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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 32 perc)  

Az ülés megnyitása, napirend elfogadása 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szép jó napot kívánok! Engedelmükkel elkezdenénk a bizottsági ülést. Nagy 
tisztelettel és szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat, a meghívottakat, a sajtó 
esetleges munkatársait, akikről nem tudunk, de ha itt vannak, akkor a tisztelet nekik 
is jár. A Vállalkozásfejlesztési bizottság ülését megnyitom. Bizottsági elnöki 
minőségemben először ér az a megtiszteltetés, hogy önökhöz hozzászólhatok, 
igyekszem megfelelni az elvárásoknak és sikeres közös munkafolyamatot kezdeni.  

Mielőtt elkezdenénk az érdemi munkát, engedjék meg, hogy üdvözöljem így a 
távolból is a bizottság új alelnökét, Lukács Zoltán képviselő urat, munkájához ezúton 
is kívánok sok sikert, erőt, egészséget. Most pedig a határozatképességet kell 
megállapítanunk. Kilenc fő személyesen jelent meg, egy helyettesítéssel, így a 
bizottság határozatképes.  

Soron következik a napirend elfogadása. Kérdezem, hogy a kiküldött napirendi 
javaslatot elfogadják-e a bizottság tisztelt tagjai. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 9 igen szavazattal a napirendet elfogadta.  

Mielőtt elkezdenénk az első napirendi pont tárgyalását, jelzést kaptam, fel kell 
hívnom a figyelmet azt illetően, hogy az Országgyűlés ülésén vagy bizottsági ülésen az 
országgyűlési törvény 38/A. § (1) alapján a (2)-(3) bekezdésben meghatározottak 
kivételével tárgyi, képi vagy hanghordozó útján történő szemléltetés nem 
alkalmazható. Az Országgyűlés ülésén történő szemléltetést a Házbizottság 
engedélyezi. Ennek engedélyezésére vonatkozó kérelem legkésőbb a Házbizottság 
ülésének megkezdése előtt egy órával nyújtható be. Bizottsági ülésen a szemléltetést 
pedig az országgyűlési bizottság engedélyezi. Szemléltetés engedélyezésére vonatkozó 
kérelem legkésőbb a bizottsági ülés megkezdése előtt egy órával nyújtható be. A 
szemléltető eszközök kapcsán én ugyanakkor azt kérem a bizottságtól, hogy 
nagyvonalúságot tanúsítson, tehát ne csináljon problémát a kiragasztott táblákból, 
ugyanakkor formailag fel kell hívnom a bizottság tagjainak figyelmét arra, hogy egy 
szavazás formájában kell mindehhez hozzájárulást adnia, ha úgy gondolja. Éppen 
ezért kérem, határozzunk arról, hogy a szemléltetést lehetővé teszik-e a bizottság 
tisztelt tagjai. (Szatmáry Kristóf: Lehet egy kérdésem? Miről is beszélünk egész 
pontosan? A hölgyek…) (A teremben helyet foglaló szakszervezeti dolgozók ruháján 
„leértékelt” feliratú tábla látható.) A szakszervezet részéről megjelent hölgyeken 
látható szemléltető eszközökről, ami a Házbizottság értelmében idézőjeles 
engedélyeztetésre szorult volna. Én arra kérem a bizottság tagjait, hogy ettől a 
folyamattól tekintsünk el, és hadd használják a szemléltető eszközt a hölgyek 
nyugodtan. Kérem, határozzunk erről! (Szavazás.) A bizottság tagjai egyhangúlag 
adták hozzájárulásukat e nagyon fontos kérdéshez.  

A kis- és középvállalkozások 2013-2014. évi helyzetéről, 
gazdálkodási feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében 
megtett intézkedésekről, valamint a kis- és középvállalkozások 
részére nyújtott állami támogatások eredményeiről szóló B/11206. 
számú jelentés   

Szeretnék rátérni az első napirendi pontra. Beszámoló elfogadásáról kell hogy 
döntsünk, a határozati házszabály 85. § (2) bekezdése alapján. Kiosztottuk 
képviselőtársaimnak a bizottsági határozattervezetet. Az előterjesztő képviseletében 
szeretném köszönteni a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről Lepsényi István 
gazdaságfejlesztésért és szabályozásért felelős államtitkár urat, és szóbeli kiegészítés 
céljából meg is adnám neki a szót. 
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LEPSÉNYI ISTVÁN (NGM) államtitkár: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottsági 
Tagok! Tisztelt Vendégek! Számomra is ez az első alkalom, hogy a bizottság előtt 
megjelenhetek, és örömmel tölt el, hogy beszámolhatok arról, hogy mi történt a kkv-k 
esetében az elmúlt néhány évben, és remélem, izgalmas, érdekes beszélgetést tudunk 
folytatni. A jelentés mindenki által ismert, viszonylag hosszú, alapos és részletes, 
néhány dologra szeretnék csak kitérni ebből.  

Az egyik, néhány statisztikai adat: az elmúlt években 2011-15 között a 
vállalkozások száma, a vállalkozások által foglalkoztatottak száma, a bruttó 
hozzáadott érték, az árbevétel és az export folyamatosan növekedett. Tehát ez egy 
abszolút pozitív tendencia, 2015-ben több mint 600 ezer vállalkozás volt, majdnem 3 
millió foglalkoztatott a vállalkozóknál, 18 000 milliárd forint GDP, 89 000 milliárd 
forint árbevétel és az export is a 26 000 milliárdot meghaladta. A pozitív számok 
mellett van egy csöppent ellentmondásos kép, mert ha megnézzük a kkv-k által 
foglalkoztatottak arányát, és a kkv-k által biztosított plusz hozzáadott értéket, ez 
ingadozik, és kismértékben csökken is, amelynek az egyik oka egyértelműen az, hogy 
a kkv-k, ahogy növekednek, belekerülnek a nagyvállalati statisztikába, és ezért a 
számok csökkennek. De mindenféleképpen azt szeretnénk, hogy az intézkedéseinkkel 
a kkv-knak az aktivitását növeljük.  

Az összefoglaló jelentés, amelyet körbeadtunk, hat pontban elemzi a helyzetet. 
Van egy bevezető és összefoglaló, van egy helyzetelemzés a KSH-statisztikák alapján. 
Ami mindenféleképpen pozitív, hogy nő a foglalkoztatottak száma, és az 
exportteljesítmény is nő, tehát egy pozitív tendenciát érzünk általában a 
vállalkozásoknál.  

Az EU minden évben elemzi az országok, többek között Magyarország 
középvállalkozási politikáját az úgynevezett kisvállalkozói intézkedéscsomag keretén 
belül, és megállapította a legutolsó vizsgálatánál is - a 2014-esnél, amelyre vonatkozik 
a jelentésünk -, hogy Magyarországon a közbeszerzés, a finanszírozás területén az 
uniós átlagnál jobb eredményt értünk el. Tehát az Unió ezt a tevékenységünket jónak 
minősíti.  

Az elmúlt időszakban - következő pontként - elemeztük azt, hogy a 
vállalkozásoknak a gazdálkodási feltételrendszere hogyan változott, és jelentős 
mértékben csökkentettük az adminisztratív terheken, az egyszerű állam 
programjának a keretén belül, valamint a munkahelyvédelmi akció keretében is, a 
kisadózók tételes adójának és a kisvállalati adónak köszönhetően egyszerűsödött a 
kkv-k élete. Jelen pillanatban már a gazdasági társaságok szabályozására vonatkozó 
törvény vonatkozik a kkv-kra. A kkv-k részére biztosított állami támogatások esetében 
a központi pénzek, európai uniós pénzekből 58, illetve 52 származott a kkv-k részére. 
Tehát a pénzek jelentős hányadát a kkv-k kapták meg fejlesztési célokra. A 
strukturális és kohéziós alapból 2012-ben ez az arány 62 volt. A hitelezési kedv 
visszaesése miatt a Nemzeti Bank által indított hitelprogram nagyon népszerű volt a 
kkv-k között, gyorsan és hatékonyan át tudták váltani hiteleiket a kedvezményes 
hitelre, és az Eximbank is indított exportösztönzési hitelprogramokat, amely 
érezhetően előnyt hozott.  

Ha utolsó pontként az előretekintést nézzük, a GINOP-on keresztül folytatódik 
a kkv-k támogatása. Három alapvető pilléren nyugszik ez a támogatás. A hatékony és 
termelékeny kkv-k megteremtése, itt a hatékonyságot és a termelékenységet azért kell 
hangsúlyoznunk, mert ha megnézzük a kkv-k létszámát, a kkv-k által 
foglalkoztatottakat, a kkv-k által előállított értéket, jól látható, hogy a hatékonyság 
elmarad a nagyvállalatoktól, tehát itt mindenféleképpen hatékonyságot kell 
növelnünk. Ebben különböző programokat indítunk, az egyik legfontosabb 
programunk a mentorálás, tehát megtanítjuk a kkv-kat, hogyan kell gazdálkodni, 
növeljük az inkubációs közszolgáltatásokat, tehát azt a szakaszt, ami az ötlettől a kkv 
megerősödéséig terjed, ez az első három-négy év, és ez a legkritikusabb szakasz, erre 



 7 

elég jelentős összegeket fordítunk. Illetve el fogunk jutni odáig, hogy a tőzsdei 
bevezetés lehetőségeit is biztosítjuk. Összességében ez 15 milliárd forintot jelent, ma 
reggel be is jelentették, hogy például ezen program keretén belül hárommillió 
forinttal segítjük a vállalkozóvá válás lehetőségeit.  

A második ilyen fontos pont a háttér-infrastruktúra és eszközellátottság 
érdekében megnyitott pályázataink. Itt elsősorban a kkv-k kapacitásbővítésre 
megnyitott újabb GINOP-pályázatokról beszélünk, illetve az Irinyi-tervhez 
kapcsolódott területen úgynevezett kombinált pályázatot tervezünk kiírni, hamarosan 
meg is jelenik, ahol a kutatás-fejlesztés, a kapacitásbővítés, a kiképzés, az 
infrastruktúrához való hozzájutás egységes csomagban jelenik meg, hogy minél 
kevesebb adminisztrációs teherrel terheljük őket.  

