
 

Ikt. sz.: VFB-41/13-4/2021. 

VFB-7/2021. sz. ülés 
(VFB-42/2018-2022. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési bizottságának 
2021. május 31-én, hétfőn, 11 óra 03 perckor  

az Országház Képviselőházi üléstermében (főemelet 16.) 
megtartott üléséről 



2 

Tartalomjegyzék  
 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 5 

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 
törvényjavaslat (T/16367. szám)   
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 5 

Határozathozatal 5 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvénynek a 
rabszolgatörvénnyel összefüggésben megállapított 
alkotmányellenesség megszüntetése miatt szükséges 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/16318. szám)   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 6 

Előterjesztői hozzászólások 6 

Képviselői hozzászólások 10 

Reflexiók 14 

Határozathozatal 16 

Egyebek 16 

Az ülés berekesztése 17 

 



3 

Napirendi javaslat 
 
1. A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló törvényjavaslat 

(T/16367. szám) 
 
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

 
2. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvénynek a rabszolgatörvénnyel 

összefüggésben megállapított alkotmányellenesség megszüntetése miatt 
szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat (T/16318. szám) 
(Szabó Timea (Párbeszéd), Ander Balázs (Jobbik), Arató Gergely (DK), Balczó 
Zoltán (Jobbik), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Burány Sándor (Párbeszéd), 
Bősz Anett (DK), Csányi Tamás (Jobbik), Csárdi Antal, Demeter Márta (LMP), 
Dr. Brenner Koloman (Jobbik), Dr. Gurmai Zita (MSZP), Dr. Gyüre Csaba 
(Jobbik), Dr. Harangozó Tamás, Dr. Hiller István (MSZP), Dr. Keresztes 
László Lóránt (LMP), Dr. Lukács László György (Jobbik), Dr. Mellár Tamás 
(Párbeszéd), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Oláh Lajos (DK), Dr. Steinmetz 
Ádám (Jobbik), Dr. Szakács László (MSZP), Dr. Szél Bernadett (független), Dr. 
Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Vadai Ágnes (DK), Dr. Varga László (MSZP), Dudás 
Róbert (Jobbik), Gyurcsány Ferenc, Hajdu László (DK), Hiszékeny Dezső 
(MSZP), Hohn Krisztina (LMP), Jakab Péter (Jobbik), Kocsis-Cake Olivio 
(Párbeszéd), Korózs Lajos, Kunhalmi Ágnes (MSZP), Kálló Gergely, Magyar 
Zoltán (Jobbik), Mesterházy Attila, Molnár Gyula (MSZP) és 14 
képviselőtársuk önálló indítványa) 
 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
3 Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Nagy tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, kedves meghívott vendégeinket, 
munkatársainkat a bizottság ülésén. A Vállalkozásfejlesztési bizottság ülését ezennel 
megnyitom. 

Az első technikai feladatom a helyettesítések bejelentése. Azt látom, hogy 
Molnár Gyula képviselőtársamat helyettesíti Bangóné Borbély Ildikó, Ovádi Péter 
képviselőtársunk helyettesítését Szatmáry Kristóf alelnök úr látja el, illetve Tasó 
László képviselőtársunkat Becsó Zsolt helyettesíti. 

A következő feladatom a határozatképesség megállapítása. Gyorsan egyeztetek 
a kollégákkal azt illetően, hogy hányan vagyunk a virtuális térben vagy helyettesítésen 
keresztül jelen, és úgy látom, hogy 6:4 arányban 10 lehetséges szavazatszámmal itt 
vagyunk, képesek vagyunk a határozatképességet biztosítani, így azt meg is állapítom. 

A következő feladatunk a napirend elfogadása. Képviselőtársaim előzetesen 
írásban megkapták az ülésről szóló napirendi javaslatot. Kérdezem a tisztelt 
bizottsági tagtársaimat, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója ehhez. (Nincs 
jelentkező.) 

Amennyiben nincs, kérem, határozzunk arról, hogy az előzetesen kiküldött 
napirend ebben a formában elfogadható-e. Aki számára igen, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy a napirendünk tekintetében egyhangú döntés 
született, tehát 10 igen szavazattal elfogadtuk a napirendet. 

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 
törvényjavaslat (T/16367. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

Nincs más feladatom tehát, mint áttérni az 1. napirendi pontra, amely döntés 
részletes vita lefolytatásáról a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról 
szóló T/16367. számú törvényjavaslat tekintetében. A napirendi pont tárgyalását 
ezennel megnyitom. A házelnök úr a részletes vita lefolytatására az Igazságügyi 
bizottságot jelölte ki, azonban a bizottság elnökeként azt javaslom, hogy a 
törvényjavaslat 37-70. §-ai vonatkozásában, tehát a kettő közötti szakaszok 
tekintetében, mely a vállalkozások reorganizációját, a csődtörvény rendelkezéseit 
érinti, a Vállalkozásfejlesztési bizottság folytassa le a részletes vitát. Erről azonban a 
bizottságnak a házszabály 32. § (2) bekezdése alapján dönteni kell. Szeretném jelezni, 
hogy ez tehát még nem a részletes vitája a javaslatnak, csupán a döntés arról, hogy a 
bizottság is tárgyalni akarja a javaslatot az említett szakaszok tekintetében. Ezzel 
kapcsolatban érdeklődöm, hogy hozzászólás, esetleg más irányú javaslat adódik-e. 
(Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, kérem, hogy az előterjesztett elnöki javaslatról 
döntsön a tisztelt bizottság. (Tasó László megérkezik a bizottsági ülésre.) 

Határozathozatal 

Kérdezem, ki az, aki támogatja a bizottságunk bejelentkezését az említett 
pontok tekintetében. (Szavazás.) Úgy látom, hogy újabb egyhangú döntésünk 
született. 

