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Napirendi javaslat  
 

1. A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/7556. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

 
   2. Egyes törvényeknek a Közszolgálati Tisztviselők Napja visszaállításához 

szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6720. szám)  
(Demeter Márta, Csárdi Antal, Dr. Keresztes László Lóránt, Hohn Krisztina, 
Schmuck Erzsébet, Ungár Péter (LMP) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
   3.  A munkájuk során vegyi, fizikai és biológiai anyagokkal kapcsolatos 

kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló uniós és hazai 
szabályozások betartatásának szükségességéről szóló határozati javaslat 
(H/6866. szám)  
(Nunkovics Tibor (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
   4. Az elbocsátási moratóriumról szóló határozati javaslat (H/7511. szám)  

(Stummer János (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
   5. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Z. Kárpát Dániel (Jobbik), a bizottság elnöke  
 
Bányai Gábor (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Gelencsér Attila (Fidesz) 
Ovádi Péter (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz)  
Tordai Bence (Párbeszéd)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Szatmáry Kristóf (Fidesz) Bányai Gábornak (Fidesz)  
Becsó Zsolt (Fidesz) Gelencsér Attilának (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz) Ovádi Péternek (Fidesz)  

A bizottság titkársága részéről 

  Vásárhelyi Pál bizottsági munkatárs 
 

Meghívottak 

Hozzászólók 

Tóbiás Tamás osztályvezető (Pénzügyminisztérium)  
Demeter Márta (LMP) országgyűlési képviselő  
Nunkovics Tibor (Jobbik) országgyűlési képviselő  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 3 perc.) 
 

Az ülés megnyitása, határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Nagy 
szeretettel köszöntöm kedves képviselőtársaimat, meghívott vendégeinket, a sajtó 
esetleges kedves munkatársait, akikről nem tudok, de ha itt vannak, szeretettel 
üdvözlöm őket. Illetve mindenkit, aki segíti munkánkat ezen a gyönyörű szép napon. 

A Vállalkozásfejlesztési bizottság ülését ezennel megnyitom. Technikai soros 
feladatom megállapítani a határozatképességünket. Ezt megtehetem, hiszen hatan 
személyesen vagyunk jelen, míg egy fő eseti képviseleti megbízással vesz részt, 
pontosabban papíron vesz részt a munkánkban, de a határozatképességünk nem forog 
veszélyben.  

A napirend elfogadása tekintetében közös döntésünkre lesz szükség, 
ugyanakkor tájékoztatom a bizottságot, hogy Stummer János jobbikos képviselő úr a 
HHSZ 58. § (3) bekezdése alapján, mint előterjesztő kezdeményezte, hogy az eredeti 
tervben szereplő, az elbocsátási moratóriumról szóló határozati javaslat tárgysorozatba 
vételéről ezen az ülésen ne döntsünk. Tehát az eredeti forgatókönyvhöz képest ez az 
egy napirendipont-változás életbe lép. Javaslom tehát, hogy a kiküldött napirendi 
pontot ezen módosítás figyelembevételével véleményezzék bizottsági tagtársaim. 
Érdeklődöm, ki az, aki elfogadja, támogatja a napirendi javaslatot. Kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangú döntés született. 
Köszönöm. 

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi 
C. törvény végrehajtásáról szóló T/7556. számú törvényjavaslat  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a 
HHSZ 92. § (4) bekezdése alapján) 

Így nincs más feladatom, mint megnyitni az első napirendi pontot, amely 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Mindez a T/7556. számon fut, és 
a HHSZ 44-45. §-a alapján kerül sor minderre. Köszöntöm az előterjesztő 
képviseletében jelen lévő Tóbiás Tamás és Kajdi László urakat a Pénzügyminisztérium 
részéről. Köszönjük, hogy jelenlétükkel megtisztelték a bizottság ülését.  

Ismertetném röviden a zárszámadási törvényjavaslat speciális eljárását, mivel a 
Költségvetési bizottság előadói fogják majd a plenáris ülésen összefoglalóan előadni 
valamennyi tárgyaló bizottság véleményét, a kisebbségi véleményeket is, ezért előadó 
állítására ebben a helyzetben nincs lehetőség. A bizottságnak a részletes vitában 
kialakított véleményét a részletes vitáról szóló jelentés fogja tartalmazni. A részletes 
vitában az általános vitában elhangzottakat megismételni nem lehet. Ugyanakkor a 
HHSZ 95. § (2) bekezdésének megfelelően az esetleges kisebbségi véleményeket 
függelékként le tudjuk adni itt a bizottság titkárságán, formanyomtatványon aláírva, és 
ma 15 óráig van erre lehetőség. Kérem, hogy a bizottság titkárságának munkatársait is 
tartsuk annyiban tiszteletben, hogy ne 15 óra előtt néhány perccel tegyük meg mindezt, 
hanem lehetőleg korábban. 

Az írásba foglalt bizottsági és kisebbségi vélemény csak olyan elemeket 
tartalmazhat, amelyek a bizottsági vitában bármely részről elhangzottak. Javaslom, 
hogy a részletes vitát egy szakaszban tárgyaljuk, mivel módosító javaslat nem érkezett, 
a bizottság pedig nem kíván saját módosító szándékot megfogalmazni. Érdeklődöm, 
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hogy ez elfogadható-e bizottsági tagtársaim számára. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egy újabb egyhangú döntés született. 