Jövőre fog beindulni az Ipar 4.0.-hoz kapcsolódó fejlesztési elképzelésünk. 
Jelenleg a gazdaságban a legnagyobb hatást a digitalizáció gyakorolja. Óriási 
változások történnek minden területen. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a kkv-k 
megismerjék ennek a feltételrendszerét, megismerjék, hogy hogyan tudnak hozzá 
kapcsolódni, mint beszállítók, és a jövő év során több, körülbelül hét mintagyárat 
akarunk létesíteni, ahol képezzük a kkv-k vezetőit, illetve gyakorlati tapasztalatot 
nyújtunk, hozzájárulunk a logisztikai szolgáltatások fejlesztéséhez, illetve 
megindulnak azok a programok, ahol a vissza nem térítendő támogatás mellett 
visszatérítendő pénzt adunk. Ezzel egyik oldalon a lehetőséget szeretnénk bővíteni, a 
másik oldalon pedig szeretnénk ránevelni a kkv-kat arra, hogy nemcsak a vissza nem 
térítendő forrásokból kell gazdálkodni, hanem a kedvezményes hitelből, a pénzügyi 
ismereteknek a segítésével, tehát ilyen kombinált pályázatok jelentek meg, és 
jelennek meg, illetve a kkv-k pénzügyi ellátottságának javítására tőkealapot állítunk 
fel az Irinyi-terven belül, illetőleg az Értéktőzsdével együtt egy tőzsdei tőkealapot is 
felállítunk.  

Amit nagyon fontosnak tartunk elsősorban a kkv-k területén, ez az 
együttműködések ösztönzése. Nem olyan régen jelent meg az integrátori pályázatunk, 
ennek az a lényege, hogy a nagyvállalatok összefogják a beszállításra alkalmas vagy 
alkalmassá tehető kkv-kat annak érdekében, hogy egy magasabb szintre jussanak el. 
És hogyha például egy multinacionális vállalatot veszünk, ahogy egy kkv elkezd 
sikeresen beszállítani, akkor már meghódította a világpiacot, mert olyan szinten 
versenyképes, ami további lehetőségeket teremt.  

Amit szeretnénk az elkövetkezendő időben elérni, ez a jelentés, ugye 2013/14, 
tehát eléggé a múltról szól, szeretnénk ezt felfrissíteni és elérni azt, hogy frissebb 
jelentéseket tudjunk adni a parlamentnek és önöknek, illetve azt csak jelzem, hogy a 
Statisztikai Hivatal megváltoztatja a statisztikai elszámolási módszerét az Európában 
egységes módszerre. Ami a számokban változást fog jelenteni, ránézésre visszaesést, 
de a Nemzetgazdasági Minisztérium által közölt számok változatlanul maradnak, 
mert már régóta ezeken a számokon dolgozunk. Ez lenne a rövid összefoglaló, kérem 
a jelentés elfogadását, illetve ha kérdés van, azok feltételét. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm államtitkár úr rövid, precíz, mégis lényegre 

törő összefoglalását. Ebben a körben pedig a bizottság tisztelt tagjainak adnám meg a 
lehetőséget kérdéseik feltevésére, illetve hozzászólásaikra. Illetve a kör végén majd 
jómagam is kívánok csatlakozni ehhez. Parancsoljanak! Gúr képviselő úr, 
parancsoljon!  

Hozzászólások 

GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Három rövidebb 
megjegyzést fogok tenni, ebben egy kérdés is benne foglaltatik. Igazából, amikor a 
kkv-kra nézünk - címszavakban mondom csak -, akkor látható módon a kkv-kon 
belüli fejlesztéseknek a folyamatrendszerét, ha vizsgáljuk, nem túl kedvező kép 
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tárulkozik elénk. Gyakorlatilag a versenyképesség alapja az, hogy belső fejlesztésekre 
kerüljön sor, a másik része nyilván az, hogy szakképzett munkaerő álljon 
rendelkezésre. Az elmúlt fél esztendőben most már elég sokat hallunk arról, hogy a 
szakképzett munkaerő hiánya hogyan mutatkozik meg, sőt fideszes miniszter még 
harmadik országból történő 250 ezer főre kiterjesztett foglalkoztatási hátteret is 
vizionált ehhez illesztetten.  

A harmadik problematika valójában a vállalkozásokat körülvevő 
intézményrendszernek a működése, működési mikéntje, potenciája vagy 
impotenciája. Azok a folyamatok, amelyek befolyásolják a versenyképesség 
alakulását. 

Mindezeken túl nagyon fontos a piachoz való hozzáférés kérdésköre is, és ezért 
fontos a nagyobb cégekkel, vállalkozásokkal való együttmunkálkodás, beszállítói 
háttér kialakítása, erősítése, sok minden egyéb más. Nem akarok a kutatás-fejlesztés 
ösztönzéséről beszélni vagy annak a hiányosságáról, de a hazai pénzpiacnak a kkv-
szektorhoz való viszonyulásáról egy mondatot azért mindenképpen. Voltaképpen arra 
alapozva nagyon kecsegtetőnek mondható programok - Matolcsy -, és ezekből nagyon 
kevés az, ami gyakorlatilag egyrészt napvilágot látott, másrészt teljesült is. Tehát 
haszonnal, hozammal párosult volna.  

A másik dolog, amit fel szeretnék vetni, az gyakorlatilag az, hogy a 
magyarországi kkv-szektoron belül nem éri el az 50 százalékot azon vállalkozások 
száma, akik ötmillió forintot meghaladó árbevételre tesznek szert. Ha jól emlékszem, 
akkor 48,8 százalék ez a mérték. Ez önmagában is nagyjából azt mutatja, hogy egy 
önfenntartó típusú nullegyenérték közelében működő vállalkozások sokaságáról 
beszélhetünk, kényszervállalkozás, ki-ki hogy használja a szót. A másik oldalról 
viszont van egy érdekes vetülete ennek a történetnek, hogy az egyfős vállalkozások 
között van 5649 olyan vállalkozás, amelyiknek az árbevétele meg éves szinten 
meghaladja a 100 millió forintot. Egyfős vállalkozás 100 millió forintot meghaladó 
árbevétel. Ez úgy elsőre a laikusnak - nem nekem - olybá tűnik, mintha táskás cégek 
lennének ezek. És mondom, utána meg nekem is úgy tűnik. Szóval az egyfős 
vállalkozások keretei között mindenképpen érdemes lenne végiggondolni a 100 millió 
forintos árbevétel-nagyságrend elérésének a lehetőségét is.  

És van egy harmadik dolog, amit meg szeretnék említeni, ez egyrészt a 
foglalkoztatotti kört érinti, ez a durván 2,7 milliós nagyságrendű foglalkoztatotti kör, 
és a hazai bruttó hozzáadott értéknek az alakulása évről évre. Most azt tapasztaljuk, 
hogy ez -0,3 százalékos elmozdulást volt képes teremteni. Ennek az okait vizsgálták-e, 
nézték-e, kutatták-e, vagy éppen az okokon túl a megoldásokat, a segítő kéz nyújtását 
megtették-e, hogy mondjuk jövőre ne ezzel a trenddel, tendenciával kelljen 
szembenézni? Röviden ennyit szeretnék mondani, elnök úr. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm az érdemi felvetéseket, kérdéseket. Megkérdezem, hogy 

kormányoldalról vagy további képviselőtársak részéről bármilyen kérdésre vonatkozó 
igény felmerül-e. Amennyiben nem, úgy jómagam csak két rövid hozzáfűzéssel 
gyarapítanám a kérdések sorát. Az egyik arra irányul, hogy a következő időszak 
tekintetében, tehát nem a 2013-14, hanem az azt követő és már a statisztikai 
egyeztetés utáni időszak tekintetében vizsgálódnak. A kis- és középvállalkozásokat 
érintő támogatási volument mekkorára saccolják? Ebben milyen elmozdulást látnak, 
és egyébként milyen kifutási lehetőségeket? Másrészt pedig az iméntiekben felmerült, 
hogy adott esetben az árbevétel sávozása tekintetében lehetne, ha nem is korlátozni, 
de mindenképpen mederbe terelni, becsatornázni azt a támogatási tömeget, amely 
most, ha nem is mindenféle kontroll nélkül, de legalábbis néha érdekes, homályos 
utakon csordogál ki a rendszerből. Ezen két hozzáfűzéssel, felvetéssel át is adnám a 
szót államtitkár úrnak egy rövid reakció erejéig. Parancsoljon!  
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LEPSÉNYI ISTVÁN (NGM) államtitkár: Köszönöm szépen. Néhány dologra 
reagálok. A szakképzett munkaerő egy nagyon komoly probléma Magyarországon, és 
a kormánynak összehangolt intézkedési terve van, hogy hogyan lehet a szakképzett 
munkaerőt biztosítani, és itt elsősorban nem a külföldben gondolkozunk, hanem 
abban, hogy vannak munkanélküliek, vannak közfoglalkoztatottak, akiket be kell 
vezetni a munkába szisztémával, mert, ha valaki egy-két generáción keresztül nem 
dolgozott, a következő naptól kezdve nem lesz képes arra, hogy egy gyárban 
dolgozzon. A foglalkoztatási rátánk is alacsony, jelenleg 66-67 százalék, el lehet érni a 
75 százalékot. Itt népszerűvé lehet tenni a vállalkozást, tehát szeretnénk azt elérni, 
hogy egyetemről kikerülő emberek, szakképzésből kikerülő emberek ne csak bérből és 
fizetésből éljenek, és abban gondolkozzanak, hanem készüljenek fel a vállalkozási 
életre, és éppen ezért bevezettük a középiskolákban ez évtől kezdve, hogy pénzügyi és 
vállalkozási ismereteket oktatnak, mert bármennyire meglepő, ezt még eddig nem 
tették. Tehát szeretnénk így is a vállalkozók számát növelni.  

És azt gondolom, hogy nagyon fontos, és itt majd visszatérek a másik részre, a 
hatékonyságnövekedés. Tehát az 72 százalékos létszám, ötvenvalahány százalékos 
hatékonyságot, termelést ad, mutatja, hogy óriási hatékonyságfejlesztési lehetőségek 
vannak. Tehát az elkövetkezendő időben kiáramló pénzeknél azt fogjuk célul kitűzni, 
hogy a kkv-k is növeljék a hatékonyságot, korszerű technikákat alkalmazzanak, 
kezdjenek el kutatás-fejlesztéssel foglalkozni, és a beszállítói pályázatok erre 
kimondottan jó lehetőséget adnak.  

