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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 5 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása  

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Nagy tisztelettel köszöntöm a bizottság kedves tagjait. A Vállalkozásfejlesztési 
bizottság ülését ezennel megnyitom. Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat. 
Nemzetiségi szószólót nem látok, bár őt is köszöntöttem volna. A meghívottakat, a 
sajtó munkatársait. A Vállalkozásfejlesztési bizottság ülése kapcsán első feladatom a 
határozatképesség megállapítása. Hat fő tartózkodik a teremben személyesen, tehát 
éppen határozatképesek vagyunk. Eseti képviseleti megbízást egy fő adott. Az biztos, 
hogy határozatképesek vagyunk, egyelőre 7 szavazat lehetőségével.  

Első feladatunk a napirend elfogadása. Kérdezem, hogy a kiküldött napirendi 
javaslatot elfogadják-e… (Szatmáry Kristóf jelentkezik.) egy módosítás erejéig. 
Parancsoljon, alelnök úr!  

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Csak amiatt szeretnék 

módosítást kérni, hogy az első napirendi pontot tegyük hátrébb, mert előterjesztőként 
ismereteim szerint Németh Szilárd a házon belül valahol máshol van, tehát, ha lehet 
ezt a napirendi pontot akkor vegyük sorra, mikor megérkezik.  

 
ELNÖK: Köszönöm ezt a konstruktív javaslatot, főleg annak fényében, hogy a 

2., illetve 3. napirendi ponthoz már itt vannak az előterjesztő kollégák. Tehát ezen egy 
módosítással szeretném feltenni szavazásra a napirend elfogadását. Érdeklődöm, 
hogy képviselőtársaim így elfogadhatónak tartják-e a napirendet. (Szavazás.) Úgy 
látom, hogy egyhangú szavazás történt. Tehát az eredetileg 2. számú napirendi 
ponttal kezdenénk.  

A közfoglalkoztatással kapcsolatos szabályozás módosításának 
szükségességéről szóló határozati javaslat (H/12813. szám) 
(Hegedűs Lorántné, Ander Balázs, Pintér Tamás (Jobbik) 
képviselők önálló indítványa) 

Ami pedig a közfoglalkoztatással kapcsolatos szabályozás módosításának 
szükségességéről szóló határozati javaslat a H/12813. számon. Hegedűs Lorántné, 
Ander Balázs, Pintér Tamás jobbikos képviselők önálló indítványáról van szó, ahol is 
tárgysorozatba vételről fogunk dönteni. Ennek érdekében megadnám a szót az 
előterjesztőnek, Pintér Tamás tartózkodik a teremben. Parancsoljon! 

 
PINTÉR TAMÁS (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! Az előterjesztésünk a közfoglalkoztatási programmal 
kapcsolatos problémáknak, országos problémáknak a megoldására tesz javaslatot 
összesen - ha jól számolom - tíz pontban. Javaslatunk szerint a differenciált 
bérezésről, illetve többfajta csoportok számával kapcsolatos, javaslattal kapcsolatos. 
Szeretnénk, ha ezt az előterjesztést tárgysorozatba venné a bizottság, illetve ha kérdés 
van, szívesen válaszolok. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a tömör, ámde annál velősebb összefoglalót. 

Érdeklődöm, hogy képviselőtársaimban maradt-e kérdés, észrevétel, hozzászólási 
szándék. Alelnök úr, parancsoljon! 
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SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Megpróbáltuk végignézni a javaslatokat, és talán egy pontot leszámítva alapvető olyan 
javaslatokkal találkozunk, amelyek részben szerintünk nem aktuálisak, részben akár 
bürokrácianövelést is eredményezhetnek, illetve a jelenlegi munka törvénykönyve a 
felvetett javaslatok egy részére választ ad. Tehát ebből a megfontolásból mi nem 
támogatjuk a tárgysorozatba vételt. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e ehhez valamit 

hozzáfűzni, mivel más képviselői jelentkezést nem látok. 
 
PINTÉR TAMÁS (Jobbik) előterjesztő: Igen, köszönöm szépen. Nyilván, ha 

vannak észrevételek, azokat módosítókkal utána tudjuk korrigálni, de azt 
mindenképpen szeretnénk, ha tárgysorozatba lenne véve ez a határozati javaslat. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Amennyiben további felszólalási igény nem mutatkozik, úgy arról 

kérem képviselőtársaim szavazását, hogy egyáltalán egy vita folyhasson erről az 
előterjesztésről. Kérem tehát, aki támogatja az indítvány tárgysorozatba vételét, az 
szavazzon. (Szavazás.) 1 igen, 5 ellene, 3 tartózkodás. Köszönöm szépen. Ezáltal az 
indítvány nem került tárgysorozatba. 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/12615. szám)  
(Dr. Staudt Gábor (Jobbik) képviselő önálló indítványa) 

Következik az eredetileg 3., gyakorlatilag 2. napirendi pontunk. Staudt Gábor 
képviselő úr önálló indítványáról van szó. Elsőként meg is adnám az előterjesztőnek a 
szót. Parancsoljon! 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Egy apró módosítást javasolnék a munka törvénykönyvében. 
Röviden indokolnám, hogy miért. Talán a bizottság számára egy kevésbé fontos 
javaslatnak tűnhet, de higgyék el, hogy adott esetben a munkavállalók jogait 
nagymértékben érintheti. Arról van szó, hogy az új munka törvénykönyvének a 8. 
szakasza egy kicsit máshogy fogalmazta meg a munkavállalónak a 
véleménynyilvánításhoz fűződő jogát, illetve annak a korlátozhatóságát. Nagyon 
fontos, hogy milyen indokok alapján lehet egy alkotmányos alapjogot korlátozni, a 
véleménynyilvánítás szabadságát. Természetesen a munkáltatónak joga van, hogy 
bizonyos esetekben fellépjen, vagy ennek a korlátozását kérje. De ez, mint 
alkotmányos alapjog szigorú határok között kell hogy maradjon.  

A jelenlegi szabályozás annyiban a jogászok által sem értelmezhető, és a 
korábbi joggyakorlatba sem illeszkedik bele, hogy tartalmaz egy olyan kitételt, ami 
gyakorlatilag a vállalkozás, munkáltató szervezeti érdekeire való hivatkozás, hogy erre 
hivatkozással is lehetne korlátozni, ami viszont jogilag tisztázatlan, egy rendkívül tág 
fogalom, amit gyakorlatilag a bírósági gyakorlat sem tudott kitölteni kellő 
tartalommal. Tehát azt mondhatjuk, hogy egy gumijogszabály, ami egy alapjog-
korlátozás esetén - azt kell mondjam, hogy - nem elfogadható. Az még rendben is van, 
és a korábbi szabályozás is tartalmazta - és az általam benyújtott módosítás után úgy 
nézne ki a törvényhely -, hogy a munkáltató jó hírnevét, jogos gazdasági érdekeit 
súlyosan veszélyeztető vagy sértő módon nem gyakorolhatja a munkavállaló a 
véleménynyilvánítás jogát. Tehát kimaradna belőle a szervezeti érdeknek a 
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megfogalmazása, ami, ahogy elmondtam, egy jogilag megfoghatatlan dolog, és pont 
emiatt gyakorlatilag az alkalmasság, arányosság, szükségessé kritériumát nem meríti 
ki. El kell mondjam azt is, hogy ha mondjuk az Alkotmánybíróság elé kerülne ez a 
felvetés, akkor szerintem annak a próbáját se állná ki. Valószínűleg azért nem került 
eddig oda, mert egy apró módosításról van szó, de hogyha jelen bizottságnak és az 
Országgyűlésnek az állampolgárok érdekeit és alkotmányos jogait kell megvédeni, 
akkor az ilyen apró módosítások is előre visznek minket. És higgyék el, hogy ebben 
aztán semmi politika nincs, viszont az emberek értékelnék még azt is, ha az 
Országgyűlés elé kerülhetne a javaslat, úgyhogy kérem a bizottság támogatását. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a szakmai összefoglalót. Érdeklődöm, hogy 

képviselőtársaimban megfogalmazódik-e felszólalás iránti igény. Alelnök úr kezét 
látom a magasba emelkedni. Parancsoljon!  

