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Napirendi javaslat  

 
1. A koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése, a magyar 

családok, vállalkozások és munkavállalók megsegítése érdekében egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9838. szám) 
(Dr. Tóth Bertalan, Bangóné Borbély Ildikó, Dr. Gurmai Zita, Dr. 
Harangozó Tamás, Dr. Hiller István, Dr. Molnár Zsolt, Dr. Szakács 
László, Dr. Varga László, Hiszékeny Dezső, Korózs Lajos, Kunhalmi 
Ágnes, Mesterházy Attila, Molnár Gyula, Szabó Sándor, Tóth Csaba 
(MSZP) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
 

2. A koronavírus-fertőzés szempontjából fokozottan veszélyeztetett 
munkavállalók életének és anyagi biztonságának hatékonyabb 
védelméről szóló határozati javaslat (H/9853. szám) 
(Bencsik János (független) képviselő önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
 

3. A koronavírus-járványnak a közszférában dolgozók munkavégzésére, 
valamint bérére gyakorolt hatásával összefüggő intézkedésekről szóló 
határozati javaslat (H/9614. szám) 
(Bencsik János (független) képviselő önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
4. Egyebek  
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  Vásárhelyi Pál bizottsági munkatárs 
 

Meghívott 

Bencsik János független országgyűlési képviselő 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra.) 

 

Az ülés megnyitása, határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Egy gyors létszámellenőrzést tartunk. Nagy tisztelettel köszöntöm 
képviselőtársaimat, meghívott vendégeinket, a Vállalkozásfejlesztési bizottság ülését jó 
nagy szünet után ezennel megnyitom. Az elején néhány technikai jellegű információt 
szeretnék megosztani önökkel. Először is azért nem a saját termünkben vagyunk, mert 
a veszélyhelyzetre tekintettel a bizottsági üléseken a sajtó munkatársai személyesen 
nem lehetnek jelen. A belső hálózaton közvetítve kapnak hangot és képet a 
munkájukhoz, erre műszakilag azonban nincs lehetőség minden tárgyalóban, egy olyat 
kellett választanunk, ahol ez megoldható minden további nélkül. Ezért a bizottságok 
ebben a néhány, erre alkalmas teremben üléseznek. 

A másik ok pedig az, hogy a bizottsági titkárságokon dolgozók kéthetes 
turnusokban vannak beosztva a Ház központi direktívájának megfelelően, így állt elő 
az a helyzet, hogy a mai ülésen László Vera helyett Széles Zsuzsanna, a Fenntartható 
fejlődés bizottság munkatársa segíti a munkánkat, akit nagy szeretettel köszöntök a 
frontvonalban ezúton is.  

Az ülésre vonatkozóan pedig kérem megértésüket és együttműködésüket, a 
fertőzés veszélyét a lehető legalacsonyabbra csökkenteni próbáljuk. Ezt szolgálják a 
kiküldött levélben felsorolt intézkedések is, valamint az is dicséretes, hogy többen saját 
tollukkal írták alá a jelenléti ívet, mert a bizottság elnökére sajnos ez nem volt igaz. Én 
az autóban felejtettem ezt a készüléket, de igyekszem jobban figyelni erre. 

A napirend elfogadása tekintetében a határozatképesség megállapítása egy 
előfeltétel, gyors számítás alapján azt találtuk, hogy tíz képviselőtársunk személyesen 
van jelen, míg egy fő eseti képviseleti megbízást adott. Ily módon a 
határozatképességünket nem fenyegetheti veszély. A napirend elfogadására van még 
szükségünk. Kérdezem, hogy a kiküldött napirendi javaslatot elfogadják-e 
képviselőtársaim. Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel jelezzék azt. (Szavazás.) 
Úgy látom, hogy egyhangú döntés született, a napirendet tehát elfogadtuk.  

A koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése, a magyar 
családok, vállalkozások és munkavállalók megsegítése érdekében egyes 
törvények módosításáról szóló T/9838. számú törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Így nincs más dolgunk, mint rátérni az első napirendi pontra, amely a 
koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése, a magyar családok, 
vállalkozások és munkavállalók megsegítése érdekében egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat. Ez a T/9838. számon fut. Tóth Bertalan, Bangóné Borbély Ildikó, 
Gurmai Zita és más MSZP-s képviselőtársak beadványáról van szó. Tárgysorozatba 
vételről fogunk dönteni. Elsőként pedig az előterjesztőé a szó, majd ezt követik a 
kérdések, vélemények, és ha kíván, az előterjesztő reagálása is. Érdeklődöm, hogy az 
előterjesztő nevében ki kér szót, de látom is alelnök úr kezét a magasba emelkedni. 
Parancsoljon, megadom a szót.  