A piachoz való hozzáférés történhet természetesen a multikon keresztül, de 
vannak olyan pályázataink, amelyek kimondottan a piacra jutást segítik elő, az 
ismeretek megszerzését, a kapcsolatok kiépítését. A pénzpiac esetében jelentős 
erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy a bankok megváltoztassák a 
hozzáállást. Ugye korábban a bankok a nagy vastag ügyfeleket szerették, egy kkv nem 
olyan, de most már eljutottunk oda, hogy az MKB kimondottan kkv-kre szabott 
programokat indít, átképezték az embereket. Az MFB-nek most nyílik meg egy olyan 
44 vagy 60 milliárd forintos kedvezményes hitellehetőséget a kkv-k részére, amely 
nagyon egyszerű feltételekkel vehető fel, és nagyon kedvező, kamatmentes 
gyakorlatilag és hosszú lejáratú. Tehát azt gondoljuk, hogy a pénzpiacon ez a változás 
egyre inkább megjelenik, és segíteni fogja a vállalkozásokat, és ezért is oktatjuk őket, 
hogy tudják ezt használni. A kkv-kből igazából érdemi kkv körülbelül 60-70 ezer van, 
amelyikkel tudunk és akarunk is foglalkozni, körülbelül 12 ezer kkv exportál, 
körülbelül 10 ezer kkv foglalkozik kutatás-fejlesztéssel, ezt kell erőteljesen növelnünk. 
Az az 5649 egyszemélyes kkv az nem kkv-fejlesztési probléma, szerintem más 
eszközökkel kell megközelíteni. 

Az utolsó kérdésre visszatérve, azt szeretnénk, és minden eszközünk arra 
irányul, hogy növeljük a hatékonyságot, mert ezzel növeljük a versenyképességét is a 
kkv-knak.  

A támogatási rendszerben, igazából a GINOP-on belül jelen pillanatban nagy 
többségében csak kkv-k kaphatnak pénzt, ha a kkv-k fejlesztését nézem a GINOP1-
ben, az körülbelül 473 milliárd forint, amelynek körülbelül a fele, ami már lekötött, a 
másik fele a KIOP-pályázatoknál jelenik meg. Igazából nagyvállalatok jelenleg csak 
kutatás-fejlesztésre tudnak központi pénzt kapni, az összes többi pénzügyi forrás a 
GINOP-on keresztül a kkv-k részére megy ki. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Nagyon köszönöm államtitkár úr válaszát és érdemi reflexióját. Nem 

marad hátra más, mint megkérdeznem azt, hogy a bizottság tagjai közül ki az, aki 
elfogadja az előttünk fekvő dokumentumot. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 5 igen 
szavazattal és 4 tartózkodás mellett került elfogadásra. Köszönöm szépen, államtitkár 
úr és kedves munkatársai megjelenését. (Gúr Nándor: Majd Varga miniszter urat is 
tájékoztassa.) Igen, képviselőtársam felszólította államtitkár urat, hogy 
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nemzetgazdasági miniszter úrral is közölje az itt elhangzottakat, nyilvánvaló módon a 
jegyzőkönyv ebben segítségére lesz.  

Szeretném köszönteni újabb vendégeinket is, az a ritka helyzet állt elő, hogy 
megtöltöttük a székeket, így ha újabb vendégek érkeznek, már csak az államtitkár úr 
által is elfoglalt helyeken tudunk számukra helyet biztosítani. 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról 
szóló T/10832. számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló 
indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A második napirendi pont tekintetében pedig sajátságos helyzetbe kerülünk, 
hiszen Sneider Tamás képviselő úr önálló indítványának tárgysorozatba vételéről 
döntenénk. Ez a T/10832. szám alatt fut. Sneider Tamás előterjesztő úré lenne a szó, 
de mivel ő nem tartózkodik jelen pillanatban köreinkben, ezért jómagam kell hogy 
pár mondatban képviseljem ezt az indítványt. Annak érdekében viszont, hogy ezt 
megtehessem, Szatmáry Kristóf alelnök úrnak kell átadnom az ülésvezetést. 
Parancsoljon, alelnök úr! 

 
(Az ülés vezetését Szatmáry Kristóf, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Megadom a szót az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a visszadobott 

labdát, és az előterjesztés tekintetében két rövid indokló mondattal szeretné élni. 
Sneider Tamás képviselő úr indítványának lényege az a nagyon sajnálatos tapasztalat, 
mely szerint ugyanazon áruházak, cégek, cégcsoportok tekintetében Nyugat- és Kelet-
Magyarországot illetően ugyanazért az elvégzett munkáért, ugyanazért a 
munkavállalók által letett minőségért sok esetben alacsonyabb bér jár a kelet-
magyarországi régióban. Még több esetben indokolatlan módon tapasztalható még ez, 
és a jelenlegi törvényi szabályozást használják fel a munkáltatók azon indoklás 
tekintetében, hogy ne adják meg ezt az egyenlő bérszínvonalat, adott esetben kelet-
magyarországi, északkeleti megyékben. Hiszen látható, hogy míg nyugaton a 
munkaerőhiány sújtja ezen ágazatokat, Kelet-Magyarországon azért a 
munkanélküliség sajnálatos módon nemcsak lokálisan, de igenis fellelhető. Látható, 
hogy még állami hátterű vállalatok esetében is fellelhető ez a disszonancia, éppen 
ezért Sneider Tamás úr önálló indítványa azt célozza meg, hogy ezen törvényi 
hivatkozás alapján ne lehessen diszkriminálni e tekintetben a munkavállalókat. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, hogy van-e egyéb kérdés, észrevétel? 

Visszaadom az elnöklést.  
 

(Az ülés vezetését Z. Kárpát Dániel, a bizottság elnöke veszi vissza.) 
  
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bányai Gábor képviselő úré a szó, utána Gúr 

Nándor következik. 
 
BÁNYAI GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Nincs itt az előterjesztő, 

de indoklásképpen kérdezném, hogy miért csak kelet-magyarországi ez a területi 
lehatárolás. Miért csak az ország keleti részét érinti, hiszen a déli részen is vannak 
szerintem hasonló problémák? Ha már ezt a témát felvetettük, hogy bizonyos 
területeken más bér jár ugyanazért a munkáért. De ott viszont, ha derogációt akarunk 
adni egy térségnek, egy országrésznek, kedvezményt akar nyújtani abban, hogy 
valami törvényjavaslattal elérjük azt, hogy a munkabérek tekintetében egy szinten 
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legyen az ország többi részével, azért tisztelettel jelzem, hogy Budapesten, amióta 
világ a világ, mindig többet kerestek a kereskedők, ügyvédek. Tehát ezt nagyon nehéz 
törvényi erővel rendezni, a vállalkozások esetében ez szinte lehetetlen. Az állami 
szektorban lehet, hogy van valami megoldási javaslat, de kérdezem: a déli országrész 
miért maradt ki a parlamenti alelnök úr javaslatából?  

 
ELNÖK: Jogos a felvetés, és az indokló személy hibája volt az, hogy nem tért ki 

erre kellő mélységben. Nyilvánvaló módon nemcsak a keleti és észak-keleti 
országrészekről volt szó. Ez példaként került kiemelésre. Sajnos szinte bármely 
országrészt előhozhatnánk, Nyugat-Magyarországot kivéve. Nyilvánvalóan a 
versenypiaci szempontokat nem lehet negligálni, éppen ezért jelesül az állami 
szektorra vagy az állami hátterű vállalkozások körére gondolhatunk, és olyan 
motivátorok bevezetésével, amelyek egyébként a kormányzati oldal hatáskörébe 
tartoznának, tehát nyilvánvaló módon itt maximum egy határozati javaslat szintig 
lehetne elmenni, és megadni azokat a jogosítványokat, amelyek alapján bele lehet 
nyúlni ebbe a rendszerbe. Úgy látom, hogy Gúr Nándor képviselő úr jelentkezett, 
parancsoljon!  

 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Igazából azért 

jelentkeztem, mert visszaemlékezem arra az időszakra, amikor még Czomba Sándor 
államtitkár volt a munkaügyekkel foglalkozó államtitkára a kormánynak, és olyanfajta 
gondolkodást is felvetett az aktuális kormányzat, ami arról szólt, hogy adott esetben 
még a kezdő munkaerőpiacon megjelenő foglalkoztatottak esetében csökkentett bér is 
legyen a hátrányos helyzetű térségek vonatkozásában. Vagy épp a minimálbér 
tekintetében történő diszkriminatívnak mondható megállapítások kerüljenek 
érvényre. Nem értettünk vele egyet, a Szocialista Párt akkor jelezte, és akkor 
törvénymódosítási javaslatot vagy országgyűlési határozati javaslattervezetet - nem 
emlékszem már - nyújtottunk be, ami hasonló gondolkodást képviselt, mint a mostani 
jobbikos képviselő terjeszt a parlament elé. Nem értünk egyet semmilyenfajta 
diszkriminációval. Sem a területi, sem a nemek közötti bérbeli diszkriminációval - 
szeretném jelezni. Éppen ebből kifolyólag támogatni fogjuk ezt a javaslatot. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadnám a szót Szatmáry Kristóf alelnök úrnak. 
 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Én két 

dolgot hadd emeljek ki a javaslat kapcsán. Egyrészt, hogy természetesen elvi szinten 
mi is egyetértünk azzal, ami az indítványban le van írva, csakhogy éppen, ahogy elnök 
úr megfogalmazta, érzek némi formai problémát. Elnök úr is azzal fejezte be, hogy 
leginkább egy országgyűlési határozat formájában lenne ennek esetlegesen értelme. 
Most ugye nekünk egy törvényjavaslatról kéne döntenünk, a kettő tartalmilag nagy 
különbség. Megmondom őszintén, hogy amilyen anyagot mi ezzel kapcsolatban 
tudtunk készíteni, a legfőbb problémánk a benyújtott javaslattal, hogy ez azt a 
problémát nem kezeli, amiről szó van. Alapvetően ez a bérkülönbség leginkább a 
magánszektorban jellemző. Ugye erre is vannak példák. Tehát ott a kereskedelmi 
tevékenységtől kezdve, nagyon sok helyen különbségek vannak azonos munkakörök 
között, de sajnos azt kell mondanom, hogy Bányai Gábor alelnök társammal tudok 
egyetérteni, hogy sajnos ezeket a piaci különbségeket a legjobb szándék mellett sem 
tudjuk … illetve kérdés, hogy érdemes-e ilyen szinten kezelni, hogy ezzel a 
törvényjavaslattal nem tudjuk kezelni, az egészen biztos. Természetesen az, hogy van 
az állami szektorban ilyen, azt pedig szerintem nem így kell kezelni, ott konkrét 
eseteket tudunk megvizsgálni vagy olyan konkrét eseteket kellene akár a bizottság 
vagy akár a kormányzat számára, főleg a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az 



