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(Az ülés kezdetének időpontja: 09 óra 31 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Meghívottak! Köszöntöm a bizottság valamennyi 
megjelent tagját és a meghívottakat. 

A bizottság ülését ezennel megnyitom. Köszöntöm ülésünkön Varga-Damm 
Andrea képviselő asszonyt, aki immár független képviselőként látja el munkáját (Dr. 
Varga-Damm Andrea nincs az ülésteremben.) - még csak virtuálisan. (Derültség.) 

Ismertetem a helyettesítések rendjét: Kovács Zoltán alelnök úr helyettesíti 
Vitányi István alelnök urat, Demeter Zoltán képviselőtársunk helyettesíti Vigh László 
képviselőtársunkat. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

Soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. Az előterjesztői 
képviselet biztosítása érdekében a napirendi javaslatot az alábbi sorrendcserével 
terjesztem elfogadásra. 1. napirendi pontként kerüljön sor az egyes igazságügyi tárgyú 
törvénymódosítás tárgyalására, amelyik jelenleg az utolsó napirendi pontunk. (Dr. 
Varga László megérkezik az ülésre.) 2. napirendi pontként kerüljön sor a Csongrád 
megye névváltoztatásával összefüggő törvényjavaslat tárgyalásra; ez jelenleg a 3. 
napirendi pontunk. Végül utolsó két pontban kerüljön sor a veszélyhelyzet 
megszüntetéséről, valamint az ezzel összefüggő átmeneti szabályokkal kapcsolatos 
törvényjavaslatok tárgyalására.  

A napirendi javaslat módosítására irányuló további kezdeményezés nem 
érkezett. Kérdezem tehát képviselőtársaimat, ki támogatja a napirendi javaslat 
elfogadását az általam tett sorrendcserével. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! Aki 
igen? (Tíz.) Aki nem? (Nincs ilyen.) És tartózkodás? (Egy.) Köszönöm. Megállapítom, 
hogy a bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a 
napirendi javaslatot az általam tett sorrendcserével elfogadta. 

Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/10744. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Az elfogadott napirendünknek megfelelően soron következik első napirendi 
pontunk: az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/10744. számú 
törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. 
Köszöntöm az ülésünkön az előterjesztő kormány képviseletében dr. Gyimesi Tamás 
helyettes államtitkár urat és kollégáit az Igazságügyi Minisztérium részéről.  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, vagyis a törvényjavaslatnak a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok 
szerinti vizsgálatát. Kérdezem elsőként az előterjesztő kormányt, hogy álláspontja 
szerint a javaslat megfelel-e a házszabályi rendelkezéseknek.  

 
DR. GYIMESI TAMÁS FERENC helyettes államtitkár (Igazságügyi 

Minisztérium): Megfelel, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki 

kíván e vonatkozásban hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A vita 
ezen szakaszát lezárom. Szavazás következik. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a törvényjavaslat 
a házszabály rendelkezéseinek. A kormány szerint megfelel. Kérem, kézfelemeléssel 
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szavazzanak! Aki szerint megfelel? (Nyolc.) Aki szerint nem? (Nincs ilyen.) És aki 
tartózkodik? (Kettő.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 2 tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a 
házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltaknak. 

Bár az előterjesztéshez képviselői módosító javaslatok nem érkeztek, a bizottság 
kormánypárti tagjai a megjelölt határidőben 25 pontos módosítójavaslat-tervezetet 
juttattak el a bizottság titkárságára, melyet a tegnapi napon megküldtünk önöknek. 
Elsőként kérdezem az előterjesztő kormány álláspontját a megküldött 
módosítójavaslat-tervezetről.  

 
DR. GYIMESI TAMÁS FERENC helyettes államtitkár (Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megnyitom a javaslat vitáját. Kérdezem 

képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A 
vitát lezárom. Most szavazás következik. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, támogatja-e a megküldött módosítójavaslat-
tervezetet, mely a bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslata is egyben. A 
kormány támogatja. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! Aki igen? (Nyolc.) Aki nem? 
(Egy.) És aki tartózkodik? (Egy.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen, 1 
nem szavazat és 1 tartózkodás mellett támogatja a megküldött módosítójavaslat-
tervezetet. 

