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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 02 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 vendégeinket a bizottság 
ülésén a meghívottakkal együtt. A Vállalkozásfejlesztési bizottság ülését ezennel 
megnyitom. A határozatképesség megállapítása az első feladatunk. És ha 
összesítettük már a jenléti ívet, akkor heten vagyunk jelen személyesen. 
Helyettesítésről, eseti képviseleti megbízásról nem tudok, de ha van ilyen, akkor az 
mindjárt kiderült. (Gelencsér Attila: Én helyettesítenék. Hol a papír?) Rendben.  

Amíg ezt leadminisztráljuk, addig 7 fő személyes jelenlétéből is meg tudom 
nyitni a bizottság ülését és határozatképesnek tudom nyilvánítani. Nyilvánvaló 
módon később is alakulhat a létszám. A napirend elfogadása az a fontos feladatunk, 
ami nélkül nem tudunk továbbhaladni. 

Kérdezem, hogy a kiküldött napirendi javaslatot képviselőtársaim elfogadják-e. 
Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangúlag elfogadhatónak tartjuk 
a napirendet, tehát 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a napirend 
elfogadásra került.  

A férfiak és a nők közötti esélyegyenlőség megteremtéséhez 
szükséges egyes intézkedésekről szóló H/14323. határozati javaslat 
(Korózs Lajos és Gúr Nándor (MSZP) képviselők önálló indítványa 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Az 1. napirendi pont a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség megteremtéséhez 
szükséges egyes intézkedésekről szóló határozati javaslat. Ez H/14323. szám alatt fut. 
Korózs Lajos és Gúr Nándor MSZP-s képviselő urak önálló indítványáról van szó. A 
tárgysorozatba vételről fogunk dönteni. Elsőként az előterjesztőnek adom meg a szót, 
parancsoljon, Korózs képviselő úr! 

Korózs Lajos bevezetője 

KORÓZS LAJOS (MSZP): Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. Újabb 
alkalom van arra, hogy foglalkozzunk ezzel a témával. Bizonyára a bizottság tagjai 
előtt ismeretes, hiszen tárgyalták a múlt évben a beadványunkat már egy alkalommal.  

Most kimondottan azzal a szándékkal, hogy az országgyűlési határozati 
javaslatban az esélyegyenlőség oldalát domborítsuk ki, és szeretnék hivatkozni is arra, 
hogy nagyon sok olyan magyarországi jogszabály és európai uniós dokumentum 
rögzíti a nők és férfiak közötti bérszakadék mérséklését és felszámolását, többek 
között az európai uniós csatlakozási szerződésünk 2-3. pontja foglalkozik ezzel a 
kérdéssel, illetve az Európai Unióról szóló szerződés. Szeretném a figyelmébe ajánlani 
a tisztelt bizottságnak, hogy 3 évvel ezelőtt éppen az Európai Unió Bizottsága fogadott 
el egy olyan ajánlást, amely gyakorlatilag feladatként határozza meg a 
tagországoknak, hogy készítsenek egy koncepciót, egy átfogó koncepciót ennek a 
problémának a kezelésére.  

Ebből kiindulva nyújtottuk be Gúr Nándor képviselőtársammal ezt az 
országgyűlési határozati javaslatot. Ebben kértük, hogy az egyenlőtlen helyzetet tárja 
föl a kormány, nézze meg, hogy melyek azok a gazdasági, strukturális és társadalmi 
okok, ezeken belül melyek az objektív okok - életkor, iskolai végzettség vagy éppen a 
megszerzett gyakorlat -, és melyek azok a jogi, gazdasági és társadalmi tényezők, 
amelyek okozzák ezt a nemenkénti bérkülönbséget, és melyek azok, amelyek ennek a 
tartósságát befolyásolják. 



 6 

Ahogy említettem, ezen túlmenően az Európai Unió Bizottsága fölhívja a 
figyelmet arra, hogy az Európai Bíróságnak és az Európai Emberi Jogi Bíróságnak 
már különböző állásfoglalásai vannak, hiszen a tagországokból érkeztek oda olyan 
beadványok, amelyekben állást kellett foglalni ennek a két magas szintű testületnek, 
és ezeket vegye figyelembe a kormány akkor, amikor erről dönt. 