 12 

illetékes, megvizsgálni, hogy ők ebben próbáljanak tenni. Mondom még egyszer, a 
piaci részét semmilyen módon nem tudjuk kezelni, és ezzel a benyújtott javaslattal 
pedig eredményt - elnézést kérek, de - minden jó szándék mellett sem fogunk elérni. 
Ha konkrét esetek vannak, akkor azokat érdemes a bizottság elé hozni, akár úgy, hogy 
hívjuk meg az érintett állami cégek felügyeletével megbízott minisztériumi kollégákat, 
és próbáljuk ezeket kezelni, de a mi álláspontunk az, hogy sajnos ez az indítvány, 
ebben a formában a cél támogatása mellett sem alkalmas, hogy eredményt érjünk el.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a hozzászólást. Gúr Nándor újra jelentkezett 

ismételt hozzászólásra. 
 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egy 

elgondolkodtató érvet szeretnék Szatmáry Kristóf alelnök úr és a fideszes 
kormánypárti képviselőtársaim számára mondani. A közép-magyarországi és jelen 
esetben a kelet-magyarországi bérviszonyok tekintetében az állami többségi 
tulajdonú cégek esetére is igaz az, ami általában vetten, mértékadó bérkülönbségek, 
fizetésbeli különbségek vannak. Hogy érzékelhető legyen, ez a mértékadó 
bérkülönbség a Budapest és a vidék viszonylatában nettó forintokban 20-40 százalék 
közötti különbséget jelent. Értem, Bányai képviselőtársam, és tudom, tisztában 
vagyok vele, hogy Budapesten az élet is drágább bizonyos értelemben. De azt 
hozzáteszem, hogy a mértékbeli eltolódás, az élet drágasága és a vidéki fizetések 
közötti különbség tekintetében az nem egyenértékű. Ezért itt mindenképpen a 
közelítési folyamatát legalább el kell indítani ezeknek a dolgonak - megítélésem 
szerint. 

Itt nem a piaci keretek között foglalkoztató vállalkozások - az előbb említett -, 
kkv-szektorba tartozó vállalkozásokról szól a törvénymódosítási javaslat, hanem a 
többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetekről. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Nagyon köszönöm. Bányai képviselő úr! 
 
BÁNYAI GÁBOR (Fidesz): Mondta alelnök úr is, hogy a konkrét helyszín, a 

konkrét vállalkozás, konkrét feladatellátó állami szervezetnek a neve, címe azért kéne, 
mert egy vízügyi vállalatnál, mondjuk egy regionális vízműnél lehet, hogy más bérek 
vannak, mint mondjuk - vegyünk egy olyan céget, ami ugyanúgy működik Kelet-
Magyarországon, mint Nyugat-Magyarországon, valaki tud-e mondani ilyet… - a 
vasút például. A vasútnál ez jellemző egyébként, tudjuk bizonyítani, hogy Miskolcon 
kevesebbet keres a vasutas, mint mondjuk Győrben? Ezt tudjuk bizonyítani? (Gúr 
Nándor: Ha kell, akkor tudjuk.) Ezt kellene, mert ez az információ fontos lenne. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kérdés, hozzászólás? (Nincs jelentkező.) 

Amennyiben nincs, úgy nyilvánvaló módon a hiányzó információtömeg pótlásának 
igénye mellett most az előttünk fekvő előterjesztésről kell szavaznunk azon 
reményeim mellett, hogy egy kormánypárti előterjesztés, amennyiben más formában 
kívánják ezt a problémát megoldani, nyilván a bizottság elé kerülhet, és nagyon 
remélem, hogy fog is. Szeretném tehát megkérdezni, hogy az előttünk fekvő javaslatot 
ki támogatja. (Szavazás.) 4 igen, 2 ellenében és 3 tartózkodás mellett nem került 
elfogadásra az előttünk fekvő javaslat.  

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/11281. szám) (Döntés képviselői önálló 
indítvány tárgysorozatba vételéről)  

És hogy folytassuk a 2. napirendi pontnál kialakult sajnálatos szokást, mely 
szerint az elnöknek át kell adni az ülésvezetést, ezt kiterjesztjük a 3. napirendi pontra 
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is, hiszen szintén Snedier Tamás képviselő úr önálló indítványáról van szó. Egy rövid 
indoklás érdekében átadnám az ülésvezetést alelnök úrnak ismételten.  

 
(Az ülés vezetését Szatmáry Kristóf, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. És egyből át is adnám a szót elnök úrnak.  
 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke: Nagyon szépen köszönöm, 

és a kedves bizottsági tagoknak és vendégeknek is, hogy ezt a kissé komikus 
labdadobálást elnézik nekünk, hiszen annál fontosabb az előttünk fekvő napirendi 
pont és az abban rejlő javaslat. Hiszen Sneider Tamás képviselő úr egyértelműen a 
gyermekek, a családok, valamint az egészségkárosodott személyek és a fogyatékkal 
élők - vakok - érdekében szeretné azt indítványozni, hogy az őket érintő pótszabadság 
kivételéről az érintettek szabadon dönthessenek. Tehát ezen javaslat lényege az, hogy 
a pótszabadság igénybevétele esetében az érintett, a munkavállaló egy szabad döntési 
jogosítványt kapjon. Ne legyen tökéletesen kiszolgáltatva annak, aki eddig erről 
döntött, tehát ezen jogkör szélesítéséhez kéri Sneider Tamás képviselő úr a bizottság 
hozzájárulását.  

 
(Az ülés vezetését Z. Kárpát Dániel, a bizottság elnöke veszi vissza.) 

 
Ebben a körben pedig meg is adnám a lehetőséget a kérdésekre, 

hozzászólásokra. Parancsoljanak! Gúr Nándor képviselő úr volt a leggyorsabb. 
Parancsoljon! 

 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem törekedtem a 

gyorsaságra, a többiek voltak lassúak. Elnök úr, a javaslattal egyet tudunk érteni, 
támogatni tudjuk, de egy kiegészítő mondatot szeretnék hozzátenni. Nem ebben a 
törvénytervezetben kell, és lehet ezt rendezni, de a kormánypárti képviselők figyelmét 
szeretném felhívni: pótszabadságról beszélünk, annak a felhasználásának a 
mikéntjéről. Van ebben az országban jelen időszakban úgy 250 ezer ember, akinek 
nincs pótszabadsága. Tudják, ezek a közfoglalkoztatottak. Merthogy hiába dolgoznak, 
mondjuk a normál munkaviszonyból való kiesést követően közfoglalkoztatásban, és 
előtte volt 30 év normál munkaviszonyuk, ezt a munkaviszony alapján történő 
pótszabadság-beszámítást az önök által hozott törvények alapján nem lehet megtenni. 
Hiába nevelnek adott esetben három gyermeket, a gyermekek utáni pótszabadságot a 
közfoglalkoztatottak nem tudják igénybe venni. Ezért tehát itt ennek a napirendnek a 
tárgyalásánál is fontosnak tartom jelezni, egyébként ebben kezdeményezéseket már 
tettünk a korábbiakban is, amelyeket lesepertek az asztalról, hogy ugyanúgy, mint a 
munkaviszony más keretei között, a közfoglalkoztatottakat érintő pótszabadság 
kérdéskörét is az asztalra kellene tenniük, és ezt az igényt ki kellene elégíteniük. És 
utolsó mondattal pedig az elsőt ismétlem meg, az itt, ezen törvénytervezet kapcsán 
megjelenő javaslatokat a Magyar Szocialista Párt támogatni fogja. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az érdemi hozzászólást. És látom, hogy Szatmáry 

Kristóf alelnök úr jelentkezik szólásra. Parancsoljon! 
 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Az a - 

nem mondanám furcsának, de - helyzet van, hogy egyeztetve a tárcával is, ez a 
javaslat valóban megfontolást érdemel, és nem zárkózunk el előle, azonban 
egyetlenegy észrevétele van a szaktárcának, és ezért vagyunk most nehéz helyzetben, 
mert szerintük ezt ilyen szinten egy önálló képviselői indítványként végigvinni a 
parlamenten, nem nagyon van értelme. Tehát azt kéne megnézni, csak erre nem 
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tudok most jelen pillanatban a minisztérium nevében felelősséget vállalni, hogy 
amikor az Mt. módosítása egyébként a parlament elé kerül, akkor ennek a pontnak a 
megnyitásában megpróbálunk mi magunk is közreműködni, hogy vagy ebbe kerülne 
bele, vagy akkor, ha megnyitásra kerül, egy módosító indítvánnyal lehet kezelni. Most 
nem érzem magam felhatalmazva, hogy a tárca helyett nyilatkozzak, mert ők 
nincsenek itt, de a velük való egyeztetés alapján azt tudom mondani, hogy alapvetően 
a javaslat, legalábbis elgondolkoztató, hogy finoman fogalmazzak. De azzal, hogy ezt 
lényegében akár azzal, amit Gúr képviselő úr mondott, azért ez szélesebb pontokat 
érint, hogyha így van benyújtva, akkor túlterjeszkedés miatt nem lehet a 
későbbiekben kezelni javaslatban, én azt javasolnám, és ezért a tartózkodás mellett 
fogok érvelni, hogy hozzuk vissza ezt a kérdést, amikor egyébként a munka 
törvénykönyvébe egy átfogó módosítás kerül. De még egyszer: a javaslat szakmai és 
tartalmi szempontból sem áll távol a mi elképzeléseinktől.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Érdeklődöm, hogy más hozzászólás kérdés 

felmerül-e. (Nincs jelentkező.) Ha nem, úgy ki kell fejeznem, hogy a bizottság elnöke 
majdnem meghatódott, amikor alelnök úr szavait hallotta, hogy egy ellenzéki 
indítvány végre már-már át tudna menni, de aztán persze mégsem, nyilvánvaló 
módon a kiegészítésre vonatkozó igényeket tolmácsolni fogjuk az érintett felé, és 
nincs más dolgom ezen napirendi pont keretein belül, mint felkérni a bizottság 
tisztelt tagjait a szavazásra. Ki az, aki támogatja az előttünk fekvő indítványt? 
(Szavazás.) 4 igen, ellene senki, 5 tartózkodás mellett a javaslat nem ment át a 
bizottságon.  

A gazdaság működőképességét veszélyeztető munkaerőhiány 
csökkentésére címmel benyújtott H/11389. számú határozati 
javaslat (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba 
vételéről) 

A 4. napirendi pontra térünk rá. Tárgysorozatba vételről fogunk dönteni. Az 
ehhez szükséges indokláshoz meg is adnám a szót a körünkben tartózkodó 
előterjesztőnek. Parancsoljon, Gúr képviselő úr!  