Viszont megkérdezem kedves kollégámat, hogy érkezett-e közben 
képviselőtárs. (Jelzésre:) Igen, jól láttam akkor, tisztelettel köszöntöm Tasó 
képviselőtársamat. Így a szavazatszámunk - a helyettesítés kilövése tekintetében - 10 
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igen szavazat, és egyhangúlag fogadtuk el, hogy a bizottság bejelentkezzen az említett 
pontokra. A törvényjavaslat általános vitája holnap, június 1-jén lesz a plenáris 
ülésen. Ezzel ezt a napirendi pontot le is zárhatom. 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvénynek a 
rabszolgatörvénnyel összefüggésben megállapított 
alkotmányellenesség megszüntetése miatt szükséges módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/16318. szám)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a 2. napirendi pontunkra, amely a munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvénynek a rabszolgatörvénnyel összefüggésben megállapított 
alkotmányellenesség megszüntetése miatt szükséges módosításáról szóló T/16318. 
számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről szóló döntés. A határozati javaslatot -
 és hosszú felsorolásra készüljünk - Szabó Timea párbeszédes, Ander Balázs jobbikos, 
Arató Gergely DK-s, Balczó Zoltán jobbikos, Bangóné Borbély Ildikó MSZP-s, Burány 
Sándor párbeszédes, Bősz Anett DK-s, Csányi Tamás jobbikos, Csárdi Antal, illetve 
Demeter Márta LMP-s, dr. Brenner Koloman jobbikos, dr. Gurmai Zita MSZP-s, dr. 
Gyüre Csaba jobbikos, dr. Harangozó Tamás, dr. Hiller István MSZP-s, Keresztes 
László Lóránt LMP-s, Lukács László György jobbikos, Mellár Tamás párbeszédes, 
Molnár Zsolt MSZP-s, Oláh Lajos DK-s, Steinmetz Ádám jobbikos, Szakács László 
MSZP-s, Szél Bernadett független, Tóth Bertalan MSZP-s, Vadai Ágnes DK-s, Varga 
László MSZP-s, Dudás Róbert jobbikos, Gyurcsány Ferenc, Hajdu László DK-s, 
Hiszékeny Dezső MSZP-s, Hohn Krisztina LMP-s, Jakab Péter jobbikos, Kocsis-Cake 
Olivio párbeszédes, Korózs Lajos, Kunhalmi Ágnes MSZP-s, Kálló Gergely, Magyar 
Zoltán jobbikos, Mesterházy Attila, Molnár Gyula MSZP-s, Nunkovics Tibor, illetve 
Potocskáné Kőrösi Anita jobbikos, Rig Lajos jobbikos, Schmuck Erzsébet LMP-s, 
Sebián-Petrovszki László DK-s, Stummer János jobbikos, Szabó Sándor MSZP-s, 
Szilágyi György jobbikos, Tordai Bence párbeszédes, Tóth Csaba MSZP-s, Ungár 
Péter LMP-s, Varga Zoltán DK-s, Varju László DK-s, illetve Z. Kárpát Dániel jobbikos 
képviselők nyújtották be. 

A napirendi pont tárgyalását megnyitom. Elsőként az előterjesztőknek kell 
hogy megadjam a szót. Igyekszünk gyors, pantomim- és egyéb módszerekkel kivenni, 
hogy ki kezdené az előterjesztők közül a vitát. (Jelzésre:) Úgy látom, hogy Szabó 
Timea képviselő asszony lesz az. Parancsoljon, megadom a szót! 

Előterjesztői hozzászólások 

SZABÓ TIMEA (Párbeszéd) előterjesztő: (Mikrofon nélkül:) Köszönöm a szót, 
elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! 

 
ELNÖK: Várjunk egy-két másodpercet, amíg vissza tudunk térni a régi 

üléstermi megszokott technikai beállításainkhoz! 
 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd) előterjesztő: Máris megoldottuk, köszönöm 

szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Az előttünk fekvő javaslat meggyőződésem szerint 
senki számára nem új. 2018 decemberében kezdtünk erről - kimondhatom - az 
alávaló törvénymódosításról tárgyalni az Országgyűlésben. A kormánynak az volt a 
terve, hogy az akkori munkaerőhiányt úgy kívánja pótolni, illetve megoldani, hogy 
gyakorlatilag a magyar dolgozókból rabszolgákat csinál. Megengedte volna ez a 
törvényjavaslat azt, hogy évi 400 óra túlmunkát kelljen dolgozni „önkéntesen” a 
munkavállalóknak gyakorlatilag anélkül, hogy ők ebbe beleegyeztek volna. Ellenkező 
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esetben, hogy ha nem egyeztek volna bele a túlmunkába, akkor kirúgás fenyegethette 
volna őket. 

Szintén ez a 2018 decemberében botrányos körülmények között a Fidesz-
KDNP által áttolt javaslat azt is megengedte volna, hogy hároméves 
munkaidőkeretben legyenek elszámolva a túlmunkák, azaz hiába egy dolgozó ledolgoz 
évi plusz 400 óra túlmunkát, ezt elég lett volna a munkaadónak csak 3 évvel később 
kompenzálnia kiegészítő bér formájában, vagy pihenőidőben. Pontosan tudjuk azt, 
hogy ez egy teljesen életszerűtlen elszámolási gyakorlat lett volna, hiszen a munkaadó 
megtehette volna ebben az esetben azt, hogy két és fél év múlva - ahelyett, hogy 
elszámolt volna 3 éven belül a túlórával -, mondjuk, kirúgja a munkavállalót, mert 
neki az jobban megéri, mint kifizetni a plusz túlmunkát. Gyakorlatilag a szó szoros 
értelmében rabszolgaként dolgoztak volna ezek a munkavállalók. 240 óra addig 
megengedett munka helyett 400 órára emelte volna az Orbán-kormány ezt a 
megengedett túlmunkát. Ráadásul itt még a kollektív szerződésbe is belenyúltak 
volna, hiába alkudott ki a szakszervezet pluszjuttatásokat a munkavállalóknak, ezeket 
elvesztették volna, illetve ahogy mondtam, hogy ha valaki nem vállalja önként ezt a 
túlmunkát, akkor el is lehetett volna bocsátani a munkahelyéről. 

Az Országgyűlés ellenzéki pártjai már akkor jelezték, hogy az 
Alkotmánybírósághoz fordulnak ebben az ügyben. Néhány héttel ezelőtt meg is 
született az Alkotmánybíróság döntése. Ha nem is túl hamar, de legalább 
megszületett az Alkotmánybíróság döntése ebben az ügyben. Az Alkotmánybíróság 
érdekes módon, tudjuk, nem azt mondta ki, hogy a munka törvénykönyvének a 
módosítása alaptörvény-ellenes, vagy alkotmányellenes, hanem azt mondta ki, hogy 
az alaptörvény-ellenes, ami nem szerepel ebben a módosításban, azaz mulasztásos 
alkotmánysértésben van most az Országgyűlés. 

Mi, ellenzéki pártok közösen - itt hosszasan sorolta elnök úr az aláírókat - azt 
szeretnénk elérni, hogy ez az alkotmányos mulasztás megszűnjön most az 
Országgyűlésben, és erre adtunk be szigorúan az Alkotmánybíróság előírása szerint 
egy módosító indítványt, hogy orvosoljuk ezeket a problémákat. Három dolgot 
javaslunk közösen. Az egyik az, amit az Alkotmánybíróság is kimondott, hogy senkit 
ne lehessen elbocsátani azért, mert nem vállalja az úgynevezett önkéntes túlmunkát, 
mert szerepel az Alkotmánybíróság döntésében. Szintén szerepel az 
Alkotmánybíróság döntésében az, hogy hiába a hároméves munkaidőkeret, a 
túlmunkát 12 hónapon belül el kell számolnia a munkaadónak a munkavállaló felé. 
Tehát vagy bérkompenzációban, vagy plusz szabadidőben igenis ezt el kell számolni. 
A harmadik módosító javaslat pedig az, szintén az Alkotmánybíróság döntése 
nyomán, hogy ne lehessen megszüntetni azokat a garanciákat, amelyeket a 
szakszervezet kiharcolt úgymond, vagy kialkudott a 36 hónap elfogadásáért cserébe. 