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem a bizottságot, 
lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, amely a részletes vitáról szóló bizottsági 
jelentés benyújtásáról való döntés is egyben. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! Aki 
igen? (Nyolc.) Aki nem? (Egy.) És aki tartózkodik? (Egy.) Köszönöm. Megállapítom, 
hogy 8 igen, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett a bizottság a részletes vitát lezárta, 
a részletes vitáról szóló bizottsági jelentés benyújtásáról döntött. 

Kérdezem képviselőtársaimat, kívánnak-e a plenáris ülésen többségi vagy 
kisebbségi előadót állítani. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, nem.  

Egyes törvények Csongrád megye névváltoztatásával összefüggő 
módosításáról szóló T/10755. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik második napirendi pontunk: egyes törvények Csongrád megye 
névváltoztatásával összefüggő módosításáról szóló T/10755. számú törvényjavaslat 
részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. Köszöntöm az ülésünkön 
Pilz Tamás főosztályvezető urat a Miniszterelnökség részéről. 

Mivel az előterjesztéshez képviselői módosító javaslat nem érkezett, és a 
bizottság sem kíván saját módosítási szándékot megfogalmazni, ezért a részletes vita 
egy szakaszból áll, vagyis a törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § (1) 
bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti vizsgálatából.  

Kérdezem elsőként az előterjesztő kormányt, hogy álláspontja szerint a javaslat 
megfelel-e a házszabályi rendelkezéseknek. 

 
DR. PILZ TAMÁS főosztályvezető (Miniszterelnökség): Megfelel, elnök úr. (Dr. 

Varga-Damm Andrea megérkezik az ülésre.)  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, főosztályvezető úr. Megnyitom a vitát e 

vonatkozásban. Kérdezem, ki kíván felszólalni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem 
látok. A vitát lezárom, szavazás következik. 
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Kérdezem a tisztelt bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a törvényjavaslat 
a házszabály rendelkezéseinek. A kormány szerint megfelel. Kérem, kézfelemeléssel 
szavazzanak! Aki szerint igen? (Kilenc.) Aki szerint nem? (Nincs ilyen.) És aki 
tartózkodott? (Kettő.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 2 tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a 
házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltaknak.  

Most a részletes vita lezárásáról kell döntenünk. Kérdezem a bizottságot, 
lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, mely a részletes vitáról szóló bizottsági 
jelentés benyújtásáról való döntés is egyben. Aki igen? (Tíz.) Aki nem? (Nincs ilyen.) S 
aki tartózkodik? (Kettő.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a részletes vitát lezárta, a 
részletes vitáról szóló bizottsági jelentés benyújtásáról döntött.  

Kérdezem képviselőtársaimat, kívánnak-e a plenáris ülésen többségi vagy 
kisebbségi előadót állítani. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, nem.  

Köszönöm szépen, főosztályvezető úr, további szép napot kívánunk! 
Harmadik napirendi pontunk következne, de a Miniszterelnökség 

képviseletében Orbán Balázs miniszterhelyettes úr még nem érkezett meg, ahogy 
látom, ezért az előterjesztői jelenlét biztosítása érdekében öt perc technikai szünetet 
rendelek el. (Rövid szünet. - Dr. Varga László távozik az ülésről. - Dr. Orbán Balázs 
megérkezik az ülésre.)  

Képviselőtársaim, folytatjuk az ülést. Varga László képviselő úr is itt volt eddig. 
(Jelzésre:) Jegyzői feladatokat lát el a plenáris ülésen, rendben. 

A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló T/10747. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik harmadik napirendi pontunk: a veszélyhelyzet 
megszüntetéséről szóló T/10747. számú törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt 
bizottságként történtő lefolytatása. Köszöntöm ülésünkön az előterjesztő kormány 
képviseletében Orbán Balázs miniszterhelyettes urat a Miniszterelnökség részéről. 

Mivel az előterjesztéshez képviselői módosító javaslat nem érkezett, és a 
bizottság sem kíván saját módosítási szándékot megfogalmazni, ezért a részletes vita 
egy szakaszból áll, vagyis a törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § (1) 
bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti vizsgálatából.  

Kérdezem elsőként az előterjesztő kormányt, hogy álláspontja szerint a javaslat 
megfelel-e a házszabályi rendelkezéseknek. 