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Előterjesztő! Én ott folytatnám, ahol ön abbahagyta, hogy 
ez az embereket mennyire érinti, vagy nem érinti. Persze nincs illúzióm arról, hogy a 
parlament csupa olyan témát tárgyal, ami az emberek nagy, széles rétegei számára 
érdeklődésre tartana számot, a mi megítélésünk szerint a problémafelvetés nem jogos 
abból a szempontból, hogy a jelenlegi törvényi szabályozás igazából a mi 
információink szerint, illetve a minisztériummal folytatott egyeztetés alapján nem 
okozott olyan problémát, ami itt az anyagban szerepel. Tehát a korábbi munka 
törvénykönyve szerint megfogalmazott ez irányú kivételek, mármint, ami a 
munkavállalói véleménynyilvánításra vagy annak szabadsága korlátozására 
vonatkozna, ez nem egy olyan probléma, amit akut módon, önálló 
törvénymódosítással kellene kezelni. Nem mennék bele már csak az idei évi első 
bizottsági ülés kedvéért sem egy részletesebb munkaerőpiaci, illetve munka 
törvénykönyvével való foglalatosság kapcsán. És azért is érdekes a történet, mert 
egyébként a következő napirendi pontban is pontosan ugyanerre vonatkozó javaslatot 
látunk a politikai palettán máshol elhelyezkedő szervezet részéről. De mind a két 
esetben azt tudom mondani, hogy ez nem olyan szintű probléma - a mi ismereteink 
szerint - ami egy önálló indítvány parlamenti tárgyalását szükségessé tenné. Tehát 
ebből kifolyólag mi tartózkodni tudunk a javaslat napirendre vételét illetőleg.  

 
ELNÖK: Képviselőtársaim körében más jelentkezőt nem látok. Ha ez így van, 

akkor vissza is tudom adni a szót Staudt Gábor előterjesztőnek. Parancsoljon!  
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Kétfajta probléma létezhet. Egy társadalmi probléma, hogy mennyire jelenik ez meg a 
társadalomban. Azt a minisztérium szerintem nem nagyon tudja lemérni, hiszen 
ahhoz még egy megindult per sem kell, hogy egy munkavállalót gyakorlatilag egy 
aszimmetrikus helyzetből adódóan, ami a munkáltató javára áll fenn, milyen módon 
tudják kordában tartani vagy a véleménynyilvánítását korlátozni. Ehhez egy 
megindított per sem kell, nem fognak pert indítani a legtöbb esetben, és ha van egy 
gumijogszabály, akkor tudnak rá hivatkozni. Ez az egyik fele, amit a minisztérium 
szerintem nem tud jól felmérni, nincs rá megfelelő kapacitása és eszköze. A másik fele 
a dolognak az egy jogi kérdés, hogyha a jogi szakma sem érti – és higgyék el, hogy én, 
amikor ezt a javaslatot megfogalmaztam, kellőképpen körbejártam, és ezt a jogi 
karokon oktató professzorok sem értik, és ennek a rendszertani helyét, ennek a 
megfogalmazásnak nem értik, és azt kell gondolnom, hogy akik a jogi karokon 
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oktatnak, és a munkajognak a szakavatott értői, és ott is gondok vannak, hogy ezt 
mondjuk hogy oktassák a diákoknak, akkor igenis szakmai probléma csúszott a 
rendszerbe. A társadalmi nehezen felmérhető, a szakmai problémát meg könnyű 
lesöpörni azzal, hogy nincsen probléma. De sajnos igenis van. Az meg, hogy ez egy kis 
javaslat, hát az Országgyűlésnek, azt kell mondjam, hogy minden olyan javaslata, ami 
felveti az alaptörvény-ellenességet, foglalkoznia kellene. Nyilván, mikor 
benyújtottam, sok javaslatot nyújtok be, vannak komolyabbak, alaptörvény-
módosítások, vannak közepesek és vannak azok, amelyek egy apró jogtechnikainak 
tűnő, ám de jogdogmatikailag is fontos módosítások. Nagyon sajnálom, ha ez nem 
kerül az Országgyűlés elé, ettől függetlenül bízom benne, hogy az, hogy itt a bizottság 
előtt is ez az anyag megfordult, és gondolom, akkor a minisztérium is megkérdezésre 
került, akkor talán egyszer beérik a termés, és egy csomagban talán viszontláthatjuk 
ugyanezt a javaslatot. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Magunk között pusmogtuk, hogy kis lépés az Országgyűlés, de … és 

akkor láttam, hogy Szatmáry Kristóf alelnök úr keze újfent a magasba emelkedett. 
Parancsoljon!  

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nem, csak itt, ha 

megengedi a tisztelt bizottság, már csak itt a farsangi időszak utolsó napjához mérten 
is annyit hadd jegyezzek meg, hogy az én tisztánlátásomat nem zavarja, hogy én nem 
vagyok jogász, tehát ezt a fajta jogi problémát én nem érzékelem, én a munkaerőpiaci 
oldaláról látom a dolgot, és azt látom, hogy ma egy alapvetően egy keresleti piac kezd 
kialakulni a munkaerőt illetően, az országban nem egységesen, de nagyobb területén. 
És amit mi ismerünk, mi látunk munkajogi oldalról való követelések 
megfogalmazása, vagy nevezzük akár ilyen sztrájkoknak meg egyéb olyan jellegűnek, 
amikor összefognak a munkavállalók, ott úgy látom, hogy rendre sikert érnek el, 
pontosan a keresleti piac kialakulása miatt. Tehát mi nem érzékelünk olyanfajta 
nyomást a munka törvénykönyvéről, amelyben a munkavállalóknak az ehhez fűződő, 
tehát a véleménynyilvánításhoz fűződő jogaik korlátozódnának. És most tényleg, ha 
komolyra fordítom a szót, akkor azt mondom, hogy ez egy egyébként a törvény 
vitájába bekerülő módosító indítvány, ahol ez egy jogtechnikai kérdés, akkor azt 
mondom, hogy sokkal pozitívabban tudnánk hozzáállni, de valóban az a 
véleményünk, hogy ez egy önálló törvénymódosítást, így, ebben a formában nem ér 
meg. Ha lesz – most nem tudom, hogy lesz-e – munka törvénykönyv-módosítás, de 
szerintem akkor érdemes visszatérni rá. De a minisztérium tud a dologról, és egy 
egész hosszas választ is küldött erre vonatkozólag. Tehát, ha gondolja, nagyon 
szívesen képviselő úr számára ezt oda tudom adni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Amennyiben más kérdés nem merült fel az indítvány 

kapcsán, nem marad más feladatom, mint megkérdezni tisztelt bizottsági 
tagtársaimat arról, hogy ki kívánja tárgysorozatba venni. Zárszóként visszaadnám a 
szót Staudt Gábor úrnak.  