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

Bizottság! Tisztelt Képviselőtársaim! Nem akarok egy hosszú elvi fejtegetést tenni, de 
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azért hadd mondjak el egy rövid gondolatsort. Azt gondolom, hogy egy ilyen felfogások 
és koncepciók csatája zajlik itt az elmúlt hetekben, hónapokban a világban, és 
Magyarországon is, és azt látom, hogy a magyar kormány a magyar kormányfő úgy 
gondolkozik, hogy lépésről lépésre haladva, csak kizárólag egészségügyi és járványügyi 
kérdésnek tekinti a mostani helyzetet, és nem vagy kevéssé foglalkozik ennek a 
társadalmi, szociális és gazdasági vetületével. Én bízom benne persze, hogy a fejében 
ott van mindenkinek, kormánypárti képviselőknek is, a kormánynak is, hogy egyszer 
az egészségügyi kérdések, problémák végére értünk talán, és akkor kell mással is 
érdemben foglalkozni. Azt látjuk a világban, és ugye nagyon gyakran használja a 
miniszterelnök is ezt a formulát - hogy figyelemmel tekintünk a világ különböző részére 
-, hogy a békésebb, nyugodtabb helyeken, ahol nem ennyire átpolitizált a világ, ott ezt 
a kérdést képesek és tudják is együtt kezelni, és mi ezt így gondoljuk helyesnek. 

Azt látjuk, hogy fontos és nélkülözhetetlen a járványügyi felkészülés, a 
járványügy kezelése, a mindennapos lépések, amiket tesznek is jelentős részben, 
nyilván ebben mi látunk némi túlkapásokat, de most nem ez a bizottság témája és 
feladata, eközben viszont bűnösen - úgy látjuk, hogy - nem foglalkoznak, vagy alig 
foglalkoznak azzal, amivel a világon mindenhol foglalkoznak, hogy eközben nagyon 
komoly társadalmi feszültségek vannak.  

A miniszterelnök nyilván kommunikációs kérdésekben önök által nagyon 
tisztelt módon bátor és előre szaladó, tegnap azonban elég komoly vállalást tett azzal, 
hogy azt mondta, hogy három hónapon belül mindenki állást kap. Az óra elindult! 
Jelzem önöknek. Mi itt adtunk volna egy nagyobb laufot, ugye ezzel a 270 nappal. Azért 
azt meg fogom nézni, hogy az az 55-60 éves munkavállaló, akit tegnap kirúgtak vagy 
Magyarország kirúgnak, hogy az 90 nap múlva hogyan fog valódi munkahelyhez jutni, 
de ez már legyen az ő és az önök problémája.  

Ez a csomag, amit mi itt összeraktunk, ez bizonyos szempontból a 
munkavállalók jelentős védelmét tartalmazza, túl azon, hogy meghosszabbítaná azt a 
fajta időszakot, ameddig újra állásba kerülhet, egy minimális járadékot fogalmaz meg. 
Van egy komolyabb csomag a családok számára, hogyha látták, ebben is próbálunk 
olyan átmeneti intézkedéseket és néhány olyat is ismertetni, amelyek hosszabb távon 
meghatározzák a lehetőségeinket, és van egy komolyabb csomag a nyugdíjasok 
jövedelmének rövid távú javítására, tehát egyszeri segítségre és egy hosszabb távú 
támogatásra, más típusú nyugdíjemelésre. Ez tehát a csomag. Még egyszer mondom: 
tudom, hogy ebben az ügyben önök másképp gondolkoznak.  

Azt szeretném mondani, hogy érdemes néha az előítéleteiket átrendezni, 
merthogy talán érdemes tanulni másoktól. Ezt a dolgot együtt kell kezelni a világban, 
mert nagyon nagy lesz a baj, nagyon nagy lesz a baj akkor, amikor adott esetben újra 
vissza kell térni mindenkinek a normális élethez, és nem lesz sokaknak hova 
visszatérni. Köszönöm.   

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az érdemi felvezetőt. Képviselőtársaimhoz fordulok 

az iránt érdeklődve, hogy ki kíván hozzászólni. Először Szatmáry Kristóf alelnök úr 
kezét láttam, utána Bangóné Borbély Ildikó képviselőtársamé a szó. Parancsoljanak!  

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

elnök úr. Tisztelt Alelnök Úr! Mivel egy viszonylag korrekt felvezetője volt a 
javaslatnak, én nem is mennék bele részeletesen, de valóban, amiért mi ezt a javaslatot 
nem fogjuk támogatni, az alapvetően az, hogy másképp gondolkozunk a 
válságkezelésről. 

Ugye, az önök javaslatának jó néhány olyan eleme van, amely a másokról 
hangoztatott segélyalapú gondolkodás helyett munkaalapú választ adna a válságra. 
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Valóban komoly vállalás az, amit miniszterelnök úr tett akár tegnap is a parlamentben, 
de abban bízunk, hogy amikor 9 évvel ezelőtt ugyancsak egy vállalást tettünk, hogy tíz 
év alatt egymillió új magyar munkahelyet hozunk létre, az is egy nagyon ambiciózus 
vállalásnak tűnt, mégis sikerült. Tehát valóban azt gondolom, hogy azzal talán nem 
értek egyet, amit alelnök úr mondott, hogy mi nem foglalkoznánk, vagy nem 
kívánnánk, vagy a miniszterelnök úr nem látná ennek a válságnak az egészségügyi 
problematikáin túl a társadalmi problémáit, hiszen nem jelentett volna be jó néhány 
olyan intézkedést, ami a vállalkozások, a munkavállalók számára ennek az időszaknak 
a túlélését jelentheti. Tehát ezt a részét talán visszautasítanám, hiszen a javaslatuk nagy 
része erre vonatkozott, a járványügyi intézkedéseken túl. Valóban, reményeink szerint 
is május 3-ától egy új szakasza kezdődik ennek a küzdelemnek, ahol is valóban a 
gazdaság újjáépítése és a munkahelyek újjáépítése történik, és ezekkel részben 
ellentétesek azok a javaslatok, vagyis a gazdaság minél előbbi talpra állításával 
ellentétes hatásúak, amelyek ebben a javaslatban szerepelnek. Mi bízunk abban a 
gazdaságpolitikában, ami az elmúlt tíz évben szerintünk sikerre vitte Magyarországot. 
Látjuk a kihívásokat, látjuk, hogy azért ez egy új világ lesz sok tekintetben, de nincs 
miért azt gondolnunk, hogy az a recept, ami egyszer működött Magyarországon, az az 
elkövetkező időszakban ne működne. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, az alelnökök szakmai csatája másokat is 