A részletes vita tekintetében megfelelésről kell döntenünk, miszerint a 
törvényjavaslat megfelel-e az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai 
követelményeknek, illeszkedik-e a jogrendszer egységébe, azaz megfelel-e a 
nemzetközi jogból és az uniós jogból eredő kötelezettségeknek, megfelel-e a jogalkotás 
szakmai követelményeinek. Először az előterjesztő képviseletében jelen lévő Tóbiás 
Tamás főosztályvezető úrnak adom meg a szót ezzel kapcsolatban. Tessék parancsolni! 

 
TÓBIÁS TAMÁS (Pénzügyminisztérium): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! A feltett kérdésekre válaszolnék. Mind a négy szempontra, a 
házszabály 44. § (1) bekezdésének mind a négy kérdésére igen a válasz. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Ezen a ponton kell megkérdeznem a 

bizottság tagjait: ki kíván szólni kérdések, vélemények formájában a tárgyalt 
javaslathoz? Előre jelezném, hogy a bizottság elnöke majd a sor végén mindenképpen 
igényt tart majd erre a lehetőségre. (Nincs jelentkező.) Vizslatom az emelkedő kezeket. 
Alelnök úr, ez megtévesztő mozdulat volt. Jó, alelnök úr majd a többségi vélemény 
tekintetében szeretne hozzászólni. Ez esetben a bizottság elnöke átvedlik egyszeri 
képviselői minőségébe, és szeretné jelezni azt, hogy van egy ortodox megközelítése a 
zárszámadási törvényjavaslatnak. Ezen ortodox megközelítés nemcsak olyan elemeket 
tartalmaz, amelyek az általános vita során elhangzottak, hanem adott esetben a 
nemzeti vagyon, a nemzeti vagyon leltározásáról szóló különböző megközelítéseket is, 
amelyek nemcsak az általános vitából, de az előkészített háttéranyagokból is 
kimaradtak, és sajnos ugyanilyen megközelítésből nem fogadható el a zárszámadás 
szerkezete a tekintetben, hogy az n-1n-2 szabályt is tökéletesen negligálja, tehát a 
korábbi időszakokkal az összehasonlítást lehetetlenné teszi. Vélhetően unalmas lehet 
ez az érvrendszer, hiszen Nyikos László volt képviselőtársunk 2010-es megjelenése óta 
minden évben elmondjuk, hogy milyen szerkezeti kifogásaink vannak a zárszámadás 
tekintetében. Azt is fontosnak tartom rögzíteni, hogy elvileg ennek a vitának az eredeti 
költségvetés számok, tervek megvalósulásáról kellett volna szólnia. Ehhez képest mind 
a két irányból furcsa jelenségeket tapasztalhattunk, hiszen kormánypárti 
képviselőtársaink egyfajta győzelmi jelentést adtak. Az ellenzéki képviselők pedig a 
különböző tényadatok, számok, ismeretek konkretizálása híján tulajdonképpen hitbéli 
meggyőződésüknek kellett hogy hangot adjanak, miszerint elhiszik-e a kormánynak 
ezeknek a számoknak a létező mivoltát, avagy sem. Jellemző módon itt nyilván a nem 
került többségbe, és azt látjuk, hogy ezen zárszámadás tekintetében pontosan nem 
arról szólt a szakmai vita, amiről kellett volna, éppen ezért és a háttéranyagok hiányos 
volta miatt talán nem meglepő módon és a korábbi évekhez hasonlóan nem tartjuk 
elfogadhatónak ezt a javaslatot, így nyilván a mi frakciónk nem tudja ezt ebben a 
formában támogatni. Bizottsági tagtársaimhoz fordulok, hogy kíván-e valaki 
hozzászólni a vitához. (Nincs jelentkező.) Továbbra sem látok jelentkezőt, így nincs 
más feladatom, mint megkérdezni az előterjesztőt, hogy kíván-e reagálni az 
elhangzottakra. (Nincs jelentkező.) Nem kíván. Köszönöm szépen. Ezen a ponton pedig 
arról kell döntenünk, hogy az előttünk fekvő javaslat megfelel-e a HHSZ 44. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak. Ki az, így gondolja? (Szavazás.) 7 igen szavazatot 
számoltam, 2 nem szavazatot látok, tartózkodás nincs. Többségi vélemény 
tekintetében most adjuk meg a szót alelnök úrnak.  
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BÁNYAI GÁBOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök 
Úr! A bizottság többségi véleményét az alábbiakban foglalnám össze. A 2010-es 
kormányváltás óta a gazdaságpolitika célja a költségvetési hiány alacsony mértéken 
tartása, az államadósság csökkentése, az ország versenyképességének javítása, a 
foglalkoztatás növelése és az ország növekedési potenciáljának emelése.  