Szeretném megjegyezni azt is, hogy az Európai Unióban mérik ezt a 
bérkülönbséget; többek között a Központi Statisztikai Hivatal is évről évre elkészíti 
ezt a jelentést, és a tagországok az Eurostat keretében ezt az összegző jelentést 
megteszik a nők és a férfiak közötti bérszakadék kapcsán. Ugyanis ez a statisztika 
egyébiránt úgy készül, hogy a bruttó keresetek kapcsán a munkavállalónak 
közvetlenül kifizetendő bér vagy jövedelem és személyi jövedelemadó és 
társadalombiztosítási járulékok levonása előtti bruttó bérből számítják, annál is 
inkább, mert az adók egy részéből, illetve a járulék vagy a járulékként megfizetett 
adók egy részéből jogosultságot érvényesítenek. Ilyen többek között a 
nyugdíjjogosultság vagy az anyasági támogatásra való jogosultság vagy maga a gyed, 
amely eredményezhet ilyen különböző jogviszonyokat, amelyek munkavállalási 
kötelezettséghez kötődő jogviszonyok. 

Azért is hozom ezeket az indoklásokat szóba, mert ez a bérkülönbség, amely 
megvan, sajnálatos módon továbböröklődik, és többek között például a 
nyugdíjrendszerek minőségére is borzasztó nagy hatással van. Általános tendencia, 
megfigyeltük, szociológus kollégákkal mértük is ezt a folyamatot, 20 százalékos 
bérkülönbség nyugdíjba vonulás esetén már közel 40 százalékos nyugdíjkülönbséget 
eredményez, következésképpen ezzel is szeretném alátámasztani a felvezetőmben 
elmondottakat, hogy a kormány készítsen egy átfogó koncepciót ezeknek a 
problémáknak a kiküszöbölésére, és tárja föl ebben a koncepcionális előterjesztésben, 
hogy melyek azok a vállalati politikák és vállalati gyakorlatok, amelyek eredményezik 
és tartóssá teszik ezeket a különbözőségeket.  

Látszik az, hogy vannak olyan ágazatok Magyarországon, amelyek 
kimondottan nőies foglalkozások, ilyen az egészségügyi ágazat, ahol majdnem a 
foglalkoztatottak 80 százaléka nő, de ilyen a szociális és az oktatási ágazat is. Azt is 
megfigyeltük a kutatások kapcsán, hogy a versenyszférában foglalkoztatottaknak 
eleve nagyobb a bérelőnyük; és azt látjuk, hogy a közszféra különböző ágazataiban 
dolgozóknak egyértelműen bérhátránnyal kell küszködni. 

Mivel a közszférában lényegesen több nő helyezkedik el, mint férfi, így 
determinálva van ez a különbség míg a versenyszférában is az látszik, hogy a 
pályakezdőknél, például a diplomás pályakezdőknél van egy szociológiai módszertan, 
ahol a diplomásokat követik az elhelyezkedésük kapcsán, hogy a pályakezdőknél 
nagyjából egyforma az indulásnál a bér, a munkabér, de a 40 éves korosztályra, a 35-
39 éves csoportban már megjelenik az a bérkülönbség, tehát gyakorlatilag a munkába 
állást követő 10-15 év után megjelenik az a bérkülönbség, amely életük végéig kíséri a 
munkavállalókat. (Horváth Imre telefonja megszólal. - Enyhe derültség.) 

Summa summarum - és én itt be is fejezem, nem akarom Horváth 
képviselőtársamat zavarni -, hogy kérjük a tisztelt bizottságot, hogy támogassa az 
indítványunkat, az Országgyűlés pedig döntsön arról, hogy felhatalmazza a kormányt 
azoknak az intézkedéseknek a meghozatalára, amelyek ezt a problémát ki tudják 
küszöbölni, illetve csökkenteni tudják már rövid távon is ezt a bérkülönbséget.  

