoztatásban lévők arányszámát az egészen belül, aki létminimum 
alatti összegért dolgozik. Akkor majd szívesen veszem ezeket a gondolatait, vagy az 
olyan gondolatait, amelyek perspektivikusan segítik a munkavállalók élethelyzetének 
alakulását.  

Amíg a hat évük időszakában a dolgozó emberek messze döntő többségének 
nem javult a fizetésbeli élethelyzete, hanem romlott, addig, azt gondolom, erről nincs 
értelme beszélniük. Mondom, a fizetésbeli élethelyzete. Ne kezdjen itt nekem egy 
százalékos szja-csökkentésről és ezáltal a nyugdíjak és a fizetések növekedéséről 
beszélni, mert akkor elkezdek arról beszélni, hogy amikor 25-ről 27 százalékra 
emelték az áfa összegét, akkor 2 százalékos mértékben rontották a nyugdíjak és a 
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fizetések mértékét. Szóval, ne kezdjen ilyen badarságokba bele! (Bányai Gábor: Ez is 
badarság volt!) Csak megfordítva ugyanaz. 

Ilyen alapon tehát azt szeretném kérni nagy tisztelettel, hogy azért 
foglalkozzon a szakbizottság érdemben ezzel a törvénymódosítási javaslattal, mert ez 
a törvénymódosítási javaslat pont arról szól, hogy a leghátrányosabb helyzetben, 
legrosszabb kereseti, fizetésbeli pozíciókkal bíró embereknek hogy tud segítséget 
nyújtani. Nem akarom Orbán szavait visszaidézni, de hogy addig, amíg 
Magyarországon nincsenek olyan jövedelmi viszonyok, amelyek arról szólnak, hogy 
tisztességes módon meg tudjanak élni az emberek, addig ő nincs a vasárnapi 
nyitvatartás ellen, mert akkor legalább azok az emberek, akik vasárnap 
munkatevékenységet végeznek, meg tudják keresni azt a pénzt, ami a minimális 
megélhetés alapja. Nem akarom folytatni ezeket a gondolatokat. Vagy akkor menjen 
el Orbán Viktorhoz Szatmáry képviselőtársam és vitassa meg vele a korábbi 
esztendők mondatait! 

A másik része a történetnek, amit mindenképpen elmondani akarok, hogy a 
vasárnapi pihenőnapot mi ma is fontosnak tartjuk. Ma is! Azt mondjuk, hogy a boltok 
vasárnapi nyitvatartása viszonylatában van legalább három kérdés, amit egymás 
mellé kell helyezni. Az egyik kérdés az, hogy milyen vásárlási szokások alakultak ki az 
országban és az emberek akarnak, vagy nem akarnak vasárnap boltba járni, ha 
lehetőségük van rá. Én úgy látom, hogy akarnak. Tehát van egyfajta szolgáltatás-
igénybevételi háttér, ami ezt megerősíti. Van egy munkaadói háttér, amely azt 
mondja, hogy én eldöntöm munkaadóként, hogy nekem van-e értelme vasárnap 
nyitva tartani, tudom-e ennek a financiális hátterét működtetni, megvan-e hozzá a 
pénzem, ki tudom-e fizetni a bért, a törvény által előállított minimum száz százalékos 
vasárnapi bérpótlékot és egyéb dolgokat. Ha nekem ez megéri, akkor kinyitok, ha 
nem éri meg, akkor nem fogok kinyitni. És van a dolgozó részéről egy hozzáállás, hogy 
ha van ilyen igény a szolgáltatás igénybevételére, ha a munkaadó úgy gondolja, hogy 
tud hasznot, produktumot teremteni és velem meg tud egyezni, engem meg tud 
fizetni, akkor eldönthetem azt, hogy vállalok-e ilyen típusú tevékenységet. Merthogy a 
törvényben deklarált módon számomra biztosítják a peremfeltételek azt, hogy legyen 
minden hónapban szabad vasárnapom. Én nem vagyok ellene annak, hogy ne egy 
legyen, hanem kettő. Annak sem vagyok ellene, hogy három. Tudja, semminek nem 
vagyok ellene. De azt módosító javaslatokkal lehet kezelni. Nem vagyok ellene 
semminek, mert ilyen értelemben az egy kettőre, a kettő háromra emelése, 
tökmindegy, foglalkoztatásbővülést is hozhat. Akkor a munkaadónak meg azt kell 
eldöntenie, hogy nemcsak bérpótlék megfizetése mellett, hanem 
foglalkoztatásbővítéssel hívom életre ezt a helyzetet. Megéri? Megcsinálom. Nem éri? 
Nem csinálom. Ezt, tudja, nyugodt lelkülettel a piacra lehet hagyni. Ez az, ami nem 
liberális, ez az, ami a piac valós szabályozási dolgait érinti. De önnek ismernie kell 
kamarai emberként is, hogy hogyan működik ez a világ. 