szólásra bátorított. Bangóné Borbély Ildikó képviselőtársam után Tordai Bencéé a szó, 
a bizottság elnöke jelzi egyben, hogy a sor végén majd nagy tisztelettel, de véleményt 
formálna ebben a kérdésben.  

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

abban egyetérthetünk, hogy teljesen másképp gondolkodunk, csak képviselőtársam is 
jelezte, hogy miniszterelnök úr és a kormánytagok szájából az elmúlt hetekben nagyon 
sokszor elhangzott az, hogy mekkora szükség van az együttműködésre, és nemcsak a 
választópolgárok, a lakosok, az állampolgárok részéről, hanem a politikai szereplők, 
politikai pártok részéről is. Másképp gondolkodunk, de az nem azt jelenti, hogy a 
benyújtott javaslataink összessége ne lenne használható, a kormánypárt részéről, a 
képviselők részéről azonnal elutasításra kerül hogy kerüljön. 

Nagyon remélem, hogy nem sétálnak bele abba a helyzetbe, a tíz évvel ezelőtti 
helyzetet nem lehet összehasonlítani a mostani helyzettel. Szerintem ebben egy kicsit 
legyenek óvatosabbak! Teljesen más helyzet van most, mint tíz évvel ezelőtt. Ráadásul 
még nem látjuk teljesen a hatását, nem tudjuk, hogy mekkora lesz a kár. A gazdaságban 
mekkora kárt fog okozni, a munkavállalóknál mekkora kárt fog okozni, a magyar 
családoknál mekkora kárt fog okozni. Az, amit kormánypárti képviselőtársam 
elmondott, hogy a vállalkozásokat és munkavállalókat érintő csomag, hát azért most 
már a szakértők is elég komolyan kritizálják, hogy majdnem egyenlő a nullával, ami 
csomagot benyújtottak. És ráadásul a környező országokat nézve, közelében nincs az a 
fajta támogatás, mint amit látunk a szomszédos országoknál.  

Kicsit a családokra térnék ki. Többször felszólalásaimban is elmondtam már, 
hogy én nagyon nehezményezem… a legnagyobb terhet a magyar családok viszik. Hadd 
emeljem ki külön a magyar édesanyákat, amit ők vállaltak. Remélem, hogy nagyon sok 
édesanya abban a helyzetben van, hogy nem veszítette el a munkahelyét, bár azt is 
látjuk az elemzésekből, hogy leghamarabb a nőket és az 50 év feletti nőket bocsátották 
el az elmúlt időszakban, de egy kicsit a gyermekeket nevelő édesanyákról hadd 
beszéljek. Reméljük, hogy sokan vannak, akik otthonról tudnak dolgozni, de különösen 
nagy terhet jelent most ebben az időszakban az édesanyáknak, amit vállalniuk kell. 
Hozzáteszem, hogy biztos, hogy szó nélkül teszik ezt mindennap. Dolgoznak otthon, 
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vagy még eljárnak dolgozni munkahelyre, ellátják a családot, közben tanítják a 
gyermeküket, és sok esetben még az idős szülőket is gondozniuk kell.  

Azt gondolom, hogy a javaslatunk erre külön is kitér, hogy milyen 
intézkedéseket próbáltunk megfogalmazni, hogy kicsit könnyíteni tudjunk ezeknek a 
családoknak a helyzetén.  

A nyugdíjasokra kitérve, most nem mennék bele az egészségügybe, azért nagyon 
komolyan kellene arra vigyázni, hogy az infláció elszabadulásával a nyugdíjak értéke 
milyen mértékben csökkent ma Magyarországon, és mekkora terhet jelent ezeknek a 
nyugdíjasoknak a mindennapi élet fenntartása. Azt gondolom, hogy korrekt a 
javaslatunk, és néha a kormánypárti képviselők tehetnének, nem gesztusokat, hanem 
vannak olyan pontok, amik szerintem szükségesek és jó lépések lehetnek annak 
irányába, hogy hogyan lehetne a vállalkozásokat és a magyar családokat segíteni. 
Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tordai Bence képviselőtársunké a szó. 
 
