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Napirendi javaslat  
 

1. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások 
fedezetéről szóló törvényjavaslat (T/8021. szám) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 
(Vitához kapcsolódó bizottság) 
 

2. A Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek 
megvalósítását szolgáló törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/8015. szám) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

 
3. A munkavállalók szociális biztonságának megerősítéséről és a rendezett 

munkaügyi kapcsolatok követelményeinek érvényre juttatásáról szóló 
határozati javaslat (H/8191. szám) 
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Arató Gergely (DK), Balczó Zoltán, Bana Tibor 
(Jobbik), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Bencsik János (Jobbik), Bősz Anett 
(független), Csányi Tamás (Jobbik), Csárdi Antal (LMP), Dr. Brenner Koloman 
(Jobbik), Dr. Gurmai Zita (MSZP), Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), Dr. Harangozó 
Tamás, Dr. Hiller István (MSZP), Dr. Lukács László György (Jobbik), Dr. 
Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Oláh Lajos, Dr. Vadai Ágnes (DK), Dr. Varga László 
(MSZP), Dr. Varga-Damm Andrea, Farkas Gergely (Jobbik), Gréczy Zsolt, 
Gyurcsány Ferenc, Hajdu László (DK), Hiszékeny Dezső (MSZP), Jakab Péter 
(Jobbik), Korózs Lajos, Kunhalmi Ágnes, Mesterházy Attila, Molnár Gyula 
(MSZP), Nunkovics Tibor, Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik), Schmuck 
Erzsébet (LMP), Sneider Tamás, Stummer János (Jobbik), Szabó Szabolcs 
(független), Szabó Sándor (MSZP), Szabó Timea (Párbeszéd), Szilágyi György 
(Jobbik) és 3 képviselő társa önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
4. A rabszolgatörvény hatályon kívül helyezése címmel benyújtott törvényjavaslat 

(T/8190. szám) 
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Arató Gergely (DK), Balczó Zoltán, Bana Tibor 
(Jobbik), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Bencsik János (Jobbik), Bősz Anett 
(független), Csányi Tamás (Jobbik), Csárdi Antal (LMP), Dr. Brenner Koloman 
(Jobbik), Dr. Gurmai Zita (MSZP), Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), Dr. Harangozó 
Tamás, Dr. Hiller István (MSZP), Dr. Lukács László György (Jobbik), Dr. 
Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Oláh Lajos, Dr. Vadai Ágnes (DK), Dr. Varga László 
(MSZP), Dr. Varga-Damm Andrea, Farkas Gergely (Jobbik), Gréczy Zsolt, 
Gyurcsány Ferenc, Hajdu László (DK), Hiszékeny Dezső (MSZP), Jakab Péter 
(Jobbik), Korózs Lajos, Kunhalmi Ágnes, Mesterházy Attila, Molnár Gyula 
(MSZP), Nunkovics Tibor, Potocskáné Kőrösi Anita, Rig Lajos (Jobbik), 
Schmuck Erzsébet (LMP), Sneider Tamás, Stummer János (Jobbik), Szabó 
Szabolcs (független), Szabó Sándor (MSZP), Szabó Timea (Párbeszéd), Szilágyi 
György (Jobbik) és 3 képviselő társa 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  
Szatmáry Kristóf (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Molnár Gyula (MSZP), a bizottság alelnöke 
Ovádi Péter (Fidesz) 
Tasó László (Fidesz) 
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) 

Helyettesítési megbízást adott 

Becsó Zsolt (Fidesz) Szatmáry Kristófnak (Fidesz)  
Gelencsér Attila (Fidesz) Ovádi Péternek (Fidesz) 
Dr. Tiba István (Fidesz) Tasó Lászlónak (Fidesz)  
Tordai Bence (Párbeszéd) Bangóné Borbély Ildikónak (MSZP)  
 

A bizottság titkársága részéről 

  Vásárhelyi Pál bizottsági munkatárs 
 

Meghívottak 

  Besesek Botond helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 2 perc.) 
 

Az ülés megnyitása, határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel üdvözlöm képviselőtársaimat, munkatársainkat, meghívottjainkat a 
bizottság ülésén. Az ülést megnyitom. A határozatképesség megállapítása az első 
technikai feladatom. Kollégámmal történt egyeztetés alapján úgy látjuk, 7 fő 
személyesen vesz részt a munkában, ezt nem olyan nehéz megállapítani. Azt 
körülményesebb volt, hogy 3 fő eseti képviseleti megbízással vesz részt munkánkban, 
így 10 szavazat fölött tud diszponálni a bizottság jelen pillanatban. Ily módon tehát 
határozatképesek vagyunk.  

A napirend elfogadása a következő feltétele annak, hogy érdemi napirendi 
pontot tudjunk tárgyalni. Kérdezem, hogy a kiküldött napirendi javaslatot 
képviselőtársaim elfogadják-e. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Úgy látom, hogy egyhangú döntést hoztunk, a napirendet elfogadtuk.  

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen 
ellátások fedezetéről szóló T/8021. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Az első napirendi pont tekintetében a társadalombiztosítás ellátásaira 
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló törvényjavaslat részletes 
vitájára kerül sor. Mindez a T/8021. sorszámú, a HHSZ 44-45. §-a alapján fogunk 
dönteni. Köszöntöm az előterjesztő Pénzügyminisztérium képviseletében jelen lévő 
Besesek Botond helyettes államtitkár urat, valamint Szatmári László főosztályvezető 
urat. Javaslom, hogy a részletes vitát egy szakaszban tárgyaljuk, mivel módosító 
javaslat nem érkezett, és a bizottság sem kívánt saját módosítási szándékot 
megfogalmazni. A részletes vita a törvényjavaslat tekintetében arról döntünk, hogy 
mindez megfelel-e a HHSZ 44. § (1) bekezdésben előírt követelményeknek. Először az 
előterjesztőnek adom meg a szót, amennyiben van kiegészítenivalója az 
elhangzottakhoz. Parancsoljon!  

