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Napirendi javaslat  

 

1. Egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/16208. szám) 
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 
Uniós napirendi pont! 
 

2. Munkahelyvédelmi Alap létrehozása az azonnali bértámogatás nyújtása 
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(Nunkovics Tibor, Z. Kárpát Dániel (Jobbik) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
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szóló törvényjavaslat (T/16123. szám)  
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(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
 

4. A magyar közalkalmazotti státusz megvédéséről szóló politikai nyilatkozatra 
vonatkozó javaslat (P/15901. szám)  
(Ungár Péter, Hohn Krisztina (LMP) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
5. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/16020. szám)  
(Ungár Péter (LMP) képviselő önálló indítványa)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 11 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat, meghívott vendégeinket, kedves 
munkatársainkat. Kérem, hogy foglaljuk el helyünket lassan.  

Időközben megbeszéltük, hogy csak a valóban rutinos rókák ismerik ennek a 
teremnek az elhelyezkedését, éppen ezért egy pár perccel később kényszerülünk 
elkezdeni a bizottság ülését, amelyet ezennel megnyitok. 

Első feladatom a helyettesítések bejelentése: Szatmáry Kristóf alelnök úr 
helyettesíti Bányai Gábor képviselőtársunkat, akinek ezúton is jobbulást kívánok. 
Becsó Zsolt úr helyettesíti Gelencsér Attila képviselőtársunkat, Ovádi Péter pedig Tasó 
László képviselőtársunkat. Ily módon hét fő személyesen vesz részt a bizottság ülésén, 
képzeletbeli létszámunkkal kiegészítve 10-en vagyunk tehát jelen szavazatok 
tekintetében. Így a határozatképességet meg is állapíthatom. A bizottság 
határozatképes, megkezdhetjük munkánkat.  

A napirendi javaslat elfogadása az első feladatunk, a napirendi javaslatról való 
döntés következik. Képviselőtársaim előzetesen írásban megkapták az ülés napirendi 
javaslatát. Kérdezem tisztelt tagtársaimat, ki az, aki elfogadja a kiküldött napirendet 
ebben a formában. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy tíz 
igen szavazattal egyhangú döntés született a napirend elfogadásáról.  

Egyes adótörvények módosításáról szóló T/16208. számú 
törvényjavaslat 
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

Át is térünk tehát az első napirendi pontra, mely döntés részletes vita 
lefolytatásáról az egyes adótörvények módosításáról szóló T/16208. számú 
törvényjavaslat vonatkozásában. A napirendi pont tárgyalását megnyitom. Házelnök 
úr a részletes vita lefolytatására a Gazdasági bizottságot jelölte ki, azonban a bizottság 
elnökeként azt javaslom, hogy a törvényjavaslat 2. §, 4. §, 9. §, 10-22. §-ok, 81. § és a 3. 
melléklete vonatkozásában, mely a vállalkozásokat érintő adózási szabályokról 
rendelkezik, a Vállalkozásfejlesztési bizottság folytassa le a részletes vitát. Erről 
azonban a bizottságnak a házszabály 32. § (2) bekezdése alapján döntenie kell. Ezzel 
kapcsolatban kérdezem, hogy bárkinek van-e észrevétele, illetve kapcsolódó javaslata 
az elhangzottakhoz. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, úgy nagy tisztelettel 
megkérem a bizottságot, hogy döntsön az előterjesztett elnöki javaslatról. (Hollik 
István érkezik.) Kérdezem, ki az, aki támogatja, hogy az elhangzott pontok 
vonatkozásában csatlakozzunk. (Szavazás.)  

Úgy látom, hogy egyhangú döntés született, ugyanakkor már nem 10, hanem 11 
szavazattal számolhatunk, hiszen nagy tisztelettel üdvözlöm Hollik képviselőtársamat 
is köreinkben, aki időközben megérkezett. Ily módon, tehát megállapítom, hogy a 
bizottság támogatta a javaslatot. A törvényjavaslat általános vitája holnap, május 18-
án lesz a plenáris ülésen.  