 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy tisztelettel az első 

mondatommal azt kérem a bizottság tagjaitól, hogy támogassák a tárgysorozatba 
vételt egyszerűen azért, mert olyan kérdésköröket feszegetünk, amely nem a Magyar 
Szocialista Párt részéről fontos, hanem általában vetten. Általában vetten a gazdaság 
számára fontos kérdéseket érinti. Nem fogok mélyre menni, mert aki akarta, az 
természetszerűleg a tárgysorozatba vétel hátterét érintő dokumentációt 
megismerhette, ezért csak címszavakat mondanék.  

Hetedik éve kormányoznak, nem bántó jelleggel mondom, bár tehetném 
akként is, de (Bányai Gábor: Tőled el is várható.) … Köszönöm szépen. Tehetném 
akként is, de nem, de nem, csak jelzem, hetedik éve kormányoznak, és azzal 
szembesülünk, hogy például a szakképzés tekintetében kiürült az ország. A 
szakképzett munkaerő vonatkozásában kiürült az ország. Azzal nézünk szembe, hogy 
a jelen és a közeljövő várható, prognosztizálható, bemérhető munkaerőpiaci 
igényeihez illesztetten nem áll rendelkezésre munkaerő. Nyilván ennek érdekében át 
kell hangolni az eddigi folyamatokat, jó szándékú javaslatokat próbálok 
megfogalmazni. Van egy valamikori Foglalkoztatási Alap, amit ma már ugye Nemzeti 
Munkaerőpiaci Alapnak neveznek, azzal vált egyébként nemzetivé, hogy amikor 
nemzeti lett, akkor tízmilliárdos forintos nagyságrenddel kevesebb pénz lett benne, 
mint mikor Foglalkoztatási Alap volt. Ez nem egy jó párosítás a nemzeti jelzőhöz 
illesztetten, de nem akarok elmenni.  
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Ennek a 400 milliárd forintot meghaladó pénzösszegnek nagyon jelentős 
hányadát - négyötödét? - közfoglalkoztatásra fordítják most már évek hosszú sora óta. 
Lehet napocskát rajzolni, felhőt a munkaerőpiaci igényekhez hozzáillesztett tudás 
megszerzése érdekében. De nem akarok cinikus lenni, azt akarom mondani, hogy át 
kell hangolni azt a pénzeszközt, amelyet a munkavállalók és a munkaadók 
befizetéseiből rakunk össze, és olyan célokra kell felhasználni, amelyek a gazdaság 
igényeihez hozzáillesztett szakképzésekkel párosulnak. Akár olyanokkal is, a 
javaslatban elmentünk abba az irányba is, hogy például a hiányszakmák tekintetében 
akár a hiányszakmák elsajátításának a fázisában a minimálbérrel egyenértékű összeg 
is megérintse bizonyos feltételek megléte esetén a képzésben részt vevőket. Tehát azt 
akarom mondani, hogy a forrásfelhasználás tekintetében van mindenképpen 
tennivaló. De ugyanígy van tennivaló a dolog másik végén is, amikor már effektív 
munkavégzési tevékenység zajlik, és a munkavállaló pénzt, fizetést vesz a kezébe. 

Hetedik éve, ahogy mondtam, kormányoznak, a minimálbér tekintetében - 
nem megyek mélyre, Szatmáry képviselőtársammal néhányszor végigbeszéltük ezt a 
történetet -, tudják nagyon jól, hogy az a mai 74 ezer forintos nettó minimálbér, az 
gyakorlatilag annyi, mint 2010-ben az a 60 200 forintos volt, és azt is tudják nagyon 
jól, hogy öt éven keresztül meg kevesebbet érő pénzt vettek a kezükbe az emberek. 
Erről a helyzetről el kell mozdulni. Nem akarok hatévezni, hétévezni, nem akarok 
elmúltnyolcévezni, tehetjük, de akkor hosszabb okkifejtéseket fogok tenni. Azt 
szeretném elérni, hogy a bizottságunk részéről legyen egy egyöntetű, megerősítő 
álláspont a tekintetben, hogy a legalacsonyabb jövedelmi viszonyok között élő 
emberek esetében a nettó forintok vonatkozásában el kell tudni lépni erről a mai 
szintről. Nagyon egyszerűen megtehető, szeretnék javaslatot tenni arra, hogyha a 
kormány ezen még nem tudott elgondolkodni, akkor legyen kellő impulzus. 2010-ben 
a minimálbér összegét 32 ezer forint járulékteher terhelte. 32 ezer forint. Most 69 
ezer forint. A járulékteher növekedésének a haszonélvezője az aktuális kormány, 
beszedi ezt a forrást, egészen más irányba osztja el, mint ahogy célszerű lenne: az 
emberek pénzét kellene emelni. Ha erről a járuléktöbbletről képes lemondani a 
kormány a legalacsonyabb jövedelműek esetében, akkor mértékadó, nettó 
fizetésemeléseket lehet eszközölni, magyarul 100 ezer forintos nettó fizetést lehet az 
emberek kezébe adni. Bizonyos értelemben ez persze bértorlódást is jelent az alsó 
fizetések vonatkozásában, de a gazdasági szférában, ha a versenyképesség, és nem 
akarok visszamenni az első napirendi ponthoz, a versenyképesség tekintetében olyan 
intézkedéseket tudunk hozni, ami növelni a gazdasági eredményességet, akkor ezek 
mind-mind kiküszöbölhető problémák. Arra szeretném tehát kérni nagy tisztelettel 
képviselőtársaimat, hogy támogassák azt a gondolkodást, ami arról szól, hogy ezen a 
felületen is el lehessen lépni, vagy el lehessen rugaszkodni a mai helyzetből. 

És most már tényleg csak címszavakat mondok: érdemes lenne most már 
áttekinteni az elmúlt hat évet, például a munkaügyi ellenőrzések tekintetében a 
vonatkozásban, hogy évről évre azzal találjuk magunkat szembe, hogy a vizsgálati 
eredmények kapcsán a gazdálkodó szervezeteknél 70 százalék körüli azoknak a 
részaránya, érintettség tekintetében, akik valamilyen értelemben sértetté válnak a 
munkaügyi vagy a munkabiztonsági feltételek biztosítása tekintetében. Ezeket a 
helyzeteket is érdemes lenne korrigálni és gyakorlatilag más irányba vinni. És talán az 
ország kicsi volta mellett ez a 93 030 négyzetkilométer melletti nagy különbségek, 
amiről az előbb szó esett, azt is szeretném mondani, hogy a munkaerőpiac 
mobilitásának a segítését is olyan eszközökkel kellene támogatni, amely akár az 
utazási költségtérítések tekintetében, akár a lakhatási költségek átvállalása 
vonatkozásában, mert a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vagy a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei ingatlant nem lehet becserélni a Győr-Moson-Sopron megyei 
ingatlanra, mert 3-4-szeres árkülönbségek is vannak. Ezért, ha azt akarjuk, hogy a 
még hadra fogható, munkára képes és munkavállalási szándékkal bíró emberek 
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Borsodból, Szabolcsból mondjuk, az ország nyugati fertályán megjelenjenek, akkor 
ehhez olyan támogató hozzájárulásokra van szükség, amelyek gyakorlatilag nem a 
megkeresett pénzeket apasztják tovább az emberek számára. Ezekről és ilyen típusú 
javaslatokról szól az általunk benyújtott javaslat, ezért kérem még egyszer nagy 
tisztelettel a tárgysorozatba vételét. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az érdemi hozzáfűzést. Szatmáry Kristóf keze 

emelkedett a magasba.  
 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Valóban, Gúr képviselő úrral - elnök úr még nem ismeri - hosszú és némileg 
öncélúnak tűnő vitákat szoktunk itt folytatni, de már csak ilyen szezonkezdőként sem 
tudom megállni, hogy reagáljak, bár tudom, hogy ez újabb felszólalásra fogja 
képviselőtársamat sarkallni, és az idő miatt próbálok tényleg én is visszavenni, de 
azért pár dolgot engedjen meg. Ellenben az előző javaslatokkal, ezzel konkrétan nem 
értünk egyet. Tehát nem formai vagy egyéb problémánk lenne, strukturális 
problémáink vannak. Képviselő úr azzal kezdte, hogy hét éve kormányzunk, és lám-
lám működőképességet veszélyeztető munkaerőhiány alakult ki. Képviselő úr, ez a 
legnagyobb dicséret a kormány foglalkoztatáspolitikájának, ha azt veszem, hogy 
2010-ben 10 százalék fölötti munkanélküliség volt, és arról beszéltünk, hogy hogyan 
tudunk az embereknek munkát adni, 6-7 évvel később pedig ott tartunk, hogy az 
ország egyes részein krónikus munkaerőhiány van bizonyos szakmákban, de igazából 
országos szinten, talán, ha jól tudom, de képviselő úr, tudom, hogy a számoknak 
nagyobb mestere, 5 százalék alatti munkanélküliség van országosan. Most persze 
innen kezdődik a vita, hogy vajon miért van ez, és akkor jön a közfoglalkoztatotti 
kérdés, jön az esetlegesen külföldön dolgozók, de a tény azért mégiscsak tény, ha a 
számok tartalmával nem is értünk egyet, hogy én a kormányzat foglalkoztatási és 
munkapolitikájának legnagyobb elismerését látom abban a mondatban, hogy 6-7 éves 
kormányzásunk alatt oda jutottunk el, hogy mégis csak 5 százalék alá került a 
munkanélküliség, és lényegében bizonyos szakmákban munkaerőhiány van. Egy. 
Kettő: nem értünk egyet abban sem, és az elmúlt hat év egyik fontos politikai 
lépésének tartjuk, hogy egyenlő teher van minden munkajövedelmen, és eljutottunk 
oda, hogy egy egykulcsos adóval lényegében a munka értékét minden ember számára 
egyenlővé tettük. Ezt nemhogy megszüntetni akarnánk, képviselő úr felvetéseivel 
szemben, hanem mi egy fontos gazdaságpolitikai eredménynek tartjuk az elmúlt hat 
évben.  

