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Napirendi javaslat  

 
  

1. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 
Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásáról [COM (2018) 131; 2018/0064 
(COD)] 
(Bizottsági vélemény kialakítása a HHSZ 140. § (4) bekezdése alapján) 
 

2. A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/1671. szám) 
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 92. 
§ (4) bekezdése alapján) 
(Vitához kapcsolódó bizottság) 
 

3. A bizottság 2018. évi őszi ülésszakra vonatkozó munkatervének megvitatása és 
elfogadása 
 

4. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Z. Kárpát Dániel (Jobbik), a bizottság elnöke  
 
Szatmáry Kristóf (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Molnár Gyula (MSZP), a bizottság alelnöke  
Becsó Zsolt (Fidesz)  
Gelencsér Attila (Fidesz)  
Ovádi Péter (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz)  
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Bányai Gábor (Fidesz) Szatmáry Kristófnak (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz) megérkezéséig dr. Tiba Istvánnak (Fidesz)  
Tordai Bence (Párbeszéd) Molnár Gyulának (MSZP)  

A bizottság titkársága részéről 

  Vásárhelyi Pál bizottsági munkatárs 
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 7 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása  

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. (Tasó László érkezik.) Tisztelettel köszöntöm 
képviselőtársaimat, meghívottakat, az összes munkatársat, aki jelen van, a sajtó 
munkatársait - ha van köztünk ilyen, ez most itt nem derül ki, de ne zárjuk ki -, a 
Vállalkozásfejlesztési bizottság ülését megnyitom. Tasó képviselőtársam, látom, hogy 
nem direkt trollkodja szét az ülés bevezetését, egészségére, természetesen megvárjuk 
önt is.  

Első feladatom addig is a határozatképesség megállapítása, és mivel 
mindannyian fizikailag a teremben vagyunk, ennek eleget tudok tenni. Ilyenkor 
szoktam kedves kollégámhoz fordulni. Hét fő személyesen és 2 eseti megbízással van 
jelen. Ily módon abszolút határozatképesek vagyunk, ezt meg is állapítom.  

Ezt követően a napirend elfogadása a következő feladatunk. Nem egy ponton 
változott a napirend, hiszen egy napirendi pontot a kiküldöttek szerint levettünk 
tárgyalásról addig, amíg az erre illetékes szervek a szükséges egyeztetéseket 
lefolytatják, másrészt pedig, ha jók az információim, a PM javaslata alapján, az 
eredetileg első napirendi pontként kikötött egyeztetési eljárást a következő bizottsági 
ülésen tárgyalnánk. Szintén figyelembe véve és akceptálva azt a kérést, ami hozzám 
érkezett. Ily módon lényegesen rövidebb napirenddel számolhatunk a mai napon, ám 
annál fontosabb napirendekkel. E tekintetben az eddig 2. sorszámon futó lesz az 1-es, 
egy őszi munkatervet fogunk 2. napirendi pontban megtárgyalni, és a kiváló 3. 
napirendi pontként az egyebek fog futni. Kérem képviselőtársaimat, aki számára 
elfogadható ez a frissített napirendi tervezet, az jelezze. Ki az, aki igennel szavaz? 
(Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangú döntés született a napirend elfogadása 
tekintetében.  

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi 
XC. törvény végrehajtásáról szóló T/1671. számú törvényjavaslat  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről 
a HHSZ 92. § (4) bekezdése alapján) 