Munkahelyvédelmi Alap létrehozása az azonnali bértámogatás 
nyújtása érdekében címmel benyújtott H/15983. számú határozati 



6 

javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Második napirendi pontunk tekintetében Munkahelyvédelmi Alap létrehozása 
az azonnali bértámogatás nyújtása érdekében címmel benyújtott H/15983. számú 
határozati javaslat tárgysorozatba vételéről döntünk. A javaslatot Nunkovics Tibor és 
Z. Kárpát Dániel jobbikos képviselők nyújtották be. A napirendi pont tárgyalását 
megnyitom. Mivel előterjesztő tekintetében Nunkovics képviselőtársunkat nem 
üdvözölhetjük a teremben, ezért az egyik benyújtóként csak annyit szeretnék 
hozzáfűzni, hogy a javaslat tartalmát vélhetően mindannyian ismerjük. A kieső 
munkabérek pótlásáról szól ez a javaslat és arról, hogy a válságidőszakban nehéz 
helyzetbe került munkavállalók kiesett bevételeit pótolja ki Magyarország, és pótoljuk 
ki az adófizetők segítségével. Ezen javaslat tekintetében tehát a vitát megnyitom. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki kíván hozzászólni. Szatmáry Kristóf alelnök úr 
kezét látom, parancsoljon!  

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

úr. Tisztelt Bizottság! Csak nagyon röviden, elnök úr is nagyon önmegtartóztatóan 
röviden indokolta. Ugye, hasonló javaslat már volt előttünk, nem pont ebben a 
formában. Bár én statisztikai hivatali számokat nem látok, de alapvetően azok a 
visszajelzések, amik hozzám, hozzánk elértek a munka világából, itt a járvány 
következményeinek, enyhítésének időszakában, az éppen az, hogy gyakorlatilag már 
egyre több helyről inkább a munkaerőhiány korábbról ismert problémája kerül elő, 
semmint az elvesztett állások okozta problémák. Tudom, hogy ez nem egységes az 
országban, tehát nem akarnék általános következtetést levonni, de nagyon bízunk 
abban, hogy a javaslat már csak azért is talán okafogyott, merthogy a magyar gazdaság 
sokkal gyorsabban visszatalál a válság előtti pozitív pályájára. Ebből következően nem 
fogjuk tudni támogatni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki kíván hozzászólni a javaslat 

vitájához. (Nincs jelentkező.) Mivel további jelentkezőt nem látok, ezért nincs más 
feladatunk, mint határozni a javaslatról. Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja a 
javaslat tárgysorozatba vételét. (Szavazás.) 4 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 
tartózkodás nélkül a javaslat tárgysorozatba vétele elvérzett, így le is zárhatjuk ezt a 
napirendi pontot.  

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvénynek a gyermeket 
gondozó szülők munkaügyi védelme átmeneti kiterjesztéséhez 
szükséges módosításáról szóló T/16123. számú törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a 3. napirendi pontra, amely a munka törvénykönyvéről szóló 2012. 
évi I. törvénynek a gyermeket gondozó szülők munkaügyi védelme átmeneti 
kiterjesztéséhez szükséges módosításáról szóló T/16123. számú törvényjavaslat. Ennek 
is a tárgysorozatba vételéről kell döntenie a bizottságnak. A javaslatot Hohn Krisztina 
és Ungár Péter LMP-s képviselők nyújtották be. A napirendi pont tárgyalását 
megnyitom. Nagy tisztelettel üdvözlöm Ungár Pétert előterjesztőként a körünkben, és 
meg is adom neki a szót. Parancsoljon!  

 
UNGÁR PÉTER (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Én annyiban szeretném 

ezt kiterjeszteni, hogy a kormányzat sokszor említi, hogy mennyire családbarát, és ez 
arra vonatkozna, hogy azok, akik gyermeket vállalnak, illetve édesanyák lesznek, őket 
nehezebben lehessen kirúgni a munkahelyükről. Szeretném jelezni, hogy igazából 
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mindkét törvényjavaslat is olyan, amit - számomra nagyon meglepően - keresztény 
nőszervezetek is támogatnak. Ők az én világnézetemtől nagyon messze állnak, viszont 
a kormányoldal világnézetéhez meg nagyon közel, úgyhogy örömmel várom az igen 
szavazatokat.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az előterjesztői felvezetőt. Képviselőtársaimhoz 

fordulok a tekintetben, hogy ki kíván hozzászólni a javaslathoz. (Nincs jelentkező.) 
Mivel jelentkezőt nem látok, így nincs más feladatom, mint elrendelni azt, hogy 
határozzunk erről a javaslatról. Kérdezem, ki az, aki támogatja a javaslat 
tárgysorozatba vételét. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 7 tartózkodással - némi elmozdulás az előző napirendi pont 
szavazati arányától, de ettől még ez - a javaslat elvérzett. A napirendi pontot lezárom. 