Köszönöm szépen a türelmüket. Elnök úr, befejeztem.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a részletes indoklást és azt is, hogy házon belül 

elintézték a Horváth képviselőtársunk telefonhívása kapcsán keletkezett zavart, 
hiszen nagyon fontos indítványról tárgyalunk. Szeretném megkérdezni 
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képviselőtársaimat, hogy kinek van hozzáfűznivalója, kérdése, felvetése a 
hallottakhoz. A kormányzó pártok képviselőihez fordulok, de nem látok jelentkezőt. 
(Jelzésre:) Gúr képviselőtársamnak adnám meg a szót, mielőtt magamhoz ragadnám 
azt. Parancsoljon!  

Kérdések, hozzászólások 

GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Korózs képviselőtársam 
elmondta a lényeget. Én nem ismétlem meg a tavalyi esztendőben elhangzott 
dolgokat vagy elmondott dolgokat, egyszerűen azért nem, mert hiszek abban, hogy 
akkor a billegő fideszesek most megértették, hogy miért akarjuk tárgysorozatba venni 
ezt az indítványt, és támogatni is fogják a dolgot. 

Mindössze két kiegészítő mondatom lenne a történethez. Az egyik az, hogy 
azon túl, amiről már szó esett képviselőtársaim részéről, egy tényszerű adatot 
szeretnék mondani önöknek. Ez a tényszerű adat arról szól, hogy abból fakadóan, 
amit én ősbűnnek tekintek, hogy olyan politikát folytattak az elmúlt 6-7 esztendőben, 
ami rengeteg fiatal vagy középkorú embert vitt el ebből az országból, annak az a 
következménye, hogy az Orbán-rezsim időszakában 78 ezer gyermek született nem a 
93 000 négyzetkilométeres területen Magyarországon, hanem külföldön. A tavalyi 
esztendőben ez 12 ezer volt, miközben Magyarországon összességében tavaly 93 ezer 
gyermek született. Bár még azt sem tudom, hogy ebbe nincs-e beleszámítva ez a 
12 000. Ez is egy kérdés. 

 
ELNÖK: Ez egy fontos kérdés. 
 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Azt akarom ezzel érzékeltetni, hogy ha csak egy 

egyszerű - nem matematikát -, egy egyszerű számtanpéldát oldunk meg, akkor ha egy 
durván tízmilliós népességgel bíró országban születik mondjuk 93 ezer gyermek, 
akkor nagyjából 100-110 főre vetítve születik egy adott esztendőben egy gyermek.  

Mennyi ember kell, hogy külföldön legyen ahhoz önök szerint, hogy 12 ezer 
gyermek szülessen a határon kívül? Ezen számítás alapján, ha parallel állítjuk a 
történetet, szinkronba állítjuk, akkor 1,3-1,4 millió ember kellene. Mondjuk azt, hogy 
jobblét, jobb születési arányok alakulnak ki, nagyobb hajlandóság a 
gyermekvállalásra, sok minden más, akkor nyilván nem ennyi, akkor csak 1 millió 
800 ezer, 600 ezer. Araszolhatunk lefelé, teljesen mindegy, hogy mennyi, nem ez a 
lényeg most. 

Hanem az a lényeg, hogy akkor és amikor már nemcsak az úgymond 
családfenntartó emberek, férfiak hagyják el az országot, hanem a szülőanyák is és a 
magyar gyerekeket a határon túl szülik meg, akkor a jövőnket emésztjük fel. Érdemes 
lenne ebből kifolyólag ezt a kérdést górcső alá venni, áttekinteni, ezért javasoljuk 
alapvetően azt, hogy a tárgysorozatba vételt tegyük meg azon indokok alapján és azon 
túl, amelyről Korózs képviselőtársam beszélt.  

Köszönöm szépen, és bízom abban, hogy az észérvek azért hatnak, és 
képviselőtársaim is fontosnak tartják, hogy ezeket a kérdéseket mérlegeljük. 
Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm a hozzászólást, amely már egészen messzire vezetett az 

eredeti témától, de annál fontosabb vizekre vezetett. Érdeklődnék, hogy kormánypárti 
képviselőtársaimnak van-e felszólalási szándékuk. (Jelzésre:) Parancsoljon! 