A Vállalkozásfejlesztési bizottság a törvényjavaslat részletes vitája során 
megállapította, hogy a kormány az előző évekhez hasonlóan 2018-ban is folytatta az 
említett gazdaságpolitikai céljainak megvalósítását. A fegyelmezett fiskális politikának 
köszönhetően a költségvetési hiány évek óta a GDP 3 százaléka alatt van. 
Megállapítható, hogy az államadósság GDP-hez viszonyított aránya fokozatosan 
csökkenve 70,2 százalékra mérséklődött 2018-ban.  

2018-ban 5,1 százalékos volt a GDP növekedés, amely jócskán meghaladta a 
költségvetés benyújtásakor prognosztizált 4,3 százalékos ütemet. Fontos megjegyezni, 
hogy 2018-ban Magyarország produkálta a harmadik leggyorsabb gazdasági 
növekedést az EU-n belül. 

A 2016 végén megkötött béremelési és adócsökkentési megállapodás mind a 
foglalkoztatottságot, mind pedig a vállalatok beruházási kedvét és versenyképességét 
is jelentősen növelte. Érzékelhetően nőtt a minimálbér és a garantált bérminimum. 
Ezzel párhuzamosan pedig számottevően mérséklődtek a munkáltatói terhek. Ezen 
intézkedések eredményeképpen az átlagkeresetek 2018-ban 10 százalékot is 
meghaladó mértékben növekedtek a megelőző évhez képest. 

A foglalkoztatottak száma 2018-ban is jelentősen, 1,1 százalékkal tovább 
növekedett. Ezen belül a versenyszférában foglalkoztatottak száma 2 százalékkal 
emelkedett, míg a közszféra létszáma 3, százalékkal csökkent a közfoglalkoztatottak 
számának mérséklődése következtében. A foglalkoztatottak száma így a rendszerváltás 
óta nem látott szintre emelkedett, 4,5 millió fő körül alakult, és 69,2 százalékos 
foglalkoztatási rátát eredményezett. A bővülésben a versenyszféra játszotta a 
legjelentősebb szerepet, miközben a közfoglalkoztatottak száma csökkent. A 
kormányzati intézkedések hatására 2018-ban az aktivitási ráta elérte a 71,9 százalékot, 
ami a foglalkoztatás bővülése és a munkanélküliségi ráta 3,7 százalékra csökkenése 
mellett következett be. 

A reálbérek érzékelhető növekedése tudta elősegíteni a belső kereslet 
élénkülését, amelynek köszönhetően a háztartások fogyasztási kiadása 4,9 százalékkal 
nőtt 2018-ban. Az árak átlag 2,8 százalékos növekedése a tervezettnél alacsonyabb 
inflációt eredményezett. 

Összességében megállapítható, hogy a 2018-as költségvetés végrehajtása 
megfelelt a jogszabályi előírásoknak, a zárszámadási törvényjavaslat megalapozott, az 
abban szerepeltetett adatok pedig megbízhatóak. Az államháztartás központi 
alrendszere 2018. évi törvényi előirányzatainak teljesítése, a hiány és az államadósság 
alakulása megfelelt az Alaptörvény, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 
törvény és az államháztartásról szóló törvény előírásainak. Ezt akartam itt elmondani. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Nagyon köszönöm, alelnök úr, egyben a bizottság visszafogottságát is 

a tekintetben, hogy bár számunkra izgalmas lehet egy ilyen vita, elképzelhető, hogy a 
teremben ülők többsége számára kevésbé, így a szükségesre szorítkoztunk. Ha más 
hozzászólási igény nem mutatkozik, a bizottságnak döntenie kell a részletes vita 
lezárásáról. Ki az, aki támogatja a részletes vita lezárását? (Szavazás.) Egyhangú igen. 
Ugyanakkor döntenünk kell a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról. Ki az, aki 
támogatja a jelentés elfogadását? (Szavazás.) 7 igennel, 2 ellenszavazat mellett a 
részletes vitáról szóló jelentés is elfogadásra került, ily módon lehetőségünk van lezárni 
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ezt a napirendet. Szeretném megköszönni osztályvezető uraknak a jelenlétet és a 
szakmai segítséget, további szép napot és eredményes munkát kívánok önöknek. Ezt a 
napirendi pontot lezártuk.  

A 2. napirendi pont keretében áttérünk az egyes törvényeknek a Közszolgálati 
Tisztviselők Napja visszaállításához szükséges módosításáról szóló törvényjavaslatra. 
Ez a T/6720. számon fut. Demeter Márta, Csárdi Antal, dr. Keresztes László Lóránt, 
Hohn Krisztina, Schmuck Erzsébet, Ungár Péter LMP-s képviselők önálló 
indítványáról van szó. Az előterjesztők nevében köszöntöm Demeter Márta képviselő 
asszonyt. Tárgysorozatba vételéről szóló döntést fogunk hozni a vita végén. Az 
előterjesztőt illeti a szó. Parancsoljon!  

