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Napirendi javaslat  
   

1. December 24-e munkaszüneti nappá történő nyilvánításával összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3787. szám)  
(Dr. Tóth Bertalan, Bangóné Borbély Ildikó, Korózs Lajos (MSZP), Szabó Timea, 
Tordai Bence, Dr. Mellár Tamás, Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd) képviselők 
önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
 

2. A bizottság 2019. évi tavaszi ülésszakra vonatkozó munkatervének megvitatása 
és elfogadása 
 

3. 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)  
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP)  
Tordai Bence (Párbeszéd) 

Helyettesítési megbízást adott 

Bányai Gábor (Fidesz) Szatmáry Kristófnak (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz) Tasó Lászlónak (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről 

Vásárhelyi Pál bizottsági munkatárs 

 
Meghívott 
 

Hozzászóló 

Korózs Lajos képviselő (MSZP)  

 
  



 5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása  

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, kedves vendégeinket, munkatársainkat, a 
meghívottakat a Vállalkozásfejlesztési bizottság ülésén, amelyet ezennel megnyitok. 

Első feladatom a határozatképesség megállapítása. Kollégám segítségével 
megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, mivel 9 fő személyesen van jelen, 2 fő 
pedig eseti képviseleti megbízással vesz részt munkánkban. 

A következő technikai feladatunk a napirend elfogadása. Kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy a kiküldött napirendi javaslatot elfogadják-e. Amennyiben 
igen, kérem, ezt kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.)  

Úgy látom, hogy legalább ebben egyhangú döntésre tudtunk jutni, a bizottság 
elnöke ilyenkor mindig boldog. 

December 24-e munkaszüneti nappá történő nyilvánításával 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/3787. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Rögtön át is térünk az 1. napirendi pontra, amely a december 24-e munkaszüneti 
nappá történő nyilvánításával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslatot takarja. Mindez a T/3787. számon fut. Dr. Tóth Bertalan, Bangóné 
Borbély Ildikó, Korózs Lajos MSZP-s képviselők és további képviselők indítványáról 
van szó. Az előzetes jelzések alapján Korózs Lajos képviselőtársam jelezte, hogy 
expozéval kíván élni. Parancsoljon, megadom a szót. 

Korózs Lajos bevezetője 

KORÓZS LAJOS (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök 
Úr! Nem ragozom túl ezt a dolgot. Ahogy említette az utolsó mondatában, még további 
képviselők csatlakoztak ehhez az indítványhoz. 

Mindenki tudja, hogy a karácsonyra való készülődés egyébiránt úgy zajlik, hogy 
lehetőség szerint a családok, a felnőttek ezen a napon, a szentestén rendszerint 
szabadságot szoktak kivenni, különösen ott, ahol több gyerek is van egy családban. Ez 
az indítvány arról szólna, hogy december 24-ét hivatalosan is nyilvánítsuk 
munkaszüneti nappá, következésképpen néhány törvényt módosítana ez az indítvány. 
Ami a legfontosabb, hogy a munka törvénykönyvét módosítaná, továbbá a honvédek 
jogállásáról szóló törvényt, a közszolgálati törvényt, illetve ahogy említettem, a munka 
törvénykönyvét is. 

Arra kérem a bizottság tagjait, hogy lehetőség szerint támogassák ezt az 
indítványt. Azt gondolom, hogy a gazdaságban különösebben nem okozna semmilyen 
problémát, hiszen a szülők jelentős része, ahogy említettem, egyébként is szabadságot 
szokott kivenni erre a napra. Ha hivatalosan munkaszüneti nappá nyilvánításra kerül 
ez az indítvány, akkor pedig akinek mégis kell hogy ezen a napon dolgozzon, akkor 
magasabb díjazás fejében tudja a munkáját végezni. Azt gondolom, hogy aki a közösség 
érdekében ilyen tevékenységet végez, legyen itt szó akár egy tűzoltóról, akár egy 
mentősről, és a többi, akkor az magasabb díjazásban részesüljön ezen a napon.  