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

képviselő úr ismét megmozgatta a fantáziánkat, illetve szólásra készteti az észérveivel, 
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állítólagos észérveivel a hozzászólni szándékozókat. A hozzászólása másik felében 
észérvek különösképpen nem hangzottak el. (Gúr Nándor: Szerinted!) Csak jelzem, 
hogy 2004-ben önök szerették volna, hogy mobilak legyenek a magyar fiatalok, és 
sajnos ez megtörtént, hisz tény és való, hogy magasabb életszínvonalat lehet elérni 
Nyugat-Európában; mi egy hosszú idő óta örökölt eseménysornak vagyunk tanúi és 
elszenvedői leendő vagy már létező szülők, illetve leendő, a jelek szerint nagyapák, 
akiknek a gyerekei külföldön szülnek. (Becsó Zsolt belép a terembe és helyet foglal.)  

A lényeg a határozati javaslattal kapcsolatban, hogy uniós ajánlást akarnak 
elfogadtatni képviselőtársaim itt velünk. Minden jel azt mutatja, hogy a 
magyarországi bérolló a nők és a férfiak között zárul, szűkül, és az európai mezőnyben 
nem a végén kullogunk ebben a listában bizonyosan. 

A másik pedig: azok az ágazatok, amikről szó volt, hogy az oktatási, az 
egészségügyi, a szociális szférában dolgozik sokkal több nő honfitársunk, mint férfi, 
ott pedig kimondottan nem igaz az az állítás, hogy a bérolló nyitottabb lenne, mint 
kívánatos. Az tény, hogy egy munkaadónál nagyon fontos paraméter a mai világban is 
és korábban is az volt, hogy milyen nemű a tisztelt foglalkoztatni szándékozott. Ennek 
eredményeképpen nem lehet kikerülni azt, hogy vannak olyan biológiai életciklusok, 
amiket nem lehet másnak elvégeznie, tehát más nem tudja végrehajtani, mint nő 
honfitársaink, ennek pedig a munkaadók nem feltétlenül minden esetben teszik meg 
azt a szívességet, hogy esetleg a munkabérében kifejezik ennek a nemzet 
szempontjából fontos eseménynek a támogatását. 

De mindezek mellett - miután Magyarország ebben a tekintetben, ahogy 
mondottam nem kullog Európa rangsora, 27 tagállama mögött, nem javasoljuk ennek 
a határozati javaslatnak a támogatását.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a hozzászólást. A csoportdinamikából úgy érzem, 

hogy ez meg fog termékenyíteni további képviselőtársakat is. Magam rövid 
hozzászólással szeretnék csak élni. Úgy látom, hogy mindenkinek megvannak a fontos 
és ütős érvei, tehát alkalmas lehet akár ez a javaslat még egy parlamenti vitára is még 
szélesebb évrendszerrel. 

Én egy dologgal vigyáznék. Tehát amikor azt mondja, kormánypárti 
képviselőtársam, hogy nem nyitottabb ez a bérolló ebben a szegmensben a 
kívánatosnál, akkor óvnám önt attól, hogy ezt szélesebb körben elmondja, hiszen nem 
tudom, hogy van-e kívánatos bérolló férfi és nő viszonylatában. (Közbeszólásra:) 
Lehet, hogy csak véletlenül, tévedésből, de a helyzet az, hogy valóban elgondolkodtató 
az, hogy egyrészt a munka törvénykönyve módosítása kapcsán a jövőben ezen a 
területen hogy lehetne előrelépni, hiszen én itt látom inkább a kutyát elásva, mint a 
jelenlegi törvényhozás rendszerében.  