 
DEMETER MÁRTA (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr a szót. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Képviselőtársaim! Önök bizonyára tisztában 
vannak azzal, hogy pár évvel ezelőtt megszüntetésre került a köztisztviselők napja mint 
munkaszüneti nap, és azt gondolom, hogy ez egy olyan pont volt, ami egy eléggé negatív 
üzenetet küldött a közszolgálatban dolgozóknak azzal kapcsolatban, hogy az ő 
munkájuk mennyire kerül értékelésre. Az világosan látszik, és egyébként számos más 
javaslatunk van e tekintetben, erre nem is térnék ki, hiszen a konkrét javaslat nem erről 
szól, ámbár meg kell jegyezni, hogy mind a köztisztviselői illetményalapot fel kellene 
emelni eléggé nagy összeggel, pontosan 60 ezer forintra ahhoz, hogy a jelenlegi, 
borzasztó helyzet megoldódjon, illetve a közalkalmazotti bértáblát is szeretném 
kiemelni, hogy ott is egy olyan helyzet alakult ki, ahol módosításokra lenne szükség, és 
ezt a minimálbérhez kellene minimálisan kötni ahhoz, hogy működőképes legyen a 
dolog.  

Látjuk, hogy a közszolgálatban fenyeget az a veszély, hogy rengeteg ember 
elhagyja ezt a pályát, óriási a fluktuáció, rengeteg tudás vész el, és mára már a magyar 
emberek jó része is érzékeli ezeket a problémákat, akár kormányhivatalokban, 
okmányirodákban, és sorolhatnánk, számos helyen, ahol egyébként az önkormányzati 
dolgozók munkájával találkozik, vagy pedig más, a közszolgálatban dolgozókkal vagy 
akár a rendvédelem vagy a honvédelem területén. Tehát mindenféleképpen konkrét 
lépésekre van szükség. Ez a javaslat, amit mi előterjesztettünk, kifejezetten arról szól, 
hogy állítsuk vissza a köztisztviselők napját, közszolgálati tisztviselők napjaként legyen 
ez újra munkaszüneti nap. Ne legyen az a megosztottság a közszolgálatban, amit most 
lehet tapasztalni, hogy bizonyos önkormányzatok, ahol a bevételek ezt megengedik, ott 
engedélyezhetik a munkaszüneti napot, más helyeken viszont sajnos erre nincsen 
lehetőség. Tehát tisztában vagyunk ennek a lépésnek a szimbolikus jellegével. Én azt 
gondolom, hogy az itt ülők közül mindannyian pontosan tudják, mennyire fontos a 
közszolgálatban dolgozók munkájának az értékelése. Ezért kérem képviselőtársaimat - 
tudván, hogy egyébként a végleges döntés magáról a javaslatról nem itt születik meg -, 
hogy támogassák ennek a javaslatnak a tárgysorozatba vételét, hogy a parlamentben 
beszélhessünk erről a javaslatról akár ehhez módosításokat be lehessen adni, tehát akár 
még plusz munkaszüneti napokat is lehessen biztosítani, beszéljünk erről, és 
biztosítsuk ezeknek az embereknek azt, hogy július 1-je ismét munkaszüneti nap 
lehessen. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony érdemi felvezetőjét. Érdeklődnék, hogy 

ki kíván hozzászólni a vitához. Alelnök úr, parancsoljon! 
 
BÁNYAI GÁBOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Először is szeretnék reagálni Demeter Márta képviselő asszonynak, hogy babát vár, 
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mert örömmel láttam a parlament ülésszakának kezdetén, hogy elkezdett kerekedni, 
ez számomra mindig öröm.   

Az önök által jegyzett és előttünk fekvő tárgysorozatba-vételi javaslattal a 
köztisztviselők napjának visszaállításával kapcsolatban, mint korábban 
önkormányzat-vezető minden esetben, amikor ez a nap július 1-jén elkövetkezett 
minden alkalommal, van, amikor nem hétköznapra esik, de ezt a napot mindig együtt 
töltötte a hivatal állománya. Kecskeméten is, a megye valamelyik pontján összehívva a 
többi település köztisztviselő dolgozóit, egy köztisztviselői napot szerveztünk, de 
jellemző módon Bács-Kiskunban nem kiadták szabadnapként, amikor törvényi 
lehetőség volt rá, hanem együtt töltötte a több ezer dolgozója a közszférának akkoriban 
Bács-Kiskunban.  

A törvényjavaslat célját nem vitatom, hogy tisztességes, nem vitatjuk, ellenben 
teljesen más, mint amit mondott képviselő asszony, azok az érvek más törvénynél, más 
jogszabályoknál, amiket módosítani kellene ahhoz, hogy esetleg az általunk is 
fontosnak vélt közszolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó bérek javítását elérjük. Hiszen 
mi is látjuk, hogy tényleg fogy a közszférában dolgozók száma, és tényleg sok esetben 
komoly szakemberek kerülnek át a versenyszférába, ami nem feltétlen egy rossz 
tendencia, de ha a vége az, hogy esetleg ezek a szakemberek nem pótolhatók, mert nem 
lesz a helyükre újabb jó szakember, akkor innét nézve, ha a bérek alakulása nem 
megfelelő mértéke miatt, amitől ma tartanak sokan, ennek a változtatása inkább 
fontosabb lenne, mint maga a közszolgálati tisztviselők napjának visszaállítása. A 
megbecsülést nem ettől érzik a közszolgálatban dolgozók, hogy van egy plusz nap az 
évben, amikor nekik szabadnap jár. Szerintem a bérkérdés, amiről tetszett beszélni, 
jobban izgatná őket, magyarán ez a javaslat ebben a formában a mi részünkről nem 
támogatható. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További felszólalási igényeket pásztázok. 