Persze abban lehet vitatkozni, hogy a szakképzésben különböző, a valóban ma 
már hiányszakmákat jelentő területeken hogyan tudjuk a magyar gazdaság 
működőképességét tovább javítani. Semmiképpen elsősorban nem a külföldi 
munkaerő behozatalában gondolkodik a Fidesz-frakció, hanem alapvetően, ahogy itt 
elhangzott államtitkár úr néhány napirenddel ezelőtti felszólalásában is, a még 
Magyarországon lévő munkanélküliek és a közmunkaprogramban részt vevők 
beintegrálásával. De ez nem könnyű és egyszerű feladat. Itt nem néhány év alatt 
érhetünk el eredményt, hanem inkább generációkon átívelő megoldása lehet annak, 
hogy valóban ezt a több százezres tömeget, aki még potenciálisan az elsődleges 
munkaerőpiacon nem jelent meg, ezt valamilyen módon… és ebben komoly feladatok 
is vannak, nem is akarom ezt megkerülni, de önmagában arról a határozati 
javaslatról, amiről szól a két képviselőtársunk által benyújtott anyag, azzal elvi alapon 
nem értünk egyet néhány ponton. Még akkor is, ha a célok tekintetében feltétlenül 
nem is állnak teljesen távol egymástól az elképzeléseink, de néhány alapkérdésben ezt 
a vitát újra lefolytathatjuk, amit az elmúlt hat évben lefolytattunk, de a 
véleménykülönbség megmarad közöttünk, ezért nem tudjuk, és nem akarjuk ezt a 
javaslatot támogatni. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Örömmel konstatálom, hogy a bizottság tagjai üzennek, hogy 

nemzetgazdasági miniszter úr is megértse: nem kívánnak külföldről munkaerőt 
Magyarországra importálni. De látom, hogy még a szavazás előtt Bányai Gábor kért 
szót. Parancsoljon!  

 
BÁNYAI GÁBOR (Fidesz): Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Igen, amikor Gúr 

képviselő úr felszólal, utána az emberben elkezd mocorogni a vér. Maga a határozati 
javaslatnál az (1) bekezdés máris elfelejti… bár azt mondtad, hogy nem akarsz 
elmúlthatévezni meg hétévezni, de mégis jeleztétek az (1) bekezdésben, tehát súlyos 
hibákat soroltok fel, vagyis hát nem is részletezni az előterjesztés, hogy hogyan 
született a munkaerőhiány. Azért egy dolgot tisztázzunk: 2004. május 1-jén beléptünk 
az európai közösségbe, szabad munkaerőpiacra kerültünk és két évvel később szinte 
minden országba mehettek a magyar munkavállalók. Ez ellen védekezni nincs az a 
kormány, aki, ha tudna, ne védekezne, de nem tesszük fel a kezünket, nem mondjuk 
azt, hogy ne lőjetek, bár lőtök oda rendesen, csak egy dolgot tisztázzunk: nem tudunk 
versenyezni ma egy nyugat-európai multi vagy helyi kkv piaci béreivel. Nem tudunk 
sehol sem, sem Budapestről nem lehet védekezni, sem versenyezni, se Győrből, 
hiszen elképesztő különbségek vannak már csak minimálbér tekintetében is. Én 
magam is nagyon szeretném a minimálbér emelését, támogatnám is, ha az 
előterjesztés vagy a törvényjavaslat megszületne, amikor az egyezség megszületik a 
munkavállalók és a munkaadók vitájából valamikor a következő hetekben.  

Szeretném azért jelezni a minimálbérrel kapcsolatban, hogy míg 2010-ben 
nem volt gyermekek után járó adókedvezmény, mert eltöröltétek, a mostani 
gyermekek után járó adókedvezménynek köszönhetően, és nagyon sok 
minimálbéresnek van legalább két gyereke meg három is, ne felejtsük el, tisztázzuk, a 
jegyzőkönyvbe is elmondjuk, hogy tény, hogy a 62 ezer forintos akkori nettó bér, ha 
nincs gyereke ma egy minimálbéresnek, az csak 73 815 a 111 ezer forintnál, a garantált 
bérminimumnál 129 ezer. De ahogy jönnek a gyerekek, akkor már mindenhol 
tízezrével emelkedik a gyerekek utáni adókedvezménynek a plusz lehetősége, ha 
igénybe veszi a tisztelt munkavállaló, és két gyereknél már 98 814 forint a minimálbér 
után járó bér. A 129 ezer forintos bérminimumnál 110 ezer forint. Tehát a különbség 
jelentős. Tehát ne tévesszük meg se a választókat, se magunkat. A béremelés 
jelentősége meg mértéke az elmúlt hat évben jelentősen nagyobb volt az 50 ezerről 
75-re, mint a ti időtökben, ugye 8 év alatt így sikerült, ha jól emlékszem, 20 ezerről 
indult a minimálbér 2002-ben, most pedig 75 ezerről 111 ezer és 129-nél tartunk. Ez 
jelentős. A kkv-k viszont rettegnek a minimálbéremeléstől, amit figyelembe kell 
venni, de tény és való, hogy a magyar állampolgárok javát kell szolgálnunk minden 
döntésünkkel. De még egyszer, az adókedvezménynek köszönhetően és hogy a 
legtöbb minimálbéresnek vannak gyerekei, általában nem egy, hanem inkább kettő 
vagy három, jelentősen megnőtt a kedvezménynek köszönhetően. Így kerekek az 
általad elmondottak, és az (1) bekezdést visszautasítom.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a hozzászólások sorának a látszólag lezárását. 

Szeretném megjegyezni, hogy Magyarországon a termékenységi ráta továbbra is 1,3-
1,4 környékén áll, így a kétgyermekes családok csak egy idealizált képben képzelhetők 
el. Ebben a körben is elmondható, hogy sajnálatos módon katasztrofális 
népességfogyás árnyalja a képet, remélem, ez a bizottság is hozzá tud járulni ennek 
enyhítéséhez, majd megfordításához. Hosszú távon nem marad más dolgom hátra, 
minthogy e napirendi pont tekintetében megkérdezzem, hogy ki támogatja, hogy … 
(Gúr Nándor jelentkezik.) bocsásson meg, Gúr képviselő úrt illeti a reagálás joga.  
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GÚR NÁNDOR (MSZP): Semmi baj. Köszönöm szépen, elnök úr. No, hát 
akkor, nem darabjaira szedve, mert tisztességtelennek érezném a részemről, hogy 
most élek azzal a lehetőséggel, hogy képviselőtársaim nem tudnak visszaszólni, és 
ezért most, mint ahogy a miniszterelnök néha szokta tenni, amikor már másnak nincs 
lehetősége visszaszólni, akkor kifejti az álláspontját, azt megelőzően meg hallgat. 
Nem, én nem ezt az utat választom, de néhány kérdésre azért válaszolok. Szatmáry 
képviselőtársam, hogy a foglalkoztatás és a munkanélküliség milyen képet mutat, az 
nem azt jelenti, hogy e mögött az önök dicséretes tevékenysége húzódna meg. Nem. 
Megmutatom önnek, hogy miért nem, de csak címszavakban, utána, ha kell, 
mehetünk beljebb is egy kicsit. 

A foglalkoztatási oldalról önök most nagyjából 4,9 millió fős 
foglalkoztatottságról beszélnek. Durván 200 ezerrel több a közfoglalkoztatottak 
száma, mint 6 évvel ezelőtt volt. Sajnálatosan azt kell hogy mondjam: nagyon sok 
esetben ezek a közfoglalkoztatottak önmagukkal is meghasonulnak, merthogy nem 
olyan típusú tevékenységet tudnak végezni, mint amilyet ők maguk szeretnének, nem 
tudnak értéket teremteni. Nem akarom ledegradálni a történetet, semmiképpen sem, 
mert őket hozzák megalázó helyzetbe. Sok esetben olyanba, hogy reggel bemegy, aláír 
meg délután is. Vagy olyan helyzetbe, hogy délelőtt az út egyik oldalán kell állnia 
délután meg a másikon. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy nincs szükség 
közfoglalkoztatásra, dehogy nincs! Nagyon sok területen, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, de a Dunántúl, Baranya kisfalvaiban is 
igenis kell, szükségszerű, de nem így. Nem így, hogy statisztikai alanynak tekintik az 
embert. Ez 200 ezer fő. 

A másik, Bányai képviselőtársam, tisztában vagyok vele, hogy 2004-ben az 
Európai Unióhoz csatlakoztunk, hiszen a Magyar Szocialista Párt volt az, aki ezt 
erőteljesen támogatta. Ma is fontosnak tartja. Nem úgy, mint ahogy - úgy látom - a 
Fidesz, hogy inkább kifelé húzná Magyarországot a kötelékek közül. De megint nem 
megyek bele mélyebben, mert nincs reagálási lehetőség. De azt mindenképpen jelezni 
szeretném, hogy ebben a hat esztendőben több mint félmillió fiatal, fiatalnak 
mondható, 40 év alatti 75 százaléka hagyta el az országot, mint szakképzett. 
Nyilvánvaló azért, mert jobb kereseti lehetőséghez jutott hozzá meg azért, mert itthon 
semmi ilyenhez nem jut. Nem azért, mert valamilyenhez nem, hanem semmilyenhez 
sem. Meg azért, mert a bérpozíciók nyilván eltérőek egymástól, és itt még 30 
százalékos bérnövekedést sem tudtak elkönyvelni. A gyökereik megvannak, de a 
megélhetés minimuma nincs meg. Főleg igaz ez a legszegényebb régiókban.  

Egyébként meg kell nézni a bevándorlási rátaértékeket a legszegényebb 
régiókból, sajnos a legmagasabbak Budapesten és a fejlett ipari centrumok 
környékéről és a legszegényebb régiókból van a legnagyobb elvándorlás. Ez több mint 
500 ezer ember. Ebből az 500 ezer emberből a magyar statisztikákban nagyjából 140 
ezer embert tartanak úgy nyilván, mintha Magyarországon dolgozna, mert úgy szól a 
statisztikai kezelési mód, hogy aki egy évnél nem régebben dolgozik a határon kívül, 
más országokban, annak a beszámítása a magyar statisztikában jelenik meg. 
Nagyjából 140 ezer ember. 200 ezres többlet közfoglalkoztatásból, 140 ezres többlet 
abból az 500 ezerből, aki ebben a hat esztendőben ment el, ez már 340 ezer ember.  