 
BESESEK BOTOND helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Csak annyi, 

hogy megfelel.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, a leglényegesebb információmorzsára tettünk 

szerint. Megkérdezem a bizottság tagjait, kívánnak-e szólni kérdések, vélemények 
formájában ehhez a javaslathoz. (Nincs jelentkező.) Mivel jelentkezőt nem látok, az 
előterjesztő urat is csak formailag kérdezem meg, hogy kíván-e reagálni. (Nincs 
jelentkező.) Több jelentkezőt nem látok, így hát kérem a bizottság döntését a HHSZ 44. 
§ (1) bekezdésben foglaltaknak való megfelelésről. (Szavazás.) 7 igennel, ellenszavazat 
nélkül, 4 tartózkodással a támogatás kimondható.  

Ezt követően döntenünk kell a részletes vita lezárásáról. Kérem, kézfelemeléssel 
jelezze az, aki támogatja a részletes vita lezárását. (Szavazás.) 7 igennel, ellenszavazat 
nélkül, 4 tartózkodással elfogadtuk a részletes vita lezárását.  

A jelentés elfogadásáról kell még szavaznunk. Ki támogatja? (Szavazás.) 7 igen, 
0 nem, 4 tartózkodás. Ezt a napirendi pontot lezárhatjuk. 
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A Versenyképesebb Magyarországért program egyes 
adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények 
módosításáról szóló T/8015. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

A második napirendi pont tekintetében a Versenyképesebb Magyarországért 
program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat részletes vitájára kerül sor. Ez a T/8015. számon fut, a HHSZ 44-
45. §-a alapján kerül sor minderre. Újfent köszöntöm az előterjesztő 
Pénzügyminisztérium képviseletében Besesek Botond helyettes államtitkár urat, 
valamint Szatmári László főosztályvezető urat. Újfent javaslom, hogy a részletes vitát 
egy szakaszban tárgyaljuk, mivel módosító javaslat, tudtommal nem érkezett, és a 
bizottság sem kíván módosítási szándékot megfogalmazni. A részletes vita tekintetében 
meglepő módon a HHSZ 44. § (1) bekezdésben előírt követelményeknek való 
megfelelésről döntünk. E tekintetben előterjesztő úrnak adom meg a szót. 

 
BESESEK BOTOND helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Véleményük 

szerint megfelel.  
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük. Megkérdezem a bizottság tagjait, kíván-e 

valaki hozzászólni kérdések, vélemények tekintetében. (Molnár Gyula: Lehet szólni?) 
Természetesen, parancsoljon!  

 
MOLNÁR GYULA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. A statisztika 

javítása miatt szeretnék szólni, merthogy eddig nem volt lehetőségem sokat részt venni, 
meg van még egy csomó időnk. És arra gondoltam, hogy bár részletes vita van, tudom, 
de mégis csak szeretném a hálás utókornak elmondani azt a dolgot, hogy azért az egy 
elegáns és kommunikáció szempontjából ügyes megfogalmazás, hogy Magyarország 
versenyképességének javítása érdekében hozott törvények. De azért, ha itt lehámozzuk 
róla, ami valójában benne van, akkor egy centit nem változtat Magyarország 
versenyképességén ez a törvény. Valójában azt gondoljuk, és azt látjuk, hogy ez nem 
más, mint az elmúlt években felhalmozott pénzügyi területen lévő problémák, 
kodifikációs problémák kiegyengetése és kisimítgatása. Ami akár persze lehetne jó is, 
de a címmel gyökeresen ellentétben van.  

És van benne egy érdekesség, amit szeretnék itt az asztalra helyezni, vagy 
kimondani. Ez pedig az, hogy nagyon bonyolult fogalmazásban a helyi iparűzési adó 
hatálya alól kivett intézmény elég körmönfontan van megfogalmazva, de mi úgy 
fejtettük meg, és ha tévedünk, akkor persze majd el fogják valahol mondani, hogy ez 
nem más, mint az elvesztett ferencvárosi önkormányzatban található Corvinus 
magánegyetem kivétele a helyi iparűzési adó hatálya alól. Tehát, hogy semmilyen 
formában, az esetlegesen aktívnak tűnő ferencvárosi önkormányzat ne tudjon ebben 
az ügyben semmit tenni. No, ennyi a rövid hozzászólás, és akkor be is jelentem, hogy 
mi emaitt meg általában nem fogjuk támogatni ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság elnöke is érez ingerenciát a 

hozzászólásra, ám ez egy részletes vita, és e tekintetben bizonyos műfaji korlátokat 
magamra nézve kötelezőnek érzek. De a reakció lehetőségét természetesen meg kell 
hogy adjuk az előterjesztőnek is, ha kíván ezzel élni. (Besesek Botond: Nem kívánok 
reagálni.) Köszönöm szépen. E tekintetben akkor a bizottság elnökének nem marad 
más választása, mint megkérdezni, hogy ki az, aki támogatja az előttünk fekvő javaslat 
HHSZ 44. § (1) bekezdésben előírt követelményeknek való megfelelését. Kérem, 
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kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 7 igen, 3 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadásra 
került ezen megfelelés.  

Ezt követően döntenünk kell a részletes vita lezárásáról. Kérem, kézfelemeléssel 
jelezze az, aki támogatja a részletes vita lezárását. (Szavazás.) 7 igennel, 3 
ellenszavazattal és 1 tartózkodással elfogadtuk a részletes vita lezárását.  

A jelentés elfogadásáról kell még szavaznunk. Ki támogatja? (Szavazás.) 7 igen, 
3 nem, 1 tartózkodás mellett a jelentés elfogadásra került. Ezt a napirendi pontot is 
lezárhatjuk. Szeretném megköszönni az érdemi hozzájárulást ezen napirendek 
tárgyalásához.  

A munkavállalók szociális biztonságának megerősítéséről és a 
rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek érvényre 
juttatásáról szóló H/8191. számú határozati javaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Így át is térhetünk a harmadik napirendi pontra, amely már tárgysorozatba-
vételi vita lesz. Dr. Tóth Bertalan MSZP-s képviselő úr és képviselőtársai önálló 
indítványáról van szó. Elsőként az előterjesztőé a szó értelemszerűen. Gyorsan 
forgatom a fejem, hogy ki emelkedik szólásra. Alelnök úré a szó. Parancsoljon!  