Parancsoljon, képviselő úr!  
 
TORDAI BENCE (Párbeszéd): Köszönöm szépen. Részben egyetértve alelnök 

úrral, azért azt megjegyezném, hogy csak azért, mert nem kizárólag a köztisztviselők 
napjával lehet a megbecsülésünket kifejezni, hanem a béremeléssel is, az nem jelenti 
azt, hogy ne lehetne ezt a fontos és szép, szimbolikus kezdeményezést támogatni. 
Ráadásul ez igazán nem kerül semmibe, úgyhogy addig is, amíg a közalkalmazotti 
bértáblát, illetve a köztisztviselői illetményalapot fel nem emelik a méltó szintre, addig 
én javaslom kormánypárti képviselőtársaimnak, hogy ezt a javaslatot támogassák, és 
köszönöm egyben Demeter Mártának, illetve az LMP képviselőcsoportjának ezt a 
kiváló felvetést.  

 
ELNÖK: Köszönöm, hogy pedánsak, gyorsak és visszafogottak vagyunk 

mindannyian. Érdeklődöm, hogy további hozzászólási igény ébredt-e. (Nincs 
jelentkező.) Amennyiben nem, úgy kellő eleganciával a bizottság elnöke a sor végén 
jelentkezik hozzászólásra, megjegyezvén, hogy a Jobbik frakciója értelemszerűen 
támogatni fogja ezt a javaslatot, ha ez parlamenti vitára kerül. A mostani döntésünk 
arról szól, hogy egyáltalán ez a parlamenti vita létrejöjjön-e, tehát nem egy 
végszavazásról beszélünk, és úgy látjuk, hogy valóban a bérrendezés kérdése nem zárja 
ki azt, hogy akár gesztus értékű, olyan lépéseket tegyen Magyarország Kormánya, hogy 
az Országgyűlés elfogadja ezt a javaslatot, amely egyértelmű jelzés a közszférában 
dolgozók számára, hogy az ő munkájukat megbecsülik, és őket nem valamiféle 
középkori viselkedéssel - befagyasztva, akár legyen szó bértábláról, akár az ő 
életviszonyaikról, munkakörülményeikről - képzeli el a kormányzat, hanem igen, 
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valódi jövőképet szán számukra. Éppen ezért én nem látom az alelnök úr által vizionált 
kizárást. Tehát az egyik nem zárja ki a másikat, a bérrendezésről nagyon szívesen 
tárgyalnék önökkel egy kormánypárti javaslat nyomán. Ezt szerintem bármikor, 
bármelyik ülésnapon szívesen megtárgyalnánk. Mivel most látszik, hogy kellő 
nyitottság, fogékonyság is van a témában, ezért dolgozzunk össze ebben a 
kérdéskörben. Hozzáteszem, az előttünk fekvő javaslat módosító indítványokkal ki is 
terjeszthető, tehát nem feltétlen szorítkozik arra egy javaslat, amely előttünk fekszik, 
bármely képviselő, főleg, ha kormánypárti többséggel a háta mögött egy módosítót 
nyújt be hozzá, kiterjeszthető a javaslat hatóköre akár a bérrendezést illető kérdéskörig 
is. Éppen ezért én vitára mindenképpen alkalmasnak tartom az előttünk fekvő 
javaslatot. Megkérdezem, hogy további hozzászólás iránti igény ébredt-e. (Nincs 
jelentkező.) Amennyiben nem, úgy nincs más dolgunk, mint dönteni az előttünk fekvő 
javaslatról. Kérem, aki támogatja a javaslat tárgysorozatba vételét, az kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) 2 igen, 1 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett ez a javaslat jelen 
állapotában elvérzett. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen az aktív 
részvételt képviselő asszonynak. További jó munkát és jó egészséget kívánok!  

A munkájuk során vegyi, fizikai és biológiai anyagokkal kapcsolatos 
kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló uniós és hazai 
szabályozások betartatásának szükségességéről szóló H/6866. 
számú határozati javaslat   
(Nunkovics Tibor (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  

Felvezetem a harmadik napirendi pontunkat. Nunkovics Tibor jobbikos 
képviselő úr önálló indítványáról van szó, tárgysorozatba vételről fogunk dönteni. Meg 
is adom a szót az előterjesztőnek. Parancsoljon, képviselő úr!  

 
NUNKOVICS TIBOR (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Mielőtt belevágnék az indoklásba, hogy miért született meg ez a 
javaslat, engedjék meg, hogy rövid életutamat azért itt gyorsan, pár mondatban 
elmondja. Öt évvel ezelőtt zárult le egy tízéves korszak az életemben, és ez alatt a tíz év 
alatt gyári munkásként, fizikai munkásként dolgoztam egy német multinacionális 
cégnél, és ez alatt az idő alatt volt időm bőven megtapasztalni azt, hogy a magyar 
munkavállalóknak mit kell kiállni nap mint nap, és mekkora küzdelem számukra az 
élet. Sajnos manapság már eljutottunk odáig, hogy az egészségünk védelméért is 
küzdenünk kell. Azt gondolom, hogy ez a feladat elsősorban az államra hárul.  