Még egyszer hangsúlyozom, ez a módosító indítvány szigorúan azt tartalmazza, 
amit az Alkotmánybíróság benyújtott. Természetesen az ellenzéki pártok masszívan 
nem értenek egyet még számos másik pontjában sem a munka törvénykönyvének. 
Erre most nem tettünk kísérletet, hogy az Orbán-kormány teljes összeszerelőüzem-
gondolkodását megváltoztassuk a maradék egy évben a kormányváltás előtt, ezt majd 
a kormányváltás után fogjuk megtenni a munka törvénykönyvének teljes 
átalakításával. Most arra kérjük a tisztelt képviselőtársakat, a Fidesz-KDNP-t, hogy 
csak azt a részét támogassák, amit az Alkotmánybíróság is előír, tehát ne legyen az 
Országgyűlés mulasztásos alkotmánysértésben. Július végéig kell nekünk ezt 
módosítanunk. Tudjuk, hogy önök most rövidített parlamenti ciklust terveznek a foci 
Európa-bajnokság miatt, tehát nincs sok időnk, ezt a következő 2 hétben el kell, hogy 
fogadja az Országgyűlés. Köszönöm szépen. Úgy tudom, hogy még a képviselőtársaim 
is hozzászólnának mint előterjesztők. Köszönöm, elnök úr. 
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ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm, képviselő asszony. A bizottság elnöke 

figyel, és mindenkinek biztosítani fogja a szót, aki csak azért érkezett, hogy 
hozzászóljon ehhez a javaslathoz. Szeretettel üdvözlöm az újonnan érkezőket is. 
Annak szellemében adom meg a szót Bangóné Borbély Ildikó képviselőtársunknak, 
hogy megkérem a többieket, hogy kézjelekkel vagy alternatív módszerekkel jelezzék 
számomra nemcsak a hozzászólás szándékát, de annak lehetséges sorrendjét is, így 
nagyban megkönnyítik a munkámat. Köszönöm. Parancsoljon, képviselő asszony, öné 
a szó. 

 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP) előterjesztő: (Mikrofon nélkül:) 

Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az elmúlt 11, majdnem 12 évben 
láthattuk, hogy… 

 
ELNÖK: Elnézést, képviselő asszony, a másik gomb megnyomásával tudja 

aktiválni a hangot, és köszönjük a technikai kollégák segítségét, így talán 
mindannyian jobban halljuk képviselő asszonyt. Parancsoljon! 

 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP) előterjesztő: Akkor próbálom még 

egyszer elmondani. Az elmúlt 11, majdnem 12 évben láthattuk, hogy hogyan 
módosította a munka törvénykönyvét a Fidesz-KDNP-többség. Elmondhatjuk, hogy 
majdnem 100 százalékban a munkavállalók rovására történtek ezek a módosítások. A 
2018. év végén a munka törvénykönyvének egy olyan módosítását nyújtották be a 
parlamentnek, amit elnevezett nemcsak az ellenzék, hanem maguk a munkavállalók, 
a szakszervezetek, az érdekképviseleti szervezetek rabszolgatörvénynek. Ez ellen 
tiltakoztunk az ülésteremben is, ahogy emlékeznek a képviselők és a tisztelt választók 
is, állampolgárok is, de ennek ellenére botrányos körülmények között, talán azt is 
elmondhatjuk, hogy törvénytelen körülmények között mégiscsak átment a Fidesz-
KDNP-többségen, a fideszes, KDNP-s képviselők megszavazták ezt a törvényt. Igaz, 
azóta eltelt két év, de kimondhatjuk, hogy az ellenzéki politikusoknak, a 
munkavállalóknak, a szakszervezeteknek és az érdekvédelmi képviseleteknek volt 
igazuk a fideszes és a KDNP-s képviselőkkel szemben. 

Mi arra tettünk javaslatot, hogy ezt a törvénytelenséget oldjuk fel. Ezért 
nyújtottuk be ezt a törvénymódosítást vagy javaslatot, és reméljük, hogy a Fidesz-
KDNP képviselői a törvényességet betartva, mivelhogy erre esküdtek fel 
képviselőként, ezt a módosítást, ezt a javaslatot az ellenzék részéről meg fogják 
szavazni. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony, egyben az elnök munkájának a 

segítését is köszönöm. Könnyen kivettem időközben, hogy Csárdi Antal a következő 
felszólaló. Őt követi majd Nunkovics Tibor, végül pedig Arató Gergely 
képviselőtársunk. Ha még érkezik valaki, természetesen ő is megkapja az 
előterjesztők közül a lehetőséget, illetve kormányoldalon már gyűjtöm azt, hogy ki 
kíván majd reagálni és mikor az elhangzottakra az építő diskurzus jegyében. 
Parancsoljon, képviselő úr, öné a szó. 

 
CSÁRDI ANTAL (LMP): előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Azt gondolom, 

hogy a rabszolgatörvény tökéletes képet adott az elfogadásakor, illetve már a 
benyújtásakor is arról a hihetetlen kormányzati arroganciáról, amely jellemzi a 
Fidesz-KDNP-szövetség által jelzett vagy jegyzett kormánytöbbséget. Azt gondolom, 
tényleg ahogy a képviselőtársaim elmondták, az Alkotmánybíróság az önök által 
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elfogadott Alaptörvény szerint is alkotmányellenesnek ítélte meg ezt a 
törvényjavaslatot. Szeretném kormánypárti képviselőtársaim figyelmét felhívni 
nagyon határozottan arra - ahogy szintén elhangzott -, hogy ez a törvénymódosítás 
nagyon szigorúan az alkotmányellenes állapot megszüntetésére tesz javaslatot. Azt 
gondolom, ebben a körben igazolhatják vagy cáfolhatják azt - mert ez is előfordulhat -
, hogy önök tiszteletben tartják az Alkotmánybíróság döntéseit. Önök most 
igazolhatják vagy cáfolhatják azt, hogy az az arrogancia, amit a munkavállalók, az 
ellenzéki képviselők vagy a szakszervezetek tapasztaltak a rabszolgatörvény 
elfogadásakor, változott-e az elmúlt két évben, és hajlandóak-e egy alkotmánybírósági 
döntést törvénybe emelni. 