 
MOLNÁR GYULA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Nagyon 

rövid leszek: egyszerűen szomorúság tölt el, hogy 2019 Magyarországán olyan 
törvényjavaslatot kell benyújtani, aminek a címe viszont fedi azt, amit ténylegesen 
tartalmaz, tehát rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének érvényre juttatása 
Magyarországon. Tehát szomorúan látjuk azt, hogy 2010 óta, bár kommunikációban és 
szavakban polgárbarát kormányunk van Magyarországon, de mégis a valóságban azt 
látjuk, hogy a döntéseket, ha a mélyébe hatolunk, és megnézzük, akkor jelentős részben 
kevésbé a munkavállalókat, sokkal inkább a munkaadókat hozza helyzetbe, és majd a 
következőnél még inkább elmondhatja majd képviselőtársam. De itt is igaz az, hogy 
valójában a multinacionális tőkét próbálják meg támogatni. Nagyon szomorúak 
vagyunk, hogy ahelyett, hogy Magyarország ebben a kilenc esztendőben egy jelentősen 
jó gazdasági klímában, egy kiegyensúlyozott világgazdasági helyzetben, nagyon komoly 
külső források jelenléte mellett gyakorlatilag nem egy innovatív, modern ország felé 
tett lépés, hanem sokkal inkább egy összeszerelő üzem felé. Merthogy ez lett, sajnálatos 
módon ezeknek a törvényeknek a hatása. Szívesen jönnek ide, örülünk ennek, hogy 
ennek örülnek, csak azt látjuk, hogy ezek a munkavállalók ebből a szempontból nem 
lettek védettebbek. Erről szól ez a határozati javaslat, tehát az a kérésünk, hogy ezt 
fogadjuk el, és ennek szellemében a kormány a következő hónapokban, években 
lázasan bebizonyíthatja azt, hogy ő ténylegesen a munkavállalók érdekét képviseli. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a pedáns, ám de rövid indoklást. Úgy látom, hogy 

azért érdemi vita gerjed ebből. Talán alelnök úr keze emelkedett először a magasba. 
Szatmáry Kristófnak adom meg a szót.  

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

elnök úr. Tényleg csak röviden: nem akarnám a vita hevességét, ha ezt lehet mondani, 
fokozni, de abban egyetértek képviselő úrral, hogy a törvényjavaslat címe fedi a 
benyújtott javaslatnak a tartalmi részét, de szerintem a valósággal van egy kicsit 
távolabbi viszonyban. Természetesen hangsúlyozom, hogy a munkavállalói jogok 
védelme fontos, csak legalábbis, most a Vállalkozásfejlesztési bizottság üléseként nem 
is a multinacionális cégektől feltétlenül, mert onnan kevesebb visszacsatolásom van, 
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de a hazai kis- és középvállalkozások részéről egyébként a Magyarországon jelen lévő 
munkaerőhiány miatt egészen ellentétes problémák jelennek meg. Ez bizonyos 
munkavállalóknak a lojalitását, bizonyos munkavállalóknak az alkalmazhatóságával 
való problémákat felveti, amelyek alapvetően nem a multinacionális vállalatokat 
sújtják, hanem akár az építőipar vagy egyéb szektorokban a hazai kis- és 
középvállalkozásokat. Tehát olyan szintű keresleti piac van a munkaerőpiacon, hogy 
azok a problémák, természetesen nem állítom, hogy nem fordulnak elő, amelyre 
képviselő úr utalt, de hogy tendenciájában országos szinten, és legalábbis a hazai 
vállalkozások körében éppen ellenkező irányú, én ebből következőleg persze értve a 
javaslat politikai tartalmát, annak a magyar gazdaságban való időszerűségét nem 
igazán látom. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, kikerülhetetlen további hozzászólások 

következnek, a bizottság elnöke is udvariasan a sor végén igényt tartana erre a 
lehetőségre. Képviselő asszony, parancsoljon! 

 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Attól, hogy Magyarországon 

munkaerőhiány alakult ki, attól a munkakörülmények nem javultak. Sőt, sok esetben 
azt eredményezi, hogy még rosszabb lett a munkavállalók munkakörülménye, és még 
jobban ki lehet őket zsigerelni. Az meg, hogy a munkaerőhiány miért nem tudja azt 
lefedni, hogy mondjuk, Kelet-Magyarországon, ahol nagyobb a munkanélküliség, 
miért nem tudnak mobilissá válni a munkavállalók, azt képviselőtársam is tudja, hogy 
mi okozza.  

Én csak egyetlenegy kérdést tennék azzal kapcsolatban, hogy miért nyújtottuk 
be ezt a módosítást. Azt látjuk 2010 óta, hogy folyamatosan csökkentek a 
munkavállalók jogai, folyamatosan azon dolgozott a kormány, hogy a munkaadók 
oldalára álljon; én csak egy kérdést tennék fel akkor: a következő lépésben miért 
szüntetik meg a munkaügyi bíróságokat? Köszönöm szépen. Alelnök úré a szó.  

 
BÁNYAI GÁBOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Vendégek! Molnár Gyulának a szavai ihlettek egy kis 
kérdezésre inkább vagy véleményelmondásra, bár nem az a műfaj, hogy egymást 
tudjuk kérdezni, de talán elnök úr nem fog leinteni, ha kérdést tennék fel esetleg.  