A harmadik része ennek a történetnek, amit mindenképpen el akarok 
mondani, hogy a minősítéseit visszautasítom. Nem személyre szólóan, hanem a 
baloldalt érintően. Azért utasítom vissza, mert az a kormány és annak a kormánynak 
a képviselői, akik keresztbe-hosszába, keresztbe-hosszába homlokegyenest mást 
mondtak ezzel a kérdéssel kapcsolatosan az elmúlt két esztendőben, ne akarjanak 
most okosságokat beszélni. Tudja? Ne akarjanak, ha már belekényszerültek egy ilyen 
helyzetbe, mert belekényszerültek, a társadalom belekényszerítette önöket, hogy be 
kellett látniuk, badarság volt az, amit mondtak. Én bő egy évvel ezelőtt mondtam a 
parlamentben, hogy sírva fogják visszahozni a vasárnapi nyitvatartás rendszerét 
azért, mert életszerűtlen volt, amit csináltak. Ha már belekényszerültek ebbe a 
helyzetbe, akkor, azt gondolom, ezt emelt fővel kellene viselni. Akkor, azt gondolom, 
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most azt kellene megtenni és megteremteni, hogy igenis a dolgozók érdekét 
maximálisan szem előtt tartva az önök vasárnapi nyitvatartással kapcsolatos törvényi 
szabályozásának egy hónappal ezelőtti elfogadását követően - nem tudom pontosan 
az időpontját, nem régen volt - azonnali hatállyal, mint ahogy Varga alelnök úr 
mondta, meg kellett volna tenni akként, hogy az a dolgozók védettségét és a dolgozók 
érdekét, pénzügyi megfizetettségét magában hordozza. Önök ezt nem kívánják 
megtenni. Önök ezzel játszanak hónapokon keresztül. Na, ez a tisztességtelen játék! 
Ez a tisztességtelen játék és emellett az is, hogy közben megpróbálják összefűzni 
olyan típusú gondolatokkal, mint amilyeneket ön az előbbiekben mondott. 

Most abbahagyom, de ha kell, tovább fogom folytatni. Inkább nagy tisztelettel 
azt kérem a fideszes képviselőtársaimtól, azon gondolkodjanak el, hogy van egy 
lehetőségük arra, hogy az ígéreteiknek eleget tegyenek. Van egy törvényjavaslat, 
amely alapot nyújt ehhez, módosításokkal persze korrigálni, kiegészíteni, formálni 
lehet, bármit lehet tenni-venni, de éljenek ezzel a lehetőséggel. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát nem feltétlenül tovább nyújtva kérdezem, 

hogy van-e egyéb kérdés, észrevétel. (Senki sem jelentkezik.) Ha ilyen nincs, nem 
visszaélve a képviselőtársaim idejével, három rövid észrevétel Gúr képviselőtársam 
hozzászólására. (Gúr Nándor: Ez a visszaélés!) De adok még szót, képviselő úr, 
természetesen, úgy gondoltam, hogy nem zárom le a vitát. Ezért is mondtam, hogy 
nem akarok túlságosan visszaélni a képviselőtársak idejével.  

Annyit tennék hozzá, hogy természetesen a baloldalnak, az MSZP-ben név 
szerint is felsorolható képviselőtársaimnak az ügyben, egyébként szerintem jogosan, 
felmerülő politikai lelkiismeretfurdalását nem feltétlenül kell a jobboldalra 
áthárítania általános, egyébként még csak igaznak sem feltétlenül mondható 
kijelentésekkel. Képviselőtársam figyelmét felhívnám arra, ha már a kereskedelemről 
van szó, hogy persze lehet itt bizonyos észrevételeket tenni, de a magyar társadalom 
elmúlt 25 évéből az elmúlt időszak volt az, amikor most már 36 hónapja nő a 
fogyasztás. Tehát ha csak ezt a szempontját nézem a dolognak, hogy 36 hónapja nő a 
fogyasztás és nem szja-százalékokkal akarok válaszolni, akkor ennél jobb fokmérője 
annak, hogy egy társadalom többet tud-e költeni, többet ér-e a fizetése, nem nagyon 
lehet a közgazdasági ismeretek alapján. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Megint csak a jegyzőkönyv miatt mondanám, hogy 
egészen addig, amíg az MSZP egy olyan népszavazási kezdeményezéshez gyűjt 
aláírásokat, amely ezt a témát érinti éppen ellenkezőleg, addig számunkra teljesen 
komolytannak tűnik az önök által benyújtott javaslat és pusztán politikai célok 
szolgálatát látjuk benne. Ezáltal nem is nagyon tudjuk komolyan venni és nem is 
nagyon tudjuk támogatni. Köszönöm.  