Ennek szellemében pedig újabb első napirendi pontként Magyarország 2017. 
évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény végrehajtásáról szóló 
törvényjavaslat. Ez a T/1671. szám alatt fut. Döntésre kerül sor a részletes vitában 
megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 92. § (4) bekezdése alapján. A 
bizottságunknak arról kell döntenie, hogy a részletes vita során a törvényjavaslat mely 
részeit kívánja tárgyalni. Itt szintén a HHSZ 92. § (3) bekezdése az irányadó, amely 
alapján az állandó bizottságok kapcsolódó bizottságnak minősülnek. Azt javaslom, 
hogy a törvényjavaslat egészére jelentkezzen be a Vállalkozásfejlesztési bizottság. 
Pontos paragrafusokat illetően ez az 1-22-ig terjedő és az 1-5. terjedő mellékletekre 
kiterjedően történő bejelentkezést takarná. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
bárkinek észrevétele. Van-e azt illetően ellenérv, hogy a bizottság a javaslat egészére 
jelentkezzen be? (Nincs jelentkező.) Ily módon, ha ellenvetés nincsen, arról 
szeretném, ha határoznánk, hogy a javaslat egészére jelentkezzünk be vitára. Aki 
támogatja ezt a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, 
hogy ismét egyhangú döntésünk született. Megállapítom tehát, hogy a bizottság most 
már 11 igen szavazattal úgy döntött, hogy a törvényjavaslat egészére kiterjedően 
kívánja lefolytatni a részletes vitát. Ezzel ezt a napirendi pontot és tárgyalását le is 
zártuk.  
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A bizottság 2018. évi őszi ülésszakra vonatkozó munkatervének 
megvitatása és elfogadása 

A második napirendi pont tekintetében a bizottság a bizottság 2018. évi őszi 
ülésszakra vonatkozó munkatervének megvitatása és elfogadása fekszik előttünk. 
Képviselőtársaim megkapták a munkaterv tervezetét, amely tartalmazza a beérkezett 
javaslatokat, a szükséges egyeztetések is lefolytak ebben a tárgykörben. Kérdezem, 
hogy van-e bárkinek további javaslata, észrevétele a munkatervvel kapcsolatban. A 
leggyorsabb Szatmáry Kristóf alelnök volt, aki kézfelemeléssel jelezte szándékát. 
Parancsoljon, megadom a szót.  

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

úr, én csak a szükséges egyeztetésekbe kapaszkodnék bele, hogy ez csak részben 
történt meg. Nekem a kiküldött 9 feladat kapcsán van észrevételem, javaslatom is, ha 
erről ma akarunk mindenképpen dönteni. Mondom sorban.  

 
ELNÖK: Ezt szerettem volna kérdezni alelnök úrtól. Bizottsági elnökként 

nyitott vagyok arra is, hogy itt és most tárgyaljuk meg a módosító javaslatokat, hiszen 
ne húzzuk talán ezt a kérdést tovább, de arra is, hogy bizottsági ülésen kívül. De mivel 
kiesett két napirendünk, és így kiválónak érzem a csoportdinamikát, hogy ezt a kiváló 
munkatervet csinosítgassuk vagy elfogadjuk. Parancsoljon! 

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tehát én az első 

napirendi pont kapcsán, ami Varga Mihály pénzügyminiszter meghallgatása lenne, 
csak azt jelezném, hogy miniszter urat elméletileg jelölti mivoltában már a bizottság 
egyszer - idézőjelben - idén meghallgatta, tudomásom szerint.  

 
ELNÖK: Nem történt ilyen tudtommal, vagy a bizottság elnöke maradt le erről 

az eseményről. De nagyon fontosnak tartanám, ha sor kerülhetne egy évben egyszer. 
Palkovics László volt. 

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Így van.  
 
ELNÖK: Éppen ezt a hiányt igyekszünk pótolni a tervezet szerint, bár a 

bizottság elnöke nyitott a megvitatására.  
 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Akkor ebben számomra 

rendben van. Én éppen képviselő asszonnyal egyébként most jöttem a Nemzeti Bank 
elnökének éves meghallgatásáról, és azt javasolnám, hogyha már a bizottság szeretne 
felvenni a napirendjei közé különböző javaslatokat, elnök úr például arról beszélt ma, 
hogy jövő évtől egy új hitelprogram indul fix kamatozású, a kis- és középvállalkozások 
számára, ami esetleg a bizottság érdekkörébe tartozhat, tehát én azt javasolnám, 
hogyha Varga Mihályt meghívjuk, próbáljunk sort keríteni Matolcsy elnök úr 
meghívására is, aki erről a programról részletesen be tud számolni. 

 
ELNÖK: Bocsásson meg, hogy megakasztom, alelnök úr, abszolút egyetértek. 