Mindemellett pedig, amikor a Jobbik a bérunióval kapcsolatos alapvetéseit 
hangoztatja, akkor nem az a célja, hogy minden árufeltöltő és kofa euróra 
ugyanannyit keressen Brüsszeltől adott esetben a Romániának nevezett országig, 
hanem egész pontosan az a célja, hogy főleg stratégiai ágazatokban, mint amilyen 
mondjuk éppen az említett ápolók helyzete, az egészségügyi dolgozók helyzete vagy 
pedig a magyarországi önkormányzatiságot, önrendelkezést és működésképességet 
fenntartó ágazatok képviselői helyzete, legalább közelíteni tudjunk, tehát pontosan 
azt az ollót csökkenteni, ezáltal a nagyon fontos felvetést, a kivándorlást is lassítani; 
hiszen valóban fontos kérdés az, hogy adott esetben a tavalyi 12 ezer, külhonban 
napvilágot látott gyermek hova kerül statisztikailag besorolásra a munkavállalók 
tekintetében már láttuk azt, hogy külföldön dolgozókat előszeretettel sorolnak a 
statisztikusok hazai adatbázisokba.  
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Nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy itt mi a helyzet, de még egyszer 
mondom, nagy szeretettel látnám én magam is a munka törvénykönyvet illető 
előterjesztéseket, vitapontokat, módosító javaslatokat. És a béruniós felvetésünk 
lényege is éppen az, hogy nemcsak ezt az ollót, de az összes hasonlót, tehát az 
eredendő problémákat sikerüljön először csökkenteni, nyilván eliminálni ezeket 
tökéletesen nem lehet, de azért a szándék megvan afelé mutató módon, hogy 
előrelépést érjünk el.  

Érdeklődnék, hogy van-e igény további képviselői hozzászólásra. (Jelzésre:) 
Számítottam rá; Gúr képviselő úr, parancsoljon! 

 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen. Elnök úr, három gondolat 

mindösszesen. Az egyik visszautal a múltba, úgy 6-7 évvel ezelőttre. Akkor, amikor 
kormányváltás volt, azt megelőzően az ígéretek arról szóltak, hogy mértékadó 
fizetésemelések lesznek. Jó is lett volna, szükségszerű is lett volna, mert nyilván 
bizonyos értelmű korlátot állított volna az elvándorlások tekintetében. Nem hagyták 
volna el ennyien az országot, mert akinek megvan a gyökere, nyilván nehezen vagy 
sokkal nehezebben szakítja el ezt, ha a megélhetés minimumát biztosító források 
rendelkezésre állnak.  

Nem ezt tették, nem tették meg mindezt. Nem véletlen, hogy 3 évvel ezelőttől 
folyamatosan igényeljük és erősítjük azt, hogy mértékadó, kézzelfogható 
fizetésemelések kellene. Önök még az ezt követő két, két és fél esztendőben sem, 
hanem most, a választások előtt egy esztendővel próbálnak nyalókákat adni az 
emberek szájába. Persze ezt is eléggé torz módon teszik, de ha kell, miután Bányai 
képviselőtársam szól, ismét elmondom, hogy miért és hogyan. 

A dolog lényege tehát az, amit szeretnék mondani, hogy az a nő és férfi közötti 
bérszakadék, ami van, fogható és látható, az nyilván egyik pillanatról a másikra nem 
egyenlíthető ki, ez nem megy egy ostorcsapással, nem megy egy szókimondással, de 
ennek a folyamatnak az elindítását mindenképpen érdemes lenne megtenni. Erre 
mondja Korózs képviselőtársam, hogy legalább az okok feltárását tegyük meg. Ezt 
kezdeményezzük. Az okok feltárása történjen meg! Mérjék fel, főleg a nagyobb 
foglalkoztatói helyeken, hogy miből is fakad ez és miért alakul ez ki. 

Mindnyájan tudjuk, hogy vannak olyan ágazati felületek, amelyek tekintetében 
az elnőiesedettségből fakadóan vagy ahhoz illesztetten félelmetesen alacsonyak a 
jövedelmi szintek. Csak a példa kedvéért mondom: a szociális ágazat területén a 
tavalyi esztendőben, 2016-ban az átlagbér vonatkozásában 359 forinttal meghaladta 
az átlagbér a minimálbér összegét. 