Azt gondolom, hogy amikor erről a javaslatról szavazunk, ennek a 
tárgysorozatba vételéről, illetve amikor majd reményeink szerint erről a plenáris 
ülésen a plenáris vitát követően szavazunk a magyar Országgyűlésben, akkor 
egyértelművé kell tenniük, mint ahogy most is, hogy önök tiszteletben tartják a 
magyar alkotmányosságot. Tehát itt már nem az a kérdés, hogy kinek van igaza, 
ellenzéknek, munkavállalónak vagy a kormánynak, a kormánypártoknak, hanem az a 
kérdés, és ez az egyetlen kérdés, tisztelt képviselőtársaim, hogy a Fidesz-KDNP-
szövetség hajlandó-e elismerni a magyar alkotmányosságot, elfogadják-e, hogy 
alkotmányos alapon működik a magyar törvényhozás. Azt gondolom, minthogy 
részleteiben elhangoztak, hogy mit tartalmaz a módosító, én kifejezetten erre és csak 
erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy a közösen benyújtott módosító javaslat 
egyetlen eleme érdekes, hogy a Fidesz-KDNP-szövetség tiszteletben tartja-e részben 
az Alkotmánybíróság döntését, részben a magyar alkotmányosságot. Ez egy nagyon 
egyszerű döntés: fekete, vagy fehér. Itt nincsenek alternatívák, nincsenek árnyalatok, 
tisztelt képviselőtársaim. Önök most egy olyan helyzetben vannak, ahol meg kell 
mutatniuk, hogy valóban demokraták-e, vagy csak továbbra is eljátszani kívánják ezt 
a szerepet. Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Nunkovics Tibor képviselőtársamé a 

szó. A bizottság elnöke egyben jelzi, hogy szerényen a sor végén meg kívánja majd ő is 
osztani a frakciója álláspontját. Parancsoljon, képviselő úr! 

 
NUNKOVICS TIBOR (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm a szót. Elnök Úr! 

Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Bizottság! Az előttem szóló képviselőtársak 
igazából már mindent elmondtak erről a törvénymódosítási javaslatról és arról, hogy 
miért született meg, illetve az elmúlt években mi övezte ezt a rabszolgatörvényt. Én 
azért személyesen is érintett voltam közel tíz évig ebben a kérdésben, és csak pár éven 
múlott, hogy egyébként rám is vonatkozzon ez a törvény. Amikor először találkoztam 
vele, akkor az volt az első gondolatom, hogy milyen jó, hogy még nem vagyok 
országgyűlési képviselő, mert lehet, hogy nem tették volna zsebre, amit az 
ülésteremben kaptak volna tőlem szóban ezért a förmedvényért, amit aztán 
elfogadtak. Nyilván önök akkor azt mondták, hogy nincs igaza az ellenzéknek, meg 
csak hisztériázunk már megint, aztán tessék, jött az Alkotmánybíróság, és kimondta, 
hogy mégiscsak igaza van egyébként valóban nemcsak az ellenzéknek, hanem a 
területen érintett érdekképviseleti szerveknek, a szakszervezeteknek meg egyébként 
maguknak a dolgozóknak is, akik biztos, hogy magukat is keresik. Biztos vagyok 
benne, hogy nemcsak én kapok megkereséseket a körzetemben, a 
választókerületemben élőktől, hogy nem számolják el a fizetésüket, nem kapják meg, 
kirúgták őket, nem kapnak, csak csúszót, nem kapják meg a bért, hanem csúszót 
kapnak érte, amit aztán nem tudnak kivenni, mert a gyár nem állhat meg, most nem 
adják ki, majd valamikor, fél év múlva, egy év múlva kiadják nekik. Ezeket az 
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alkotmányossági problémákat ez a javaslat, kérem szépen, orvosolja. Nincs benne 
semmi olyan, amit egyébként az ember jó szívvel ne engedne át, és pláne nincs benne 
semmilyen politikai megtorlás, ahogy azt Szabó Timea képviselőtársam is mondta. 
Ebben csupán azok a módosítások vannak, amelyeket az Alkotmánybíróság kifogásolt 
a határozatában. Arra kérjük önöket, hogy mutassák meg, hogy önök valóban az 
emberek pártján álnak, hogy önöknek valóban számít az, hogy a magyar embereknek 
ne rabszolgaként kelljen dolgozniuk nap mint nap, és ne úgy kelljen bejárniuk a 
munkahelyükre, hogy jaj, már megint mi fog velem történni, és megint mit 
akasztanak a nyakamba, hanem tisztességes megbecsülést kapjanak a magyar 
dolgozók, és ahhoz erre a módosításra igenis szükség van. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Időközben Tordai Bence képviselőtársam jelezte, 

hogy előterjesztőként hozzászólna. 
 
TORDAI BENCE (Párbeszéd): Bizottsági tagként szeretnék szólni majd. 
 
ELNÖK: Bizottsági tagként kíván majd szólni. Ha jól gondolom, ezt az 

előterjesztői kört le is zárhatjuk, hiszen kaptam időközben jelzést egy eltekintéstől a 
hozzászólás tekintetében. Így akkor megnyithatom a bizottsági hozzászólások körét, 
ahol Szatmáry Kristóf alelnök úr jelezte, hogy meg kívánja nyitni a hozzászólások 
sorát. Őt követi majd Tordai Bence és - ahogy jeleztem - a bizottság elnöke a sor 
végén. Parancsoljon! 

Képviselői hozzászólások 

SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Csak 
nagyon röviden szólnék. Természetesen az Alkotmánybíróság döntését - ahogy azt 
korábban mindig is - a magunk részéről teljes mértékben figyelembe kívánjuk venni. 
Igazából ezért is kicsit számunkra érthetetlen a benyújtott javaslat, hiszen talán a 
benyújtók is tisztában vannak vele, hogy a május 25-i T/16369. számú 
törvényjavaslatban szerepel a munka törvénykönyvének azon irányú módosítása, 
amely az alkotmánybírósági döntést figyelembe véve módosítja a munka 
törvénykönyvét, tehát innentől kezdve az önök javaslata egyébként - bár valóban 
gyakorlatilag ugyanarra vonatkozik - okafogyott. Ezt egyébként reményeink szerint 
tárgyalni is fogja a parlament, és el is fogja fogadni. Tehát először is azt szeretném 
jelezni, hogy ha ez kérdésként merül fel, természetesen a magyar Alkotmánybíróság 
döntését minden körülmények között figyelembe vesszük. Az erre vonatkozó 
javaslatot Semjén miniszterelnök-helyettes úr be is nyújtotta, és lesz módunk erről 
tárgyalni és reményeink szerint el is fogadni. 