2010 előtt például a diákfoglalkoztatás mint olyan, nem volt beszámítva a 
foglalkoztatotti körbe. Most éves viszonylatban pulzál a rendszer: 150-250 ezer 
közötti azoknak az érintetteknek a száma, akik diákfoglalkoztatásként bejönnek a 
statisztikai rendszerbe, mint foglalkoztatottak. Vegyük a középértéket: 200 ezer. Ezt a 
három számot, ha egymás mellé tesszük, akkor 550 ezer fő, és olyan foglalkoztatási 
növekményről beszélhetünk, ami 2010 előtt a statisztikában nem jelent meg. Azt 
akarom mondani, hogyha ezt levesszük a 4 millió 200 ezerből, akkor a 3 millió 700 
ezret sem éri el, és ha megnézzük a gazdasági válság időszakában, 2008, ha 
megnézzük a kormányváltás időszakában, 2010, foglalkoztatási adatokat ugyanazon 
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korcsoportra vonatkoztatva, akkor bizony szignifikáns különbség nincs. És a 
legnagyobb baj az, hogy az alapígéretüket nem teljesítették, ami arról szólt, hogy 
egymillió új munkahelyet teremtenek a gazdaságban. Fidesz-program, el kell olvasni. 
A gazdaságban. (Bányai Gábor: Tíz év alatt.) Köszönöm szépen. Így korrekt. Na, de a 
baj ott van, hogyha nincs hat év alatt eltérés szignifikánsan a 2010 és a 2016-os 
állapotok között, akkor miben reménykedhetünk? Hogy majd négy év alatt fog 
megteremtődni ez a közel egymillió új munkahely a gazdaságban? Nem megyek 
tovább. Ha munkanélküliségi oldalról nézzük a dolgokat, hogy csökkent a 
munkanélküliség? Hát persze, hát kilöktek mindenkit az ellátórendszerekből. 
Gondolják csak végig: 9 hónapról 3 hónapra csökkentették az ellátás időtartamát 
azon emberek számára, akik elveszítették a munkalehetőségüket, és persze ők annak 
előtte a munkavállalói járulékokat megfizették, tehát egy egyharmadolást csináltak e 
tekintetben. Nem megyek még beljebb, tényleg nem akarok, csak azt akarom 
érzékeltetni, hogy mindezek mellett, hogy kilöktek rengeteg embert az 
ellátórendszerből, mindezek mellett a közfoglalkoztatásba beemelés gyakorlatilag a 
munkanélküli státuszból való kiemeléssel párosult. Azok az emberek, akik elhagyták 
ezt az országot, azok közül nagyon sokan a munkanélküli, munkaügyi 
ellátórendszerekben voltak, mint munkanélküliek vagy álláskeresők.  

Tehát, ami negatív eredmény, hogy elhagyják ezt az országot nagyon sokan, azt 
ne akarják pozitívként felmutatni a munkanélküliségi rátán keresztül, mert akkor 
ízeire, darabjaira fogom szedni nem itt, mindenhol ezt a történetet. Ha hülyíteni 
akarják az embereket, akkor annak a maga módján minden formában gátat fogok 
szabni. Ha korrekt, tisztességes megközelítéseket tesznek, és az elért eredményeikről 
beszélnek, mert persze, biztos lesznek, voltak ilyenek is, akkor az rendben van. De az, 
amit ezekkel a számokkal csinálnak, az manipuláció.  

Abba nem megyek már bele, hogy a személyi jövedelemadó tekintetében az 
egykulcsosság és a többkulcsosság vagy bármi más… Abba megyek bele csak, hogy 
szerintem nem mindegy, hogy egy alacsony jövedelmű összegből veszek el arányaiban 
ugyanannyit vagy egy magasabból. 100 ezerből elvenni 15-öt, vagy 16-ot, egymillióból 
elvenni 150 ezret vagy 160-at, nem ugyanaz az élethelyzet kialakulása. Nem megyek 
bele, értük mindnyájan, hogy körülbelül miről beszélek.  

És még egy dolgot szeretnék mondani, Bányai képviselőtársam. 2004: 
csatlakoztunk az Európai Unióhoz. Legyen kedves majd egy kicsit megkutatni, de ha 
kell, segítek, hogy abban az időszakban, mondjuk a visegrádi négyek tekintetében - 
már hát a visegrádi négyek az mégiscsak visegrádi négyek - milyenek voltak a 
bérpozíciók. Magyarország, Szlováki, Csehország és Lengyelország 
viszonyrendszerében? Minimálbér, átlagbér, nettó. Kérem, könyörgök, nettó! A kézbe 
kapott összegeket nézze mindig, ne a bruttót. Ne! Milyenek voltak ezek a 
bérpozicionális helyzetek? Az fog kijönni paritáson, átszámítottan, hogy nagyjából egy 
nagyon keskeny sávba belefért mind a négy ország. Nézze meg most, hogy hogy 
nézünk ki! Most úgy nézünk ki, hogy az átlagkeresetek tekintetében a nettók 
vonatkozásában 20-25 százalékos differenciák vannak. Nem a mi javunkra, 
sajnálatosan. Úgy nézünk ki, hogy a minimálbér vonatkozásában 30-40 százalékos 
különbségek vannak, nem a mi javunkra, nem a magyarországi pozíciók javára. 
Mondom, hogy keresni is könnyebb legyen: míg Magyarországon 74 ezer forintos a 
nettó minimálbér, a nettó, a kézbe vett minimálbér összege, addig ezekben az 
országokban - Szlovákia, Csehország, Lengyelország - átszámítottan 100-110 ezer 
forint között mozog. Nem akarok most már többet mondani, csak egy kérésem van: 
mérlegeljék mindezeket! Mérlegeljék mindezeket, és ha másért nem, azért, mert 
ebben az országban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kimutatása szerint, nem Gúr 
szerint, nem, a NAV kimutatásai szerint mintegy 1,4 millió olyan ember van, aki 
maximum minimálbért keres ebben az országban vagy attól kevesebbet. Ugye érzik 
azt, hogy miért kell a legalacsonyabb jövedelmi sávokban bért emelni? Szóval ezért 
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kérem, hogy támogassák a tárgysorozatba vételét az előterjesztésnek. Köszönöm 
szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a precíz, ámbátor kevésbé tömör zárszót, ami 

nyilván vitaelemekkel is keveredett, de ezt megszokhattuk a másik politikai oldalról 
is, tehát szemrehányást nem tehetünk érte, ugyanakkor nem maradt más dolgunk 
hátra, minthogy határozzunk az előttünk fekvő javaslatról. Ki az, aki támogatja a 
tárgysorozatba vételt? (Szavazás.) 4 igen, 5 ellenében nem támogatja a bizottság a 
tárgysorozatba vételt.  

Többen a lelkemre kötötték, hogy gyorsan, feszesen, precízen, mintegy 60 perc 
alatt végezzünk, ez természetesen nem sikerült, hiszen még fontos napirendi pontok 
vannak hátra.  

A nemek közötti bérszakadék mérsékléséről szóló H/11718. számú 
határozati javaslat  

Így a következő tekintetében, amely a nemek közötti bérszakadék 
mérsékléséről szóló határozati javaslat, Gúr Nándor és Korózs Lajos MSZP-s 
képviselők önálló indítványa. Szeretném köszönteni újfent a kedves megjelent 
vendégeket a bizottság ülésén, és szeretném megadni a szót az előterjesztők 
egyikének, Gúr Nándornak. Parancsoljon!  

 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Sokkal rövidebb leszek, 

mint az előbb, már csak azért is, hogy segítsem a törekvését elnök úrnak, hogy rövid 
bizottsági ülést tudjon tartani. 

Visszatérek arra a napirendi pontra, amely már tárgyalásra került a területi 
bérkülönbségek vonatkozásában, és azt szeretném jelezni, akkor is jeleztem, hogy 
nemcsak területi, hanem nemek közötti bérszakadék is van Magyarországon, de 
nemcsak Magyarországon, hanem Európában is. Ennek a bérszakadéknak a feloldása 
vagy épp a különbségek közelítése, megítélésünk szerint elengedhetetlen. Tehát 
ahhoz, hogy ezt meg lehessen tenni, ahhoz egy precíz, korrekt felmérési rendszert kell 
kialakítani. (Az elnök a bizottság munkatársával egyeztet.) Megvárom, elnök úr, 
csak azért várom meg, mert fontosnak tartom, hogy hallja, mert számítok a támogató 
szavazatára.  

Tehát azt szeretném érzékeltetni, hogy a bérszakadéknak a mivoltja és azon 
való változtatás lehetősége nyilván csak akkor következhet be, ha egy valós tiszta 
képet és az okok hátterét is fel tudjuk mérni. Ebben a javaslatban mi azt fogalmaztuk 
meg, hogy ezeknek az okoknak a feltárása, felmérése mindenképpen történjen meg a 
kormány részéről, hiszen a kormány az, aki ezt megteheti ez év decemberéig. Vannak 
eleve veszélyeztetett ágazatok, sorolhatnám az oktatástól az egészségügyig, a szociális 
szakon keresztül, ahol messze döntő többségben a hölgyek azok, akik szerepvállalók, 
és a bérek tekintetében pedig az ágazatok vonatkozásában bérsújtotta 
veszteségtartalommal bíróak. Vannak jogi, gazdasági és társadalmi tényezők is, 
amelyek kialakították, formálják ezeket a bérviszonyokat, de ahhoz, hogy az első 
mértékadó előrelépést meg lehessen tenni, megítélésünk szerint a 250 főt 
foglalkoztató, meghaladó cégek esetében lenne legérdemesebb a besorolási, díjazási 
és egyéb kritériumrendszereket felülvizsgálni. És ha ezt megtenné a kormány, erre 
megfelelő intézkedéseket foganatosítana ez év végéig, akkor ennek a tapasztalási 
sornak, csomagnak az eredményeképpen lehetne előrelépéseket eszközölni. Nemcsak 
beszélni kell ezekről a dolgokról, csinálni is kell, mert igazságtalan és elfogadhatatlan 
ez a helyzet, ami az Eurostat mérési adatai szerint olybá tárulkozik elénk, hogy 
Magyarországon - 2014-es adatot tudok mondani - 15,1 százalékkal magasabb a 
férfiaknak ugyanazon munkakörök betöltése mellett a fizetése, mint a hölgyeknek. 
Kvázi ezt a hölgyek úgy szokták megfogalmazni, hogy nagyjából két hónapig ingyen 
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dolgozik abban a munkakörben a hölgy, a nő. De ennek nemcsak a foglalkoztatás 
időszakában van hatása, hanem az azt követő időszakban is, a nyugdíj-megállapítás 
tekintetében. Remélem, a Fidesz nem gondolkodik azon, hogy a nyugdíjakat 
csökkenteni akarja, megszüntetni akarja, sok minden egyéb más… Remélem. A 
remélem pozitív megközelítés, Bányai képviselőtársam. Ha pedig nem, akkor azt kell 
hogy mondjam, hogy nyilvánvaló, hogy a nyugdíjak vonatkozásában nem juthatnak 
olyan helyzetbe a hölgyek, ahol az a kedvezőtlen helyzet, ami az aktív időszakban 
megjelenik, az a nyugdíjra is továbbvitelre kerüljön. 