A magyar közalkalmazotti státusz megvédéséről szóló P/15901. 
számú politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Rátérünk a 4. napirendi pontunkra, A magyar közalkalmazotti státusz 
megvédéséről szóló P/15901. számú politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat 
tárgysorozatba vételéről szóló döntés. A politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslatot 
szintén Ungár Péter és Hohn Krisztina LMP-s képviselőtársaink nyújtották be. A 
napirendi pont tárgyalását megnyitom. Elsőként az előterjesztőnek adom meg a szót. 
Parancsoljon!  

 
UNGÁR PÉTER (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Az LMP álláspontja az, 

hogy a közalkalmazotti státusz egy nagyon fontos magyar hagyomány, amit meg kell 
védeni, ezzel szemben a kulturális dolgozók és a szakképzésben dolgozóknál a 
közalkalmazotti státuszt elvette az Orbán-kormány, illetve semmilyen olyan kérdésre 
nem reagált, amennyiben azt mondta volna, hogy a közalkalmazotti státuszt további 
szektorokban nem kívánja elvenni. Iparági pletyka szerint a szociális szektorban 
dolgozók, az alapszolgáltatásban dolgozók, illetve bizonyos egészségügyi dolgozóknál 
és bizonyos pedagógusoknál is még folytatni kívánják ezt a tevékenységet, és ez a 
határozati javaslat ezt próbálja meg megakadályozni. Szeretném mondani, hogy a 
legutolsó politikai párt, ami a közalkalmazotti státusz elvételéről delirált a magyar 
Országgyűlésben, a Szabad Demokraták Szövetsége volt, amelynek a kormánypárt 
korábban az ifjúsági tagozata volt. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a felvezetőt. Képviselőtársaimhoz fordulok a 

tekintetben, hogy ki kíván reagálni az elhangzottakra, a szükséges ingerek megérkeztek 
ehhez. Tordai Bence képviselőtársamé a szó. Parancsoljon!  

 
TORDAI BENCE (Párbeszéd): Köszönöm szépen. Megihletett Ungár Péter 

képviselőtársunk felvezetője. Én csak annyival egészíteném ki ezt a gondolatsort, hogy 
a kormány, úgy látszik, nemcsak a közalkalmazottak, a közért dolgozók, hanem a 
közvagyon kiszervezésében is jeleskedik. Úgy látszik, ez a két törekvés kéz a kézben jár, 
szeretnék leépíteni az államot. Tehát, mielőtt elveszítik az állam feletti irányítást a jövő 
évi választások után, úgy látszik, próbálják egészen összezsugorítani azt az államot, 
amit maguk után hagynak. Nem tudtam én sem eddig, hogy a kisebb állam neoliberális 
dogmája az állítólagos kereszténydemokrata kormányzásra is jellemző, de úgy látszik, 
hogy csomagolnak, és nemcsak a saját holmijukat viszik, hanem mindent, amit érnek. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimhoz fordulok, bár mindez talán 
felhívás volt keringőre, de mégiscsak részben sikeres, mert ha senki nem jelentkezik 
szólásra, a bizottság elnöke jelzi, hogy a sorban utolsóként kívánna egy-két mondatban 
hozzászólni a javaslathoz. (Nincs jelentkező.) Nem látok jelentkezőt, így ezt 
megtehetem. 

Nyilvánvaló módon a javaslat tárgysorozatba vételét a Jobbik támogatja, és 
minden egyes olyan elmozdulást támogat, amely a munkavállalók érdemi 
érdekvédelméről szól. A szakképzés átalakításáról ez a szakbizottság egyébként 
rengeteg tartalmi, érdemi vitát kísérelt meg lefolytatni az utóbbi évek során. Az egészen 
biztos, hogy a státusz összezsugorítását követően sokkal nehezebb lesz minden 
észszerű átalakítási kísérlet, függetlenül attól, hogy a következő évi választások 
eredménye milyen lesz. Jelen pillanatban ezt a vitát mindenképp támogatjuk, hiszen a 
kisebb állam elképzelése meglehetősen furcsa jelen körülmények között, amikor 
Európa országai azon versengenek, hogy állami eszközökkel hogyan avatkozzanak be a 
munkavállalók, illetve a családok védelme, érdekvédelme érdekében. Köszönöm. 