A második megjegyzésem, hogy ez egyébként nem példa nélküli, tehát jó 
néhány olyan törvényt tudnánk mondani, amelyben értelemszerűen az 
Alkotmánybíróságnak ellentétes álláspontja van, ezért is helyes a működése, mert 
figyelmezteti a mindenkori parlamenti többséget az alkotmány olyan értelmezésére, 
amit esetleg a parlamenti többség másként lát. Nem volt ez másképp az elmúlt 11 
évben, mint előtte. Jó néhány olyan törvényt ismerünk, amelyet ilyen módon 
visszaküldött az Alkotmánybíróság. Ne haragudjanak, képviselő urak, hölgyek, akire 
ez nem vonatkozik, az ne vegye magára, de azt a parlamenti viselkedést, amely ennek 
a törvénynek az elfogadása kapcsán itt, a parlamentben volt, messze nem indokolja az 
a törvényjavaslat vagy az az alkotmánybírósági vélemény, ami itt látható. Tehát az 
önök politikai hisztériakeltése ebből a szempontból szerintem még egy 
alkotmánybírósági döntéssel sem védhető. 
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A harmadik témát nem nyitnám meg, mert ez egy hosszabb vita lenne itt, a 
parlamentben, hogy valójában mi az alapkülönbség a tekintetben a mai ellenzék és a 
kormánypártok között, hogy a munka világát hogyan tudjuk leginkább segíteni. Nem 
kezdeném el felsorolni azokat a kormányzati intézkedéseket, amelyeket a magyar 
munka világába való visszavezetés vagy az ottani megbecsülés érdekében a kormány 
hozott az adótörvényektől kezdve jó néhány más törvényig, ez egy másik vita lenne. 
De visszatérve az előttünk lévő javaslathoz, összefoglalnám, hogy ez egyébként, hogy 
mondjam, idejét múlta, hiszen az erre vonatkozó törvényjavaslat be lett nyújtva. Azt 
is megjegyezném, hogy egyébként, hogy is mondjam, ez nem legalizálja utólag az 
ellenzék akkori viselkedését. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyben kötelességem felhívni a figyelmüket arra, 

hogy ez egy szakbizottság, ily módon természetesen politikai viták folynak és 
folyhatnak itt, a minősítések és jelzők is röpködhetnek, igyekezzünk ezeket egy 
szakbizottság medrében tartani. Ennek szellemében meg is adom a szót Tordai Bence 
képviselőtársamnak. Őt követi majd Bangóné Borbély Ildikó képviselő asszony. 
Parancsoljon, képviselő úr! 

 
TORDAI BENCE (Párbeszéd): Köszönöm a szót, elnök úr. Kicsit nosztalgikus 

érzésem van: a rabszolgatörvénnyel foglalkozunk itt, az Országgyűlés üléstermében, 
nem is egy közönséges bizottsági teremben, hanem éppen ott, ahol 2018 
decemberében valóban ellenálltunk annak a teljesen törvénytelen és - mint mostanra 
kiderült - alaptörvény-ellenes szándéknak is, hogy rabszolgát csináljanak a magyar 
dolgozókból. 

Szatmáry képviselőtársunk minősített minket, de még az önök által kinevezett 
Alkotmánybíróság is nekünk adott igazat ebben az ügyben. Tehát hogy kimondta az 
Alkotmánybíróság, ha 2,5 évébe tellett is, hogy nem lehet kirúgni valakit azért, mert a 
rabszolgatörvények által módosított munkaszerződését nem írja alá, az azért elég 
nyilvánvaló bizonyítéka annak, hogy kinek volt itt igaza, és kinek nem. Emlékezetes, 
hogy ilyenkor százezrek voltak az utcákon Budapesten és szerte az országban, és 
egyértelművé vált mindenki számára, hogy a Fidesz-kormány az 1 százalékot 
képviseli, azokat a nemzetközi nagytőkéseket, illetve fideszes oligarchákat, akik azzal 
gondolták az egyébként nem valami rózsás versenyképességüket javítani, hogy még 
jobban kizsákmányolják a magyar dolgozókat. Önök pedig, a 133 bátor ember ehhez 
asszisztált, a 99 százalék ellenében, a magyar emberek túlnyomó többsége ellenében, 
a magyar dolgozók ellenében léptek fel. Ha ebben a történetben még megpróbálnak 
valamiféle morális magaslati pozíciót elfoglalni, hát az nagyon mulatságos, különösen 
annak a döntésnek a fényében, amit az Alkotmánybíróság - még egyszer mondom, a 
Fidesztől nem független és velük nem ellenséges Alkotmánybíróság is - május 1-je 
előtt egy nappal kihozott döntésében kimondott, hogy ezt a rabszolgatörvényt a 
jelenlegi formájában nem lehet fenntartani. 

Hadd ne bízzak meg az önök módosítójának a szándékában és minőségében! 
Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha valóban az a szándékuk, hogy elfogadják az 
Alkotmánybíróság által igényelt módosításokat, akkor most nincsen más választásuk, 
minthogy ezt az ellenzéki képviselők által benyújtott törvénymódosító javaslatot 
megszavazzák. Vitatkozhatunk róla, hogy egy salátatörvényben van-e jobb helye, vagy 
méltó-e ez az ügy arra, hogy külön törvénymódosító javaslat foglalkozzék vele, mi azt 
mondjuk, hogy a magyar dolgozók, a magyar szakszervezetek megérdemlik azt, hogy 
egy külön törvény rendezze a teljesen nyilvánvaló alkotmánysértést. Úgyhogy 
kíváncsian várom a fideszes, KDNP-s képviselőtársaink szavazatát, hogy végre 
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egyszer meghajolnak-e az igazság előtt, és hajlandóak-e az 1 százalék szolgálata 
helyett a 99 százalék érdekeit szolgálni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bangóné Borbély Ildikó képviselő asszonyé a szó. 

Parancsoljon! 
 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Szatmáry 

képviselőtársam csak azt felejtette elmondani, hogy a T/16369. számú salátatörvényt 
jó bő egy héttel később nyújtotta be a kormány, mint ahogy az ellenzéki képviselők 
benyújtották a törvényjavaslatukat arra hivatkozva, hogy az Alkotmánybíróság 
meghozta a döntését. Azért az igazsághoz ez is hozzátartozik, képviselőtársam. 