Köszönöm szépen, ennyit kívántam indoklásként elmondani a tisztelt 
bizottságnak, és még egyszer kérem, hogy támogassák az indítványunkat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen képviselőtársam visszafogott felvezetőjét, amely 

tartalmas volt, de időtartamát tekintve nem terjengős. 
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Képviselőtársaimhoz fordulok: ki kívánja gazdagítani a vitát gondolataival? 
(Jelzésre:) Elsőként Tordai képviselőtársam keze emelkedett a magasba. Parancsoljon! 

Hozzászólások 

TORDAI BENCE (Párbeszéd): Köszönöm a szót, elnök úr. Mi is előterjesztőként 
jegyezzük ezt a törvénymódosító javaslatot abból a megfontolásból, hogy ellentétben a 
Fidesz-KDNP-vel, amely az emberek túldolgoztatásával, a túlórával próbálja átvezetni 
a jövőbe a magyar gazdaságot és társadalmat, a magyar baloldal, az MSZP és a 
Párbeszéd abban hisz, hogy a jövő a munkaidő-csökkentésé. Láttuk azt az elementáris 
erejű társadalmi felháborodást, amit a rabszolgatörvény egyébként közjogilag 
érvénytelen elfogadása nyomán mutatott az utca, a társadalom, a szakszervezetek, a 
magyar dolgozók. Azt hiszem, itt az alkalom, hogy önök is korrigáljanak végre, és talán 
kisebb arcvesztés most elfogadni december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását, 
mint visszavonni a rabszolgatörvényt, amire előbb-utóbb persze ugyanúgy sor fog 
kerülni, hiszen önök ebben az ügyben egyértelműen vesztésre állnak. 

Azt javasolnám, hogy egy kicsit helyezzék a gazdaság érdekei elé az ember 
érdekeit, a nagytőkések érdekei elé a dolgozók érdekeit és támogassák azt, hogy 
december 24-e ténylegesen is munkaszüneti nap legyen, miközben azért látjuk, hogy 
ezen a napon már réges-rég nem úgy üzemel a magyar gazdaság, mintha ez egy 
normális munkanap volna. 

A pénzügyminiszter tájékoztatásából kiderült, hogy ez mindösszesen 70 milliárd 
forinttal csökkentené az éves magyar GDP-t, ami azt jelenti, hogy kevesebb mint a 
magyar nemzeti össztermék két tized százalékáról beszélünk, és ez nem költségvetési 
bevétel, hanem mondom, GDP-szinten jelentkezik. Azt hiszem, ha tényleg annyira 
száguld a gazdaság, ha tényleg 4 százalék fölötti növekedésre számolnak 2019-ben is, 
akkor ez olyan csekély mértékű egyszeri lassulás, ami gyakorlatilag szóra sem érdemes. 
Tehát, ha van gazdasági fejlődés, akkor azt ne kizárólag az exportra termelő német 
autógyárak és más, jól menő, Magyarországon dolgoztató, a munkavállalóikat 
kizsákmányáló multik élvezhessék, hanem élvezhessék a magyar munkavállalók, ha 
nem is bérnövekedés formájában, hiszen látjuk, hogy e tekintetben messze 
lemaradtunk a visegrádi országok mögött is. Tudjuk, hogy a tényleges egyéni elkölthető 
jövedelem vagy a tényleges egyéni fogyasztás az utolsó előtti helyen áll az Európai 
Unióban, és csak Bulgáriában van kevesebb elkölthető pénze az embereknek, mint 
Magyarországon. Tehát, ha már ezen a területen nem képesek magasabb teljesítményt 
felmutatni a kudarcos gazdaságpolitikájuk okán, akkor legalább a munkaidő 
csökkentésével tegyenek egy gesztust az emberek felé. 

Úgyhogy kérem, hogy támogassák december 24-e munkaszüneti nappá 
nyilvánítását. Legyen karácsony! Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm a hozzászólást, bár karácsony még egy kicsit odébb van. 

(Molnár Gyula: Legyen mindig karácsony.) Ebben a bizottságban soha nem kívántam 
senkit visszafogni a témaválasztást illetően, de kötelességem felhívni a figyelmet arra, 
hogy az előttünk lévő napirendről tárgyaljunk. Ez nyitott egyébként kormánypárti 
képviselőtársaim előtt is. 

Érdeklődöm, hogy ki kíván hozzászólni a vitához. (Jelzésre:) Alelnök úr már 
korábban jelezte, hogy van ilyen szándéka. Parancsoljon, megadom a szót. 