Én már az előző évezredben születettem vagy még vagy már, és emlékszem az 
akkori rendszer nagy gyáraira. Miután alelnök úr itt az összeszerelő üzemeket hozta fel, 
hogy az ország összeszerelő üzemmé vált: az Ikarus mi volt? Ki emlékszik rá? 
Tudtommal összeszereltek buszokat. A Ganz Mávag összeszerelte a vonatokat, 
villamosokat, a Videoton szintén összeszerelte a színestévéket, amelyek robbantak is 
időnként. Tehát gyakorlatilag az egész ország, amikor iparosodottabb volt, vagy annak 
tűnt az akkori kommunikációnak is köszönhetően. Ugyanilyen összeszerelő gyárak 
voltak, sőt a Rába is összeszerelte a traktorokat vagy éppen a fűtőműveket. Tehát ott az 
összeszerelő üzemek tevékenysége volt. Magyarán nem kéne ezt az állandóan 
visszatérő, szerintem se nem szakmai, se politikai és szerintem felesleges megjegyzést 
tenni az autógyártó cégekre, hiszen ha már voltak autógyárban - nekem volt módon 
párat megnézni Magyarországon -, a legnagyobb, legmagasabb színvonalú, 
világszínvonalú technológiákat alkalmazzák. Rengeteg mérnök dolgozik, több mint 
tízezer mérnököt alkalmaz egy Bosch, és nem hiszem, hogy összeszerelő üzemeket… 
mondjuk azt, hogy ők dolgoznak a sorok közepén, végén az ott dolgozó mérnökök, tehát 
nagyon komoly szakmai, tervezői, építői munka folyik ezekben a gyárakban, illetve 
üzemekben. Tehát nem szeretném megróni ezért alelnök urat, de az összes ellenzéki 
képviselőtársam, néha elnök úr is bele szokott ebbe a hibába esni, amit kiengedtem a 
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palackból, a lényeg az, hogy szerintem ezeket inkább becsülni kell, örülni kell neki. Én 
örültem, akármelyik kormány alatt is érkezett egy ilyen gyár Magyarországra, hiszen 
nagyon komoly munkakultúrát is hoznak, emellett a magyarországihoz képest 
magasabb béreket is, bár sokkal alacsonyabbakat, ez igaz, mint amit az otthoni 
anyagyárakban dolgozók számára juttatnak.  

Képviselő asszony számára, hogy rosszabb a munkavállalók munkakörülménye. 
Én is kint élek vidéken, és azt mondani, hogy egy high-tech technológiával megépített 
vagy elkészült eszközben, gépjárműben, erőgépben, daruban a munkakörülmények 
rosszabbak lennének vagy egy nagyon korszerű építőipari eszköznek a használatában 
a munkakörülmények rosszabbak lennének, ezt én kétlem. Ez egy propagandasztikus 
mondat, viszont abban igaza lehet, hogy a kizsigerelés valószínűleg minden 
munkavállaló számára mindennapi tény, de ez így volt, mióta világ a világ. Dolgoztam 
én is jó pár cégnél, tudom, hogy a munkavállaló a nap végére nemcsak kifárad, hanem 
úgy érzi, hogy kizsigerelik, ebben van igazság, és mindenhol, minden munkahelyen 
szinte, legyen ez közszféra vagy magánszféra, ezt nyomon lehet követni. De az, hogy a 
munkavállalók munkakörülményei rosszabbak lennének egy korszerűen felszerelt 
irodában, hipermodern irodaházban vagy egy nagyon korszerű gyárban, üzemben, 
legyen ez élelmiszeripari, feldolgozóipari, ezt én nem tartom valósnak. A kizsigereléssel 
viszont részben egyetértek. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Látjuk, hogy egy szakbizottságban azért tudunk 

közös pontokat találni, ha csak a kizsigerelésre is igaz. Ha más emelkedő kezet nem 
látok, akkor magam is egy-két gondolatot hozzáfűznék ehhez a vitához. Pontosan pár 
héttel ezelőtt jobbikos képviselőtársam, Nunkovics Tibor hozott ide a bizottság elé egy, 
a munkakörülményeket érintő törvényjavaslatot, amiben elmesélte azt a konkrét 
történetet, miszerint Komárom-Esztergom megyében, ugye ebben a megyében azért 
viszonylag fejlett high-tech üzemegységek is találhatók és olyan multicégek telephelyei, 
akiknek a jelenlétét azért ez a kormány üdvözli. Hozzáteszem, a jelenlétüket és a 
tisztességes munkájukat én magam is, és ugye, itt merült fel az a történet, hogy egy 
CNC-maróval kell a munkavállalónak dolgoznia, és az ott keletkező, bizonyítottan 
rákkeltő gőzt nem vezeti el a munkáltató. Tehát nincs egy olyan szellőztető rendszer, 
ami azt eredményezné, hogy ő minimalizált kockázatok mellett tudja a munkáját 
végezni. Az a helyzet, hogy azt a javaslatot ugye nem találta vitára méltónak ez a 
bizottság és ennek kormánypárti tagjai, ugyanakkor a héten elénk kerülő javaslatban 
az szerepel, hogyha hasonló rákkeltő munkakörülményekről szerez tudomást valaki, a 
munkáltatónak bejelentési kötelezettsége van. Értjük mi, hogy adminisztratíve több 
figyelem hárul szerencsére erre a területre, egyben jelentési kötelezettség már van, de 
munkavállalók széles tömegeit nem védik meg az olyan hatásoktól, amelyek nem 
feltétlen most jelennek meg a munkahelyi balesetek statisztikáiban, de lehet, hogy 20 
vagy 30 évvel később annak a munkavállalónak az életébe kerül mindez. És a 
munkaerőhiány valóban bizonyos szempontból könnyebb helyzetbe hozza egyes 
szakágakban a dolgozókat, ez vitathatatlan, de azért az a nagyon csúnya szocialista 
reflex, ugye, korábbi sötétebb korokból eredő, miszerint félünk attól, hogy elveszítjük 
a munkahelyünket, és sajnos a munkavállalók tűréshatára még mindig erőteljesen 
kitolt, ez még mindig itt van azért a mindennapokban. Tehát nagyon sokan nem 
szólnak, inkább húznak még egyet a nadrágszíjon, és eltűrik azokat a körülményeket, 
amelyek bizonyítottan károsítják az egészségüket. A helyzet az, hogy a 2010-es 
munkahelyi baleseti statisztika nagyságrendileg 17 ezer körüli lehetett. Ez ugye, 
tavalyra ment fel 23 ezerre, és most talán 24 ezer környékén mozog az adat. Direkt nem 
mondok pontos számot, hiszen itt dinamikus adatokról beszélünk. Ha azt vennénk 
figyelembe és az erre adott kormányzati választ, miszerint sokkal többet dolgoznak a 
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gazdaságban, ebből eredően sokkal több a munkahelyi baleset, akkor sem látnánk 
indokoltnak azt, hogy mintegy másfélszeresére növekedett a munkahelyi balesetek 
száma egy évtizeden belül. Legyünk korrektek, ne csak a Fidesz-kormányokra tereljük 
ezt, beszéljünk évtizedes távlatban, és azt is látjuk, hogy a több dolgozó tekintetében 
egy kis statisztikai bűvészkedés is azért fellelhető, hiszen aki diákmunkásként hetente 
egy óra munkát vállal, feltehetően nincsen kitéve a munkahelyi balesetek veszélyének. 
Ami egyébként örömteli, viszont ebben a statisztikában a plusz x százezer dolgozó 
statisztikájában ő is egy teljes értékű harcosként jelenik meg, mint az az ember, aki 
CNC-maróval kell hogy dolgozzon.  