Megvárom a képviselőtársamat, mert gondolom, hogy szólni kíván. (Dr. Varga 
László: Még én egy percet kérnék!) Akkor parancsoljon! 

 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Én is a jegyzőkönyv kedvéért 

szeretném elmondani, hogy nagyon hiszek benne, hogy a következő években 
mérsékelt politikai erők között valamifajta értelmes párbeszéd kialakul egy-egy 
szakpolitikai ügyben, szemben az elmúlt évtizedek politikájával. Ez a hit engem 
nagyon mélyen köt ahhoz, hogy van értelme politizálni és ez a cél valamikor egyszer, a 
nem túl távoli jövőben elérhető. Valószínűleg nem a bizottsági ülésünk vége lesz ez a 
határidő, amikor ezt elérjük, de ezek szerint ez a napirendi pont nem kerül 
támogatásra az önök részéről. 

A másik oldalról azt tudom mondani, mivel nyilván ez meg fog történni, hogy 
mint e szakbizottság alelnöke, tagja szeretném felajánlani mindenféle 
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szabadgyökömet ahhoz, hogy azt a kérdést, amit Gúr Nándor egyébként világosan 
kifejtett, egy törvénycsomagban előkészítsük. Ez egy társadalmi probléma, amire 
választ kell találni. Magyarán a vásárlási szokások - vasárnap vásár nap, nem akarok 
ilyen nyelvi vitákba belemenni, de azért ennek is vannak történelmi gyökerei, hogy 
így hívjuk mi, magyarok ezt a napot -, szóval a vásárlói igények, a munkaadói 
lehetőségek és az igen nagyon szigorú keretek közé rakott munkavállalói 
érdekvédelemmel alátámasztott vasárnapi munkavégzés garanciális szabályai - az 
ezeket tartalmazó törvénycsomag előkészítésében a magam részéről teljes 
mellszélességgel bármikor partner vagyok. Önök lelkén múlik, mert önök adják a 
többséget, hogy a tavaszi ülésszakon ebben lesz-e előrelépés vagy nem. Az a baj, 
amint azt az előbb fejtegettem az ilyen típusú politikai viták értelmét tekintve, én attól 
tartok, hogy nem lesz ilyen. És ezt végtelenül sajnálom, ezt szeretném elmondani. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy kíván-e még valaki hozzászólni. 

(Jelzésre.) Gúr képviselő úr, parancsoljon! 
 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Ha már megszólított, alelnök úr, rám mutatott, ezt 

felszólításnak vettem. Egyébként nem kívántam szólni, de mivel igényelte az alelnök, 
így megteszem. 

Alelnök úr, annyit szeretnék mondani, hogy nézzen utána, legyen kedves, ön a 
kereskedelmi iparkamarában egy meghatározó ember, vagy az volt, vagy még az lesz, 
a jó isten tudja, az élet kereke hogyan forog. A lényeg, hogy ott van a kamarában, 
tehát utána tud nézni annak, amit mondok. Kutassa meg egy kicsit, hogy a 
kereskedelemben dolgozó emberek milyen jövedelmi viszonyok között élnek. Ha 
megnézi Budapesten a kisboltosok jövedelmi viszonyait, akkor valamivel jobb a kép, 
mint Nógrádban, Borsod-Abaúj-Zemplénben, Szabolcsban vagy éppen Baranyában. 
Ott az emberek, a boltosok nagyon-nagyon sok esetben a minimálbér összegéért 
dolgoznak. Ugyanazért a minimálbérért, ami öt éven keresztül kevesebbet érő 
vásárlóerő-értékkel bírt, mint azelőtt öt esztendővel. Ha megnézi a Budapesten 
dolgozókat, akkor azok az emberek valamivel többet keresnek, már megkeresik a 
létminimum összegét adott esetben. Ez az, amiről annak idején Orbán Viktor 
értekezett. Ez az, ami arról szól, hogy önöknek abban van elsődlegesen felelősségük, 
hogy ebben az országban minél több ember lehetőség szerint a megélhetés 
minimumát megkeresse. 