TORDAI BENCE (Párbeszéd): Köszönöm, elnök úr. Szóval, valóban itt 

koncepcionális különbség van a kormánypárti és az ellenzéki képviselők között, csak 
nem pontosan formulázta ezt alelnök úr. Tehát nem munkaalapú versus segélyalapú 
társadalomról kell gondolkodni, hanem az embereknek biztonságot nyújtó vagy az 
embereket kiszolgáltatottságba és nélkülözésbe taszító társadalomról kell 
gondolkodni. Nyilvánvaló, hogy az ellenzéki pártok, ahogy ez az MSZP beadványából 
is kitűnik, a létbiztonság pártján állnak, önök pedig azt gondolják, hogy még ilyen 
válságos időkben is magukra lehet hagyni az embereket, az út szélén, az árok szélén 
lehet hagyni az embereket vagy akár bele is lehet lökni őket. Ugyanis az a segély, amit 
önök ennyire gyűlölettel ejtenek ki a szájukon, az a segítségnek egy másik nyelvi 
formája. Tehát maguk nem akarnak segítséget adni a bajba került embereknek. 
Márpedig az nem segítség, amit a mai szociális ellátórendszer adni képes, illetve, amit 
a munkanélküli ellátórendszer adni képes.  

Úgyhogy ezért nagyon helyesnek tartjuk, hogy a munkanélküliségi ellátás, az 
álláskeresési járadék tekintetében a minimális összeget havi 100 ezer forintban 
határozza meg az MSZP-s kollégák javaslata. Mi egyébként azt mondjuk, hogy nemcsak 
azok, akik most frissen elveszítették a munkájukat, nemcsak azok, akik jogosultak az 
álláskeresési járadékra, hanem mindenkinek, aki az összes jövedelemforrását tekintve 
nem éri el a havi nettó 100 ezer forintos jövedelemszintet, annak erre a szintre 
egészítsék ki a jövedelmét. Ez a válságkezelő alapjövedelem lenne, de tulajdonképpen, 
amit most az MSZP javasol, az ennek lefedi egy részét. Ugyanígy, ahogy a gyerekek 
esetében is azt látjuk, hogy duplázzák a gyerekek utáni támogatásokat, mi azt mondjuk, 
hogy ne legyen olyan gyerek Magyarországon, aki után legalább 50 ezer forint állami 
segítség nem jár. Hiszen itt is azt a teljesen abszurd helyzetet állította elő a Fidesz-
kormány, hogy azok a gyerekek, akiknek a szülei elveszítik a munkájukat, kevesebb 
támogatást kapnak, mind azok a szerencsések, akik szüleinek a munkahelye 
megmarad.  

Tehát ezt az embertelenséget szerintem még soha semelyikük nem tudta 
kimagyarázni, hogy most, amikor százezer számra veszítik el a felnőttek a munkájukat, 
akkor a gyerekek utáni adókedvezmény ezzel együtt elvész. Tehát az lenne a minimum, 
akkor ezt negatív adó formájában ugyanúgy jóváírják nekik. Mert, ha önök nem akarják 
a munkanélküli szülők gyerekeit támogatni, csak a dolgozó szülők gyerekeit, akkor 
szerintem nagyon kifordult az értékrendjük, és jó lenne, ha ezzel a helyzettel valamit 
kezdenének. 
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A határozati javaslat többi részét is természetesen támogatni lehet, de ezeket a 
pontokat tartottam a legfontosabbnak, amit ki kell emelni most ebben a helyzetben. 
Köszönöm szépen. A Párbeszéd természetesen támogatni fogja a javaslat 
tárgysorozatba vételét.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kormánypárti képviselőtársaimhoz fordulok 

atekintetben, hogy adódik-e megszólalás iránti igény. (Nincs jelentkező.) Amennyiben 
nem akkor udvariasan a sor végén a bizottság elnöke is néhány gondolatot hozzáfűzni 
az elhangzottakhoz. 

Először is szeretném köszönetemet kifejezni, hogy máig példátlan módon egy 
szakmai vita keretein belül maradtunk, ez a plenáris ülésen nincs azért mindig így. 
Hadd fejezzem ki személyes büszkeségemet, hogy ez a bizottság képes szakmai 
berkeken belül is azért érdemi összecsapásokat, csörtéket kialakítani, de mégis egymás 
tiszteletének megőrzése mellett.  

Ami itt szóba került a kormányzati gazdasági mentőcsomag, ez valóban nagyon 
sok hiányosságot fed fel. Előttem ül az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
államtitkára, aki kiválóan felkészült és Palkovics miniszter úr is, amikor benn van, ki 
szoktam használni a lehetőséget, megkocogtatom képzeletben a vállát, és rákérdezek 
arra, hogy történik ez a munkabérkipótlás. Egyáltalán milyen feltételei vannak ennek? 
És állíthatom, hogy az egyik legfelkészültebb magyar miniszterről van szó. Tehát egész 
biztos, hogy nem szakmai hiányosságok állnak a csomag hiányosságainak a hátterében, 
inkább akaratbéliek. 

Azt látjuk, hogy az első felvetés szerint a kieső bér 50 százalékának a 70 
százalékát pótolta volna ki Magyarország. Bizonyos szűkítő feltételek mellett, ugye, az 
apróbetűs rész nagyon hosszú a rendeletben, a korrektség nevében jegyezzük meg, 
hogy a román, a szlovák és más rendeletekben is majdnem ugyanilyen hosszú az 
apróbetűs rész. Tehát ott is találunk bőven olyan kivételeket, amellyel az aktuális 
nemzeti kormány elintézi azt, hogy minél kevesebben tudják a segítséget igénybe venni, 
de ez nem menti fel a felelősség alól Magyarország Kormányát, és sajnos ez nálunk is 
így van. Az első koncepcióból a home office-t tulajdonképpen teljesen kivették, és 
igazolni kellett azt a nemzetgazdasági érdeket, amely a munkabér kipótlása mellett 
szól, mindemellett ugye, 75 ezer forintban volt maximálva a lehetséges segítség. Ez volt 
az első csomag. Ebből szerencsére azért némi módosulás következett be, no, nem a 
mikro-, kis- és közepes méretű vállalkozások hívószavára, hanem jelesül azért, mert 
multicégek - meglepő módon volt olyan, amelyik még nyílt levélben is - 
elégedetlenségét fejezte ki.  