Érdeklődöm, hogy további hozzászólási igény felmerült-e. (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nem, úgy az előterjesztőt kérdezem, hogy kíván-e reagálni az 
elhangzottakra. (Jelzésre:) Úgy látom, hogy kellő visszafogottsággal nem kíván. 

Ebből következően nincs más feladatom, mint a határozathozatalra bíztatni 
képviselőtársaimat. Kérdezem, ki az, aki támogatja a javaslat tárgysorozatba vételét. 
Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A megszokottá váló 4 igen szavazatunkat 
számoltam össze. Ki az, aki nem támogatja a tárgysorozatba vételt? (Szavazás.) Itt 
pedig 7 nem szavazatot számoltunk össze. Ily módon a javaslat tárgysorozatba vétele 
elbukott. 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról 
szóló T/16020. számú törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A napirendi pont lezárása után áttérünk az utolsó előtti napirendi pontunkra, 
amely az 5., ez pedig a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
módosításáról szóló T/16020. számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről szóló 
döntés. A törvényjavaslatot Ungár Péter LMP-s képviselő úr nyújtotta be. A napirendi 
pont tárgyalását megnyitom. Szokásainknak megfelelően elsőként az előterjesztőé a 
szó. Parancsoljon!  

 
UNGÁR PÉTER (LMP) előterjesztő: Köszönöm a szót. Ez a törvényjavaslat arról 

szól, hogy vetélés esetén is járjon pótszabadság. Ez jelen szabályozás szerint csak akkor 
jár, ha a terhesség már bizonyos fázisban van, a második trimeszter körül. A mi 
álláspontunk az, hogy ezt a terhesség kezdetétől kezdve meg kell adni. Ismételten 
jelzem, hogy egy katolikus nőszövetség is támogatja ezt a javaslatot.  

Az a helyzet, hogy értelemszerűen ezt a fajta gyászt nem könnyíti meg 
semmilyen törvény, amit hozunk, de azért az, hogy másnap nem kell bemenni dolgozni, 
az adott esetben valamennyi segítséget talán tud jelenteni. Összességében ez erről szól. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Bangóné Borbély Ildikó képviselőtársam 

kezét láttam a magasba emelkedni. Parancsoljon, megadom a szót. 
 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Csak annyit 

szeretnék hozzátenni, hogy isten igazából ennek pénzügyi vonzata a kormányzat 
részére nincsen, és egy nagyon fontos témát feszegetünk, hogy hogyan kellene eljárni 
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ezekkel a családokkal szemben. Én azt gondolom, vagy nem is gondolom, hanem 
kérném a fideszes képviselőtársakat, hogy ne tartózkodjanak, hanem bátran nyomják 
meg az igen gombot, mert ennek lényegében pénzügyi következménye a kormányzatra 
nincsen. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimhoz fordulok, érdeklődöm, hogy ki 

kíván hozzászólni. (Jelzésre:) Hollik István képviselőtársamé a szó. Parancsoljon!  
 
HOLLIK ISTVÁN (KDNP): Köszönöm szépen. A dolog megítélésében szerintem 

nincsen köztünk vita, csak arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy erre a jogi 
lehetőség a munka törvénykönyvében már most is adott, ezért fogunk egyébként 
tartózkodni ez ügyben. Tehát megoldott ez a kérdés, tisztelt képviselő úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Érdeklődöm, hogy kíván-e valaki hozzászólni az 

elhangzottakhoz. (Ungár Péter jelentkezik.) Nyilván folytatjuk a vitát, a lehetőség 
egyben kötelezettség, vissza is adom a szót Ungár Péternek. Parancsoljon! 
Érdeklődöm, hogy ez most akkor az előterjesztő zárszavaként értékelendő? (Ungár 
Péter jelzésére:) Mert akkor figyelmeztetem képviselőtársaimat, hogy további 
reakciókra nem lesz lehetőségük. (Tordai Bence jelentkezik.) Viszont, ha Tordai Bence 
képviselőtársam jelentkezik, neki akkor tudok szót adni, ha ezt az előterjesztői 
visszadobott labda előtt teszem meg. Így, ha Ungár Péter hozzájárul (Ungár Péter 
bólint.), Tordai Bence képviselőtársamé a szó.  