Nem fogom újra elkezdeni magyarázni a történetet, mert vagy érdektelen, nem 
kíváncsiak rá, vagy értelmetlen, mert ha értik is, nem kívánják befogadni. Ezért nem 
ezt teszem, hanem megint csak visszafordulok ahhoz, hogy értsék már meg, ez a 
történet nem másról szól, mint az emberek jobb létéről, annak a megteremtéséről 
szól, illetve az emberek igényeinek kielégítéséről. Vannak politikai értékek. Nekünk 
fontos a vasárnap szabadsága. Igen, fontos. De ha vasárnap adott munkavállalóknak 
munkatevékenységet kell folytatni, akkor azt majd meg kell fizetni. Tudja, ez olyan, 
mint mondjuk a rendőrség, a tűzoltóság, a folyamatos műszakban történő 
munkavégzés az atomerőműben, és mondhatnék még sok minden más egyéb 
felületet, ahol törvényszerűen vasárnap dolgoznak az emberek, mert a leállás 
költségei olyanok lennének például az említett felületeken, amelyeket nem bírna el az 
iparág. Ha már Miskolc, akkor kohászat, ugyan most kicsiben, de egy kohó 
újrafelmelegítése olyan nagyságrendű költségeket okoz, amelyek gyakorlatilag a havi 
költségek duplázását jelentenék, ha ezt nem folyamatos műszak mellett végeznék az 
emberek. De mindegy, hogy hova nyúlok. 
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Vannak életbeli törvényszerűségek. A vasárnap védelme fontos. De a vasárnap 
védelme a családok szemszögéből is fontos. Tudja? Most visszatérek a vásárlási 
szokások kialakulásához. Van egy család, amely szerencsés helyzetben van, mert van 
két gyermek, egy iskolás és egy óvodás és mind a két szülő dolgozni tud. Nem sok 
ilyen van Magyarországon, mert sajnos sok családban egyszülős dolgozói modellek 
vannak, meg olyan, ahol az az egy szülő is külföldön van, mert 600 ezer ember már 
odakinn dolgozik az önök jóvoltából. Szóval, ha mégis van két kereső szülő két 
gyermekkel, a gyerekek iskolába, óvodába járnak, akkor, mit gondol, melyek azok a 
napok, amely napokon vásárlást lehet megtenni, amikor a gyereknek lehet cipőt, 
kabátot, vagy bármi mást lehet venni? Ne csak a szombat legyen, hanem a vasárnap 
is. Ezt meg kellett hogy tapasztalja. Persze ha, mondjuk, kékszirénás autóval jár 
vásárolni, akkor nyilván mások voltak a szokások, vagy ha VIP-es helyeken, vagy 
Ausztriában töltötte a hétvégéit, akkor más helyzettel nézett szembe. Azt akarom 
mondani, hogy a mindennapok sajátosságait vegye már figyelembe és vegye már 
tudomásul! Azt, hogy az emberek el akarják kerülni a tumultuózusok kialakulását. 
Azt, hogy az emberek normális keretek között akarják élni a saját életüket. Ez valahol 
az emberek személyes életébe, mondhatni nyugodt lelkülettel, az intim szférájába 
való beavatkozás, amit önök csináltak erőszakkal. Nincs értelme az ilyen típusú 
erőszaknak. 

Varga alelnök úr, amiről beszél, az pont arról szól, hogy az értelem szintjén el 
kell jutnia mindenkinek odáig, hogy közös, a társadalom többségét szolgáló pozitív 
javaslatokat próbáljunk meg a parlamentben elfogadni. Azt szeretném javasolni 
önnek még egyszer, hogy ne ezt fogadja el, nem erről van szó, hogy ezt kell elfogadnia. 
Alakítsa, formálja, tegyen módosító javaslatot, nyújtson be új törvénytervezetet, 
csináljon bármit, de ne azt, amit tesz, hogy ígér, és közben nem tesz semmit. Alelnök 
úr, amikor kihirdették a vasárnapi nyitvatartást síró szemekkel, örömükben, 
bánatukban, akkor azt ígérték a parlamentben, hogy azonnal, rögtön, nem sokára, 
különféle jelzőkkel, ott lesz a módosító javaslat, száz százalékos bérpótlék, egyebek. 
Hol van? Hol van, alelnök úr? A bizottság ülésein ne kioktatni akarjon és ne 
elmagyarázni dolgokat, hanem azt, amit tettek, amit ígértek, tegye le az asztalra, és 
aztán azt jó szívvel fogjuk formálni, alakítani, támogatni. De arra kérem, a szerint 
cselekedjen. Nem akarok továbbmenni, mert nem látom értelmét a történetnek, de 
azért utolsó kísérletként még egyszer megteszem azért, hogy mód és lehetőség legyen 
arra, hogy el lehessen indulni egy olyan úton, amely megoldást kínál ennek a 
kérdéskörnek a kezelésére. Azt kérem önöktől, hogy támogassák a törvényjavaslatot. 
Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. Van-e egyéb kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) 
Ha nincs, kérdezem, hogy ki az, aki a benyújtott javaslat tárgysorozatba vételét 
támogatja. Aki igennel szavaz, kérem, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, három 
igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Köszönöm szépen, 7 nem 
szavazat. Tartózkodást nem látok. A bizottság nem támogatta. 