Ezért fogalmazódott meg az MSZP részéről gyakorlatilag ez az ellenőrzési 
rendszer kiépítésével kapcsolatos igény, remélem, nemcsak vágy, hanem igény, és az 
igény teljesülni is fog a kormánypárti képviselőtársaim támogatásával. Ezt szeretném 
kérni. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a felvezetőt. Jelezném, hogy a bizottsági ülés során 

az egyéb szóbeli képviselői igények befogadása is meg kell hogy történjen, például az 
MSZP-t is érintő további napirendi pontok kapcsán. Ezért osztódik néha a 
figyelmünk, ezt fontosnak tartottam leszögezni, és nyilvánvaló módon a napirendi 
pontot érintő vita tekintetében fel kell tennem a kérdést: ki kívánja hozzászólásával 
gazdagítani a vitát? Szatmáry alelnök úr! 

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

csak a megjelent vendégek és a jegyzőkönyv számára mondanám, hogy ezt a vitát sem 
először folytatjuk itt Gúr képviselőtársammal. Sokadjára. És megint el kell mondani, 
hogy abban, hogy a hölgyek, a nők a munkaerőpiacon ugyanannyit keressenek, mint a 
férfitársaik, ez nemcsak kívánatos, de nagyon fontos cél is. Azt kell tisztázni, hogy 
ebben egy parlamenti bizottság és egy parlamenti képviselő vagy egy kormánypárt 
mennyit tud tenni, mert itt is sajnos a piacnak bizonyos hatásait törvényekkel, 
egyebekkel nem tudjuk kezelni. Arra azért felhívnám a figyelmet, amit többször 
elmondtam, hogy bár igazából elégedettek csak akkor lehetünk majd, hogyha teljesen 
megszüntettük ezt a különböztet, de amit képviselő úr kér a határozati javaslatban, az 
részben megoldott. Monitorozza folyamatosan az állam különböző oldalról ezt a 
bérkülönbséget, és csak itt hívnám fel a figyelmet, hogy amire hivatkozik európai 
uniós jogszabály, az jelenleg is tárgyalás alatt van. Tehát az nem egy lezárult folyamat, 
arra hivatkozni egy határozati javaslatban nehézkes, amit maga az Európai Unió sem 
zárt le, de ezt a magyar kormány folyamatosan figyeli, ezeken a tárgyalásokon részt 
vesz. Az ottani javaslatokat teljesen automatikusan más módon beilleszti a magyar 
jogszabályokba, ezért külön határozatot hozni nincs szükség.  

Tudom, hogy ez politikailag nagyon érzékeny téma, pozitív értelemben jó téma 
is, de arra felhívnám a figyelmet, hogy amire hivatkozott képviselő úr, a bérek közötti 
különbségre az OECD szerint, abban Magyarország, mondjuk Ausztria és 
Németországhoz képest is jobban áll. A kép teljességéhez azért az is hozzátartozik, 
hogy bár van teendőnk, Magyarország az európai és az OECD-országok között ebben 
a bérkülönbségben az alacsony bérkülönbséggel bíró országok közé tartozik. Jól 
teljesít. Ez nem azt jelenti, hogy nincs mit tenni, de amit a képviselő úr a határozati 
javaslatban leír, az vagy még folyamatban lévő ügy a tárgyalásban vagy pedig 
egyébként az állami hatóságok részéről más módon megoldott. Így, ilyen értelemben 
megint csak egy politikai határozati javaslat kerete van az egésznek, amit ilyen 
formában nem fogunk tudni támogatni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a hozzászólást. Érdeklődnék, hogy más hozzászóló 

a bizottság részéről kíván-e jelentkezni. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, egy 
megjegyzés: az OECD-felmérések tekintetében igen sajnálatos, hogy még mindig a 
negyedik legdurvább adóteher egy magyarországi két dolgozós, kétgyermekes 
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családot sújt. Tehát, amíg ez az abszolút értékben lévő brutális adóterhelés fennáll, 
addig igen nehéz érdemben elmozdulni a hölgyek egyenlő bérezése tekintetében. De 
mivel más hozzászólást, illetve kérdést nem látok, így vissza kell hogy adjam a szót az 
előterjesztőnek. Parancsoljon!  

 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Ne csak a kötelem 

vezérelje, hogy vissza kell adni a szót. A dolog lényege, Szatmáry alelnök úr, hogy én 
egy szóval nem mondtam, hogy Európában más a helyzet. Az Eurostat adatai 
tekintetében azt mondtam, hogy Európában sem más a helyzet. Egyébként 16 
százalékos nagyjából a bérkülönbség Európa tekintetében, nálunk is ott van az átlag 
szintjén. De hogy változtatni kell ezen, ebben biztos vagyok. Hogy nem elég, és nem 
elégít ki az a válasz, ami arról szól, hogy van ilyen vagy olyan monitorizás és részbeni 
rátekintés. Engem nem a részbeni rátekintések érdekelnek, engem az érdekel, hogy 
ebben a folyamatrendszerben változás következzen be. A változáshoz nem ilyen 
„odacsípek, monitorozok” kell. Azért javasoltuk, hogy legalább a 250 fő feletti 
foglalkoztatói helyek esetében, tehát nem a kkv-szektort érintően, hanem nagyobb 
cégek esetében történjen meg ez a felülvizsgálat - globálban. Nézzük meg ennek az 
okait, tárjuk fel az okait, hogy ez most milyen jogi, gazdasági vagy társadalmi 
háttérből fakadó okként mutatkozik meg, és akkor, ha látjuk az okokat, akkor tudunk 
ezen változtatni. Erről szól, hogy ezt a folyamatot indítsuk el. Nem az az elvárásom, 
hogy 2017-ben ez a fajta különbség lenullázódjon. Irrealitásokat nem fogok mondani, 
de a folyamat elindítását kérem, azt kérem, hogy igenis, az a fajta globális áttekintés 
történjen meg ez év végéig, hogy ezt a bérbeli különbséget az azonos munkáért 
történő feladatok ellátása kapcsán el lehessen kezdeni szűkíteni. Ha azonos munka 
van a háttérben, akkor teljesen mindegy, hogy azt nő vagy férfi végzi el. Ezért a 
különbségek csökkentését meg kell tenni. Azt kérem még egyszer, hogy abban 
segítsenek, hogy ez a folyamat el tudjon indulni. Ne szavakban, hanem tettekben. 
Cselekedjenek is! Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Zárás tekintetében nem maradt más dolgunk 

hátra, minthogy döntsünk a tárgysorozatba vételről. Ki az, aki támogatja ezen 
indítvány tárgysorozatba vételét? (Szavazás.) 4 igen, 5 ellenében, tartózkodás nélkül 
sajnálatos módon ez a javaslat sem került tárgysorozatba.  

Napirendünk tekintetében az eredetileg tervezett 6., illetve 7. napirendi 
pontunkat, ami az Ellenőrző albizottságban megüresedett helyek betöltéséről, illetve 
a bizottság munkarendjéről szól, levesszük a napirendről, hiszen ide még írásbeli 
észrevételek beérkezése várható. Célszerűbb a következő bizottsági ülésen zárnunk 
ezeket. És tulajdonképpen két feladatunk maradt mára.  

Egyebek 

Az egyik ezek közül, hogy tájékoztatni szeretném a bizottság igen tisztelt 
tagjait, hogy az Európai Parlament Foglalkoztatási és szociális ügyek bizottsága 2016. 
október 12-én tervez Brüsszelben egy eszmecserét, nemzeti parlamenti képviselők 
részvételével, amelyek témája a munkavállaló kiküldetésével kapcsolatos szabályok 
célzott felülvizsgálata. A bizottság azt az igényt kapta, hogy jelöljön ki egy képviselőt, 
aki a konferencián a bizottság részéről az Országgyűlést képviselné, és erről a 
döntésről a mai nap folyamán kell az érintetteket értesítenünk. Tehát ezúton 
érdeklődöm, hogy a bizottsági képviselők részéről ki vállalná azt a megtisztelő 
feladatot, hogy a Magyar Országgyűlés képviseletében október 12-én Brüsszelben egy 
egynapos program keretein belül eljárjon. Tolmácsolást biztosítanak, ez fontos, 
kiegészítő információ. (Nincs jelentkező.) Amennyiben jelentkezőt nem találunk 
most, akkor a mai nap folyamán ezt az egyeztetési folyamatot igyekszünk lefolytatni. 
Ha nem találunk, akkor sajnálatos módon azt az értesítést kell küldenünk, hogy a 
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bizottság nem tud delegálni olyan képviselőt, aki közfeladatai tekintetében ráérne 
azon a napon.  

Ha ezen a napirenden is túlvagyunk, akkor egyetlen dolgunk marad. Bár 
Szatmáry Kristóf alelnök úrra számítottunk egy felvezetés tekintetében, őt most nem 
látom itt, de az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési bizottságának egy tervezett 
határozata is van, a módosítási kezdeményezések benyújtásának határidejéről szóló. 
A javaslat lényegét tekintve, amire most javaslatot teszünk, és minden parlamenti 
bizottságon végigfut ez, miszerint: „a kezdeményező legkésőbb a bizottsági ülést 
megelőző munkanapon a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényen alapuló 
általános munkarend szerinti munkaidő végéig a bizottsági titkárság részére juttassa 
el javaslatát.” Tehát a cél az, hogy megelőzzük azt az állapotot, hogy bizottsági ülés 
előtt egy órával besodorjanak valamilyen javaslatot, és az előző munkanap végéig 
tegye meg az, aki számára fontos ez a javaslat. Nem maradt más dolgom hátra, 
minthogy ezen javaslatról kérdezzem meg a tisztelt bizottsági tagok véleményét. Ki az, 
aki támogatni tudja ezt? (Szavazás.) 8 igennel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadtuk ezt a határozatot.  

Érdeklődnék, hogy bárkinek bármilyen fontos téma maradt-e a tarsolyában. 
(Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, úgy szeretném megköszönni a bizottság tisztelt 
tagjainak a részvételt, eredményes munkát és jó egészséget kívánok a következő 
bizottsági ülésre.  
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