 
TORDAI BENCE (Párbeszéd): Köszönöm szépen. Most gyorsan próbálom 

ellenőrizni a tényeket Hollik képviselőtársunk állításával kapcsolatban, merthogy 
megszokhattuk, hogy amikor a Fidesz-KDNP kellemetlen helyzetben van, akkor 
fakenew-zok szórásával próbál kimenekülni ebből. Sajnos képviselőtársam szava nem 
annyira megnyugtató és nem annyira hiteles, az eddigi munkásságát figyelembe véve, 
úgyhogy én javaslom, hogy adjuk meg a lehetőséget annak, hogy egy vitában vizsgáljuk 
meg, hogy a jelenlegi szabályozás tényleg alkalmas-e arra, amit állítólagosan szolgál. 
Ha így lenne, akkor nem lett volna szükség erre a módosító indítványra. Én ismerem a 
Lehet Más a Politika színvonalas szakmai munkáját, az ő szakértőik sem készítenének 
egy olyan beadványt, aminek nincsen értelme.  

Úgyhogy, ha Hollik képviselőtársunk és a többi kormánypárti képviselőtársunk 
egyetért a céllal, akkor kérem, hogy a tárgysorozatba vételt támogassák, és akkor 
megnézhetjük részletesen, hogy vajon az aktuális szabályozás kielégíti-e ezeket az 
igényeket vagy sem. Én határozottan állítom, hogy ez nem megnyugtató, amit mondott, 
úgyhogy kérem szépen, hogy akkor egy igen szavazattal nézzük meg, játsszuk majd le a 
részletesvita-szakaszban akár itt a bizottságon, akár a plenárison, és akkor kiderül, 
hogy pontosan melyik paragrafus mely pontjaira gondolt mint megnyugtató megoldás. 
De természetesen most is van módja idézni a munka törvénykönyvéből, kíváncsian 
várom. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha jól értelmeztem, akkor Hollik képviselőtársam 

egy lehetőségről beszélt, a javaslat pedig egy kötelezettségről szól, ami azért érdemi 
eltérést jelent. De amennyiben kíván bárki reagálni kormányoldalról, természetesen 
megadom a szót. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, úgy az utolsóként jelentkező 
Bangóné Borbély Ildikóé a szó. Parancsoljon!  

 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Személyes tapasztalatból mondom, 

hogy legtöbb esetben ez úgy történik, hogy táppénzre megy el az a kismama, aki 
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elveszíti a magzatát, mivel legtöbb esetben sem a saját tragédiáját nem akarja bevinni 
a munkahelyre, sem azt nem akarja, hogy bármilyen probléma adódjon ebből a 
munkáltató részéről. Én azt gondolom - mint mondtam az előbb is -, egy olyan témát 
feszegetünk, ami szerintem nagyon könnyen megoldható, és ne a lehetőségről 
beszéljünk, hanem arról, hogy hogyan tudnánk ezeknek a családoknak a gyász 
feldolgozásában segíteni, és megkönnyíteni azt, hogy ne egy olyan kiskaput kelljen 
keresnie, hogy a jövedelmének egy részét elveszíti, és a táppénzt veszi igénybe, hanem 
a kormány van annyira családbarát, hogy azt mondja, lehetőséget biztosít arra, hogy 
néhány napon át tudjon regenerálódni lelkileg, és úgy tudjon visszatérni a munkába, 
hogy semmilyen más problémája ne legyen. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Érdeklődöm, hogy további képviselői felszólalásra 

való igény mutatkozik-e. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, úgy visszaadom a szót 
az előterjesztőnek, hogy reagálni tudjon az elhangzottakra. Parancsoljon!  