Azt látjuk ugyanakkor, hogy a munkavállalók szociális biztonságának 
megerősítése egy soha nem túlhaladható téma. Nem lehet elérni azt az optimális 
pontot, mikor kimondhatjuk azt, hogy a munkavállalók érdekeinek képviselete 100 
vagy 101 százalékos, éppen ezért mindenképpen vitára alkalmasnak érzem ezt a 
javaslatot. Hozzáteszem, hogy mivel egy Vállalkozásfejlesztési bizottságban ülünk, 
ennek a neve talán félrevezető, hiszem a volt munkaügyi bizottságról van szó, azért 
nekünk a munkáltatók, a vállalkozói szféra érdekeinek képviseletére is van egyfajta 
küldetésünk. Én a kettőt nem érzem kibékíthetetlennek. Nagyon sok vita és háború volt 
Magyarországon abból, hogy munkavállalói érdekek feszültek munkaadói érdekeknek.  

Én a súlypont-áthelyeződést ott látom, hogy a munkavállalói érdekképviselet 
folyamatos, viszont lassan a magyar mikro-, kis- és közepes méretű vállalkozásokat kell 
megvédeni a multicégek tevékenységétől sok esetben. Maga az összeszerelés nem lenne 
gond, alelnök úr, én ezt egy szimbólumnak érzem. Annak a szimbólumának, hogy ugye, 
az volt az eredeti szándékunk rendszerváltáskor, hogy a magyar cégek a termelési 
értéklánc minél magasabb fokára tudjanak bekapcsolódni, és ez a magas fok sajnos 
nem került elérésre, tehát relatíve alacsony fokon tudunk bekapcsolódni akár 
beszállítóként, akár bedolgozó cégekként ezen multicégek tevékenységébe. A 
közteherviselés sem erősségük ezeknek a társaságoknak. Nem őket kell érte hibáztatni, 
hiszen mindenki él a gazdasági és a jogalkotási klíma adta lehetőségekkel. De bizony 
társasági adó fizetése tekintetében nem jeleskednek ezek a cégek. Az igénybe vett 
kedvezmények tekintetében legyünk megint korrektek, a kormányokon átívelő módon 
viszont jeleskednek. És hát itt is azt látjuk, a számok makacs dolgok, egy makro-, kis- 
és közepes méretű vállalkozás átlagosan 2 millió forintnak megfelelő támogatási 
összeget tud elérni egy teremtett munkahely után, egy multicég esetében ez az összeg 
toronymagasan 10 millió forint fölötti, tehát szakadéknyi a különbség. Értem én az e 
mögött húzódó szándékokat, hiszen egy-egy multi kivonul, tulajdonképpen egy 
megyének a gazdasági rendszere, ha nem is omlik össze, de kerül nagyon nehéz 
helyzetbe, ugyanakkor ez a kitettség, ez a függőség nem egy egyészséges gazdaság képét 
festi le, éppen ezért tartom ezt a javaslatot vitára alkalmasnak. Köszönöm szépen. 
Érdeklődöm, hogy további hozzászólási igény ébredt-e. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, 
hogy nem. Akkor az előterjesztőnek adom vissza a szót természetesen.  

 
MOLNÁR GYULA (MSZP), a bizottság alelnöke: Precíz elnök úr, figyel. Szóval 

valamiért úgy érzem, hogy ez nem kerül tárgysorozatba. Nem tudom, miért motoszkál 
bennem ez a gondolat. Valahogy azt az egyszerű alapelvet szeretném mondani, hogy 
nem lehet olyan jó egy munkavállalónak, hogy ne próbáljon meg azon még javítani. 
Tehát nyilvánvalóan azt gondolom, hogy minden olyan szándék, amelyik arról szól, 
hogy ezt vizsgáljuk meg, nézzük meg, az, azt gondolom, hogy egy felelős képviselőnek, 
üljön bármelyik oldalán is a patkónak, szerintem feladata.  

Valószínű ezt a vitát most itt nem fogjuk megfejteni, ami kialakult, egyébként 
nyilván én pontosan értem ezt a logikát, és valószínű, hogy nem is ilyen távlatból 
tekintem a világot, hogy mi van jövő héten, meg mi van jövőre. Ma Magyarországot 
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kisegítették egy nehéz helyzetből az autóipari befektetések, csak arra gondolok, hogy 
majd, amikor már nem autóval járunk, nem ez a típusú dolog lesz, akkor mi lesz 
Magyarországon az, amitől mi híresek leszünk, vagy ismerni fognak minket. Az a fajta 
nemzeti öntudat, amit egyébként egészségesnek tartok egy bizonyos szintig, tehát amit 
úgy mondtak Hollywoodban a ’20-as, ’30-as években, hogy a magyar onnan lehet 
megismerni, hogy mögötted ment be a forgóajtón, de előtted jött ki, ugye a Nobel-
díjasok számával szoktunk ilyenkor példálózni, az egy főre eső olimpiai bajnokok 
számával.  