Ezt követően Magyarország Kormánya szerencsére módosított. Én ezen 
módosításnak az irányát kérdőjelezem meg, mert látom azt, hogy a multicégek 
felszólítására a 75 ezer forintból 100 ezer fölötti összeg lett, viszont, miközben a 
lehetséges maximumot kitolták, azt az alapot, amiből a százalékot számolják, 
csökkentették. Ez egy újabb rendeletben egészen sunyi módon található elrejtve, 
ugyanis korábban a távolléti díj bizonyos százaléka jelentette a munkabérkipótlást, a 
második fordulóban viszont már az alapbért veszik alapul, pedig a korábbi távolléti díj 
magába érti az alapbért, magába érti a különféle pótlékokat és számos olyan, a 
lehetséges 100 százalékot feljavító tényezőt, amely pusztán az alapbérben nincs benne.  

Tehát a második konstrukció tekintetében a maximálisan elérhető összeg 
növekszik, ez jó. Home office-ra kiterjesztik, ez jó. Nem kell igazolni a nemzetgazdasági 
érdeket, ez is jó, viszont továbbra is ott az erőteljes leszűkítés, miszerint az alapbér 
alapul vételével egy alacsonyabb összeg a 100 százalék, és lehet, hogy az alacsonyabb 
összegnek nagyobb hányadát kívánja - még egyszer mondom, lehetséges módon - 
odaadni a kormányzat, de a végösszeg még kevesebb is lehet, mint az első csomagban, 
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pedig az első csomag 75 ezres, de akár 100 ezres végösszege sem teszi lehetővé azt, hogy 
egy átlagbérre bejelentett ember esetén kipótolják a munkabér megfelelő hányadát. 
Tehát még az átlagbéresek esetén is egy leszűkítés következik be, nem is beszélve a 
nagyon széles tömegekről, akik ez alatt vannak.  

A fő problémám viszont mégis az, hogy teljes társadalmi csoportok kimaradnak 
ebből a csomagból, egész egyszerűen nem szól Magyarország Kormánya egy szót sem 
azokhoz, akik már elveszítették a munkahelyüket. Ugye, a 90 napos álláskeresési 
lehetőség talán nem egy jövőt építő perspektíva, és hát miniszterelnök úr grandiózus 
vállalása, miszerint vagy a piaci vagy az állami szférában 90 nap után mindenki 
álláslehetőséghez jut, egyelőre értelmezhetetlen. Nem csak azért, mert nem látunk 
konkrét részletszabályt, hanem nagyon nehéz elképzelni, hogy egy volt vendéglátós, 
akinek most megszűnt a munkahelye, mert mondjuk, egy ilyen placcon működő 
kávézót üzemeltetett, és egész egyszerűen nincsen kereslete, nem is lesz a következő 
félévben vélhető módon, ez az ember 3 hónap múlva mit tud csinálni. Vélelmezem, 
hogy nem közmunkásnak fog elmenni, tehát szinte biztos vagyok benne, hogy nem ez 
lesz a csomag. Nem az, hogy korábbi, a piacon működő emberekből 
közfoglalkoztatottak legyenek, szerintem miniszterelnök úr erre nem gondolhatott. 
Ugyanakkor 3 hónap édeskevés ahhoz, hogy egy informatikai gyorstalpalót ez az idézett 
munkavállaló elvégezzen, vagy bármilyen más úton-módon a piacgazdaság produktív 
szféráiba be tudjon kapcsolódni.  

Tehát nem nagyon látszik még, hogy mi az üzenet ezen honfitársaink felé, 
márpedig, amíg teljes társadalmi csoportok kimaradnak, addig én a Jobbik 
képviselőjeként filozófiai ellenérzéseim dacára is támogatni fogom az előttünk fekvő 
javaslat tárgysorozatba vételét. Nemcsak azért, mert demokrata vagyok, és ha Tordai 
Bencével nem értünk egyet valamiben, akkor az egész világgal hajlandó vagyok küzdeni 
azért, hogy ő szabadon elmondhassa azt, amivel egyébként én nem értek egyet, mert ez 
lenne az demokrácia alapfeltétele. Ugyanakkor a feltételnélküliséggel sem tudok 
egyetérteni egy alapjövedelem kapcsán, és látom, hogy nem erről van szó az előttünk 
fekvő javaslatban, tökéletesen látom, ugyanakkor én is hiányolom azt a motivációs 
faktort, amit egy alapjövedelem biztosítása adott esetben kivenne a rendszerből, de 
azért van Magyarországon egy elég széles réteg, amelynek a motivációja érezhető 
módon csökkenne a produktív érdemi munkavégzés irányába, és valóban itt válaszokat 
kell találni. Számomra sem fogadható el a feltétel nélkül, örökre biztosított állami 
hátterű jövedelem, ugyanakkor azt is látni kell, hogy egy új helyzet van, egy olyan új 
helyzet a most kibontakozó világválság tekintetében, ahol napok alatt kell elfelejtenünk 
az eddigi megoldásokat, az elmúlt 30 év megoldásait, és újakat kitalálni. Én tehát erre 
biztatom a kormányzatot és minden hasonló javaslatot meg fogok szavazni, pusztán 
azért, hogy ezt a kérdést kitárgyalhassuk, vitázhassunk róla, és érdemi ötletek, 
javaslatok szülessenek. Köszönöm szépen a figyelmet. 