 
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Jó napot kívánok! 

Köszönöm a szót, elnök úr; bocsánatot kérek, én is a plenáris vitában vettem részt. 
Álláspontunk szerint megfelel a meghatározott szempontoknak a javaslat. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki kíván e 

vonatkozásban hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A vitát 
lezárom. 

Kérdezem a bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a törvényjavaslat a 
házszabály rendelkezéseinek. A kormány szerint megfelel. Kérem, kézfelemeléssel 
szavazzanak! Aki szerint igen? (Nyolc.) Aki szerint nem? (Nincs ilyen.) S aki 
tartózkodik? (Három.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy az előterjesztés 
megfelel a házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltaknak. 
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Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem a bizottságot, 
lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, mely a részletes vitáról szóló bizottsági 
jelentés benyújtásáról való döntés is egyben. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! Aki 
igen? (Kilenc.) Aki nem? (Nincs ilyen.) És aki tartózkodik? (Kettő.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás 
mellett a részletes vitát lezárta, a részletes vitáról szóló bizottsági jelentés benyújtásáról 
döntött.  

Kérdezem képviselőtársaimat, kívánnak-e a plenáris ülésen többségi vagy 
kisebbségi előadót állítani. (Nincs ilyen jelzés.) Nem, köszönöm szépen. 

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és 
az egészségügyi készenlétről szóló T/10748. számú törvényjavaslat
  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik negyedik napirendi pontunk: a veszélyhelyzet megszűnésével 
összefüggő átmeneti szabályokról és az egészségügyi készenlétről szóló T/10748. 
számú törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. Az 
előterjesztő kormány képviseletében újra tisztelettel köszöntöm Orbán Balázs 
miniszterhelyettes urat a Miniszterelnökség részéről. 

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, vagyis a törvényjavaslatnak a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok 
szerinti vizsgálatát. Kérdezem elsőként az előterjesztő kormányt, hogy álláspontja 
szerint a javaslat megfelel-e a házszabályi rendelkezéseknek. 

 
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm a szót, elnök 

úr. Megítélésünk szerint a javaslat megfelel a határozati házszabályban foglalt 
pontoknak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megnyitom e vonatkozásban a vitát. Kérdezem, ki 

kíván hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A vita e szakaszát 
lezárom. Szavazás következik. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a törvényjavaslat 
a házszabály rendelkezéseinek. A kormány szerint megfelel. Kérem, kézfelemeléssel 
szavazzanak! Aki szerint igen? (Nyolc.) Aki szerint nem? (Nincs ilyen.) És aki 
tartózkodik? (Három.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy az előterjesztés 
megfelel a házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltaknak. 

Mivel az előterjesztéshez képviselői módosító javaslatok érkeztek, áttérünk a 
háttéranyag megvitatására, amely 11 pontból áll, és amelyet a bizottság tagjainak 
kiosztottunk. Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy az előterjesztéshez olyan 
képviselői módosító javaslatok is érkeztek, amelyeket benyújtóik a vitához kapcsolódó 
Népjóléti bizottságnál kértek megtárgyalni. Erre figyelemmel ezek tárgyalására 
bizottságunkban nem kerül sor. 

Rátérünk tehát a háttéranyag 1. pontjára. A módosító indítványt Tóth Bertalan 
és Harangozó Tamás, MSZP, képviselők nyújtották be. A benyújtó képviselők egyike 
sincs jelen.  

Most a kormányt kérdezem, mi az álláspontja a háttéranyag ezen pontjáról. 
 
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Nem támogatjuk. 

Köszönöm szépen. 
 



9 

ELNÖK: Köszönjük. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. 
(Jelzésre:) Varga-Damm Andrea képviselő asszonyé a szó. Tessék parancsolni! 