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

viccesen akarnám folytatni képviselőtársam mondandóját, akkor mondhatnám azt is, 
hogy igen, minden jó szándék ellenére ezt mi leginkább Karácsony Gergely 
kampányának első lépéseként gondolnánk. Már csak azért is, mert egyébként ez a 
napirend már volt itt, és a bizottság beszélt róla. Akkor is elmondtuk, hogy bár a jó 
szándékot nem vonjuk kétségbe, éppen az elmúlt időszakban bővült egyébként a 
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munkaszüneti napok kerete a nagypéntekkel, amely azt gondolom, hogy egy közös ügy 
volt, és mindenki támogatta. 

Azért engedjék meg, hogy Tordai Bence képviselőtársam fölvetésére, bár elnök 
úr intelmét megfogadva a témánál maradva, azért mondanám, hogy nem feltétlenül 
kellene az ellenzék virtuális világát összekeverni a társadalom elementáris erejével, 
amiről itt képviselőtársam beszélt. Mert az a tüntetéssorozat - nevezzük így, és nem 
akarok erősebben fogalmazni -, ami decemberben a törvény elfogadásakor volt látható 
a fővárosban, az inkább erőszakosságában volt kirívó, semmint a társadalmi 
szélességében és megágyazottságában. Tehát ezért javasolnám képviselőtársamnak, 
hogy a kettőt ne keverje össze, tehát az önök által gerjesztett erőszakos és néha már-
már vicces tüntetéseket, illetve minden egyéb ilyen, egyébként biztos, hogy máshol 
díjazandó, de leginkább a színházban díjazandó produkciókat eredményezett, az nem 
a társadalom széles tömege. Ez sok mindenből látszik. 

De visszafordítva komolyra a szót, még egyszer fönntartva a javaslattevők jó 
szándékát is, azt tudom mondani, hogy egyébként mindent megfontolva pont 2017-ben 
döntött a kormány egy újabb munkaszüneti nap bevezetéséről. Azt gondolom, hogy az 
be is vált, és pontosan amiatt, mert maga 24-e nem a klasszikus értelemben vett - ahogy 
említették - munkanap, bár jogilag az, ezért mi nem látjuk indokoltnak és 
kampányfogásnak, hogy keretbe foglaljam a hozzászólásomat, tartjuk ezt a mostani 
indítványt és nem támogatjuk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a hozzászólást. Szeretném megjegyezni, hogy szinte 

minden egyes törvényjavaslat felfogható lenne valaki kampányfogásának, de a politikai 
térben mi politikai diskurzust, szakmai vitákat folytatunk. Köszönöm, hogy minden 
eddigi hozzászólás egy szakbizottság szakmai keretein belül maradt. Én magam abban 
bízom, hogy a politikai minősítéseket mindig meg fogja haladni a szakmai minősítések 
mennyisége és minősége, legalábbis amíg ennek a bizottságnak az elnöke lehetek, erre 
fogok törekedni. Ennek szellemében kérdezem, hogy van-e további hozzászólás iránti 
igény. (Jelzésre:) Alelnök úr megtévesztett, de láttam, hogy csak az üveghez nyúlt 
végül. (Derültség.) Ne értse félre a szavaimat! (Molnár Gyula: Próbáltam blokkolni az 
üveget.)  

A Jobbik-frakció álláspontját nagyon röviden ismertetem. Mivel egy olyan 
témakörről van szó, amely nem szigorúan csak munkaügyi és vállalkozásfejlesztési 
kérdés, ezért magam úgy tartanám tisztességesnek, ha ezt a vitát a parlament széles 
köre, széles nyilvánossága folytathatná le. Éppen ezért fogom támogatni ezen javaslat 
legalább vitára kerülését, hiszen itt most mi arról döntünk, nem pedig arról, hogy ebből 
megfogalmazott, megszövegezett törvény legyen. Ugyanakkor bennem is kérdéseket 
vet fel, hogy ezt a 70 milliárd forintot adott esetben, ha a lakás-takarékpénztárak állami 
lábának visszapótlására fordítjuk, nem jutunk-e előrébb, de ez egy szakmai vita tárgya, 
amely szakmai vitát álláspontom szerint kiválóan le lehetne folytatni a parlament 
plenáris ülésén. Éppen ezért fogom támogatni ezt a javaslatot. Érdeklődöm, hogy 
további hozzászólási igény az utóbbi másodpercekben ébredt-e? (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nem, úgy a határozathozatal van előttünk. Természetesen, ha az 
előterjesztő úr reagálni kíván, akkor ezt a kaput kinyitjuk. (Korózs Lajos: Nem kívánok 
reagálni.) De ez a kapu nem kerül kinyitásra, ily módon a határozathozatalé a hely. 