 
UNGÁR PÉTER (LMP) előterjesztő: Köszönöm a szót. Először, rájöttem, hogy 

egy részét nem jeleztem, ami bár szintén az én világnézetemtől távol áll, de amit 
tartalmaz ez a javaslat, az az, hogy ebben az esetben az apának is jár valamennyi idő, 
kevesebb idő, de jár valamennyi. Azt gondolom, hogy itt Hollik képviselőtársamnak a 
táppénz meg a pótszabadság közötti különbségben van problémája, de a 
konstruktivitás jegyében azt tudnám mondani, hogy amennyiben ez teljeskörűen 
megoldásra kerül, akkor biztosan nincs rá szükség, és akkor ezt a plenáris vitán 
önöknek lesz lehetőségük részletesen kifejteni, hogy erre miért nincs szükség. Amúgy 
ezt a törvényjavaslatot részben nemzetközi példák, de más részben az élet produkálta, 
tehát egy választópolgár keresett meg ezzel, egy konkrét esetről van szó. Én azt 
gondolom, hogy a realitásnál nagyobb tanító nincs egy törvény kialakításában.  

És még egy mondat, hogy az egész táppénzrendszer amúgy önmagában 
valószínűleg nem megfelelő, tehát most ettől a konkrét esettől függetlenül. Például a 
Covid alatt láttuk, hogy azok az emberek, akik mondjuk, szociális intézményben 
dolgoztak, és egyértelműen a munkahelyükön betegedtek meg, nekik mindössze 4 
százalékuk kapott száz százalék táppénzt. Ha ilyen a táppénzrendszer, akkor pontosan 
tudjuk, hogy ebben mi a táppénzrendszer realitása, tehát táppénzt nagyon kevesen 
tudnak akkor megkapni, amikor valóban szükségük van. Ez egy kicsit messzebb vezet, 
csak gondoltam, hogy ez is hozzátartozik ehhez.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most érkeztünk el arra a pontra, hogy határoznunk 

kell az előttünk fekvő javaslatról. Kérdezem, ki az, aki támogatja a tárgysorozatba 
vételt. (Szavazás.) 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 7 tartózkodással a javaslat 
nem kerül tárgysorozatba. A napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen Ungár Péter 
előterjesztőként való sorozatterhelésnek való sikeres megfelelését.  

Egyebek 

Az egyebek napirend az egyetlen, ami hátra van. Ezúton szeretném tájékoztatni 
a tisztelt bizottságot, hogy következő ülésünket előreláthatóan május 28-án, pénteken 
és 10 órakor tartjuk, tehát némiképp rendhagyó időpontban. Amennyiben nincs 
senkinek felvetése, illetve hozzáfűznivalója… De látom, hogy Szatmáry Kristóf alelnök 
úrnak van. Nem sikerült mikrofonon kívül megbeszélnünk az időpontot illető 
dilemmánkat. Parancsoljon, megadom a szót.  

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Csak azzal kapcsolatban, 

mert itt az arcmimikákból azt veszem le, és ez várható volt, hogy főleg vidéki 
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képviselőtársaim számára ez nagyon-nagyon nehezen megoldható. Tehát a bizottsági 
ülés határozatképességének figyelembevételével… ez a pünkösd utáni hetet jelenti, 
ahol kedden, szerdán plenáris ülés van. Tehát nem tudom, hogy van-e még lehetőség, 
vagy külön házelnöki engedéllyel megy, mint régen… 

 
ELNÖK: A bizottság elnöke teljes mértékben rugalmas, nekem van a 

legkönnyebb dolgom talán, hiszen 20 percre lakom a Kossuth tértől, tehát én nagyon 
rugalmas módon szinte bármikor be tudok jönni. A bizottság titkárságával le fogjuk 
folytatni azt a beszélgetés, nyilván egyeztetve Szatmáry Kristóf alelnök úrral is, ami 
alapján felőlem el tudunk térni. Ugyanakkor a pontos házszabályi regulákat most akkor 
áttekintjük ülés után, és megnézzük, hogy mekkora a mozgástér. Én általában hozott 
anyagból dolgozom az időpontok tekintetében. Igyekszem mindig alkalmazkodni, most 
is keresem azt a megoldást, ami mindenkinek jó lesz. Ha ez így megfelel? (Nincs 
jelentkező.)  

Az ülés berekesztése 

Szeretném megköszönni az érdemi közreműködést, a bizottság gyors, tartalmas 
ülésen van túl, köszönöm szépen mindenkinek a segítséget. További szép napot, és ami 
a legfontosabb, jó egészséget kívánok!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 33 perc) 

  Z. Kárpát Dániel 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Lajtai Szilvia és Bihariné Zsebők Erika 