No, amikor azt mondom, hogy volt kilenc esztendő, amikor van pénz, nincs 
háború körülöttünk, egyébként a világgazdaság valamiért úgy dönt, hogy nem lefelé 
megy, hanem fölfelé, akkor lehetett volna ebből egy olyan ország, ami akkor is talpon 
marad, amikor egyébként recesszió van. Az autóipar, pontosan tudjuk, hogy együtt fog 
mozogni a világgazdasággal. Nincs benne tragédia, mert nyilván még mindig jobb, 
mintha kínai pólókat varrnának össze Magyarországon, tehát ebben nincs közöttünk 
vita. Csak ezt akartam mondani, ez egy történelmi tény, nem fogjuk megfejteni, lehet, 
hogy meg sem érjük, a gyerekeink, unokáink fogják ezt megélni, hogy egyszer majd azt 
fogják mondani, hogy Orbán Viktor bácsi, ebben a szakaszban hozhatott volna más 
döntéseket. Lehet, hogy jobbat tett volna az unokáknak. Én csak ezt akartam 
elmondani. Nem állítom, hogy ezzel a törvényjavaslattal mindezt tudjuk korrigálni, de 
legalábbis valamennyire azt mondom, hogy a munkavállalók ügyében tudunk 
valamilyen apró lépést tenni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ily módon a vita végére értünk. Nincs más dolgunk, 

mint szavazni az előttünk fekvő javaslatról. Kérdezem, ki az, aki a tárgysorozatba 
vételét megszavazza. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen, 6 nem, 1 
tartózkodás mellett ez a javaslat elvérzett.  

A rabszolgatörvény hatályon kívül helyezése címmel benyújtott 
T/8190. számú törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A negyedik napirendi pont tekintetében a rabszolgatörvény hatályon kívül 
helyezése címmel benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételi vitájára kerül sor. 
Mindez a T/8190. számon fut. Dr. Tóth Bertalan MSZP-s képviselő úr és 
képviselőtársai önálló indítványáról van szó. Elsőként az előterjesztőé a szó, és ahogy 
az előbb megbeszéltük, ez képviselő asszony lesz. Parancsoljon!   

 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Próbálok 

nagyon rövid lenni. Tudom, hogy mit fognak mondani képviselőtársaim, hogy nem 
kaptak visszajelzést, ezt múltkor is elmondta Szatmáry Kristóf képviselőtársam, nem 
kaptak cégektől visszajelzést, hogy bevezetésre kerülne ennek a túlórakeretnek az 
alkalmazása.  

Amikor ezt a törvényt elfogadták a parlamentben, és én személyesen is minden 
állami vállalatot megkerestem, hogy nyilatkozzanak, hogy be fogják-e vezetni a 
rabszolgatörvényt, legtöbb esetben egymondatos választ kaptam, ami azt sejtettette, 
hogy kormányzati szinten kaptak utasítást arra az egy mondatra. Viszont volt olyan 
állami vállalat, ahová személyesen mentünk el ellenzéki képviselők, és egyetlenegy 
példát mondok: a MÁV-nál azt a választ kaptuk, hogy - ez február környékén - per 
pillanat nem tervezik bevezetni, de ha év végére úgy hozza az idő, hogy a 
munkaerőhiányra hivatkozva, mert azt bevallották, hogy óriási a munkaerőhiány, 
akkor bizony alkalmazni fogják.  
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Lehet, hogy önök nem kapnak visszajelzést arról, hogy ez folyamatos, látjuk, 
hogy év vége van, de tudjuk, hogy sok esetben alkalmazzák. Látjuk nagyon jól, hogy a 
munkavállalók kizsigerelése, hogy visszatérjek erre az egy mondatra, abban is 
megnyilvánul, hogy látják az adatokat, hadd mondjak néhány adatot: 2018-ban 
táppénzkiadásra 116,9 milliárd forintot költöttünk. Nézzék meg az elmúlt évek adatait, 
drasztikusan növekszik, és úgy, annak tudatában, hogy a magyar emberek nem 
szeretnek táppénzre menni, félnek táppénzre menni. Ezt láttuk 2010 előtt is, így volt, 
nem változott, féltik a munkahelyüket, de évről évre drasztikusan növekszik. Ez annak 
a következménye, hogy teljes mértékben romlik az egészségi állapotuk a 
munkavállalóknak.  

A másik, amit jobbikos képviselőtársam is elmondott, hogy mennyire 
emelkedett a munkahelyi baleseteknek a száma. Sőt, a súlyos és a halálozással végződő 
munkahelyi balesetek száma. Igen, tudom, erre is azt mondta a múltkor a miniszteri 
meghallgatáson Varga Mihály, hogy ez azért van, mert nőtt a munkavállalók száma. De 
ez nem kellene, hogy egyenesen arányos legyen, ha a munkakörülmények olyanok 
lennének Magyarországon. Mert ha jók lennének a munkakörülmények, meg minden 
szabályozás be lenne tartva, akkor nem nőne a munkahelyi balesetek száma.  

Én azt gondolom, hogy az a kevés szakszervezet, aki még érdekérvényesítést tud 
Magyarországon a munkavállalóival szemben létrehozni, azok mind azt kérik, hogy ezt 
a törvényt egy év távlatában most már vonja vissza a Fidesz, és végre egyszer tényleg 
mondhassuk azt, hogy a munkavállalók oldalán áll ez a kormány. Itt még meg kell azt 
is említenünk, hogy pontosan ezzel a törvénnyel tudják nagyon alacsonyan tartani a 
munkabéreket Magyarországon. Ezt önök is tudják, az olcsó munkaerő beáramlása… 
és itt nem az autóiparról akarok beszélni. Nagyon sok más szegmense van az országban, 
ahol ezt alkalmazzák. A mezőgazdaság, az építőipar, ez a két szegmens. Én azt 
gondolom, hogy csak azt a kezdeményezést lehet mondani, hogy ezt a törvényt vissza 
kell vonni, és erre kérem önöket, hogy ezt támogassák. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ovádi képviselőtársamé a szó. Parancsoljon!  
 