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik) előterjesztő: Nagyon röviden: egyrészt 

köszönöm, ha azt a szakmai indítványt vagy a minisztérium véleményét 
megkaphatjuk, annyit szeretnék reagálni, hogy alelnök úrnak abban nagyon igaza 
van, hogy amikor munkaerőhiány van, vagy afelé tendál a helyzet, akkor a 
munkavállalóknak a jogai bővülnek a gyakorlatban, hiszen könnyebben mutathat 
fityiszt a munkaadónak, és átmegy egy másikhoz, ha ott úgy érzi, hogy korlátozva 
vannak a jogai. Csak hát ugye, egyszer fent, egyszer lent, egyszer munkaerőhiány van, 
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másszor meg munkaerőtöbblet, és ugye a törvényeknek egy általános, mindenkori 
elvet vagy zsinórmértéket kell megtartaniuk. Tehát nem vagyok benne biztos, hogyha 
hirtelen vagy néhány év múlva megfordulna a helyzet, tehát munkaerőtöbblet lenne, 
akkor ugyanúgy rejtve maradna ez a problémakör. Úgyhogy annak mindenképpen 
örülök, hogy legalább a minisztérium foglalkozott vele. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. És ha más hozzászólási igény nem jelentkezik, 

megkérdezem, hogy képviselőtársaim közül ki támogatja az indítvány tárgysorozatba 
vételét. (Szavazás.) 4 igen, ellene senki, 6 megtisztelő tartózkodás mellett az 
indítvány sajnálatos módon elvérzett, nem került tárgysorozatba.  

Szerencsére jól számoltuk ki a vita idejét, hiszen a következő napirendi 
pontunkhoz, az eredetileg 4., de gyakorlatilag 3. napirendi ponthoz megérkezett az 
előterjesztő, szeretettel köszöntöm.  

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvénynek a 
munkavállalói véleménynyilvánítás védelmében szükséges 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/13810. szám)  
(Dr. Szél Bernadett (LMP) képviselő önálló indítványa) 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvénynek a munkavállalói 
véleménynyilvánítás védelmében szükséges módosításáról szóló törvényjavaslatról 
beszélünk. Mindez a T/13810. számon fut. Dr. Szél Bernadett képviselő önálló 
indítványáról van szó, az LMP részéről. Ezúton meg is adom a szót az előterjesztőnek. 
Parancsoljon!  

 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. A 

tisztelt bizottság rugalmasságát is köszönöm. Nagyon aktuális és fontos témával 
jöttem a bizottság elé, és azért nyújtottam be ezt a törvényjavaslatot, mert az egész 
országban a munkavállalók körében kezd egy olyan félelemhangulat kialakulni, ami – 
azt gondolom, hogy – azonnali intézkedést igényel a törvényalkotás részéről. Egyre 
több olyan eset kerül napvilágra, ahol munkaadók a dolgozók véleményének az 
elfojtása érdekében megtiltják a közösségi oldalakon való véleménynyilvánítást, 
felmondással fenyegetik őket, vagy egy Facebook-poszt vagy egy –lájk, -megosztás 
miatt azzal fenyegetik őket, hogy azonnali hatállyal kirúgják őket. Ilyen tapasztalatok 
vannak a közszférából is és a piaci szférából is. 

Hadd osszak meg pár példát a tisztelt bizottsággal. Tavaly októberi eset, hogy 
szombathelyi munkavállalót elbocsátott egy cég, mert az elrendelt vasárnapi 
munkavégzéssel kapcsolatban meg merte kérdezni egy Facebook-posztban, hogy 
vajon jó irányba halad-e a cégnek a szekere, hogyha a munkavállalókat gépnek nézik. 
Ugye most decemberben került nyilvánosságra az a hír, amiben a Borsod megyei 
kórház főigazgatója egyszerűen megtiltotta a dolgozóinak a kórházzal kapcsolatos 
tartalmaknak a facebookos kommentelését vagy lájkolását. Egyébként korábban az 
Országos Mentőszolgálatnál van arról tudomásunk, hogy egy külön Facebook-
szabályzatot alkottak, és információink szerint azonnali fegyelmi járt egy OMSZ 
számára kínos tartalomnak a lájkolása esetén.  

És hát ugye a legfrissebb fejlemény, az az Antall József Tudásközpontból 
származik, ahol egyszerűen megtiltották az olimpiaellenes kezdeményezésnek a 
lájkolását. Azt a kollégát, aki annak ellenére úgymond tetszikelte a kezdeményezést, 
vezetői értekezleten számon kérték, és a mellette álló irodavezetőt pedig azonnali 
hatállyal kirúgták. Tehát ilyen esetekről tudok önöknek beszámolni. 

Ami a három ügyet összeköt, az az, hogy mind a háromszor a munkáltató meg 
volt arról győződve, hogy ő bizony jogszerűen jár el. Nézzük meg, hogy a jog hogyan 
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kezeli ezeket az eseteket. Ugye, iránymutatásilag a munka törvénykönyvét érdemes 
ilyenkor fellapozni, és hát egyértelműen az új munka törvénykönyve az, ami felelős 
ezekért az esetekért, ugyanis bele van írva, azt tartalmazza, hogy a munkavállalónak 
nemcsak a munkaidőben, hanem a munkaidőn kívül is tartózkodnia kell az olyan 
véleménynyilvánításoktól, ami alkalmas a munkáltató jó hírnevének, gazdasági vagy 
éppen szervezeti érdekének a megsértésére. Az is benne van a munka 
törvénykönyvében, hogy két feltételnek teljesülnie kell. Egyrészt írásban előre kell 
közölni, és csak a feltétlen szükséges és arányos mértékben lehet korlátozni a jogot. 
Na, most a gyakorlatban ennek a jogszabálynak a megvalósulása úgy néz ki, hogy 
gumiszabályként működik ez a munka törvénykönyvi rendelkezés. Gyakorlatilag még 
súlyosbítja a helyzetet, hogy az új Mt. szerint, ha jogellenes magatartásról van szó, 
akkor a bíróság nem is kötelezheti arra a munkáltatót, hogy visszavegye a 
munkavállalót, tehát a munkaviszony helyreállítására nem kötelezhető bíróság által a 
munkáltató. Még ha nyerné is a pert, vagy egyáltalán eljutnának ezek az ügyek a 
bíróságig, erre sem az a végkifejlet feltétlenül, hogy a munkáltató visszaveszi a saját 
korábbi munkavállalóját.  

A Lehet Más a Politika a kezdetektől fogva teljesen egyértelművé tette, hogy az 
új munkatörvénykönyvét nem tartja arra alkalmasnak, hogy Magyarországon a 
munkavállalóknak az életét bármilyen módon is szabályozza, teljesen aszimmetrikus 
helyzetet hozott létre, és erre az aszimmetrikus helyzetre ez a mostani téma, amiről 
beszélünk, a munkavállalók megfélemlítése egy nagyon eklatáns példa. Ezért 
kidolgoztunk egy olyan törvényjavaslatot, amit most önök is maguk előtt látnak. Több 
ponton is módosítaná a munka törvénykönyvét. Az első pont az lenne, hogy ha 
munkaidőn kívül történik a véleménynyilvánítás, és nem függ össze a munkáltató 
tevékenységével, akkor nem lehet semmilyen módon szankcionálni a munkavállalót. 
Ez arra egy példa, hogy mondjuk politikai tartalmak közlése. A munkavállaló úgy 
gondolja, hogy a politikai véleményét artikulálja a nyilvánosságban, ezt szabadon 
tehesse meg, és mondjuk ne lehessen egy ilyen történetben belefutnia, mint az Antall 
József Tudásközpontnál volt, hogy bárki azt mondja neki, hogy ne lájkoljon 
olimpiakritikus kezdeményezéseket a Facebookon.  