Az állami tisztviselőkről szóló T/10267. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Egy napirendi pontunk maradt, ha jól sejtem, az eredetileg második napirendi 
pont. Nem jöttek még meg a Miniszterelnökség képviselői. Három perc szünetet 
kérnék, mert mégis a tárca álláspontja mérvadó lehet. Ha három perc múlva nem 
jönnek, megtárgyaljuk nélkülük. 
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(Szünet: 10.47 – 11.22 óra 
A szünetben Horváth Imre távozik.) 

 
ELNÖK: Tisztelt Hölgyek, Urak! Ha megengedik, folytatnánk a bizottsági ülést. 

A félórás várakozás után… (Gúr Nándor: 43 perc!) …43 perc után a 
Miniszterelnökségnek az az egyetlen mentsége, hogy három hölgyet küldött a vita 
megtárgyalására, ezért a bizottság tagjai kevésbé fejezik ki elégedetlenségüket a 43 
perces várakozás miatt. De visszatérnék, ha megengedik bizottsági képviselőtársaim, 
az utolsó napirendi pontunkra, ami nem más, mint az állami tisztviselőkről szóló 
törvényjavaslat részletes vitája, amely két részből áll. Az első az, hogy döntenünk kell 
arról, hogy a törvényjavaslat megfelel-e a házszabály 44. §-ában leírt 
követelményeknek. Kérném a tárcát, hogy nyilatkozzon! 

 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Igen, megfelel, 

elnök úr. 
Elnézést kérek a tisztelt elnök úrtól és a tisztelt bizottsági tagoktól, az 

Igazságügyi bizottságban voltunk, és eddig tartott a vita. Tényleg futottunk. 
Köszönöm, hogy megvártak. 

 
ELNÖK: Majd kérném a mikrofont bekapcsolni, mert jegyzőkönyv készül, de 

így is vettük a mea culpát. Már tájékoztattam a bizottság tagjait, hogy Répássy 
képviselőtársunk tartotta fel önöket, innentől kezdve a késés miatti felelősséget a 
Fidesz-frakció részben magára vette.  

Kérdezem a bizottságot, hogy a vita első szakaszához van-e kérdés, észrevétel. 
(Senki sem jelentkezik.) Nem. Kérdezem a bizottsági tagokat, hogy ki az, aki 
támogatja az első szakaszban a házszabályszerűségről szóló döntést. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen, egyhangúnak láttam. 

Áttérünk a részletes vita második szakaszára, ahol a bizottság az előterjesztés 
szerinti sorszámokat mondva az 1., 4., 5., 11., 13., 18., 20., 21., 23., 24., és a 26. 
pontokat kívánja megtárgyalni. Rá is térek a sorrend szerint először Józsa István és 
Gúr Nándor képviselő úr által benyújtott módosító indítványra. Kérdezem a 
Miniszterelnökség képviselőjét, hogy támogatja-e a javaslatot. 

 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): A módosítást az 

előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Gúr Nándor: Indoklást kérek!) Szerintem az 

összes többinél is kérek indoklást, megspórolandó, hogy Gúr képviselőtársunkat 
mindig megkérdezzem, hogy van-e észrevétel. Tehát indoklást kérek hozzá! 

 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Gyakorlatilag 

azért nem támogatjuk, mert alapjaiban változna meg az állami tisztviselőkről szóló 
törvény. Egyrészt a képzéshez is ragaszkodunk, valamint az újfajta jogintézmény 
bevezetéséhez, tehát az illetménytáblához is.  