Érdeklődöm, hogy további megszólalás iránti igény ébredt-e valakiben. (Nincs 
jelentkező.) Amennyiben nem, úgy visszaadom igény esetén az előterjesztőnek a szót. 
Ha ilyen igény nem támadt, akkor viszont a bizottság tagjaihoz fordulok segítségért, 
hiszen határoznunk kell erről a javaslatról. Kérdezem, ki az, aki támogatja az előttünk 
fekvő javaslat tárgysorozatba vételét. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 
igen, 7 nem, tartózkodás nem volt. Ez a javaslat elvérzett ebben a formában, ezt a 
napirendi pontot lezárom.  

A koronavírus-fertőzés szempontjából fokozottan veszélyeztetett 
munkavállalók életének és anyagi biztonságának hatékonyabb 
védelméről szóló H/9853. számú határozati javaslat    
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(Bencsik János (független) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Második napirendi pontunk tekintetében a koronavírus-fertőzés szempontjából 
fokozottan veszélyeztetett munkavállalók életének és anyagi biztonságának 
hatékonyabb védelméről szóló határozati javaslatot tárgyaljuk. Ez a H/9853. számon 
fut, Bencsik János független képviselő úr önálló indítványa. Szintén tárgysorozatba-
vételi vita. És amint képviselő úr elfoglalja a helyét, nagy tisztelettel meg is adom a szót. 
Parancsoljon! 

 
BENCSIK JÁNOS (független): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Nagy 

tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait. A tárgyalt beadványt még egy 
másfél hónappal ezelőtt nyújtottam be, március 12-én, a veszélyhelyzet kihirdetésének 
másnapján. Fontosnak tartom felidézni, hogy ezek azok a napok voltak, amikor még 
nem született döntés az oktatási intézmények szüneteltetéséről, pontosabban az online 
oktatásra való áttérésről. Eltelt azóta másfél hónap, és azóta a pedagógusok már nem 
látogatják az oktatási intézményeket. Ez a javaslat aktualitásából semmit sem vesztett, 
hiszen ez a beadvány arra vonatkozik, hogy mindazon közalkalmazottak, a 
közszférában dolgozók, a pedagógusok mellett idesorolhatók az egészségügyben 
dolgozók mellett az állami hivataloknak dolgozói is, teremtsük meg annak a jogi 
lehetőségét, hogy ha a munkavégzés helye a vírus előrehaladtával alkalmatlanná vagy 
veszélyessé válik a munkavégzésre, akkor ezek a munkavállalók ne kerülhessenek olyan 
helyzetbe, hogy nem tudnak bemenni a munkahelyükre, nem tudnak munkát végezni, 
és a magyar állam, a magyar kormány szavatolja azt, hogy ebben az esetben is átvállalja 
az ő kieső bérüket.  

Azt gondolom, hogy még mindig nagyon messze vagyunk attól a ponttól, hogy 
lássuk azt, hogy ez a vírus milyen pusztítást végez nemcsak a magyar emberek életében 
és egészségében, hanem a gazdaságban és a munkaerőpiacon is, és mivel ez továbbra 
is egy kicsit szürke zóna jogilag, én ezért mindenképpen hasznosnak és előremutatónak 
tartanám, hogy azon több százezer honfitársunk, aki közalkalmazotti státuszban 
dolgozik, érezhessen maga mögött egy olyan biztonságot, hogyha arra kerül a sor, hogy 
önhibáján kívül nem tudja ellátni a feladatát, az állam akkor is gondoskodjon róla, és 
legyen lehetőség az ő bérének a kompenzálására arra az átmeneti, kieső időszakra, 
amelyet a járványhelyzet megkövetel. Bízom benne, hogy ez az indítványom az önök 
részéről is támogatásra fog találni, és várom ezzel kapcsolatban esetleges kérdéseiket. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bizottsági tagtársaimhoz fordulok hozzászólási 

igényeket felmérendő. Bangóné Borbély Ildikó képviselőtársamé a szó.  
 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Én egyetlenegy 

szegmenst emelnék ki, és nagy tiszteletemet, hálámat és köszönetemet szeretném 
kifejezni a pedagógusoknak. Itt külön kiemelve, hogy nagyon remélem, hogy a 
kormánypárt egy kicsit szerény lesz, és nem fogja azt elvitatni, hogy a digitális 
oktatásnak a megvalósítása csak azon múlott ma Magyarországon, hogy a pedagógusok 
megvalósították. Erőn felül, néhány nap alatt hozták létre azt a rendszert, hogy a 
gyerekek elkezdhessék az otthonról való tanulást, és nagyon hálás vagyok a 
pedagógusoknak és azoknak, akik mai napig ott ülnek, és a gyerekek tudnak tanulni. 
Ahogy éreztük az elején, hogy talán ki kell dobni egy félévet a gyerekeknek, ez nem fog 
megtörténni, és mondom, én külön köszönetet mondok a pedagógusoknak. Köszönöm.  
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ELNÖK: Nagyon köszönöm. Érdeklődöm, hogy ki kíván szólni. Alelnök úr kezét 
látom, parancsoljon, Szatmáry Kristóf! 