A másik esetben pedig azt mondjuk ki a törvényben, hogy semmiképpen sem 
korlátozható a munkavállaló véleménynyilvánítása, ha az nem állít valótlanságot. 
Illetve, ha a munkáltató működésének a jogszerűségével, illetve a 
munkakörülményekkel függ össze. Tehát ilyen módon például nem vonható 
felelősségre a munkavállaló akkor, ha szóvá teszi egy közösségi oldalon, hogy 
embertelen körülmények között kell dolgoznia. Hát sokkal inkább, azt gondolom, az 
lenne a racionális, ha ilyenkor a munkáltató lépne, és megszüntetné azokat a 
körülményeket, amire hivatkozik a munkavállaló.  

A harmadik fontos változás, amit kezdeményezek, az, hogy kimondjuk, hogy a 
munkavállaló kérésére vissza kell állítani a munkaviszonyt, ha a bíróság kimondja, 
hogy a munkáltató azt jogellenesen szüntette meg.  

Ezek azok a pontok, amiket önök a jogszabálytervezetben találnak. Még egy 
utolsó megjegyzés, az arra vonatkozik, hogy direkt úgy dolgoztam ki ezt a javaslatot, 
hogy a munkáltatónak a jogos érdekeire is figyelemmel legyünk. Tehát azt gondolom, 
hogy ez, amit látnak kodifikálva, az abból a szempontból nem támadható, hogy a 
munkáltatónak indokolatlanul hátrányos helyzetet okozna, sokkal inkább, kérem, 
olyan szempontból nézzék, hogy a munkavállaló jogos érdekeit helyreállítjuk egy 
mostani, azonnali, a munkavállaló érdekeire fittyet hányó munka törvénykönyve 
helyett. Köszönöm. 
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ELNÖK: Nagyon köszönöm a részletes szakmai kifejtést. Feltenném a kérdést, 
hogy mely bizottsági tagtársunk kíván hozzászólni ezen indítvány tárgyalásához. Újra 
Szatmáry alelnök úr kezét látom a magasba emelkedni. Parancsolj!  

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nem akarnám a 

megkezdett sort elrontani, hogy nem szólok hozzá. Tisztelt Képviselő Asszony! 
Bocsásson meg, de az ön felvezetésében volt pár olyan állítás, amivel messzemenőkig 
nem tudunk, és magam sem tudok egyetérteni, amely talán túlmutat az ön által 
beadott módosító indítványokon. Én hadd kezdjem azzal, hogy nem volt itt az előző 
napirendi pont vitájánál, ahol lényegében, ha nem is ugyanezt, de ugyanezen munka 
törvénykönyvét kívánta volna egy másik képviselőtársunk módosítani. Nem ismétlem 
meg a többi képviselőtársam miatt az ott elhangzottakat. Én állítom azt, vagy az a 
véleményem, részben a minisztériummal egyeztetve, hogy az, ami ön felvet, ez egy 
jogalkalmazási probléma sokkal inkább, mint egy jogalkotási probléma. A jogalkotó 
szándéka szerintem egyértelmű volt. Természetesen a jog alkalmazását ilyen szinten a 
jogalkotó nem tudja feltétlenül befolyásolni.  

Amik az általános észrevételei voltak, képviselőtársam, azzal meg alapvetően 
nem tudok egyetérteni. Ön abból indul ki, hogy a mostani Mt. alkalmatlan a 
munkaviszonyok leírására és szabályozására, mi meg pont az ellenkezőjét gondoljuk. 
Ebből következően nem is érezzük feltétlenül szükségét annak, hogy ilyen kardinális 
pontokban átszabjuk a munka törvénykönyvét. Szerintünk a magyar munkaerőpiac jó 
irányba halad, alapvetően azokat a célokat, hogy minél több ember éljen 
Magyarországon bérből és fizetésből, azt megvalósítja, és olyan jellegű aszimmetriát 
sem érzünk a munka törvénykönyve esetében, amiről ön beszélt. Csak visszautalnék 
egyetlenegy gondolattal az előző napirendi pontra. Pontosan láttunk akár sztrájkokat 
is a magyar munkaerőpiacon, és főleg azt látjuk egy megváltozott viszonyrendszerben, 
hogy ezek a munkavállalói követelések pedig rendre sikert érnek el. Tehát nem azt 
látjuk, amit ön mond, hogy nem alkalmas az Mt. ezek szabályozására, hanem akár 
nagy multinacionális cégeknél is, főleg bér- és egyéb követelések tekintetében igenis 
fordulnak a munkavállalók az Mt. által biztosított jogokhoz, és sikerrel fordulnak 
ehhez, mert a hozzánk eljutott hírek alapján ezen követelések egy jelentős része meg 
is valósul. 

Abba nem mennék bele, képviselőtársam, hogy ön itt hivatkozik arra, hogy 
azért kéne a munka törvénykönyvét módosítani példa kapcsán, merthogy az olimpia 
politikai kérdés-e vagy sem. Mélyen szomorú, amit ön mond, hogy egyesek számára 
az olimpia politikai kérdés. Ezt konstatáltuk itt az elmúlt időszakban, de azt 
gondolom, hogy pont nálunk nem kéne arra hivatkozni vagy olyan példákra 
hivatkozni, amelyekben beismerik azt, hogy az olimpia igenis politikai kérdés. 
Szerintem ez egy nemzeti ügy lett volna, de láthatólag önök ezt másképp gondolták. 
Már csak ebből a logikából sem tudunk nagyon mit kezdeni az önök javaslatával, és 
nem árulok el titkot, hogy ennek folyamán nem is fogjuk támogatni a tárgysorozatba 
vételt. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Amennyiben más képviselőtársam nem jelentkezik, úgy az elnök is 