Ha így megfelel, akkor pontonként, módosító javaslatonként adott esetben, ha 
határoznánk erről a csomagról… 

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Végig mennék.  
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ELNÖK: Jó, menjünk végig, és igyekszünk csomagban határozni, bár így a 
siker esélye némiképp csekélyebb lesz, de azért igyekezzünk túljutni ezen a kihíváson.  

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nekem a 2., 3., 4., 5. és a 

6. pontokkal kapcsolatban inkább egy módszertani javaslatom volna. A 
témafelvetésekkel alapvetően egyetértek, csak nem feltétlenül akarnék kommentárt 
fűzni hozzájuk. Tehát, ha a szakképzés helyzetéről akarunk tájékoztatást kapni, akkor 
azt javasolnám, hogy az első vessző helyett pontot tegyünk, és ne determináljuk a 
napirendet. Ez az összesre igaz egyébként, a 2-6. terjedő pontoknál van egy 
problémafelvetés, amire azt mondom, hogyha a bizottság egyetért vele, részünkről 
tárgyalhatjuk, csak ne determináljuk a mondat második részében, hogy pontosan 
hogyan szeretnénk ezt meghallgatni. Tehát adjunk a bizottságnak egy kicsit nagyobb 
szabadságot abban, hogy el tudja dönteni, hogy kiket hív meg meg egyéb. Ez az 
összesre igaz, ez inkább egy általános módosító, nem mennék pontonként végig. 

Amivel konkrétan nem bajom van, csak értelmetlennek tartom egy kicsit, a 
bizottság működésétől távol állónak, ez a 7. napirendi pont - nem akarom megbántani 
egyik képviselőtársamat sem -, ami „a nemek közti bérkülönbség megszüntetésére tett 
kormányintézkedésekről” szól. Ezt félévente idehozzuk, elmondjuk nagyjából, hogy 
mi az álláspont ezzel kapcsolatban. Ebben szerintem új fejlemény nem következett az 
elmúlt időszakban, tehát én ezt az év hátralévő időszakára vonatkozólag nem tartom 
aktuálisnak. Illetve a 9. napirendi pont kapcsán is azt gondolom, hogy ez a klasszikus 
bizottsági működéstől távol esik. Tehát én a 7. és a 9. pontok levételét javasolnám az 
őszi ülésezésből. És egyet javasolnék pluszban: Matolcsy úr növekedési programmal 
kapcsolatos tájékoztatóját, amennyiben erre sikerül időpontot egyeztetni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt megkérdezném, hogy kinek lesz érdemi 

hozzáfűzése, véleménye a kérdéshez, szeretném leszögezni, hogy a bizottság elnöke 
több szempontból is meglehetősen kiszolgáltatott egy ilyen munkarendről szóló vita 
kapcsán. Egyrészt neki kötelessége minden beérkező javaslatot felvenni a tervezet 
pontjai közé, én ezt meg is tettem, akár ellenzéki, akár kormánypárti oldalról érkezik 
ilyen. Én annak örülök, ha a legszélesebb körben folyik vita akár olyan kérdésekről is, 
amelyeket magam nem feltétlen vennék napirendre, vagy éppen nagyon is napirendre 
vennék.  

Fontosnak tartom ugyanakkor leszögezni azt, hogy bár alelnök úr módosító 
javaslatait alelnök úr mondta el, nyilvánvaló módon képviselőtársai szavazattöbbsége 
e mögött állnak, ily módon számomra az a lényeges, hogy ezekről a kérdésekről 
egyáltalán vita folyjon és érdemi vita folyjon. Hogy ezt milyen címen tesszük meg, 
alelnök úr, a 2. pontra utalok, a bizottság elnöke számára édes mindegy, tehát ott a 
vessző utáni rész tőlem elmaradhat, és kerülhet oda egy pont.  

Ugyanakkor szeretném leszögezni azt, hogyha a 7. vagy 9. pontok tárgykörében 
bármilyen törvénymódosító javaslat, határozati javaslat érkezik a bizottság elé, azt mi 
úgyis tárgyalni fogjuk, kutyakötelességünk tárgyalni. Történt is ilyen a 7. pont témája 
tekintetében. Én biztos vagyok benne, hogy történik is még ilyen, éppen ezért 
szeretnék képviselőtársaimhoz fordulni, hogy további módosító javaslat ehhez a 
munkatervhez adott-e. Amennyiben igen, úgy vitassuk meg. Parancsoljon!  