Engedjék meg, hogy két idézettel kezdjek, amely az általános indoklásban is 
benne volt. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, 
tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetben munkát végzők egészségének, 
munkavégző képességének megóvása és a körülmények humanizálása érdekében, 
megelőzve ezzel a munkabaleseteket és a foglalkoztatással összefüggő 
megbetegedéseket az állam, a munkáltatók és a munkavállalók feladatait, jogait és 
kötelességeit, meghatározva az Országgyűlés a következő törvényt alkotja. Ezzel a 
mondattal kezdődik a munka törvénykönyve a ’93. évből. 

A második idézet: minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát 
és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez, így pedig Magyarország 
Alaptörvényének XVII. cikkének (3) bekezdése. Én például Kósa Lajos tavalyi 
rabszolgatörvény néven elhíresült előterjesztését és törvénymódosítását is egy igen 
rossz iránynak tartom, hiszen Magyarországon láthatjuk azt, a statisztikákból is 
kimutatható, hogy folyamatosan növekednek a munkahelyi balesetek. Ennek az egyik 
legfőbb kiváltó oka az, hogy nem a bérek növekednek, és ezáltal az emberek nem így 
tudnak a napi 8 órás munkájukkal többet keresni, hanem azzal tudnak többet keresni, 
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ha többet is dolgoznak, ezáltal fizikailag kimerültebbek, és az egészségi állapotuk is 
folyamatosan romlik.  

A javaslatot egyébként nemcsak a saját tapasztalatom, hanem egy kedves 
barátomnak a megkeresése is előmozdította, aki CNC-marógépen dolgozik, és azon a 
munkahelyen, ahol ő végzi ezt a tevékenységet, ott bizony a marógépeken nem 
alkalmaznak légelszívást, ami azt jelenti, hogy ezt az olajos gőzt, ami mára már 
bizonyítottan az egyik legmérgezőbb munkahelyi anyag, ezt az olajos gőzt napi 8 órán 
keresztül, de van, hogy 12 órán keresztül szívja be, és egyértelmű, hogy ez az egészségre, 
az ő egészségi állapotára olyan negatív hatás, amelyet, nem vagyok benne biztos, hogy 
40 évig ki fog bírni a jelenlegi rendszerben.  

Úgyhogy én arra szeretném kérni képviselőtársaimat, mivel nekünk, 
országgyűlési képviselőknek az a feladatunk, hogy olyan törvényeket alkossunk, 
amelyekkel megvédjük az embereket, és elősegítjük az ő jólétüket, hogy támogassák ezt 
a javaslatot. Én azt gondolom, hogy a kormánypártok számára ez egy előremutató 
dolog lenne, ha igennel szavaznának, és a parlament elé kerülhetne ez a javaslat. Utána 
pedig akár többpárti egyeztetéseken beszélhetnénk arról, hogy hogyan lehetne a 
jelenleg hatályos szabályokat még jobban betartatni, miszerint ez talán a legnagyobb 
probléma, hogy létezik egy jogi rendszer, de azt nagyon sok munkáltató nem tartja be, 
és ezáltal veszélyezteti a munkavállalói egészségét. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez 
mindannyiunk érdeke, a kormánypártok is jó színben tűnnének fel a társadalom 
többségénél, főleg a munkás, fizikaimunkás-osztálynál, ha ezt a javaslatot 
megszavaznák, és a parlament elé kerülhetne.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az érdemi felvezetőt. Képviselő urak, érdeklődöm, ki 

kíván szólni. Tordai Bence képviselő úr, parancsoljon! 
 
TORDAI BENCE (Párbeszéd): Köszönöm, elnök úr. A Párbeszéd a maga részéről 

természetesen támogatja az összes olyan kezdeményezést, ami a dolgozók biztonságát, 
jólétét szolgálja, és Nunkovics Tibor jobbikos képviselőtársam javaslata egyértelműen 
ilyen. Friss hír, friss adat, hogy megint növekedett a munkahelyi balesetek száma, 
immáron évente 24 ezren sérülnek meg, és ezek csak a hivatalos statisztikák, hiszen 
sajnos nagyon sok helyen eltitkolják egyszerűen ezeket a baleseteket. Nem 
jegyzőkönyvezik, nem jelentik le, féltve talán a cég jóhírét, vagy éppen a táppénzre 
kifizetendő költségeket. Azt is látjuk, hogy a munkaügyi, munkabiztonsági ellenőrzések 
nem annyira hatékonyak, a jelenlegi intenzitás mellett 84 évente kerül sor egy-egy 
munkáltató ellenőrzésére, és ismerve a magyarországi munkahelyi viszonyokat, 
különös tekintettel a fizikai munkát végzőkre, azt hiszem, hogy magától értetődően ez 
édeskevés, úgyhogy egyrészt tényleg a meglévő szabályozás betartása is elég lenne 
tulajdonképpen, hiszen az írott malaszt rendben van, csak éppen ennek a 
megvalósulása, végrehajtatása, ellenőrzése az, ami nem teljesül megfelelően. Másrészt 
pedig természetesen erősíteni kell minden eszközzel a munkavállalók érdekvédelmi 
tevékenységét, különös tekintettel a szervezett érdekvédelmi, a szakszervezeti 
munkára. Úgyhogy a Párbeszéd baloldali pártként továbbra is támogatni fog minden 
ilyen kezdeményezést, és itt jegyezném meg, hogy vannak azért pozitív változások is e 
tekintetben: Karácsony Gergely főpolgármesterként a rabszolgatörvényt például 
megtiltja, hogy alkalmazzák a főváros cégeinél, úgyhogy legalább a budapesti 
munkavállalók egy része mentesül már ennek a káros következményei alól. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki kíván szólásra emelkedni? (Nincs jelentkező.)  