pár gondolattal kívánja, talán gazdagítani ezt a vitát. Alelnök úr az előző napirendnél 
elmondott indoklás, ami szerint sztrájk és egyéb kérdések mentén lehet, hogy nem 
annyira időszerű javaslat, még vita tárgyát képezheti. Ehhez szeretném hozzátenni, 
hogy Magyarországon mondjuk, az Audi esetében és az Audi-sztrájknál, ahol ugye 
sikeres bértömeg-növekményét sztrájkoltak az érintettek, pont Magyarország 
Kormánya igyekezett beavatkozni annak érdekében, hogy ne emeljék a béreket 
annyira. Ebben az esetben tényleg olyan történetről van szó, ahol mérhető, konkrét 
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példák mentén kimutatható, hogy Magyarországon embereket bocsátanak el az 
állásukból, a közösségi média keretein belül történő állásfoglalásokért. Amiért 
nagytestvér tapsolna, de a XXI. században tökéletesen elfogadhatatlan, és 
elfogadhatatlan is kellene hogy legyen a következő években. Tehát magam is úgy 
gondolom, hogy ennek bizonyos kereteit illendő lenne szabályoznunk. Illendő lenne 
legalább tárgyalási szinten ezeket a kereteket az Országgyűlés előtt is átbeszélnünk. 
Hiszen tarthatatlan az, hogy szánalmas módon egy facebookos lájkért emberek adott 
esetben félelemben éljenek, elveszítsék a munkahelyüket. Ez egy posztkommunista 
gazdaságban is szégyen lenne, jelen pillanatban erősen afelé tendálunk, de ez a 
bizottság is tökéletesen alkalmas arra, hogy tematizáljon, ilyen ügyeket legalább a 
parlament elé vigyen. Nem árulok el nagy titkot azzal, hogy ellenzéki indítványok 
közül minimális számú ment át az utóbbi években, a mi részünkről talán utoljára 
Gaudi-Nagy Tamás képviselőtársam – ma már nem képviselő – indítványára 
emlékszem, ahol a multik adóztathatóságának vagy bírságolhatóságának a felső 
határát sikerült kitolni, emlékeim szerint a többszörösére. De ilyen szélsőséges 
esetektől eltekintve nagyon ritka az, hogy ellenzéki indítvány keresztül menjen a 
parlamenten, és éppen ezért nem tartom nagy kockázatnak azt, hogyha a 
kormányzópárti többség legalább vitára alkalmasnak tartja ezt a javaslatot. Aztán 
nyilvánvaló módon a parlament előtt mindenki elmondhatná a saját érveit, de 
legalább a tematizálás mentén, legalább a média különböző eszközeinek segítségével 
elérhető lenne, hogy ne gondolhassa egy munkáltató legálisnak azt, hogy egy 
kedvelés, egy közösségi médiában történő kiállás kapcsán a saját munkavállalóját 
vegzálhatja, hiszen ez nonszensz. Köszönöm. Szerencsére látok még egy kezet. Ismét 
Szatmáry alelnök úrnak adom meg a szót.  

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Nem 

térnék vissza szakmai vitára, csak lehet, hogy nem értettem jól az első mondatát, csak 
a történelem és a jegyzőkönyv számára, hogy a magyar kormány mindent megtett 
azért, hogy ne nőjön a munkavállalóknak a bére, ezt a mondatot nem tudtam 
értelmezni abban az összefüggésben, hogy azt hiszem, január 1-jétől elég komoly, 
pontosan a minimálbér-emeléshez szükséges vállalkozói terhek csökkenését 
járulékcsökkentésben jelenítette meg, ami pont arra szolgált, hogy a megkapott bér 
tudjon nőni, és a fizetések tovább tudjanak emelkedni Magyarországon. De, lehet, 
hogy csak rosszul értettem képviselőtársam megjegyzését.  

 
ELNÖK: Azonnal szeretném kiegészíteni alelnök úr észrevételét. Nyilvánvaló 

módon nem az adó- és járulékcsökkentési szabályváltozásokról beszéltünk, egészen 
konkrét példák, egészen konkrét, jobbikos fogadóórákon és egyébként más pártok 
fogadóóráin is előfordultak, ahol kiderül az például az egyik nagy magyar 
autógyártónál lefolytatott tárgyalásokról, hogy ott bizony a munkavállalók a 
bérszínvonal fejlesztéséért küzdöttek, sztrájkoltak, egyébként sikeresen, teszem 
hozzá, és Magyarország Kormánya volt az, amely mindezt a folyamatot gátolta. 
Távolabbi kitekintéssel, pont az önök miniszterelnöke Szaúd-Arábiában azzal 
kampányolt – idézőjelben – a befektetők előtt, hogy tessenek Magyarországra jönni, 
mert itt annyira olcsó a munkaerő, hogy ez a folyamat mindenképpen megéri. Éppen 
ezért a járulékcsökkentésre visszautalva, lehetne azt is olyan módon csinálni, hogy ez 
lecsapódjon a munkabérek növekménye tekintetében. Ehhez ugyanakkor egy sokkal 
nagyobb átfogó járulékcsökkentési szintre lenne szükség, és egy olyan 
monitoringrendszerre, amely vizsgálja azt, hogy adott esetben nem fogja a közvetítő 
lenyelni mindezt a csökkentést. Ugyanúgy igaz ez, mondjuk az alapvető élelmiszerek 
áfacsökkentésére, ahol bebizonyosodott azóta, hogy a tervezett árcsökkenésnek 
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nagyságrendileg a felét lenyelték a közvetítők, kereskedők. Ugyanez történik az adó- 
és járulékpiacon, ha ezt piacnak nevezhetjük, ha megfelelő ellenőrzési 
mechanizmusok hiányoznak. Márpedig Magyarországon sajnos hiányoznak. A 
magam részéről ennyit kívántam hozzáfűzni, de alelnök úrral, úgy látom, hogy 
folytatjuk ezt a csörtét, ami egyébként nagy örömömre szolgál. Parancsoljon!  

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: A szezon elején 

mindenkinek van kellő energiája, és kipihente magát az elmúlt két hónapban. Nem 
mennék bele a vitába, hogy Magyarországnak mik a piaci előnye és hátrányai az 
Európai Unióban, de egyet viszont szeretnék leszögezni: a magyar kormány soha 
semmilyen multinacionális vállalat és a náluk dolgozók vitájába a tekintetben, hogy 
ne támogatná azt, hogy ők az igényeiket érvényesítsék, nem avatkozott bele. És amit 
most a szaúdiakról mondott, elnézést, az nem tartozik ide, vagy az egy teljesen más 
összefüggésben értelmezhető. Értelemszerűen van egy tény, a magyar bérszínvonal, 
amit szeretnénk felfejleszteni, még mindig tart lehetőségeket annak tekintetében, 
hogyha idehozza valaki a termelését, akkor többek között azzal tudja 
versenyképességét növelni, hogy a német bérekhez képest a magyar bérek még nem 
tartanak ott. De ez nem cél, hanem ez egy jelenbeli leírás. Ha ezt nem mondjuk el, 
azzal nem fogunk használni a magyar gazdaságnak, azzal csak azt érjük el, hogy 
elveszítjük ezeket az előnyeinket. De még egyszer, én arra szeretnék csak reagálni, 
hogy azt visszautasítom, hogy a magyar kormány bármilyen multinacionális vállalat 
és az ő munkavállalóik között beavatkozott volna ebbe a vitába olyan módon, hogy ne 
támogatta volna a munkavállalók követeléseit.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy érzem, hogy könnyen feloldhatnánk ezt a vitát 

azzal, hogyha a kormányzat nyilvánosságra hozná az összes stratégiai megállapodását 
az érintett multicégekkel. Annyit tudunk, hogy ezek egyikében sem került 
bérszínvonal emelése kikötésre, azt ugyanakkor nem tudjuk, hogy milyen további 
részletek rejtőznek bennük. Vélhetően egy nyilvánosságra hozatalt követően, a mi 
nem kis eszmecserénk teljesen okafogyottá válik, hiszen tények, számok fogják 
bizonyítani azt, hogy melyikünknek van igaza. De azt látom, hogy közben Lukács 
képviselőtársam keze emelkedik szólásra, így meg is adnám neki a szót.  