 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Tisztelt Bizottság! Amikor a veszélyhelyzet bekövetkezett, 
számtalan kisfoglalkoztatóval volt alkalmam tárgyalni annak érdekében, hogy minél 
kevesebb munkavállaló veszítse el munkahelyét. Mindegyikük azt mondta, hogy a 
várható veszélyhelyzet idején, és annak érdekében, hogy a dolgozókat ne kelljen 
elbocsátani, számukra nagyon kedvező lett volna, ha egyéves munkaidőkeretet 
határoznak meg, mert nagy eséllyel az év második felében mód lett volna arra, hogy a 
szabadságra küldött munkavállalók visszatérve, bár való igaz, hogy hosszabb tartamú 
napi munkaidőkeretben, de megtarthatták volna az állásukat, és a teljesítményt 
nyújtani tudták volna. Ennek érdekében miniszterelnök úrnak levelet is írtam, és azt 
kértem, hogy bár én is a hosszabban tartó munkaidőkeret ellenzője voltam, hiszen 
emlékeznek képviselőtársaim az úgynevezett rabszolgatörvény kapcsán előadottakra, 
viszont tény, hogy ez a helyzet annyira speciális volt, hogy itt a prioritást a 
munkahelyek megtartása kellett hogy képezze. Ezért számomra az lett volna az 
üdvözítő, ha már egy ilyen átmeneti szabályrendszert kidolgoz a kormány, hogy egy, 
maximum másfél évnél több munkaidőkeret ne legyen, pont azért, hogy a munkahelyek 
megtartása legyen a prioritás, de ez a kétéves keret az egész javaslatban, azt gondolom, 
elfogadhatatlan. Hiszen ezt a veszélyhelyzet maga már nem indokolja, és ezzel már 
olyanfajta hátrányt szenvednek a munkavállalók, ami indokolatlan ahhoz képest, hogy 
a munkahelyük megtartása volt a cél. Úgyhogy ennek érdekében, ha olyan javaslat 
születik, amely az eredeti elképzeléssel szemben kedvezőbb a munkavállalókra, én 
támogatom, és nagy tisztelettel azt kérem a képviselőtársaimtól, hogy e szempontok 
szerint hozzák meg majd a jövőben is a döntésüket. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni a vita ezen szakaszához. 

(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Szavazás következik. 
Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag 1. pontját, melyet a 

kormány nem támogat. Aki igen? (Három.) Aki nem? (Nyolc.) S aki tartózkodik? 
(Nincs ilyen.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen és 8 nem szavazat 
mellett, tartózkodás nélkül a háttéranyag hivatkozott pontját nem fogadta el.  

Rátérünk a háttéranyag 2. pontjára. Felhívom szíves figyelmüket, hogy ebben a 
pontban két módosító javaslatot tárgyalunk egyszerre, mivel azok szövege megegyezik. 
A két módosító indítványt Gyurcsány Ferenc, DK, és képviselőtársai T/10748/4. 
számon, valamint Szabó Timea, Párbeszéd, képviselő T/10748/8. számon nyújtották 
be. Az előterjesztők közül Sebián-Petrovszki László úr itt van képviselőként, bizottsági 
tagként a teremben. Megadom a szót, ha kívánja indokolni. (Jelzésre:) Tessék 
parancsolni! 

 
SEBIÁN-PETROVSZKI LÁSZLÓ (DK): Köszönöm szépen, elnök úr. A 

benyújtott javaslatunk nagyon hasonló az előbb tárgyalt MSZP-s módosítóhoz képest 
is. Konkrétan a mögötte lévő indok az, hogy öt szakszervezeti szövetség fordult a 
képviselőkhöz - szerintem mindannyiunkhoz egyébként - ezzel a ponttal kapcsolatban, 
konkrétan a Magyar Szakszervezeti Szövetség, az Értelmiségi Szakszervezeti 
Tömörülés, a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, a Munkástanácsok 
Országos Szövetsége és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma is. Azt kifogásolják, 
hogy a referenciaidőszak maximuma, amely 24 hónapra nőne föl a 12 hónapról, ez 
aránytalanul rosszul érinti a munkavállalókat, ezért kérték a javaslat megfogalmazását, 
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és ebben mi egyetértettünk velük. Tehát a mi módosításunkat ez indokolja, ezt tartjuk 
helyesnek. Ezért kérem ennek elfogadását.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem a kormányt, mi az álláspontja a háttéranyag ezen 

pontjáról. 
 