OVÁDI PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Az előterjesztőnek 

szeretnék reagálni, hogy amikor a túlóratörvény felmerült, és benyújtásra került a 
törvénymódosítás, akkor az egyik fogadóórám előtt egy tüntetést szerveztek civilek. A 
Vasas Szakszervezet elnöke jött oda hozzám, hogy politikamentesen szeretné ezt az 
ügyet megközelíteni, aki azóta a DK-frakcióban ül a veszprémi önkormányzatban, de 
nem is ez a lényeg most. Én akkor leültem a Vasas Szakszervezet vezetőivel, és azt 
mondtam, hogy minden esetben forduljon hozzám, ha bármilyen olyan dolgot lát a 
környezetében, amely a munkavállalók részére rossz vagy nem pozitív. Azóta nem 
keresett önkormányzati képviselő úr, pedig azóta már háromszor beszéltem vele ebben 
az ügyben. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Szatmáry Kristóf alelnök úré a szó. 
 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Tényleg erős késztetést érzek arra, hogy nyugodt bizottsági ülésekhez mérten esetleg 
beszéljünk arról, mert többször szóba került ma, hogy - elnök úrnak mondtam is -, ki 
zsigerel ki kit. A munkaadók vagy a munkavállalók. Én egyetértek, hogy bizonyos 
esetekben nem kizárt, sőt van, hogy a munkaadók túlzott feltételeket támasztanak, de 
azért érdekes lenne ezt megközelíteni más szempontból is. Erre is tudnék sok példát 
hozni, hogy néha saját magunk mint munkavállalók az életben vállalunk többet annál, 
mint amit kellene. Hogy ezt hagyja a kormányzat vagy nem, akár egy túlóratörvény 
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keretében, ez egy másik kérdés, csak néha érdemes ilyen perspektívából is megnézni a 
dolgot. De nem mennék bele, mert hosszúra nyúlik ez a vita. A saját családomból is 
tudnék példákat mondani, hogy valaki képtelen nyugdíjba menni, ez nagyon sok 
munkavállalónak egy belső késztetése, ami szerintem egy ország fejlődése 
szempontjából nem feltétlen rossz, az egyéni élet szempontjából nem biztos, hogy az. 
De hogy képviselő asszony eredeti javaslatára visszatérjek, én nem ismételném meg 
azt, amit parlamenti vitában mondtam, ellenben idézném a Liga Szakszervezetek 
elnökének talán ma vagy tegnap megjelent nyilatkozatát az önök rabszolgatörvénynek 
nevezett törvénnyel kapcsolatban. Azt nyilatkozta, hogy a Konföderáció tagszervezetei 
bizonyos cégektől kaptak ugyan megkereséseket, hogy alkalmaznák a megemelt 
túlórakeretet, ám ez nem jellemző. A Konföderáció nem tud olyan esetről, hogy a 
munkaadók nyomásgyakorlása miatt írta volna alá az alkalmazott a túlórakeret 
megemelésére előírt kötelező egyéni írásbeli megállapodást. Tehát nem hiszem, hogy 
mi ketten vagyunk a kivételek képviselő úrral, nem azért, merthogy nem keresnek meg, 
hanem valóban a javaslat nem okoz olyan problémákat - és nem én állítom, hanem a 
szakszervezet állítja -, amely ezt a törvényjavaslatot egyébként indokolná. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Így a sor végén a bizottság elnöke is megosztana 

néhány gondolatot ez ügyben. Lehet, hogy meglepő lesz, de egyetértek alelnök úr 
diagnózisának egy jó részével. Valóban, a magyar társadalomban dolgoznak egy sokkal 
sötétebb korszakból itt maradt beidegződések, és emiatt sokan jobban félnek, mint 
indokolt lenne, sokan később szólnak, mint indokolt lenne, és sokakban valóban van 
egy olyan habitus, ami egyfajta túlvállaláshoz vezet. Éppen ezért van nekünk 
társadalmi felelősségünk abban, hogy ezen folyamatokat ne engedjük felerősödni, és 
az a bizonyos szellem a palackból mindenképpen kijött a rabszolgatörvénnyel. A kérdés 
az, hogy ez milyen fokon következett be, és ez egy legitim vita, én éppen ezért 
támogatom, és mondom vitára alkalmasnak ezt a javaslatot, mert ezt a szakmai vitát 
nekünk le kell folytatnunk egymás között. Szeretném, ha ezt meg tudnánk tenni a 
parlament előtt is. Nyilvánvaló, hogy egy jogszabály kárvallottjai nem feltétlenül azokat 
a képviselő urakat fogják fogadóórán felkeresni, akiknek a szavazata azért ott van ezen 
a jogszabályon, és ezt mindenféle személyeskedés nélkül mondom.  

De azt is látni kell, hogy szintén családi érintettség okán fogalmazok 
visszafogottabban, az én közvetlen családtagjaim között is van olyan munkavállaló, akit 
csendes presszinggel kényszerítenek a kedvezőtlen feltételek elfogadására. Ő nem fog 
tüntetni menni, ő egyszerűen talpon szeretne maradni, és előre jutni az életében, és 
talán túlságosan traumatizálná az, ha az 1-2 óra különbség miatt most ő elveszítené a 
munkahelyét. Új helyet kellene keresni, újraszocializálódni egy másik helyen, éppen 
ezért sokan vállalják azt a plusz 1-2 óra, adott esetben nehezebb körülmények között 
eltöltött munkát. És az is látható, hogy önmagában az, hogy nem tüntetnek tömegek, 
még nem feltétlen jelenti azt, hogy az a rendszer rendben van, nagyon-nagyon durva 
példával kell hogy éljek: az egészségügy évente több tízezer olyan áldozata, aki adott 
esetben is kedvezőbb feltételrendszer mellett megmenthető lett volna, nem vonul ki 
tüntetni, viszont sajnos csendesen eltűnik Magyarország közös életéből. Tehát 
önmagában nem érzem erős érvnek azt, hogy nincsenek 300 ezren a Kossuth téren. Ne 
is legyenek, tehát nagyon szeretném, ha jogszabályok által sikerülne megoldani ezt a 
problémakört. De egészen biztos vagyok benne, hogy nem nekünk fognak első körben 
panaszkodni azok, akik kétségtelenül kárvallottjai a korábban bevezetett javaslatnak. 
Azt sem állítom, hogy több millió munkavállaló életét önmagában ez tenné tönkre, 
mert ez egyértelműen egy politikai túlzás lenne. Viszont azt állítom, hogy minden egyes 
kormányzati, illetve parlamenti gesztusnak óriási szerepe van. Éppen ezért a 
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rabszolgatörvény egy negatív irányú, és gesztusnak semmiképpen nem nevezhető 
folyamatábrát indított el. Ennek a mélységéről vitatkozhatunk, ez egy legitim vita, de 
úgy érzem, hogy a parlament előtt lenne ennek a helye. Köszönöm szépen. 
Érdeklődöm, hogy további hozzászólási igény adódik-e. (Nincs jelentkező.) Ha nem, 
akkor az előterjesztőnek adom vissza a szót. Parancsoljon! 