 
LUKÁCS ZOLTÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Nagyon 

érdekes vita alakult ki, ezért gondoltam, hogy én is hozzászólok ehhez a kérdéshez. Én 
csak azt mondanám alelnök úrnak, hogy attól, hogy ön valamiről nem tud, hogy mit 
csinál a kormány, attól az még létezhet. Nem gondolom, hogy önt minden este 
felhívja a kormány, és beszámol, hogy kivel miről tárgyal. Engem se…  

Ellenben napi kapcsolatban vagyunk az Audiban is például munkavállalókkal 
és a szakszervezetekkel, és valóban megtörtént, nem most, már évekkel ezelőtt is, 
hogy az Audi is, mikor bejött az országba, egy jelentősen magasabb bérszínvonalat 
tervezett egyébként a munkavállalóknak, mint ami utána létrejött. És ők maguk 
mondták el, hogy a kormánynak az volt a kérése, egyébként abból a szempontból, 
amit indoknak mondtak, még logikus is, hogy ha azt a bérszínvonalat vezetik be, az a 
magyar munkavállalói szférában olyan feszültséget tud okozni, hogy ők nem látják ezt 
jónak a magyar munkavállalók szempontjából. Úgyhogy ez valóban így történt, 
elmondták többen, elmondták a munkavállalók, elmondták szakszervezetisek is. Nem 
beavatkozott a tárgyalásokba, azok a tárgyalások már utána zajlottak. Egyébként el 
tudom képzelni, hogy mivel más oldalon pedig nem tudott bérfejlesztésekbe fogni a 
kormány abban az időszakban sem, így aztán valóban lehetett egy ilyen célja, hogy 
legalább akkor a világosan kitapintható bérfeszültség ne jelenjen meg ebből a 
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szempontból. Tehát nem az volt a célja, hogy éljenek rosszabbul azok, akik ott 
dolgoznak, hanem átfogóan az volt a célja, hogy ne legyen ilyen típusú ok az átfogó 
bérfeszültségre, legalábbis ebben a szektorban. És ebből a szempontból valóban 
voltak ilyen típusú tevékenységek. 

De egyébként hozzáteszem, hogy ehhez az előterjesztéshez ennek túl sok köze 
nincsen, csak, ha már szóba került, akkor ez kb. így nézett ki.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen képviselőtársam észrevételét azt illetően, hogy egy 

kicsit elkanyarodtunk az indítvány alapvető tárgyától, ami inkább egy 
közösségimédia-megközelítés volt, mint az, amerre elmentünk. Az eszmecserét 
természetesen folytathatjuk, a folyóson megbeszélhetjük, ha úgy tetszik. Most viszont 
az a feladatunk, hogy ezen indítvány kapcsán meghallgassuk az előterjesztő zárszavát, 
aztán pedig határozzunk. Parancsoljon! 

 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP) előterjesztő: Köszönöm. Komoly dologról van 

szó, úgyhogy azért én nem szeretném ezt a dolgot rövid zárszóval befejezni, mert azt 
gondolom, hogy nagyon sok munkavállaló van olyan helyzetben, hogy kénytelen 
magát visszafogni, azért mert a munkahelyét félti. És a XXI. századi Magyarországon 
én nem egy olyan országban akarok élni, ahol a magyar emberek nem mondhatják ki, 
hogy mi a véleményük egy adott politikai vagy nem politikai kérdésről vagy éppen 
arról, hogy rabszolgának tartják őket annál a cégnél, ahol dolgoznak. Egy olyan 
országban akarok élni, és a pártom egy ilyen országért dolgozik, ahol az emberek 
elmondhatják azt, ami a lelkükön van, a Fidesz meg láthatóan egy olyan országért 
dolgozik, ahol ez nem így történik. 

Az, hogy mi politikai kérdés, meg mi nem politikai kérdés, ez egyrészt ez a 
magyar parlament, ez egy szakbizottság, egy törvényjavaslattal jöttem ide, és én azt 
gondolom, hogy teljesen normális, ha politizálunk kérdésekről. Egyébként meg az a 
főnök politizál, tisztelt alelnök úr, aki megtiltja a dolgozónak, hogy a politikai 
véleményét kifejezze a közösségi oldalakon. (Szatmáry Kristóf: Elnézést, csak 
tisztáztunk valamit.) Jó, én pedig mondtam valamit, de majd elmondom még 
egyszer, ha megkérdezik.  

A másik pedig, azért szeretnék valamit letisztázni: a Fidesz-kormány pontosan 
letette a saját állásfoglalását az asztalra akkor, amikor tányacsökkentésben a kis- és 
középvállalkozásoknak 1 százalékot adott, a multiknak meg 10 százalékot. Innentől 
kezdve, köszönjük szépen, nem kell bemutatkozni, tudjuk, hogy a Fidesz-KDNP kinek 
az oldalán áll. Nem kell több propagandaszöveg arról, hogy önök a kis- és 
középvállalkozásokat akarják képviselni az országban. Teljesen nyilvánvaló, hogy azt 
csinálják, mint a szocialista elődeik, totál ugyanazt folytatják. Akár össze is 
foghatnának, koalícióra léphetnének, teljesen jól egyetértenek egymással kormányon.  

A másik pedig, nem kell azon megsértődni, hogy Orbán Viktor úr hogyan 
reklámozza magát külföldön meg az országban. Igen, ezt mondta, hogy ahhoz képest, 
hogy milyen jól képzettek vagyunk, milyen olcsók vagyunk. Ott volt vele a Kóka úr is, 
vagy lehet, hogy az egy másik utazás volt, de a lényeg az, hogy amit a miniszterelnök 
úr mond, azt mi figyeljük, és felhozzuk. Ezért nem kell megsértődni, nem mi 
mondtuk, ezt a miniszterelnök úr mondta.  

Egyébként meg hozzá szeretném tenni, hogy nem kell nagyon izgulniuk, Kúria-
döntés lesz április végén, és ki fogják nekem adni azt, hogy a stratégiai 
megállapodások kapcsán milyen egyedi elbírálású adókedvezmények születtek a multi 
viszonylatában. Ha azt megismerjük, akkor pontosan tudni fogjuk, hogy az a sok 
támogatás, amit a multik felé adtak és egyébként az a sok kedvezmény, amit a 
multiknak adtak, az konkrétan milyenre teszi a mérleget. Lehet, hogy még az fog 
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kiderülni, hogy a Fidesz még több támogatást adott, mint a szocialista kormányok 
ezeknek a multiknak, hogy idejöjjenek, és akkor kíváncsiak leszünk, hogy milyen 
magyarázatokkal fognak előállni a választópolgárok irányába. Főleg arra a Szijjártó 
Péterre leszek kíváncsi, aki 2010-ben azt mondta, hogy egy munkahely után nem 
adnak többet, mint 5 millió forint, és öt éven belül meg kell térülnie. Nagyon 
kíváncsian várom a mérleget, 30 milliós munkahelyenkénti támogatásról már 
tudunk. 