Csatlakozva Tordai Bencéhez, egyszer vállalják már a felelősséget! Ha önnek, 
képviselőtársam, az, hogy mi hogyan viselkedtünk decemberben ennél a 
törvénymódosításnál, hogy kiálltunk több millió munkavállaló érdekéért, ciki, 
kellemetlen, vagy azt mondja, hogy ez nem képviselőhöz méltó volt, akkor adja vissza 
a mandátumot. Ön ebben a teremben arra tett esküt, hogy képviselni fogja a magyar 
embereket, a magyar munkavállalókat, nem másra. Erre esküdött fel. Mi csak arra 
kérjük önöket, hogy tartsák be az esküjüket, és legyenek hajlandóak ezt a 
törvénymódosítást vagy törvényjavaslatot úgy, ahogy kell, megtárgyalni, és az 
Alkotmánybíróságnak megfelelően ne egy salátatörvénybe belevarázsolva. Megtette 
az ellenzék, amit önöknek kellett volna megtenni. Csak azt kérjük, hogy legyen 
plenáris ülés, vitatkozzunk róla, és képviseljük a magyar munkavállalókat. Köszönöm 
szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Közben látom Arató Gergely kezét a magasba 

emelkedni, de úgy gondolom, hogy előterjesztői zárszó tekintetében jöhet szóba a 
hozzászólása, hiszen most egy vitakör közepén vagyunk. Érdeklődöm, hogy a 
bizottság tagjai közül, főleg kormányoldalra nézek, kíván-e valaki az elhangzottakra 
reagálni. (Jelzésre:) Szatmáry Kristóf alelnök úr, parancsoljon, megadom a szót. 

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Elég nagy a kísértés - és 

elnézést kérek elnök úrtól előre is, mert ez a bizottság eddig alapvetően szakmai vitát 
folytatott -, tisztelt képviselő asszony felszólalását hadd ne hagyjam szó nélkül. 
Nagyon örülök, hogy ő szólít fel engem lemondásra, még szerencse, hogy nem ő 
választott meg, hanem a választókerületem polgárai, az a huszonegynéhány-ezer 
ember, akinek utólag is köszönöm. 

Tisztelt Képviselő Asszony! Az ön politikai előéletét, megnyilatkozásait hadd ne 
idézzem ide most a jegyzőkönyv kedvéért! Én azért kicsit óvatosabban fogalmaznék, 
amikor másokat szólítok fel lemondásra. Még egyszer jelzem, az Alkotmánybíróság 
döntését, amiről szól a mai parlamenti bizottsági ülés, a kormánypárti képviselők 
benyújtották. Az alkotmánybírósági döntést a munka törvénykönyve módosításával 
végre fogjuk hajtani. 

Még egyszer, az a vita valóban nem ennek a bizottságnak a napirendje, hogy 
attól valaki teljesen tisztességgel tudja képviselni - és azt gondolom, kell is 
képviselnie - az általa megválasztottakat, hogy nem olyan minősíthetetlen viselkedést 
produkál, mint egyes ellenzéki képviselők. Azt gondolom, ennek a munkának is 
egyébként megvan a méltósága. Kétségbe vonni a másik oldalt, én ezt nem tettem 
meg önnel szemben, hogy kétségbe vonjam azt, hogy ön nem a legjobb szándéka és a 
legjobb tudása szerint képviseli azokat az embereket, akik önt ideküldték. Ha egy 
kicsit a normalizálás felé gondolkodnánk, lehet, hogy ez egyébként elvárható lenne az 
önök megszólalásában, hogy nem vonják kétségbe azt, hogy akik itt ülnek a 
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kormánypárti oldalon, a lehető legjobb tudásuk szerint képviselik az embereket, és 
nem akarnék számokat idehozni, 99:1 százalék, több választási adatot tudnék 
ideidézni, de valóban nem témája ez a napirendnek. Tehát én még egyszer 
visszautasítom az ön által elmondottakat, és még egyszer megerősíteném azt, hogy 
természetesen a legjobb szándékunk szerint fogunk eljárni a módosításnál is, és a 
törvényjavaslat ebben a formában a benyújtott törvény vonatkozásában elfogadásra 
fog kerülni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Újfent megkérem bizottsági tagtársaimat, hogy egy 

szakbizottság medrében próbáljunk maradni. Nyilván a választók akaratát figyelembe 
veszik azok az előterjesztők is, akik ebben a tárgyban most kritikát fogalmaztak meg 
más képviselő tevékenységével szemben, ugyanígy azok a kormánypártiak is, akik 
szintén lemondásra szokták felszólítani adott esetben a plenáris ülésen politikai 
ellenfeleiket, de bízzuk a választókra négyévenként ezeket a döntéseket. Amennyiben 
a bizottság tagjai közül további felszólalás iránti igény nem ébredt, úgy én már 
megkérdeztem Szatmáry alelnök urat, hogy igényt tart-e arra, hogy átadjam neki az 
ülésvezetést, amint bizottsági elnökként hozzászólok, ő jelezte, hogy nem tart 
mindenre igényt. Ha bárkinek van fenntartása azzal kapcsolatban, hogy a bizottság 
elnöke hozzászóljon a vitához, kérem, jelezze. (Nincs jelentkező.) 

Mivel ilyet nem látok, nagyon röviden szeretném a Jobbik álláspontját 
ismertetni. Mint jobboldali és keresztényszociális érzékenységgel bíró ellenzéki párt, 
evidens, hogy minden esetben a magyar családokat, illetve a magyar munkavállalókat 
érintő vizsgálódást úgy folytatjuk le, hogy egy kormányzati változtatás mennyire 
csorbítja az ő alapvető jogaikat, illetve mennyire csorbítja a munkavállalók 
létérdekeit. 

Azt látjuk, hogy a munka törvénykönyve folyamatos, negatív irányú 
módosításai, illetve csak a munkahelyi balesetek számának a megvizsgálása egy olyan 
katasztrófahelyzet képét vetíti elénk, amely beavatkozásért kiáltott. A munkahelyi 
balesetek száma a 2010 környéki 17 ezerről 24 ezerre nőtt éves bontásban. Azt láttuk, 
hogy a munkavállalók kizsigerelése bizonyos ágazatokban folyamatos. Nem 
számítottunk arra, hogy egy negatív irányú beavatkozás következik egy olyan 
helyzetben, amikor pozitív és támogató eszközöket kellett volna, hogy kapjanak az 
érintett munkavállalók. Arra pedig végképp nem, hogy egy krízishelyzetben, egy 
világválság közepén a kieső munkabérüket lényegében nem pótolja senki. Azt 
tapasztaltuk ugyanis, hogy alig a magyar munkavállalók 5 százaléka esetén érkezett 
mérhető bérpótlás, 95 százalék pedig maradt az út szélén, és sok esetben arra 
kényszerítették őket, hogy oldják meg ezt a helyzetet, családiválság-helyzetet, ahogy 
tudják. 