Határozathozatal 

Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja ezen törvényjavaslat Ház elé kerülését. Ki 
az, aki igennel szavaz, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Négy igen szavazatot 
számoltunk össze. Ki az, aki nem támogatja, tehát nemmel szavaz? (Szavazás.) Szintén 
négy. És ki az, aki tartózkodik ebben a kérdésben? (Szavazás. - Tordai Bence: Új 
szövetségesünk van a bizottságban. - Derültség. - Molnár Gyula: Ez a gyáva nem. – 
Tasó László közbeszólása. - Derültség.) Kettő tartózkodás. Örülök, hogy időközben 
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barátságok is köttettek, erre is jó lehet egy bizottsági vita. Ettől függetlenül a bizottság 
ezt az indítványt nem vette tárgysorozatba, így elvérzett ez a javaslat. Gondolom, nem 
utoljára tárgyaltunk róla, de ez esetben nem járt sikerrel. (Korózs Lajos: Köszönöm 
szépen, elnök úr.) Köszönjük a hozzájáruló segítséget, a legjobbakat kívánom. Ezennel 
ezt a napirendi pontot lezárom. (Korózs Lajos távozik az ülésről.) 

A bizottság 2019. évi tavaszi ülésszakra vonatkozó munkatervének 
megvitatása és elfogadása 

Áttérünk a 2. napirendi pontra, amely a bizottság 2019. évi tavaszi 
munkatervének megvitatását és elfogadását takarja. Képviselőtársaim megkapták már 
a munkaterv tervezetét, az mindenki előtt úgy vélem, hogy papíron elérhető. 
Tájékoztatom a bizottságot arról a fontos fejleményről is, hogy a Paksra tervezett 
kihelyezett üléssel kapcsolatban az a vendéglátó kérése, hogy arra ősszel kerüljön sor. 
Nem az első, a táblázatunkat és órarendünket érintő változtatási szándékról van szó, 
kérem, hogy próbáljunk meg toleránsak lenni egy észszerűségi határon belül, és 
nyilvánvaló módon vegyük tudomásul azt, hogy egyéb külső körülmények is 
befolyásolják egy kihelyezett bizottsági ülés megtartását. 

Kérdezem, hogy van-e valaki további javaslata, észrevétele a munkatervvel 
kapcsolatban. (Jelzésre:) Alelnök úr volt a leggyorsabb, Szatmáry Kristóf alelnök úr, 
parancsoljon! 

Hozzászólások 

SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Annyit 
javasolnék a bizottságnak, hogy ami Palkovics László miniszter úr házszabály szerinti 
kötelező miniszteri meghallgatását érinti, azt az őszi ülésszakra tervezzük be. 
Köszönöm szépen. (Bangóné Borbély Ildikó: Akkor nem támogatjuk.)  

 
ELNÖK: Értettem. Alelnök úr, egy rövid indoklást kérhetnék öntől? 
 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Azt gondolom, hogy a 

tavaszi ülésszakban egyébként - most már ismerve a napirendet - épp elég dolga lesz a 
bizottságnak a költségvetéssel és minden egyébbel, ezért javaslom az őszi 
meghallgatást. 

 
ELNÖK: Értettem. (Jelzésre:) Tordai Bence képviselőtársamé a szó. 
 
TORDAI BENCE (Párbeszéd): A magam részéről semmiképpen nem 

támogatnám ezt a módosítást, hiszen Palkovics László épp most igyekszik azon, hogy 
szétverje az ország hosszú távú versenyképességét. Az alapkutatások, a Magyar 
Tudományos Akadémia ellehetetlenítésével azt hiszem, hogy épp elég kár okozására 
készül ahhoz, hogy ebbéli tevékenységéről a bizottság előtt is számot adjon. Úgyhogy 
kérem, hogy vizsgálja felül alelnök úr a javaslatát, ideális esetben vonja vissza, és 
hallgassuk meg a minisztert a Vállalkozásfejlesztési bizottság ülésén. 