 
MOLNÁR GYULA (MSZP), a bizottság alelnöke: Akkor röviden, ha már 

mindenki elmondta a véleményét. Ami a Nemzeti Bankot illeti, nyilván egyetértünk 
vele, örömmel vesszük, ez mindig egy izgalmas napirend, bármelyik bizottság 
hallgatja meg. Magam is úgy gondolom, hogy nem a munkatervben kell értelmező 
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mondatokat írni, tehát, ha így egyszerűbb elfogadnunk a munkatervet, akkor nyilván 
a magunk részéről ebben nem fogunk semmilyen kifogást emelni. 

Ami a nemek közti bérkülönbséget illeti, én értem, hogy ez egy kényes téma, mi 
azért időről időre ide fogjuk hozni, meg fogjuk próbálni, és az is egy hír, ha azt 
mondják, hogy nem. Nyilvánvalóan pontosan fogjuk tudni és érteni.  

Ami a Debrecent illeti, én azt elfogadom, bár most nyilván igennel fogunk 
szavazni mint javaslatra, hogy most nem, mert lehet, hogy nincs abban a szakaszban, 
de azért, ha a bizottság nevét szigorúan vesszük, akkor ez a következő évtizedek egyik 
igazi vállalkozásfejlesztési története. Azt, hogy ez a bizottság valamennyire legyen 
ezzel kapcsolatban, képben, tudjon tájékozódni, azt fontosnak tartjuk, tehát, ha most 
nem is lesz ez téma, de azért valamikor, amikor olyan szakaszba kerül ez a beruházás, 
amikor van olyan pillanat, ami nem a lokális ügyeket illeti, hanem kicsit talán 
globálisabb, akkor én mégis azt javaslom, hogy fontolja meg a kormánypárti többség 
ennek idehozatalát. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő asszony, parancsoljon! 
 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Kezdeném a könnyebbikkel, a 7. 

ponttal. Egyetértek képviselőtársammal, Gyulával, hogy akkor ide fogjuk hozni 
határozati javaslat formájában, bár teszek akkor egy kísérletet, hogy akkor Kásler 
Miklós meghallgatását is tűzzük napirendre, mert szorosan kapcsolódik ehhez a 
napirendi ponthoz. Akkor, ha már Varga Mihályt meghívjuk meg Matolcsy Györgyöt, 
akkor szerintem hallgassuk meg miniszter urat is. Amúgy más témában is égető 
szükség lenne rá. Ez lenne az egyik javaslatom. A másik meg, most egy kicsit Gyulával 
vitatkozom, pontosan azért kellene a 9. pont, mert fogalmunk nincs, hogy milyen 
szakaszban van a debreceni autóipari beruházásnak a szakasza. Hetente tartanak 
fideszes politikusok Hajdú-Bihar megyében sikerpropagandáról sajtótájékoztatókat, 
de közben meg semmit nem tudunk azzal kapcsolatban, hogy mi is fog történni. És 
szerintem, ha valahol, a Vállalkozásfejlesztési bizottságnak pontosan tárgyalni kellene 
ezt a nagymérvű beruházást pontosan azért, mert nem látunk semmit, és csak 
bizonyos sajtóhírekre hivatkozva tudunk bármit is mondani, és szerintem nagyon 
fontos lenne, hogy erről a bizottság tárgyaljon. Ha nem, akkor majd Varga Mihálytól 
személyesen meg fogjuk kérdezni.  