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Nem támogatjuk ezt a 

javaslatot. Szabad-e indokolást fűzni hozzá? 
 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm, mert akkor 

röviden reagálnék képviselő asszony és képviselő úr megjegyzéseire.  
Én úgy látom, hogy Sebián-Petrovszki László képviselő úr és Varga-Damm 

Andrea képviselő asszony olyan képességekkel rendelkezik, amely képességekkel a 
kormány nem. Mi ugyanis nem látunk a jövőbe, önök pedig ezek szerint a jövőbe 
látnak. Önöknek ugyanis a munkaidőkeretre vonatkozó szabályozással összefüggésben 
csak akkor van igazuk, ha a járványt ad acta tekinthetjük, tehát azt mondjuk, hogy a 
járvány elleni védekezés tökéletesen lezárult. Ez az egész törvényjavaslat arról szól, 
hogy a járvány elleni védekezés első szakaszát lezártuk, a veszélyhelyzettel összefüggő 
különleges felhatalmazást az Országgyűlés vissza tudja venni, de nem tudjuk, hogy mi 
fog következni. És járványhelyzetben ezek a munkaidőkeretre vonatkozó szabályok a 
munkavállalók érdekeit védik. Ugyanis arról van szó, hogy amikor a munkáltatóknak a 
között kell választani, hogy elbocsátják vagy fizetés nélküli szabadságra küldik az 
embereket, vagy ezeket a munkaidőkeretre vonatkozó szabályokat alkalmazzák, és 
ezáltal rugalmasabb foglalkoztatási formát tesznek lehetővé, amellett, hogy a 
munkaidőkeretre vonatkozó szabályozásban az általános garanciák a munkaviszony 
tekintetében - szabadságkiadás, munkabér, s a többi, s a többi - ugyanúgy 
rendelkezésre állnak, ez a meghosszabbított munkaidőkeretre vonatkozó szabályozás 
kifejezetten egy garanciális elem, amely a munkahelyek megtartását és a munkahelyek 
megvédését szolgálja.  

Tehát én kívánom azt, hogy önöknek legyen igazuk, és kívánom azt, hogy a 
szakszervezeteknek legyen igazuk, és erre a szabályozásra ne legyen szükség. De 
ugyanúgy, ahogy három hónappal ezelőtt sem tudtuk volna felelősségteljesen azt 
mondani, hogy a járvány elleni védekezésbe veszélyhelyzet hirdetése nélkül megyünk 
bele, ugyanúgy most sem tudjuk azt mondani, hogy erre a megváltoztatott 
munkaidőkeretes szabályozásra ne lenne szükség. Ezért aztán nem támogatjuk az erre 
vonatkozó módosításokat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. 

(Jelzésre:) Varga-Damm Andrea képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Orbán 

Balázs miniszterhelyettes úr azon kevés kormánytagok egyike, akivel lehet szakmai 
vitát folytatni, és most vitatkozni fogok. Merthogy azt mondja, a jövőbe látunk, és a 
kormány nem, ily módon most azt érzik, hogy ez a kétéves keret a biztonságot szolgálja. 
Csakhogy én mindig visszatérek a kályhához, merthogy az Alaptörvény szerint a 
veszélyhelyzetet kihirdeti a kormány, a kormány majd megmondja, hogy mikor lesz 
vége, és a kormány ebben a pillanatban még nem mondta meg, hogy a 
veszélyhelyzetnek vége lenne, sőt folyamatosan prognosztizálnak akár egy második 
hullámot. Ezért az én álláspontom továbbra is az, hogy én óvatosan haladnék előre, és 
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az egyéves munkaidőkeretet bőven elég lett volna most szabályozni, és ha egy olyan 
helyzet áll elő, amikor újra ki kell hirdetni a veszélyhelyzetet, annak során úgyis a 
kormány rendeleti úton meghozhatja azokat az egyébként törvényben szabályozandó 
változásokat, ami azt szolgálná, hogy a munkavállalók számára kedvező legyen. Ez a 
kétéves munkaidőkeret ma, ha ismerjük a munkáltatói világot, tudjuk, hogy inkább a 
visszaélésre ad alkalmat, mint hogy a munkavállalók számára segítséget jelentene. Ily 
módon egy felelősségteljes politikus mindig azt mondja, hogy különösen ilyenfajta 
kérdésekben haladjunk csak fontolva, mert míg van parlament, míg van kormány, 
úgyis elég hamar meg tudja hozni azokat a döntéseket, amelyek egy új helyzetben a 
munkavállalók érdekeit szolgálja. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni. (Jelzésre:) 