Amennyiben nem ébredt ilyen igény, a bizottság elnöke röviden meg kívánja osztani a 
Jobbik álláspontját. A Jobbik jobboldali pártként támogatja ezen javaslat 
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tárgysorozatba vételét, nem meglepő módon. Ha más nyújtotta volna be, nem 
megsértve képviselő urat, akkor is támogatnánk ezt a javaslatot, hiszen, amikor erről a 
kérdéskörről kezdtünk tárgyalni - én 2010 óta vagyok az Országgyűlésben, azóta ér ez 
a megtiszteltetés -, akkoriban évente olyan 17 ezer munkahelyi balesetről szóltak a 
hírek, és felsejlett már a szürke égben olyan indoklás is, miszerint annyival többen 
dolgoznak azóta Magyarországon, hogy ebből logikusan következik a nagyobb számú 
munkahelyi baleset. Ugyanakkor szeretném ezt a félresikerült érvet már az elején 
kisiklatni a tekintetben, hogy szerencsére és kétségkívül többen dolgoznak 
Magyarországon, mint 2010-ben, ugyanakkor erőteljes statisztikai trükközés is áll a 
mögött, hogy a munkavállalók kimutatott száma lényegesen magasabb a 2010-esnél, 
és ezen statisztikai trükközés több százezerrel manipulálja, torzítja az adatot.  

Itt ugye három tényezőről beszélünk. Egyrészt a diákmunkásokat korábban nem 
számolták be a teljes értékű, teljes körű dolgozók közé, a 2010-es időszakot követően 
már beleszámolják a több tízezer diákmunkást. Ez évente változó volumen, ez 
mindenképpen torzítja a statisztikát. Másrészt a közfoglalkoztatottakat is beleérti 
Magyarország Kormánya, és nem is csak a kormánynak szeretném mindezt címezni, 
jellemzően statisztikai kérdésről van szó, és a statisztika ott torzul, hogy ugyanazon a 
soron szerepelnek a 8-10-12 órában dolgozó fizikai munkások, a gyermekeiket 
gondozók, az egészségügyiek, mint azok, akik havonta, akár csak egy, azaz egyetlenegy 
óra munkát vállalnak valamilyen jogviszonyban. Tehát a statisztikai bontás nem készül 
el.  

Nézzenek utána, alelnök úr, fontos kérdés! Nyújtsanak be egy módosítást, amely 
képes bontásban érzékeltetni ezeket az adatokat, és akkor talán nem azt fogják 
mondani, hogy 850 ezerrel több munkahely született, mert bár csak így lenne, hanem 
azt fogják mondani, hogy, mondjuk 600 ezer plusz mutatható ki és 250 ezer olyan, aki 
statisztikailag bár itt van, ugyanakkor havonta csak egy vagy négy vagy hat vagy hetente 
egy óra munkát végez. Mert sajnos egy ilyen statisztikai torzulás igen erőteljes 
lenyomatot képez. Hogy mondjak még egy példát: amikor az alapvető élelmiszerek 
tekintetében az inflációt mérik, a KSH jellemzően a két évvel ezelőtti tipikus fogyasztói 
kosarat méri, miközben, ha a mostanit használná, kijönne, hogy az alapvető 
élelmiszerek inflációja, áremelkedése sokkal nagyobb, mint ez a statisztikából kiderül. 
A harmadik ilyen tényező pedig a külföldön dolgozó magyarok statisztikába vétele: aki 
nem számolta fel itt teljes körűen a jogviszonyát, nem tette le a taj-kártyáját, nem 
számolta fel a lakhelyét, és megfelelő jogviszonnyal rendelkezik, bizony megjelenhet 
ebben a statisztikában. Azért mondtam el mindezt ilyen hosszan, hogy nem áll meg az 
az érv, hogy azért van több munkahelyi baleset, mert többen dolgoznak, tehát ez az érv 
nagyon könnyen kisiklatható, ugyanakkor 17 ezres évenkénti számmal indultunk, ez 
tavalyi évre 23 ezerre nőtt, ugye idén már 24 ezerről szólnak az adatok. Ami különösen 
sajnálatos, hogy az élet elvesztésével járó és a maradandó nyomorral, 
megnyomorodással járó esetek száma is sajnálatos módon növekszik, és azt látjuk, 
hogy mindez megfelelő munkahelyi védelemmel nem párosul. Itt ezerféle elképzelésről 
lehetne vitázni, én még azt sem zárom ki, hogy az állam fogyasztóvédelmi szinten 
vállaljon komolyabb szerepet, akár költségvetési soron is, ebben a kérdésben. Ez egy 
legitim vita tárgyát képezheti, de ezt a vitát, ugye a bizottság nem tudja lefolytatni, 
maximum azt, hogy tárgysorozatba veszi ezt a javaslatot. Ezért kapacitálom arra 
képviselőtársaimat, hogy legalább a vita lehetőségét engedjék meg ennek a javaslatnak. 
Köszönöm. Érdeklődöm a további hozzászólási igényről. (Nincs jelentkező.) Így nincs 
más feladatunk, mint szavazni ennek a javaslatnak a tárgysorozatba vételéről. Kérem, 
kézfelemeléssel jelezze, aki támogatja a tárgysorozatba vételt! (Szavazás.) 2 igennel, 
ellenszavazat nélkül és 7 tartózkodással ez a javaslat ebben a formájában elvérzett. 
(Nunkovics Tibor: Esetleg egy indoklást a Fidesz-frakció részéről kérhetek?) 
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Köszönöm. Én soha senkibe nem fojtottam bele a szót, tehát alelnök úrhoz fordulok, 
hogy indokolni kívánják-e az elutasítást.  