Azt gondolom, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen előírt képzés 
megkövetelése a jogi szakvizsgával rendelkezőtől is, fontos. Azt, hogy vezetői 
munkakörben megköveteljük a jogi szakvizsgával rendelkezőtől is, hogy a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen képzést elvégezzen, azért tartjuk fontosnak, mert egy új 
típusú vezetői képzést kívánunk bevezetni az állami szolgálatban. Ez egy olyan típusú 
jogviszony, amely a járási hivataloknál kerül először bevezetésre, ami egy teljesen új 
rendszerben működő hivatal. Teljesen összetett és teljesen új típusú feladatköröket 
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tartalmaz. Jelentősége van az elsőfokú hatósági döntéseknek és a 2017. január 1-jén 
várható államigazgatási átszervezés, illetve az egyfokú bírósági gyakorlatra történő 
áttétel miatt is fontos, hogy a munkáltatói jogintézmény egy újfajta jogintézménnyé 
alakuljon át. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett képzéshez 
ragaszkodunk ugyanúgy, ahogy a köztisztviselői törvényben jelenleg is előírás az 
alapfokú vizsga, illetve a szakvizsga megszerzése, ennek a kiváltását fogja jelenteni ez 
az új típusú képzés az állami tisztviselők esetében. Felmenő rendszerben kívánjuk 
bevezetni.  

Az illetmény alsó és felső határa, a sávos illetményrendszer kialakítása egy új 
típusú bérezési lehetőséget teremt az állami tisztviselőknek. Gyakorlatilag a 
munkavégzéssel kapcsolatos jogviszony, a felmentés, illetve jogviszony-megszüntetési 
elem, ami ezekben a pontokban még érintett… 

 
ELNÖK: Ha lehet, konkrétan az 1. pontról mondjon indoklást, hogy azt miért 

nem… 
 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Jó. Tehát az 1. 

pontban, azt gondolom, megindokoltuk, hogy jelenleg is van képzettségi feltétel. Az új 
jogviszonyban új képzettségi feltételt szeretnénk megteremteni, amely gyakorlatilag 
garantálja az állami tisztviselők megfelelő szintű munkavégzését. Tehát a képzettség 
és tapasztalat mellett egy megfelelő színvonalú szakképzettséget is garantál.  

A 2. pontról… 
 
ELNÖK: Az 1. pontról külön szavazunk. Köszönöm szépen. Kérdezem 

képviselőtársamat, hogy kíván-e szólni.  
 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Nem, nem, alelnök úr! Megígértem a bizottság 

tagjainak, hogy visszafogottságot tanúsítok. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki 

támogatja az 1. ajánlási pont szerinti módosítót. Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen, 3 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Hét nem 
szavazat. 

A következő a 4. ajánlási pont, amit tárgyalnunk kell, Józsa István, Gúr Nándor 
és képviselőtársai által benyújtott javaslat. Ehhez is kérek véleményt és rövid 
indoklást.  

 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Az előterjesztő 

nem támogatja. Egyrészt azért nem támogatjuk, mivel a jogviszony megszűnését meg 
kell indokolni, tehát az indoklási kötelezettség fennmarad továbbra is. Másrészt a 
jogorvoslati lehetőség ugyanúgy kétfokú marad, tehát a döntőbizottsághoz, illetve a 
bírósághoz tud fordulni az állami tisztviselő továbbra is.  

A végkielégítés visszafizetése azért került szabályozásra gyakorlatilag, mert az 
állami tisztviselőknél a feladatok nagyon jól körülhatároltak, nagyon jól látható, hogy 
hány tisztviselőre van szükség. Tehát nem szeretnénk, hogy azok az állami 
tisztviselők, akik az átalakítás, a szervezés folytán jelentős végkielégítésben 
részesültek, visszakerüljenek az állami tisztviselői szférába. De nem zárja ki, hogy 
esetleg önkormányzatnál vagy más tisztviselői jogviszonyban elhelyezkedjenek.  

 
ELNÖK: Én is jeleztem volna, hogy szerintem nem ugyanazon a sillabuszon 

megyünk végig. Most ezt végighallgattuk, de egy másik pontról volt szó. Tehát a 
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bizottság nem az összes ajánlási pont szerint megy végig, hanem csak a bizottság 
hatáskörébe tartozók szerint. Ezért jeleztem, hogy a sillabuszban melyek azok, 
amelyeket a bizottság tárgyal. Először az 1. pont volt, most a 4. (Palich Etelka: Igen, 
látom!) Ha lehet, ehhez kérnék véleményt és rövid indoklást. 