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Csak nagyon röviden 

képviselő asszony felszólalásához: természetesen a pedagógusoknak köszönet, hogy 
egy ilyen, hirtelen megváltozott világban kell teljesíteniük. De gyakorló szülőként hadd 
mondjam, hogy a szülőknek is nagy köszönet, akik lekövették a világ ezen eseményeit, 
főleg, akinek a gyereke alsós általános iskolás, ott ez egy külön bravúr, főleg, ha nem 
egy gyerek van a családban. De reméljük, hogy ezen is túlleszünk egyszer, majd a 
megfelelő konzekvenciákat talán a következő tanévre le tudjuk vonni. 

A javaslathoz annyit mondanék, hogy természetesen értve a javaslat 
jószándékát, mégiscsak azt emelném ki, amit képviselő úr említett, hogy ez egy másfél 
hónappal ezelőtti javaslat, és abból a szempontból én nem látom időszerűnek. Nagyon 
reméljük azt, őszintén, és nem egészségügyi szakemberként, hogy a jövő héttől 
valamifajta normalizálódás felé tud elindulni a magyar munkavállalói világ, és éppen 
az lenne a cél, hogy valóban minél többen bizonyos óvintézkedések mellett, akik az 
elmúlt időszakban otthonról vagy egyáltalán nem tudtak dolgozni, azok a 
munkahelyükön tudjanak dolgozni.  

Tehát még egyszer, értve az indítványt, de ennek az aktualitását jelen 
pillanatban nem látom a magunk részéről. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tordai Bence képviselőtársam jelentkezett szólásra. 

Parancsoljon!  
 
TORDAI BENCE (Párbeszéd): Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm Bencsik 

Jánosnak az indítványt. Én azt hiszem, hogy ez még mindig időszerű, hiszen, ha fel is 
oldanak bizonyos korlátozásokat, akkor is különös tekintettel kell lenni a sérülékeny 
csoportok védelmére. Tehát éppen a kormányzati tájékoztatásból és az operatív törzs 
sajtótájékoztatójából tudjuk, hogy ha lesznek is lazítások, vagy amikor lesznek 
lazítások, akkor is idősek, illetve a krónikus betegségekkel élők, ezek a társadalmi 
csoportok más elbírálás alá kell essenek, és Bencsik János képviselőtársunk indítványa 
pont azokról szól, akik krónikus légúti megbetegedés miatt különösen 
veszélyeztetettek. Tehát, ha újra is nyitnak munkahelyek, ha újra is indulnak üzemek, 
boltok és így tovább, őket akkor sem lenne tanácsos visszaengedni a közösségbe 
egészen addig, amíg a koronavírusra nincsen megbízható oltóanyag. Tehát én azt 
gondolom, hogy ennek nagyon is itt van az ideje, és a kormány eddigi intézkedései nem 
kezelték az ilyen nehézségekkel élő emberek problémáját, úgyhogy mindenképpen 
támogatni fogom a tárgysorozatba vételt.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Érdeklődöm, hogy további képviselői felszólalás 

adódik-e. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, úgy az előterjesztőnek adom vissza a 
szót.  

 
BENCSIK JÁNOS (független): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Elnézést 

szeretnék kérni, mert ugye, egymás után tárgyaljuk két beadványomat, és én a 
beadványi sorszám szerint készültem fel, és elnézést kérek, a napirendben fordítva 
szerepel, tehát előbb tárgyaljuk a később benyújtott beadványomat, és utána az előbbit. 
Úgyhogy én az előző előterjesztői körömben a következő napirendi pont mellett 
érveltem, de ha megengedik, akkor most megragadom a lehetőséget, hogy most akkor 
ebben a napirendi pontban a jelenlegi… 
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ELNÖK: A bizottság tagjai tökéletesen értették a felvezetőt, hiszen mindkét 
témakörre kitért képviselő úr, ezért talán nem árulok el titkot, hogy egyikünkben sem 
ébredt olyan hiányérzet, ami az indoklást szükségessé tette volna. De amennyiben egy 
második körben ezt szükségesnek érzi, minden további nélkül megadom a szót.  

 
BENCSIK JÁNOS (független): Igen. Köszönöm. A két javaslat egyébként 

egybetartozó, és részben fedi is egymást. Annyi nagyon fontos kitétel van, hogy a most 
tárgyalt, tehát a H/9853. számú azokra a honfitársainkra vonatkozik, akiknek 
valamilyen krónikus betegségük van, különösen a légzőszervi betegséggel 
rendelkezőkre. Most jelenleg - ezt a beadványom indoklásában is írtam - a munka 
törvénykönyve szerint senkit sem lehet kötelezni arra, hogy olyan munkát végezzen, 
amely a saját egészségét veszélyezteti. Viszont a mostani rendkívüli helyzet során 
nagyon sok munkáltató egyszerűen nem azért nem képes biztosítani ezt a 
munkakörnyezetet, nem azért, mert nem áll szándékában, hanem egész egyszerűen a 
munkakörülmények nem teszik lehetővé, a vírus lappangási ideje azt, hogy ezek az 
alkalmazottak az egészségüket nem veszélyeztető körülmények között dolgozhassanak. 
És ilyenkor két lehetőség áll fenn: az érintett személy vagy azt mondja, hogy bevállalja 
ezt a kockázatot, vagy pedig úgy dönt, hogy jelzi ezt a munkáltatójának, hogy ő 
veszélyeztetett egészségileg, és kér fizetés nélküli szabadságot vagy táppénz.  