Igen, Czunyiné Bertalan Judit alelnök asszonyé a szó. Tessék parancsolni! 
 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a 

szót, elnök úr, tényleg csak egy mondat képviselőtársamnak, mert államtitkár úr, azt 
gondolom, nem szorul védelemre és megerősítésre. Hangsúlyozva és egyetértve 
államtitkár úr véleményével, és azzal, hogy a kormány ennek a törvényjavaslatnak az 
„átmeneti rendelkezések a járványügyi helyzetre való tekintettel” címet adta, 
határozottan szeretném azt mondani, hogy van egy olyan egészségügyi járványhelyzet 
- még van, ahogy képviselőtársam is fogalmazott az imént -, amelynek nem tudjuk a 
lefutását. Hozott a kormány számtalan olyan gazdaságpolitikai intézkedést, amely a 
munkahelyek megtartását és a munkavállalók egzisztenciális biztonságát egyként 
szolgálja. Képviselőtársam, ez még akkor is így van, ha ön erősen ingatja a fejét. 
(Sebián-Petrovszki László: Erősen, bizony!)  

Mi is meghallgattuk a munkáltatók és a munkavállalók oldalát, és azt gondolom, 
átmeneti szabályozási jelleggel, mindaddig, amíg a gazdaságélénkítő és a gazdaságot 
megindító intézkedések eredményeképpen nem lehet stabil és kiszámítható 
munkaügyi környezetet teremteni, addig szükséges és elégséges ennek a 
rendelkezésnek a mértéke, akár a kétéves munkaidőkeretnek a meghatározásával is.  

Felhívom arra is a figyelmet, államtitkár úr mondta, hogy az egyéb munkajogi 
garanciák ettől a módosítástól vagy ettől a rendelkezéstől függetlenül nem változnak a 
munka törvénykönyvében. És amennyire nem kiszámítható az egészségügyi, illetve a 
pandémiás helyzet első, második, következő tetőzése, tehát nem látjuk, hogy mi fog 
történni, azt gondolom, azt viszont látjuk, hogy a gazdaság talpra állítását és a 
gazdaságot támogató, beindító folyamatoknak, minden támogató és minden ilyen 
döntés ellenére is hosszabb időre van szükségük, hogy a gazdaság erőpozícióit meg 
tudják tartani.  

Úgyhogy azt gondolom, a kormány ezt a javaslatot, ahogy Varga-Damm Andrea 
képviselőtársam fogalmazott, igenis körültekintően hozta meg, a gazdaság erejének 
megőrzése érdekében, azért, hogy mi következetesen képviselve ebben a kérdésben is 
azt az álláspontot tudjuk üzenni, hogy a munkahelyek megvédése, a munkahelyek 
megtartása, a munkavállalók munkaegzisztenciájának a biztosítása, a 
munkapolitikának vagy a politikánknak, szakmapolitikánknak ez a lényege, és a segély 
helyett sokkal inkább a munka biztosítása és a munkahelyi környezet jogi védelme az, 
ami a kormány javaslatát e tekintetben is jellemzi.  

Úgyhogy megértem, némiképpen talán el is tudom fogadni a kritikát, azonban a 
törvény átmeneti rendelkezési jellegénél fogva, azt gondolom, ez a javaslat 
támogatható. Köszönöm szépen, elnök úr. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen, alelnök asszony. Kérdezem, kíván-e még valaki 
hozzászólni a vita ezen szakaszához. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A vitát 
lezárom, szavazás következik. 

Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag 2. pontját, amelyet a 
kormány nem támogat. Kérem, szavazzanak! Aki igen? (Három.) Aki nem? (Nyolc.) És 
aki tartózkodik? (Nincs ilyen.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen és 8 
nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a háttéranyag hivatkozott pontját nem 
fogadta el.  

Végezetül rátérünk a háttéranyag 10. pontjára. A módosító indítványt Szabó 
Timea független képviselő nyújtotta be; nincs jelen. A kormányt kérdezem, mi az 
álláspontja a háttéranyag ezen pontjáról. 

 
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm a szót, elnök 

úr. Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. 