 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): A 4. pontot nem 

támogatjuk szintén és gyakorlatilag azt sem támogatjuk, hogy ez a bekezdés így 
kerüljön a törvényjavaslatba, hiszen pontosan azért kerültek kialakításra a járási 
hivatalok ilyen szerkezetben, hogy hatékonyabban tudják a hatósági feladataikat 
ellátni. Ezért szükséges, hogy az áthelyezés, átirányítás és a kirendelés az eddigi 
garanciális feltételek mellett működhessen. Tehát nem kívánjuk másképp 
szabályozni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb kérdés, észrevétel van-e? (Senki sem 

jelentkezik.) Nincs. Kérdezem, ki az, aki támogatja a módosító indítványt. Kérem, 
jelezze! (Szavazás.) Három igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Hét 
nem szavazat. Köszönöm szépen. 

A következő az ajánlás szerinti 5. módosító indítványt tárgyalja a bizottság. 
Kérdezem ezzel kapcsolatban a tárca álláspontját és az indoklást. 

 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Nem támogatjuk. 

Gyakorlatilag az indoklás itt hasonló, mint az előbbiekben. A „három nappal 
megelőzően”, hozzá kell tennem, az érdekvédelmi fórumokkal történt egyeztetés 
alapján került be. Így azt gondolom, hogy ezen sem szeretnénk változtatni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úr! 
 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Csak egy rövid kérdés. Melyek voltak azok az 

érdekegyeztetési fórumok? 
 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): A Közigazgatási 

Érdekegyeztető Fórum és az OKÉT. És volt konkrét szakértői egyeztetés, ahol az 
érdekvédelmi szervezettel és jogászaival egyeztettünk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a módosítót. 

(Szavazás.) Négy igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Hat nem 
szavazat. Köszönöm szépen. 

Következő, amit a bizottság tárgyal, az a 11. ajánlási pont.  
 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Az előterjesztő a 

benyújtott módosítót nem támogatja. Gyakorlatilag az előzőekben elsoroltak miatt. 
Valamint azt gondolom, fontos, hogy az előmeneteli fokozatokhoz valamilyen 
feltételeket is szabjunk. Tehát az egy garanciális eleme a jogszabálynak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) 

Nincs. Ki az, aki támogatja a 11. pontot? (Szavazás.) Három igen szavazat. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Köszönöm szépen, 7 nem szavazat. 

A következő, bizottság által megtárgyalandó a 13. pont. Ugyancsak Józsa István 
és Gúr Nándor képviselőtársak által beadott módosító indítvány. 
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PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Gyakorlatilag az 
előterjesztő ezt sem támogatja. Úgyszintén ragaszkodunk a törvényben 
megfogalmazottakhoz, hiszen ez is egy garanciális szabály, úgy gondoljuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel? (Gúr Nándor: Mi 

másképp gondoljuk!) Van ilyen. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Ki az, aki támogatja a 
13. ajánlási pontot? (Szavazás.) Három igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Hét nem szavazat. 

A következő megtárgyalandó a 18. ajánlási pont. Kérem a minisztérium 
képviselőjétől a véleményt és rövid indoklást. 

 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Az ügykezelőkre 

is ugyanúgy kell vonatkozzon az előmeneteli rendszer, azt gondolom, és vonatkozik is. 
Így az előterjesztő nem támogatja a módosítást. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) 

Nincs. Ki az, aki támogatja a 18. pontot? (Szavazás.) Három igen szavazat. Ki az, aki 
nem támogatja? (Szavazás.) Hét nem szavazat. 

A következő a 20. ajánlási pont. 
 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Az előterjesztő 

nem támogatja a beadott módosító indítványt. Azt gondoljuk, hogy megfelel a 
hatálybalépése szándékunk szerint, tehát továbbra is ’16. június 1-jével szeretnénk 
hatályba léptetni a törvényt. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) 

Nincs. Ki az, aki támogatja a 20. ajánlási pontot? (Szavazás.) Három igen szavazat. Ki 
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Hét nem szavazat. 

A következő a 21. ajánlási pont. 
 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Az előterjesztő 

nem támogatja a módosító indítványt. Az előzőekben elmondottak alapján továbbra 
is úgy gondoljuk, hogy a járásoknál kell június 1-jével bevezetni és azokkal a 
feltételekkel, amelyeket a törvényben előírtunk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) 

Nincs. Kérdezem, ki az, aki támogatja az ajánlási pontot. (Szavazás.) Három igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Köszönöm szépen, 7 nem szavazat. 