Azt is látjuk, hogy még az átlagbér-statisztika is képes volt elrejteni a bajt, 
hiszen olyan statisztikai módszerekkel dolgozik a kormány és a KSH, hogy aki 
elvesztette a munkáját, vagy akit mondjuk fizetés nélküli szabadságra küldtek, az 
adott esetben kiesik a statisztika által mutatott világból, így lehetett bérnövekedést 
kimutatni, de kimaradt a statisztikából több mint másfélmillió munkavállaló, 
közöttük a bajban lévők is. Ezzel párhuzamosan a magyarok több mint 40 százaléka 
számolt be arról, hogy a koronavírus-járványügyi veszélyhelyzet miatt csökkent a 
bevétele az elmúlt egyéves időszakban, tehát a hurráoptimista statisztikákkal 
szemben megjelent majdnem a magyar társadalom fele, akinek közvetlen módon 
csökkent az elkölthető jövedelme egy árrobbanásokkal tarkított helyzetben. Azt sem 
értjük továbbá a rabszolgatörvény kapcsán, hogy Magyarország Kormánya miért nem 
a munkavállalói érdekvédelmet erősíti, és miért olyanokat támogat, akik erre nem 
szorulnak rá. 
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Mire is gondolunk? Az utóbbi időben is kapott milliárdos nagyságrendű vissza 
nem térítendő támogatást az az Audi, amely ezen összeg többszörösét viszi ki sokszor 
adózatlanul, nyereségként Magyarországról, miközben a magyar mikro-, kis- és 
közepes vállalkozók, az országot a hátukon cipelők jó esetben kedvezményes hitelre 
számíthatnak, ha a közvetítő bank úgy dönt. Ezen igazságtalanság kapcsán jegyeztük 
meg, hogy a multicégek számára biztosított nagyon bőkezű, egyoldalú vissza nem 
térítendő támogatások egy jó részét irányítsuk át a magyar mikro-, kis- és közepes 
vállalkozások felé, vagy tegyük felhasználhatóvá két irányban, egyrészt a bérszínvonal 
növelése tekintetében forrásként szolgálhassanak, másrészt pedig a munkavállalói 
érdekvédelmet, a mindenkori munkakörülmények biztonságosságát javíthassuk, 
fejleszthessük belőle. Ezen jobbító módosító javaslatainkkal szinkronban van az 
előttünk fekvő törvényjavaslat is, éppen ezért arra kapacitálunk mindenkit, hogy 
támogassa azt. Köszönöm, hogy mindezt elmondhattam. 

Érdeklődöm, hogy képviselőtársaim közül szeretne- még valaki hozzászólni az 
elhangzottakhoz. (Jelzésre:) Két jelentkezőt látok, de egyikük sem a bizottság tagja, 
ily módon a bizottsági vitakört lezárom. Ilyenkor adhatom vissza az előterjesztők 
számára azt a bizonyos képzeletbeli labdát. Különböző pantomimmódszerekkel 
kiderítettük, hogy Arató Gergely képviselőtársamé a szó elsőként. Parancsoljon! 

Reflexiók 

ARATÓ GERGELY (DK) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! 
Szerintem ami jó hír a bizottsági vita alapján, az az, hogy abban a javaslat tartalmáról 
nincsen vita, hiszen fideszes képviselőtársaim sem vitatták azt, hogy ez a javaslat 
tartalmában megfelel az Alkotmánybíróság előírásainak, és nem vitatták azt, hogy ez 
egy olyan javaslat, amely a dolgozók érdekeit védi és erősíti. 

Innen kezdve amiről beszélünk, az nem a javaslat tartalma, nem az, hogy 
egyébként ez a javaslat elfogadható, vagy támogatható-e, hanem itt kizárólag olyan 
taktikai szempontok merülnek fel, amelyek innen kezdve kérdések lehetnek. Ha jól 
értem, a Fidesz egyetlen érve az, hogy de hát nekik van ennél szebb javaslatuk, ami be 
van rakva már egy salátatörvénybe, maga Semjén Zsolt nyújtotta be, ha jól értem. Ez 
a Fidesz érvelésének a lényege. Tehát itt egy ilyen szerzői jogi vita van, egy olyan 
típusú vita van, ami arról szól, hogy csak az történhessen ebben az országban, amit a 
Fidesz kezdeményezett, bocsánat a Fidesz és a KDNP, nem akarom megbántani 
miniszterelnök-helyettes urat. 

De én azt gondolom, ebben az esetben ez egy rossz gondolkodásmód, hiszen 
van egy pont, amiben konszenzust tudunk teremteni ezek szerint szakmailag. 
Egyetértést tudunk abban teremteni, hogy az Alkotmánybíróság hozott egy döntést - 
ez egy olyan Alkotmánybíróság, amilyen, de ennek van egy döntése, ami kötelező -, 
ezt végre kell hajtani, minél előbb végre kell hajtani, és ezek szerint a tartalomban 
sincsen vita köztünk. Én azt javaslom fideszes képviselőtársaimnak, hogy azt 
mérlegeljék, hogy ha valamiben lehet parlamenti egyetértést teremteni, akkor 
teremtsünk benne parlamenti egyetértést, támogassák ezt a javaslatot, ha szükséges, 
módosítsuk majd a vita folyamán, de egy alkotmánybírósági döntés végrehajtása nem 
politikai kérdés. 

Itt nem arról van szó, hogy egyik vagy másik oldal valamit elér, hanem arról 
van szó, hogy egyébként a dolgozók, a magyar emberek jogait megvédte az 
Alkotmánybíróság, és nekünk ezt át kell vezetni a törvényen. Önök ezt berakják egy 
salátatörvénybe, amiben persze sok minden más is van. A salátatörvény szokása 
szerint, majdnem elmondtam, hogy micsoda, de én tartom magam a parlamenti 
etiketthez, maradjunk abban, hogy különböző minőségű elemek vannak összekeverve 
ebben a törvényjavaslatban, és nyilván lehet majd verni a mellüket, hogy és akkor azt 
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ellenzék ezt megszavazza, vagy nem szavazza meg, miközben tudjuk, hogy ebben 
egyetértünk, más dologban meg esetleg nem értünk egyet, amelyek abban a 
salátatörvényben szerepelnek. 

Ezen túl amit még szeretnék hozzátenni ehhez, hogy pontosan olyan dolgokat 
javított most az Alkotmánybíróság, amelyeket javíthattunk volna már itt a parlamenti 
vita folyamán is 2018 végén, hogy ha önök nem csinálnak ebből akkor is 
presztízskérdést, ha nem akarják elhallgattatni az ellenzéket abban a vitában is. Azért 
kellett az ellenzéknek tiltakoznia, mert önök megtagadták azt a jogunkat, hogy 
módosító indítványokat nyújtsunk be és ezekről szavaztassunk az Országgyűlésben, 
illetve a bizottságokban, erre azért szeretnék emlékeztetni. Én azt javaslom, hogy ne 
kövessék el ezt a hibát. Ha valamiben nincsen politikai vita, akkor abban ne 
kreáljanak szándékosan megosztottságot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó Timea képviselő asszonyé a szó. 