(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom, szavazás következik. 
Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag 10. pontját, melyet a 

kormány nem támogat. Kérem, szavazzanak kézfelemeléssel! Aki igen? (Három.) Aki 
nem? (Nyolc.) És aki tartózkodik? (Nincs ilyen.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 3 igen és 8 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a háttéranyag hivatkozott 
pontját nem fogadta el. 

A bizottság kormánypárti tagjai a megjelölt határidőben 150 pontos 
módosítójavaslat-tervezetet juttattak el a bizottság titkárságára, melyet a tegnapi 
napon megküldtünk a bizottság tagjainak. Elsőként kérdezem az előterjesztő kormány 
álláspontját a megküldött módosítójavaslat-tervezetről. 

 
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm a szót. Ezt a 

bizottsági módosítójavaslat-tervezetet támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Megnyitom a javaslat vitáját. Kérdezem 

képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Jelzésre:) Varga-Damm Andrea 
képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 

 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (független): Köszönöm a szót. Én 

tulajdonképpen abbéli negatív véleményemet szeretném kifejezni, hogy azt gondolom, 
ezt az elég terjedelmes törvényjavaslatot bizonyára megfelelően alapos munka vette 
körül, és végiggondolta az előterjesztő és mindazok a munkatársak, akik abban részt 
vettek, hogy azt úgy indokolt előadni. 

Én azt szeretném megkérdezni, hogy miért kell ilyen széles terjedelmű 
módosítás, mi az, ami elkerülte a figyelmét - erről szeretnék valakit megkérdezni, hogy 
valaki válaszoljon -, miért kellett hogy elkerüljék a figyelmét az előterjesztőnek 
mindazok, amelyek jelentős részben persze szövegmódosítások, de ez mégis óriási 
terjedelmű. S azt gondolom, hogy bár még ha egy elég széles spektrumon előterjesztett 
javaslatról van is szó, amelynek ez a módosítása, mégis úgy gondolom, hogy valaki 
valamit bizonyára nem jól végzett el, hogy egyébként előző estéről ma reggelre ezzel 
szembesülve kellett felkészülnünk. S van-e arra a jövőre nézve mód, hogy a javaslatok 
előkészítését ne ilyen körülmények kísérjék a jogalkotás során? Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs 
ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. (Jelzésre:) De természetesen miniszterhelyettes 
úrnak megadom a szót. Tessék parancsolni! 

 
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen, csak 

nagyon röviden. Én a jogalkotás előkészítettségével kapcsolatban minden kritikára 
abszolút nyitott vagyok, és általában én is kritikus szoktam lenni a saját 
teljesítményünkkel kapcsolatban. A helyzet úgy áll, képviselő asszony, hogy én azt 
gondolom, az átmeneti szabályok megalkotása és precíz megalkotása kodifikációs 
értelemben az elmúlt tíz év talán legnehezebb kodifikációs feladata. Ehhez képest, és 
ha ebben az összefüggésben nézzük, akkor a parlament előtt lévő javaslat, amelyet az 
általános vitában végig tudtunk beszélni, szerintem kiváló színvonalú volt, és 
koncepcionális módosítást ez a javaslat nem tartalmaz. Kodifikációs pontosítások 
vannak benne, illetőleg a javaslat nyilvánosságra kerülését követően, egyébként pont 
az után felmerült ágazati szempontok, különböző kérések, különböző, munkáltatói 
oldaltól, munkavállalói oldaltól, szakszervezetektől, s a többi, s a többi, érkezett 
észrevételek azok, amelyek miatt bizonyos tartalmi módosítások is vannak benne, 
nemcsak technikai módosítások. 

Ezenkívül felhívom a figyelmet arra, az valóban így van, hogy a terminológiai 
pontosítását a veszélyhelyzet utáni speciális válsághelyzetnek elvégzi ez a javaslat. Itt 
arról van szó, hogy egy olyan megoldást kell alkalmaznunk, amilyen megoldást a 
magyar jogrendszer eddig nem ismert. Szerintünk ez így koherens, ezért támogatjuk 
ezt a módosító javaslatot, mert így egyértelművé válik a félreértések elkerülése az 
egyébként pont az általános vitában elhangzottakkal összefüggésben, ahol megint azzal 
vádoltak minket ellenzéki oldalról többen, hogy felhatalmazás 2.0-t hajtunk végre. 
Azért is születtek meg ezek a pontosítási szándékok, mert így teljesen egyértelmű, hogy 
a különleges jogrendi állapotok elválnak ettől a speciális válsághelyzeti tényállástól, 
ami inkább, mondjuk, a migrációs válsághelyzetre és az abban lehetővé tett speciális 
intézkedésekre vonatkoztatható.  