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Akartam javasolni 

egyébként, hát a parlamentáris keretek erre lehetőséget adnak. 
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük. Parlamentáris keret a bizottság 

tevékenysége is, éppen ennek momentumairól vitatkozunk. Köszönöm 
képviselőtársaim bátorító hozzáállását. Magam is úgy gondolom, hogy ez a bizottság 
sokkal szélesebb körben kell hogy hasson, mint csak hogy a volt munkaügyi bizottság 
utódjaként egy viszonylag szűk területen operáljon. Úgy érzékelem, hogy ellenzéki 
oldalról egyetlen olyan javaslat futott be, amelyről határoznunk érdemes, és amely 
nem szerepel a kormánypárti képviselőkkel folytatott egyeztetés végén. Ez pedig 
Kásler Miklós miniszter úr esetleges meghallgatása. Bizottsági tagtársaimhoz 
fordulok, hogy mennyiben van nyitottság bennük a bizottság minőségi munkája 
elősegítése tekintetében. Parancsoljon, alelnök úr!   

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Én továbbra sem tudtam 

követni teljesen képviselő asszonyt, hogy Kásler miniszter úr meghallgatása melyik 
napirendi pont, és melyik keretében járulna hozzá a Vállalkozásfejlesztési bizottság 
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szakmai munkájának növeléséhez. (Bangóné Borbély Ildikó: Az egyenlő munkáért 
egyenlő bért, a nemek közötti egyenlőség, családbarát kormányzás, családok éve.) 
Elég tágan értelmezi azért a bizottság működési területét. Nem áll távol tőlem, de én 
most ettől eltekintenék, hogy a munkarendbe beemeljük a miniszter úr 
meghallgatását.  

 
ELNÖK: Értettem, és nyitott vagyok minden érvrendszer felé. Ugyanakkor 

érkezett egy felkérés, amiről határoznunk kell. Ezen a kellemetlen momentumon 
essünk túl akkor. Az a kérésem, hogy aki támogatja Kásler miniszter úr esetleges 
meghallgatását, az erre utaló szervezőmunkát, az jelezze ezt kézfelemeléssel. 
(Szavazás.) 4 magasba lendülő kezet látok. Ki az, aki nem támogatja mindezt? 
(Szavazás.) 7. Tartózkodás nem volt. 4 igen és 7 nem mellett vérzett el ez a javaslat. 
Szeretném jelezni, hogy képviselőtársaim írásban, parlamentáris formákban abszolút 
tudnak tájékozódni, és miniszter úr felé benyújtani a szükséges kérdéseket, bár 
tudom, hogy ezek mégsem érnek fel egy kiváló miniszteri meghallgatással, amikor 
igazi minőségi adok-kapok indulhat be, legalábbis az érvek szintjén.  

Mivel más javaslat nem érkezett értelmezésem szerint, ami alelnök úr 
felvezetőjében ne szerepelt volna, így következő feladatom, hogy szavazást kérjek 
arról, hogy alelnök úr módosítóival ellátott, és egyébként az ellenzéki képviselőtársak 
hozzászólásaival tarkított, de e tekintetben nem módosított munkatervet elfogadjuk. 
Azt kérem tehát a bizottság titkárságától, hogy ezen módosítók átvezetését követően 
küldjék majd ki a végleges munkarendet. Érdeklődöm, hogy ki az, aki a szóban 
említett módosítókkal ellátott munkatervet támogatni tudja. (Szavazás.) 8 igen. Ki 
az, aki nem támogatja ezt? (Nincs jelentkező.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 3 
tartózkodást számoltam össze. Ily módon 8 igennel és 3 tartózkodással ez a 
munkaterv keresztül ment, sokkal könnyebben, mint ahogy számítottunk rá.  

Egyebek 

Egyetlen feladatom maradt hátra, az egyebek napirendi pont keretein belül 
szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottsági tagtársakat és vendégeinket, hogy 
következő ülésünket előreláthatólag október 15-én, hétfőn tartjuk. Itt a 10 óra mint 
kezdési időpont az esélyes. Ezt meg szoktuk hirdetni, ezért jelzem képviselőtársaim 
felé a könnyebb tervezhetőség érdekében. Érdeklődnék, hogy van-e bárkinek 
felvetnivalója, észrevétele, esetleg kérdése? (Nincs jelentkező.)  

Az ülés berekesztése 

Amennyiben további felvetnivaló senki részéről nem tapasztalható, lezárom a 
bizottság ülését, további eredményes munkát, és ami a legfontosabb, jó egészséget 
kívánok mindenkinek.  

 
 (Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 24 perc) 

  

Z. Kárpát Dániel  
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