Parancsoljon! 
 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Az a 

helyzet, Szatmáry képviselőtársam, hogy több pontban sem mond igazat. Először is, 
minősíteni azt az ülést 2018 decemberében, ahol az ellenzéki képviselők felkeltek egy 
ilyen aljas elnyomó törvény ellen, az a legmesszebbmenőkig jogos és arányos fellépés 
volt. (Moraj a kormánypárti sorokból.) Az a helyzet, Szatmáry képviselőtársam, hogy 
mi ebben az esetben nem magunkat képviseltük, mert nem a mi fizetésünkről volt 
szó, hanem a dolgozók fizetéséről, ugyanis önökkel szemben mi nem azért lettünk 
politikusok, hogy saját magunknak harácsoljunk meg Mészáros Lőrincnek meg Orbán 
Ráhelnek meg Tiborcz Istvánnak, hanem azért, hogy a dolgozók érdekeit képviseljük. 
Nekünk ebben nem volt önös érdekünk, úgyhogy szeretném még egyszer… 
(Közbeszólások a kormánypárti sorokból: Személyeskedsz!) Lehet, hogy önöknek fáj 
ez, hogy mi ezt kimondjuk, de nem én kezdtem ezt a típusú személyeskedést, hanem 
Szatmáry Kristóf azzal, hogy szerinte mi volt méltó (Becsó Zsolt: Behozza ezt a stílust 
ide? - Gelencsér Attila: Ez itt nem így szokott lenni!), és mi volt méltatlan ehhez a 
Házhoz… (Szatmáry Kristóf: Én kezdtem a személyeskedést, képviselő asszony? Ne 
hülyéskedj már!) 

 
ELNÖK: Kedves képviselőtársaim, nem párbeszedés a műfaj (Gelencsér Attila: 

Máskor is közbe szoktak szólni!), kérem, várjuk meg a felszólalást, utána bízzák a 
bizottság elnökére, ami a bizottság elnökének a dolga. Köszönöm. 

 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. Tehát az, hogy 

mi méltó, és mi méltatlan, az a méltatlan, hogy önök rabszolgának tekintik a magyar 
dolgozót. De ennél sokkal nagyobb baj az, hogy ön nem mond igazat a most önök által 
benyújtott salátatörvénnyel kapcsolatban, ugyanis az a munka törvénykönyvére 
vonatkozó passzus nem teljesíti az Alkotmánybíróság követelését. Három ponton 
ismertettem, hogy mit marasztalt el az Alkotmánybíróság. Ebből az önök által most 
benyújtott salátatörvényben egyetlenegy szerepel, az is félig, a kollektív szerződésre 
vonatkozóan. De azt megengedem, hogy lehet így is, meg lehet úgy is értelmezni az 
Alkotmánybíróság arra vonatkozó döntését, azt még el is lehetne fogadni. Kettő ennél 
sokkal fontosabb nem szerepel az önök most benyújtott salátatörvényében. Nem 
szerepel benne, hogy a dolgozót nem lehet kirúgni, ha nem vállalja az önkéntes 
túlmunkát, és nem szerepel benne az egyéves elszámolásra vonatkozó időkeret. A két 
legsúlyosabb pontban, amit az Alkotmánybíróság előírt, önök nem módosítják a 
munka törvénykönyvét. 
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Tehát még egyszer nagyon nyomatékosan szeretném megkérni a kormánypárti 
képviselőket - ez most egy tárgysorozatba-vételi javaslat -, hogy vegyük 
tárgysorozatba, vitatkozzunk róla, és ha úgy látják önök, hogy ez nem azt tartalmazza, 
amit az Alkotmánybíróság megítélt, akkor még mindig módosíthatják a plenáris 
ülésen. De sajnos mi ezt egészen máshogy látjuk, és gyanítom, hogy az 
Alkotmánybíróság is máshogy fogja látni, mert nem fogjuk ezt megint annyiban 
hagyni, hogy félig-meddig ilyen látszatmódosítással ugyanúgy rabszolgának tartják 
meg a magyar munkavállalót azért, hogy önök elmehessenek nézni a foci EB-t, ezért 
gyorsan le akarják ezt tudni. Tessék akkor tisztességgel módosítani a munka 
törvénykönyvét úgy, ahogy ezt az Alkotmánybíróság előírta. A magyar dolgozó nem 
rabszolga, nemcsak mi mondjuk, hanem az Alkotmánybíróság is. Tessék ezt 
betartani! Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Drága Képviselőtársaim! Én minden alkalommal 

jelzem, hogy ez egy szakbizottság, maradjunk a szakmai medreken belül, de el kell 
mondanom, hogy ettől ez még egy parlamenti bizottság az általános vita kellékeivel, 
amelynek keretein belül nem is tudom, és nem is szeretném megmondani bármely 
képviselőtársamnak, hogy az általános vitát milyen politikai véleményekkel tarkítsa. 
A politikai véleményeket tehát mind kormány-, mind ellenzéki oldalon engedni 
szoktam. Így járok el a jövőben is. 

A házszabály tekintetében a rugalmatlanságot viszont ne nekem tulajdonítsák. 
Én szeretném a legjobban, ha előterjesztő és kormánypárti bizottsági alelnök között 
egy adok-kapok mehetne, közvetlen vita, de míg az előterjesztő csak az előterjesztői 
körben, a bizottsági tag csak a bizottsági vitakörben szólalhat meg, az előterjesztő 
pedig a végén tud reagálni, ezért kérem, hogy a házszabályt hibáztassák, ne pedig a 
bizottság elnökét azért, hogy ha ilyen szituációk alakulnak ki. Érdeklődöm, hogy 
kíván-e még valaki előterjesztői frontról hozzászólni az elhangzottakhoz. (Nincs 
jelentkező.) Úgy látom, hogy nem kíván. 

Határozathozatal 

Ily módon nincs más feladatom, mint elrendelni a határozathozatalt erről a 
kérdésről. Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja a T/16318. számú 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 4 igen szavazatot számoltam össze. Ki az, aki nem támogatja a 
tárgysorozatba vételt? (Szavazás.) 6 nem szavazatot számoltam össze. Ily módon a 
javaslat elvérzett, nem kerül tárgysorozatba. A napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Az egyebek napirendi pont szerepel 3. napirendi pontként. Szeretném 
tájékoztatni a tisztelt bizottságot, hogy a következő ülésünket előreláthatólag jövő hét 
elején tartjuk meg. Érdeklődöm továbbá, hogy van-e bárkinek észrevétele, 
hozzáfűznivalója. (Nincs jelentkező.) 
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Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincsen, akkor nagy tisztelettel további eredményes munkát és - 
ami a legfontosabb - jó egészséget kívánok mindenkinek. A bizottság ülését bezárom. 
Köszönöm. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 51 perc) 

  Z. Kárpát Dániel 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika 