 
ELNÖK: Mielőtt hosszabb vitába mélyedünk, és megadom a szót természetesen, 

szeretnék két dolgot leszögezni. Egy munkaterv elfogadása nem zárja ki azt, hogy utóbb 
napirendre kerüljenek akár olyan kérdések is, amelyek nem szerepelnek ezen 
munkatervben. Alelnök úr számára szeretném megjegyezni, hogy amíg én vagyok a 
bizottság elnöke, úgy gondolom, kellő garanciát nyújtok arra, hogy kampánytereppé ne 
silányuljon ez a szakmai bizottság, és mindent megteszek azért, hogy ez így is 
maradjon. Tehát, ha ilyen félelmek dolgoznak bárkiben is, kérem, próbálja meg 
elengedni ezeket, hiszen ez szigorúan véve egy szakbizottság, és amíg én itt lehetek, 
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addig az is marad. De természetesen megadom képviselőtársnőmnek a szót. Bangóné 
Borbély Ildikó, parancsoljon! 

 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Az előzetes tervek szerint a tavaszi 

ülésszakon nem lesz a költségvetés napirenden, hanem rendkívüli ülésszakon az 
európai parlamenti választások után, ha jól láttuk. Akkor szerintem simán beleférne 
Palkovics miniszter úr meghallgatása. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Mivel a törésvonalakat feloldani nem sikerült, így erre szavazás 
formájában kerül sor. Tehát egy módosító javaslat érkezett az eredeti munkatervhez 
Szatmáry Kristóf alelnök úr részéről. Ily módon erről a módosításról tudunk első 
körben dönteni. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki támogatja azt a módosító javaslatot, 
amelynek értelmében Palkovics miniszter úr meghallgatása lekerülne a munkatervről. 
Kérem, aki igen, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Hét igen. Ki az, aki nem 
támogatja ezt a módosítót? (Szavazás.) Négy nem szavazatot számoltam össze, így 
tartózkodási próbára nincs is szükségünk. Ily módon ez a módosító javaslat 
keresztülment, tehát egy olyan munkaterv elfogadásáról fogunk most dönteni, amely 
tartalmazza Szatmáry Kristóf alelnök úr módosító javaslatát. 

Ki az, aki támogatja az így elfogadott munkatervet? Kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, szintén 7 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja ily 
módon? (Szavazás.) Kettő nem szavazatot látok. És ki az, aki tartózkodik ebben a 
kérdésben? (Szavazás.) Ketten maradtunk tartózkodók Tordai Bence 
képviselőtársammal, így újra összejött a szavazati létszám, és elfogadásra került az a 
munkaterv, amely módosításra került azt megelőzően. Ezzel a 2. napirendi pontot 
lezárhatom. 

Egyebek 

A 3. napirendi pont tekintetében az egyebekre kerül sor, ahol tájékoztatom a 
tisztelt bizottságot, hogy az Országgyűlésről szóló törvény 40. § (2) bekezdése alapján 
a DK, mint a bizottságban tagsági hellyel nem rendelkező képviselőcsoport Varju 
László képviselő urat delegálta a Vállalkozásfejlesztési bizottság ülésein tanácskozási 
joggal történő részvételre. Itt gyakorlatilag egy személycseréről van szó. Szeretném 
tájékoztatni ezenfelül a bizottságot, hogy következő ülésünket előreláthatólag március 
12-én, kedden tartjuk. További információm arról még nincsen, hogy hány órakor, de 
gondolom, hasonló órán fogunk találkozni, mint most. 

Az ülés berekesztése 

Amennyiben pedig senkinek nincs további felvetnivalója (Nincs jelzés.), és nem 
is látok magasba emelkedő kezet, úgy az ülést lezárom. További eredményes munkát, 
és ami a legfontosabb, jó egészséget kívánok mindenkinek! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 18 perc) 

  

Z. Kárpát Dániel 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Hegedűs Éva 