 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Én azon nem 

vitatkozom Szatmáry Kristóffal, hogy igen, vannak, akik csak azért vállalnak többet, 
amit elbírnának, mert mondjuk, mazochisták. De legtöbb esetben Magyarországon a 
tapasztalat azt mutatja, hogy azért vállalnak többet, mert valamiből meg kell élni, és a 
családot el kell tartani. Ez a tapasztalat, és ebben vitatkozhatunk akár reggelig. Pont az 
egészségügyet tudom felhozni, hogy az egyik legmegalázóbb alacsony bérrel 
rendelkeznek, mondjuk az ápolónők, és sok esetben nem azért vállal túlmunkát, mert 
annyira szeretne még 12 óra ledolgozott kórházi munka után dolgozni, hanem azért, 
mert a családját el kell tartani. A másik, csatlakozva Z. Kárpát Dánielhez, igen, a 
legtöbb ember, aki kiszolgáltatott, nem is tudja az érdekérvényesítő képességeit 
alkalmazni, az képtelen rá. Egyetlenegy példát hadd mondjak önöknek: Magyarország 
egyik legnagyobb mezőgazdasági cégénél tavaly decemberben íratták alá úgy a 
munkavállalókkal a szabadságról való rendelkezést, azt tudjuk nagyon jól, hogy a 
szabadság feléről a munkáltató dönt, feléről a munkavállaló, aláírattatták a 
munkavállalókkal, hogy 100 százalékban a munkáltató dönt a szabadság kivételéről, és 
100 százalékban minden munkavállaló aláírta. Önként és dalolva, idézőjelben. Féltve a 
munkahelyét és féltve a családjának a megélhetését. Mi erről beszélünk. Hogy lehet, 
hogy most még tömegével nem alkalmazzák a rabszolgatörvényt, de lehetőséget 
biztosít rá a kormány.  

A másik, akkor itt zárszóként azért kicsit cinikus az a módosítás, amit múlt héten 
terjesztettek be a parlament elé, nem a munka törvénykönyvének módosítását láttuk, 
hanem a családvédelmi akcióterv keretein belülit. Amit, hozzáteszek, hogy jogos, hogy 
végre ezt megteszik, mert az egyik sarkalatos pontja volt, amit a rabszolgatörvénynél 
kritizáltunk, hogy kiegészül a munka törvénykönyve egy olyan rendelkezéssel, amely 
megtiltja a munkavállaló azon indokkal történő elbocsátását, hogy nem egyezett bele a 
magasabb óraszámú beosztás szerinti munkaidő alkalmazásába. Miért ide rejtették el? 
Miért nem lehetett újra behozni a parlament elé a rabszolgatörvényt? Mert önök is 
érezték egy év távlatából, hogy ezt innen ki kell venni, mert súlyosan csorbítja a 
munkavállaló érdekét. Mi azt szerettük volna, hogy tárgyaljunk róla, beszéljük meg, 
milyen hibákat rejt ez a törvény, és erre nyújtottuk be ezt a kezdeményezést. Mi csak 
azt kérjük, hogy beszélni tudjunk róla a szakszervezetekkel a munkavállalók érdekében. 
Ezért kérem, hogy támogassák. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt is köszönöm képviselőtársaimnak, hogy 

szakbizottsághoz méltó módon, kulturált keretek között tartottuk ezt a vitát, és a lehető 
legkevesebb minősítés, illetve jelző hangzott el. Ez külön üdvözlendő a mai 
parlamentáris körülmények ismeretében. Ez a bizottság maradjon egy mini Svájc és a 
béke szigete, már amennyire ez megengedhető. Így nincs más dolgunk, mint ennek a 
javaslatnak a vitára alkalmasságáról dönteni. Kérem, kézfelemeléssel jelezze, aki vitára 
alkalmasnak találja ezt a javaslatot. (Szavazás.) 4 igen, 5 nem és 2 tartózkodás mellett 
ez a javaslat elvérzett. Bár, ha további tárgysorozatba vételekkel folytatnánk, és mindig 
eggyel több tartózkodás jönne össze, talán még valamilyen javaslat át is menne. De ez 
a mai bizottsági ülésen már nem derül ki, hiszen napirendi pontjaink tárgyalásának 
végére értünk. 
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Egyebek  

Egyebek tekintetében amennyiben senkinek nincs felvetnivalója, tájékoztatom 
a bizottságot, hogy soron következő ülésünket rendhagyó módon, előreláthatólag 
december 3-án, kedden 15 órától tartjuk. A plenárissal való ütközés tekintetében Kövér 
házelnök úr egy külön engedélyt biztosított a bizottság számára, és nyilvánvaló, hogy 
majd a napirend ismeretében fogjuk látni azt, hogy mindez milyen ütközéseket okoz.  

Az ülés berekesztése 

Addig is jelen pillanatban nincs több információnk a kérdésről, ezért az ülést 
lezárom, további eredményes munkát és jó egészséget kívánok mindenkinek.  

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 45 perc) 
  

Z. Kárpát Dániel 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia 
 
 
 
 