Ennek kapcsán, a mostani helyzetben, amikor nagyon bizonytalan az, hogy az 
emberek, akik most kiesnek a munkaerőpiacról, mikor és milyen feltételekkel tudnak 
újra munkába állni, teljesen jogos a félelem az emberekben, hogyha ezt jelzik, és saját 
maguk önként kérik a fizetés nélküli szabadságukat, előfordulhat, hogy nem lesz hová 
visszatérniük. Ez pedig az egzisztenciális szorongás miatt egyetlen logikus lépéssel 
járhat, hogy az ember eltitkolja a munkaadója elől, hogy ilyen betegségben szenved, és 
bízik abban, hogy kis szerencsével ezt túléli. Most azt gondolom, hogy ez a helyzet 
óhatatlanul is egy olyan helyzet, és lehet erre persze azt mondani, hogy ez egyéni 
felelőtlenség kérdése, de azt gondolom, hogy nagyon sok honfitársunk van, aki nem 
engedheti meg, főleg egykeresős családok esetében, hogy akár a családban egyetlen 
kereső fél is kiessen. Ezért sokan azt fogják tenni, hogy ezt nem jelzik a 
munkaadójuknak.  

Azt szeretném, ha megteremtenénk annak a lehetőségét, hogy ne kerülhessenek 
emberek tömegével olyan helyzetbe, hogy a fizetésük és a saját életbiztonságuk közül 
keljen választani. Azt gondolom, hogy meg lehet találni a módját annak, hogy orvosilag 
igazolható módon, dokumentációval, én a beadványban javaslatot tettem arra, hogy ez 
az elmúlt három év keresete és orvosilag igazolható papírokkal történjen, de akár más 
módon is az állam megbizonyosodjon afelől, hogy valóban, aki ezt kéri, annak a kérése 
indokolt, és erre az átmeneti időszakra az állam a kieső bérét, hasonlóan, mint a másik 
beadványomban a közalkalmazottaknak, átvállalja. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy 
ezt elmondhattam, és arra szeretném kérni önöket, hogy bár mindannyian 
tekinthetünk optimistán a jövőbe, akkor járunk el felelősségteljesen, miközben bízunk 
a legjobbakban, felkészülünk a legrosszabbakra is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság elnöke az elhangzottakat elegáns módon 

előterjesztői zárszóként értékeli, így a kibővített indoklásba senki semmilyen formában 
nem köthet bele. Viszont most már egészen biztos, hogy az előttünk fekvő javaslatról 
kell határoznunk. Kérdezem, ki az, aki a tárgysorozatba vételt támogatni tudja. 
(Szavazás.) 4 igen, 3 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett a javaslat tárgysorozatba 
vételét a bizottság elutasította.  
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A koronavírus-járványnak a közszférában dolgozók 
munkavégzésére, valamint bérére gyakorolt hatásával összefüggő 
intézkedésekről szóló H/9614. számú határozati javaslat   
(Bencsik János (független) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Viszont apró reménysugárként áttérhetünk a következő napirendi pontra, amely 
szintén Bencsik János független képviselő indítványa, és a már említett a koronavírus-
járványnak a közszférában dolgozók munkavégzésére, valamint bérére gyakorolt 
hatásával összefüggő intézkedésekről szóló határozati javaslat. A jegyzőkönyv kedvéért 
jegyzem meg, hogy ez a H/9614. számon fut. És elsőként a korábbiaknak megfelelően 
az előterjesztőé a szó.  

 
BENCSIK JÁNOS (független): Köszönöm szépen. Ugye, az előző napirendi pont 

vitájában elmondtam az érveket, úgyhogy vissza is adom a szót.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bizottsági társaimhoz fordulok atekintetben, hogy 

kíván-e valaki újabb érveket támasztani a már elhangzottak mellé. (Nincs jelentkező.) 
Úgy látom, hogy nem. Ebben az esetben határozathozatal a következő feladatunk. Ki 
az, aki támogatja a javaslat tárgysorozatba vételét? (Szavazás.) 4 igennel, ellenszavazat 
nélkül és 7 tartózkodással az előttünk fekvő javaslat elvérzett, nem került 
tárgysorozatba. A napirendi pontot ezennel lezárom. 

Egyebek 

Negyedik napirendi pontunk tekintetében érdeklődöm, hogy van-e bárkinek 
közérdekű felvetése. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, hogy nincs.  

Az ülés berekesztése 

Ennek szellemében bezárom az ülést, további eredményes munkát, és ami a 
legfontosabb, jó egészséget kívánok, és minden további lépésünkről, illetve várható 
bizottsági ülésünkről a megszokott módon e-mailen keresztül tájékoztatjuk 
tagtársainkat. Bizottsági üléseink helyszíne pedig várhatóan a járványügyi 
veszélyhelyzet idejére ez az illusztris és gyönyörű szép terem lesz. Köszönöm.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 40 perc.) 

 
 
 
 

Z. Kárpát Dániel 
a bizottság elnöke 

 
 
Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia 
 
 
 
 