A következő a 23. pont. 
 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Az előterjesztő 

nem támogatja, és ugyanúgy visszautalnék az előbbiekben elmondottakra. Úgy 
gondolom, hogy a jogviszony létesítésekor a próbaidő tartamát is így kívántuk 
szabályozni és a Kttv. mögöttes jogszabály, ez is egy garanciális elem. Nem szeretnénk 
ezen változtatni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Gúr Nándor: Indoklást kérnék a próbaidővel 

kapcsolatban!) 
 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): A 

jogviszonyváltással nem kezdődik próbaidő. A próbaidő kezdete a belépéskor 
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kezdődik és azt így kívánjuk szabályozni, ahogy az állami tisztviselői törvényben, mint 
mögöttes jogszabályban, a Kttv.-ben szabályoztuk. Tehát azt gondolom, hogy nem 
lesz próbaidejük, jogviszonyváltás fog történni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Gúr Nándor: Nem erről szól!) Ki az, aki 

támogatja a 23. ajánlási pontot. Kérem, jelezze! (Szavazás.) Három igen szavazat. Ki 
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Hét nem szavazat.  

A következő a 24. ajánlási pont. 
 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Az előterjesztő 

nem támogatja módosítást. Azt gondolom, hogy az a felmentési kitétel a képzettség 
alól, illetve ha bejelentkeztek szakvizsgára, a 6 hónapnak elegendőnek kell lennie 
ahhoz, hogy azokat a képzettségeket és végzettségeket megszerezzék, amiket előírtunk 
a törvényben. Azt gondolom, hogy megfelelő garanciákat az átmeneti 
rendelkezésekbe beletettünk annak érdekében, hogy ne érje hátrány sem a benn 
dolgozókat, sem az új belépőket. Ezért nem támogatjuk az indítványt. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság figyelmét felhívom, hogy a 24. pont 

összefüggésben van a 25. ajánlási ponttal. Kérdezem, ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, 3 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
Hét nem szavazat. 

Az én listám szerint az utolsó következik, ez a 26. pont. (Gúr Nándor: Itt nem 
lehetett kérdezni! A 24., 25. pontnál. - Közbeszólás: Egyben van! - Gúr Nándor: 
Azért mondom, hogy kérdezni nem lehetett.) Nem, mert összefüggésben volt… (Gúr 
Nándor: De kérdezni! - Dr. Tiba István: Mára már kimerítetted a kérdezés 
lehetőségét! - Gúr Nándor: Az elnök nem kérdezte meg, hogy kérdés van-e.) 

A 26-os ajánlási pontra térnék át! Kérem a Miniszterelnökség képviselőjét, 
hogy mondja el az álláspontját és az indoklást. 

 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Nem támogatja az 

előterjesztő az indítványt. Gyakorlatilag a Kttv. mögöttes, háttérjogszabály. Igazából 
azt gondolom, hogy megfelelő garanciákat tettünk bele az állami tisztviselői karba és 
ha azt tekintjük, ha végignézem, hogy milyen kérdéseket taglal és mit szeretne 
kivenni a bekezdésből, azt gondolom, hogy ez a törvény egy kerettörvény, amelynek 
esetében a Kttv. háttérjogszabályként működik. A helyettesítési díj mértéke, illetve 
minden olyan szabályozás, ami az állami tisztviselői karnál másként lesz, ez egy új 
törvényi szabályozás, úgyhogy mi ehhez ragaszkodnánk, ezt továbbra is fenntartjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon, képviselő úr. 
 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Az a problémám, hogy a 

biztosítékok hiányoznak a rendszerből. Most egy bizottsági ülés keretei között el lehet 
mondani, hogy majd mi lesz akkor, ha és milyen egyéb rendelkezések keretei között. 
Ez a kutya vacsorája. Hogy utána ebből mi az, ami megvalósul, mi az, ami nem, azt 
ma végképp nem lehet látni. Ezért nem tudom elfogadni ezt a fajta választ. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja az ajánlás 

szerinti 26. pontot. (Szavazás.) Három igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, 7 nem szavazat. 
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Nálam elfogyott. Nagyon szépen köszönöm a bizottság tagjainak és a 
Miniszterelnökség képviselőinek, hogy segítségünkre voltak.  

Még egy szavazás van hátra. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy ki az, aki 
támogatja, hogy a részletes vitát lezárjuk és a részletes vitáról szóló jelentést 
elfogadjuk. (Szavazás.) Hét igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
Három nem szavazat. Köszönöm szépen. 

Most lezártuk ezt a napirendet. 

Egyebek 

Egyebek napirendi pont keretében van-e képviselőtársaimnak kérdése, 
észrevétele? (Senki sem jelentkezik.) 

Arról adnék tájékoztatást, hogy valószínűleg május 9-én, hétfőn 10 órakor 
tartanánk legközelebb ülést. 

Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem. 
 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 43 perc) 
  

Szatmáry Kristóf  
  a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 
 