Mást elmondani nem tudok, mentségül ennyit tudok felhozni, és ennek ellenére 
azt gondolom, kiváló javaslatról van szó. Úgyhogy kérem szépen a támogatásukat. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Képviselőtársaimnak mondom, hogy a 

veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról szóló törvényjavaslat, 
amelyet a kormány benyújtott, már akkor is jó volt, amikor benyújtotta, és ezzel a 150 
pontos módosító javaslattal csak még jobbá tettük. Köszönöm szépen.  

A vitát lezárom. Most szavazás következik. 
Kérdezem tehát a bizottságot, támogatja-e a megküldött módosítójavaslat-

tervezetet, amely a bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslata is egyben. A 
kormány támogatja. Kérem, kézfelemeléssel szavazzunk! Aki igen? (Nyolc.) Aki nem? 
(Egy.) És aki tartózkodik? (Kettő.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen, 
1 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett a részletes vitát lezáró módosító javaslatot 
elfogadta. 

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem a bizottságot, 
lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, amely a részletes vitáról szóló bizottsági 
jelentés benyújtásáról való döntés is egyben. Kérem, kézfelemeléssel szavazzunk! Aki 
igen? (Nyolc.) Aki nem? (Egy.) És aki tartózkodik? (Kettő.) Köszönöm. Megállapítom, 
hogy 8 igen, 1 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett a bizottság a részletes vitát lezárta, 
a részletes vitáról szóló bizottsági jelentés benyújtásáról döntött.  
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Kérdezem képviselőtársaimat, kívánnak-e a plenáris ülésen többségi vagy 
kisebbségi előadót állítani. (Nincs ilyen jelzés.) Nem, köszönöm szépen. 

Köszönjük szépen miniszterhelyettes úr részvételét az ülésünkön. További szép 
napot kívánunk! (Dr. Orbán Balázs távozik az ülésről.)  

Egyebek 

Rátérünk utolsó napirendi pontunk, az egyebek megtárgyalására. Ismételten 
tisztelettel köszöntöm Varga-Damm Andrea képviselő asszonyt, most már 
függetlenként itt a bizottságunkban. 

Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy Varga-Damm Andrea képviselő 
asszony függetlenné válása miatt megszűnt az Igazságügyi bizottság Ellenőrző 
albizottságában betöltött tagsága és elnöki tisztsége. Az Ellenőrző albizottság 2018. 
júniusi létrehozása során az elnöki tisztségre a legnagyobb ellenzéki frakció, a Jobbik 
tehetett javaslatot. Kérem ellenzéki képviselőtársaimat, hogy a jövő heti bizottsági 
ülésig nyilatkozzanak, egyetértenek-e ezzel a korábbi javaslatukkal, illetve tegyenek 
javaslatot az elnök személyére. S most nemcsak a Jobbikot kérem meg, tekintettel arra, 
hogy a DK-frakció és az MSZP-frakció is érintett ebben a kérdésben - és itt egy-egy fővel 
képviseltetik magukat a bizottságunkban, tehát nincs olyan, hogy egy többségi frakció 
lenne -, hogy akkor erről tegyenek majd egy nyilatkozatot. 

Ezen túlmenően tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság a jövő héten 
várhatóan június 17-én, szerdán 9 órakor tartja következő ülését, melyen beszámolókat 
tárgyalunk, valamint a költségvetésitörvény-javaslat részletes vitáját is, ami ránk 
vonatkozó, lefolytatjuk. 

Kérdezem a bizottság tagjait, van-e egyebek között bármilyen javaslatuk, 
észrevételük. (Nincs ilyen jelzés.) Nincs, köszönöm. 

Az ülés berekesztése 

A bizottság ülését berekesztem, és köszönöm mindenkinek a megjelenését. 
További szép napot kívánok! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 14 perc)  

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 
 