 
BÁNYAI GÁBOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a kérdését, 

képviselő úr. A jelenlegi szabályok lehetővé teszik azt, hogy a munkavállalók megfelelő 
védelmet kapjanak a munkaadók ellenére is, ha éppen úgy, ahogy az ön barátja is, 
nehéz körülmények között dolgozik. Jelen szabályozás megfelelő a mi és a kormányzat 
véleménye szerint. Az, hogy ezt nem tartják be bizonyos munkaadók, ennek ez a 
határozati javaslat nem teszi lehetővé a megváltoztatását. A hozzáállást nem tudjuk 
megváltoztatni, és a munkaügyi ellenőrzések száma nem csökken. Azt nem mondhatja 
senki, hogy csökkennének. Elnök úr a statisztikát hozza elénk, hogy hány dolgozó van 
a magyar gazdaságban, mennyivel vannak többen vagy kevesebben. A munkahelyi 
balesetek számának a növekedését senki nem vitatja, ez sajnálatos tény, ezt be lehet 
bizonyítani, nemhogy nem csökken, hanem sajnálatosan nő. Ennek az okai, hogy ez a 
munkavállaló vagy a munkaadó hibájából következik-e be, ez egy jogi kérdés, mondjuk 
azt, hogy ez már a bíróság dolga és a nyomozók dolga, ha ezt olyan szintre terelik már. 
Fontos, hogy minél kisebb legyen az a sérülés, ami maradandó károsodást okoz, ez 
engem jobban érdekel. A lényeg az, hogy szerintünk a mai jogszabályok mindent 
megtesznek azért, hogy a munkavállalót kellő hatékonysággal védjék a munkahelyen 
történő bármilyen sérüléstől - vegyi, fizikai, biológiai anyagokkal való munkavégzés 
közben -, ha betartják a fenti jogszabályokat. Csak ennyit tudok mondani. De ezt nem 
tudjuk mi előírni, hogy mindenki vegye fel a védőkesztyűt, szemüveget, vagy éppen a 
munkaadó ne tegye ki egy olyan gépre, amin nincs rajta ez az elszívó berendezést, ezt 
az ellenőrző hatóságnak kell számon kérni, és ezzel a határozati javaslattal nem sokra 
megyünk ebben a dologban. (Nunkovics Tibor: De a magyar állam a belső vezetés 
lehetne…) A munkavállaló jelen pillanatban… 

 
ELNÖK: Nem párbeszédes műfaj, de nem vonom meg a szót senkitől. 
 
BÁNYAI GÁBOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: A munkavállalónak, miután ma 

keresleti piac van, nagyon sok lehetősége van arra, hogy azt a munkaadót, aki az ő 
egészségét nem védi meg, bármilyen eszközzel, ami az ő érdekét szolgálja, mint a 
munkavállalóét, ezt el tudja érni. Jelen pillanatban azt látom, hogy mindenhol 
rettegnek a munkavállalóknak az ilyen fajta, mondjuk, önvédelmi intézkedésétől, amit 
a magam részéről támogatok a részükre.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Ez a javaslat ebben a formájában elvérzett, nagyon 

bízunk benne, hogy más formában talán visszakerül, és érdemi vitát generál a 
parlament előtt. A napirendi pontot le kell hogy zárjam ezen a ponton. 

Egyebek 

Negyedik napirendi pontunk az egyebek. Itt tájékoztatom a bizottságot, hogy 
soron következő ülésünket előreláthatólag november 12-én, kedden tartjuk. Pontos 
órával kapcsolatban még nem tudok közelebbit, de amint ezt megtudjuk, 
természetesen kiküldjük.  

Tájékoztatom továbbá a bizottságot, hogy dr. Palkovics László innovációért és 
technológiáért felelős miniszter éves meghallgatását 2019. november 27-én 14 órakor 
kezdődő ülésünkön tartjuk majd.  
  



14 

 

Az ülés berekesztése 

Amennyiben senkinek nincs felvetnivalója, az ülést lezárva, további eredményes 
munkát és ami a legfontosabb jó egészséget kívánok mindenkinek.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 37 perc.) 

Z. Kárpát Dániel 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia 
 
 