De vissza az én javaslatomhoz. Tisztelt Szatmáry Úr! Itt ez egy olyan eset, 
amiről én beszéltem, amikor itt a jogalkalmazás mutatta meg, hogy a jogalkotás 
félrement. Erről van szó. A puding próbája az evés, szoktuk mondani. Most az történt, 
hogy megnéztük, hogy ez a törvény hogy működik a gyakorlatban, és kiderült, hogy 
rosszul működik. Akkor ezt ki kellene javítani. Konkrétan lekodifikálva odaírtuk, hogy 
mit kellene beleírni. Ha önök ezt nem szavazzák meg, akkor azt akarják, hogy a 
magyar állampolgárok ne tudjanak a közösségi médiában meg sehol véleményt 
nyilvánítani a munkahelyükkel kapcsolatban. Önök azt mondják a magyar 
embereknek, amit Kövér László házelnök úr mondott, hogy duguljunk el. Hát ez a 
helyzet. Hát ez a helyzet, ez az üzenete ennek a történetnek. Nem én mondtam, ezt 
Kövér László házelnök úr mondta, azt gondolom, hogy innentől kezdve ezt lehet 
alkalmazni a politikában.  (Bányai Gábor: Ezt önnek mondta…)  

A másik pedig, azt is szeretném letisztázni, hogy ha … arra a kérdésre meg nem 
válaszolt, most a zárszóban nem fogom, de adott esetben rákérdezek, hogy azzal a 
résszel mit kíván a Fidesz-KDNP kezdeni, hogyha a munkaügyi bíróságon nyer egy 
munkavállaló, akkor őt nem kötelező visszavenni a munkahelyére, amennyiben a 
munkáltató nem akarja. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon súlyos jogsértés, és ez is 
benne volt ebben a javaslatban. Erről egy szót sem mondott. Hallgattam én az 
olimpiától elkezdve mindenféle dolgot, de erre a fontos kérdésre nem reagált, hogy 
miért fosztják meg ettől a jogától a munkavállalókat, hogy egy nyertes bírósági per 
után nem tudnak visszamenni a munkahelyükre. Nem köteles a munkáltató ezt 
megtenni.  

Értem, értem, hogy a Fidesznek mi az álláspontja, nem vagyok meglepődve, de 
önök se legyenek meglepődve, ha a magyar emberek azt mondják, hogy köszönjük, 
ebből nem kérünk tovább.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy érzem, minden részletében kitárgyaltuk ezt a 

fontos indítványt, és nem maradt más hátra, mint hogy határozzunk a tárgysorozatba 
vételről, illetve hogy melyik képviselőtársaink tartják alkalmasnak az indítványt 
tárgysorozatba vételre. (Szavazás.) 4 igen, 6 nem, tartózkodás nincs. Köszönöm az 
előterjesztőnek a részletes indoklást.  

Egyes törvényeknek a nagypéntek munkaszüneti nappá történő 
nyilvánításával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/12969. szám)  

Alelnök úrral azért egyeztettünk a nem is zárszó, de hozzászólás közben, mert 
mint megtudtuk, Németh Szilárd István úr nem érkezik meg körünkbe az eredetileg 
első napirend tárgyalásához, ugyanakkor helyettes államtitkár urat és kollégáit sem 
kívánjuk tovább váratni, éppen ezért Szatmáry alelnök úr csatlakozott az 
indítványhoz, így indokolás tekintetében átadnánk neki a stafétabotot, és így a 
várakozóknak sem kell tovább várakozniuk. Parancsoljon, alelnök úr! 

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Csak nagyon röviden 

indokolnám a dolgot. Több európai országban, szomszédos országokban is a 
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nagypéntek munkaszüneti nap. Az idei év egyébként egy olyan, a magyarság számára 
meghatározó évfordulóval bír, főleg a reformáció 500. évfordulójára gondolok, amely 
alkalmat ad arra, hogy Magyarország a magyar állampolgárok jelentős részének 
támogatását bírva javasolja a nagypéntek munkaszüneti nappá nyilvánítását.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottsághoz érkezett képviselői módosító 

javaslatokról kell döntenünk egyébként a kiosztott háttéranyag pontjainak 
sorrendjében. Szokásainknak megfelelően az összefüggő pontokról egy szavazással 
döntünk majd. Ezúton kérdezem a kormány képviselőjét, tárca- vagy 
kormányálláspont tekintetében tud-e ilyet mondani. Parancsoljon!  

 
FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen. Tárcaálláspontot tudok mondani. A kiosztott sorrendben, ahogy 
haladunk végig, az első módosító kapcsán - mondom még egyszer, hogy nem 
kormány-, hanem - tárcaálláspont szerint a tárca nem javasolja a módosító 
indítványt. A 2. módosítóval kapcsolatban szintén nem a tárca álláspontja, és a 3. 
módosító kodifikációs, jogtechnikai pontosításokat tartalmaz, a tárca támogatja.  

 
ELNÖK: Nagyon köszönöm. A levezető elnök hibázott, hiszen nekem kellett 

volna egyesével és tételesen ismertetni a különböző pontokat. Ezt megteszem most. 
Tehát a háttéranyag első sorszáma szerint az első álláspont Gúr Nándor, Heringes 
Anita és további MSZP-s képviselők módosítójáról szól, mégpedig a 12969/3/1. pont 
alatt futó módosító indítvány. A 2. tekintetében Ikotity István LMP-s képviselő 
12969/4/1. módosító pontjáról volt szó, a 3. esetben pedig Font Sándor fideszes 
képviselőtársunk 12969/5/1. módosítójáról. Így tehát a tárca álláspontot 
megismertük, és nincs más feladatunk, mint megkérdezni bizottsági tagtársainkat, 
hogy ezen módosítók kapcsán milyen álláspontot fogalmazna meg. Ki támogatja 
mindezeket? 1., 2. és 3. pontokat tárgyaljuk. Szokásoknak megfelelően az összefüggő 
pontokról egy szavazással döntünk. Itt tartunk jelen pillanatban, de tárgyalhatjuk 
külön is őket.  

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nem külön, de a 3-at 

külön.  
 
ELNÖK: Az 1. pont tekintetében kérdezem, hogy ki az, aki Gúr Nándor, 

Heringes Anita és további MSZP-s képviselő már említett indítványát támogatja. 
(Szavazás.) 3 igen, 6 ellene, 1 tartózkodással nem került támogatásra.  

A 2. tekintetében Ikotity István LMP-s képviselőtársunk módosítójáról kell 
hogy határozzunk. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, 6 nem, 1 tartózkodás 
mellett hasonló arány alakult ki, mint a korábbiakban.  

A 3. pont tekintetében pedig Font Sándor fideszes képviselőtársunk 
indítványáról érdeklődöm. Ki támogatja? (Szavazás.) 9 igen, ellene senki, 1 
tartózkodás mellett támogatja a bizottság. Köszönöm szépen a segítséget helyettes 
államtitkár úrnak és kedves kollégáinak is. Még egy mulasztásunkat kell orvosolnunk. 
Szatmáry Kristóf alelnök urat kérdezem előterjesztőként, hogy ezt a három pontot 
pontonként támogatja-e, illetve hogyan határoznak erről. (Lukács Zoltán: Ez a 
kiderült szerintem.) A szavazásból egyébként kiderült.. 

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Az 1-t és a 2-at nem, a 3-

at támogatjuk.   
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Így ezen a napirendi ponton is túlvagyunk.  

A bizottság 2017. évi tavaszi munkatervének megvitatása és 
elfogadása 

Ehhez kiosztásra került egy tervezet, amely tartalmazza a kormány által 
benyújtott vagy benyújtásra tervezett indítványok listája mellett a bizottság 
feladatköréből adódó egyéb teendőket is. Bizottsági tagtársaimtól érdeklődöm, hogy 
kinek van hozzászólása ehhez a kérdéskörhöz.  

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Az én 

tudomásom szerint kiindulva a megkapott anyagból, ahhoz képest eljuttattunk egy 
lecsupaszítottabb munkatervet a bizottsághoz, amely a témákat tartalmazza, de 
bizonyos ilyen evidens politikai állásfoglalást a címekből kivett. Nem tudom, hogy ez 
eljutott-e a bizottsághoz. Egy kérdésem lenne: egyesével menjünk végig a pontokon, 
jelezzük mindenhol, hogy mi a mi álláspontunk, vagy?  

 
ELNÖK: Csomagban szoktuk tárgyalni mindezeket, és ahogy látom a 

tájékoztatás szerint az 1-6. pontig foglaltatik a Szatmáry alelnök úr által említett 
szakasz, 7-10-ig pedig további ellenzéki indítványok találhatók ebben a tízpontos 
csomagban. A 7., 8., 9. és a 10. tekintetében van értelme vitatkoznunk arról, hogy a 
szakmunkáshiány elfogadható-e.  

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nekem az lenne a 

javaslatom ügyrendileg, hogy szavazzunk 1-6-ig, és utána a többiről, ha meg akarjuk 
gyorsítani.  

 
ELNÖK: Meggyorsíthatjuk, ugyanakkor kérdéses, hogy így csomagban el 

tudjuk-e fogadni az egész munkarendet, hiszen, ha ezt nem tesszük meg a 7-10. 
pontig terjedő szakasz tekintetében, akkor újra vissza kell térnünk rá. Tehát arról 
lenne érdemes tárgyalnunk, hogy elfogadható-e csomagban minden frakció és 
minden képviselő számára a munkarend vagy pedig sem. Ha nem, akkor nyilván 
további egyeztetések tekintetében juthatunk el oda. Ez ügyben átadnám a szót 
Szatmáry Kristóf alelnök úrnak, hogy találnak-e olyan pontot, akár a 7-10-ig terjedő 
szakaszok tekintetében, ahol kifogással élnek, vagy nem tartják elfogadhatónak a 
megfogalmazást.  

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Igen, 

azért csoportosítottuk így, mert a 7-10. pontokkal alapvetően olyan speciális területek 
vannak megfogalmazva, amelyeknél mi azt javasoltuk, hogy vagy ne kerüljenek be, 
vagy akár itt az alapítványi iskolák vagy a közmunkások kifizetett bérének emelése, 
amit mi nem tartunk politikailag aktuálisnak, szélesebb körű… egyetértünk, hogy a 
címekbe ne deklaráljunk álláspontokat. Mert mi nem kívánunk bizottságban például 
kifizetett béremelésről tárgyalni. A közmunkák jelenlegi helyzetéről lehet egy 
tájékoztatót kapni, de az volt a kérésünk, hogy semleges címet adjunk a dolognak. 
Ezért tudtuk azt mondani, hogy az 1-6. pontok számunkra elfogadhatóak, a 7-10-igtól 
nem zárkózunk el, de jelen megfogalmazásában nem tudjuk támogatni.  

 
LUKÁCS ZOLTÁN (MSZP): (Mikrofon nélkül.) Lehet ezen változtatni, hogyha 

azt mondjuk, hogy akkor húzzuk ki azokat. Ha nem írjuk bele a címébe, hogy 
szakmunkáshiány, attól még a történetben lehet szakmunkáshiányról beszélni, mert 
nincs benne a címében, de nem tudom, hogy nem kaptam szót, és miért beszélek… 
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ELNÖK: Nem szeretettem volna belevágni, azért … (Derültség.) szerettem 

volna kérni, hogy mikrofonba beszéljünk a jegyzőkönyv és a felvétel kedvéért, illetve 
azért kérjünk szót, ha kérhetem, de mint látom, Szatmáry alelnök úr jelentkezik. 

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Én egy olyan technikai 

javaslattal élnék, hogy mi most meg tudjuk szavazni az 1-6-ot, és ígérem, hogy a 
következő alkalomra áttekintjük akár közösen alelnök úrral a 6-10. pontokat, és 
kiegészítjük a munkatervünket azokkal, hogyha van valami közös szöveges javaslat a 
munkarend tekintetében. 

 
ELNÖK: Jó, az elnök javaslata viszont az, hogy ne húzzuk a rétestésztát, tehát 

akkor a két alelnök és jómagam részvételével ezt a tárgyalást ejtsük meg, és egyben, 
csomagban szavazzuk meg ezt a munkarendet, ami egyébként igen aktuális és 
sürgető. Azt szeretném tehát indítványozni, hogy ez egy körben és legkésőbb a 
következő bizottsági elején kerüljön sorra, hiszen elég régóta húzzuk mindezt. Ezzel 
ezt a napirendi pontot is lezárom.  

Egyebek 

Nem marad más hátra, mint az egyebek napirend. Szeretném megkérdezni, 
hogy van-e valakinek az egyebek között közérdekű bejelentenivalója. Nekem lesz, 
tehát még ne menjen el senki. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincsen, szeretném 
tájékoztatni a bizottságot, hogy Marianne Thyssen uniós biztos, az Európai Bizottság 
foglalkoztatási és szociális ügyekért, munkavállalói készségekért és mobilitásért 
felelős tagjának magyarországi látogatására kerül sor a közeljövőben. A biztos 
asszonyt március 16-án, egy csütörtöki napon, itt úgy látom, hogy 16 órától - bár 
korábban 14 órára emlékeztem - Hörcsik Richárd, az Európai ügyek bizottságának 
elnöke fogadja, és biztos asszony kérése, hogy a nem nyilvános eszmecserén a 
portfoliója szempontjából illetékes parlamenti bizottságok tagjai - legalább két fő - 
lehetőleg vegyenek részt. A várható témák a szociális jogok pillére, kiküldetési 
irányelv lesznek. A körülbelül egyórás találkozóra az Országházban kerül sor, és 
amennyiben szükséges, természetesen tolmácsolás is biztosításra kerül. Kérdezem, 
hogy ki kívánja képviselni a Vállalkozásfejlesztési bizottságot, illetőleg van-e 
valakiben ilyen szándék. Illene.  

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Mi kettőnk közül 

szeretnénk képviselni, a kiküldetés egy aktuális ügy. Megbeszéljük majd. 
 
ELNÖK: Jó, azért megkérdezem, hogy másban van-e ilyen vágy. Amennyiben 

nem, úgy a két alelnök közül kérek szépen egy jelzést, hogy ki az, aki vállalja ezt a 
megtisztelő feladatot.  

Az ülés berekesztése 

Mindamellett szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy soron következő 
ülésünket előreláthatólag március 14-én tartjuk majd. És hát egyetlen félig örömteli, 
félig fájdalmas feladatnak kell hogy eleget tegyek, hiszen meg kell köszönnöm Zsuzsi 
munkáját a tekintetben, hogy nemcsak azóta, mióta én a bizottság elnöke lettem, de 
korábban is biztos pillére volt annak a háttércsapatnak, amely nélkül sokkal nehezebb 
lett volna ezt a munkát elvégeznünk. Szeretném neki megköszönni az eddigieket, 
ugyanakkor nagyon sok sikert kívánnék karrierje következő állomásai tekintetében. 
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Azt hiszem, mondhatom ezt bizottsági tagtársaim nevében is. Nagyon szépen 
köszönjük.  

Amennyiben pedig más közlendő, felvetés nem maradt, szeretném 
megköszönni a részvételt, egyben mindenkinek további szép napot és egészséget 
kívánok.  

  
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra) 

 

  Z. Kárpát Dániel 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