Most pedig ott tartunk, 2017 januárjában, hogy a 7 év első fogható 
minimálbéremelését követően több mint 3200 forinttal kevesebb az átlagbér, mint a 
minimálbér összege a szociális szektorban. És akkor nem megyek tovább, már a 
védőnőkről nem is beszélek, arról az 5000 közalkalmazottról, akik még a szakágazati 
típusú bérbesorolásban sem részesülnek. So-so, azt akarom mondani, hogy az okok 
feltárását kell megtenni első lépésben azért, hogy ennek a felmérését követően az 
intézkedések irányát is meg lehessen rajzolni. 

Az utolsó mondatom pedig az, hogy tényleg ne felejtsék el, hogy ma minden 
hatodik gyermek a határon kívül születik. Minden hatodik gyermek. Ez 
jövőorientáltságot nem hordoz magában. Mert sajnálatos módon azok a szülők és 
azok a gyermekek végképp, akik pedig nem itthon születnek és nem itthon 
szocializálódnak, azok nyilvánvalóan kisebb hajlandósággal bírni a tekintetben, hogy 
egy idő után visszajöjjenek és itt gyarapítsák mindazt, amit kellene. Tehát érdemes 
lenne ezeket a népesedéspolitikai, populációs folyamatokat is górcső alá venni. 



 10 

Még egyszer: nagy tisztelettel, ezért is meg sok minden egyéb másért is kérem, 
hogy gondolják végig, hogy ezt a kérdéskört mindenképpen érdemes, nem itt, a 
bizottság keretei között, hanem ennél sokkal szélesebb körben, a Parlament falai 
között végiggondolni. 

Ha nekünk nincs igazunk valamiben, akkor képesek vagyunk revideálni a saját 
álláspontunkat. Lehet, hogy nem minden felvetésünk hajszálpontosan fog összeérni 
az önök elképzeléseivel. De nem ez a lényeg, hogy mi mit gondolunk erről és önök 
hogy látják ezt, hanem az, hogy a magyar társadalom számára a lehető legjobb 
megoldásokat közösen megtaláljuk e tekintetben. Ehhez viszont az kell, hogy a 
Parlament falai között tárgyalni lehessen ezekről a kérdésekről. Köszönöm szépen, 
elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a hozzászólást. A bizottság elnökétől egy önálló 

népesedési bizottság működése sem állna igazán távol, de most nem ez a szorosan 
vett témánk. Ennek szellemében adnám meg a szót Bányai Gábor alelnök úrnak.  

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

szokásos korábbi vitáinkat nem felelevenítve, de folytatva, a nyalóka kifejezést 
felírtuk mind a ketten elnök úrral. Ez egyébként szerintem sértő. 

Egy kérdésem van. Képviselő úr, melyik pártnak vagy a tagja? (Gúr Nándor: 
Ha nem tudod, akkor…) Benne volt a kérdésben a válasz, hogy én is tudom, hogy 
melyiknek vagy tagja, és hozod a kormányunk… Ne felejtsük el, hogy mit adtatok át 
örökségként 2010-ben: az államcsőd közeli állapotot, és mi volt ott az 
államháztartással, mi volt a költségvetés egyéb alrendszereivel, mi volt a közszféra 
dolgozói béreivel, és még sorolhatnánk a negatív spirált minden tekintetben. (Gúr 
Nándor: Ez a Kósa-beszéd.) Parancsolsz? (Gúr Nándor: Ez a Kósa-beszéd. Ez nem a 
tied.) Őt is meg kell hallgatnod, gondolom, ha engem végighallgatsz. 

Csak annyit szeretnék jelezni, hogy kimászni a bajból nehezebb, mint oda 
bejuttatni valószínűleg ezek szerint egy országot. Örüljünk annak, hogy végre 
eljutottunk odáig, hogy ki tudjuk termelni azokat a béreket, amiket béremelésképpen 
szeretnénk odanyújtani, akinek ez jár.  

Ez rossz szó, én meg elnézést kérek, ez nem az akart lenni, amit elnök úr 
fölelevenített, tehát a lényegét tekintve azt szeretném kérni mindenkitől, hogy miután 
ha kiszámolja Korózs képviselő úr és Gúr képviselő úr is, hogy a közszféráról ha 
beszélünk, annak a 3000 milliárd forintos bérköltségnek - és nem a közszféra 
működési költségeiről beszélek -, annak az érezhető béremelésének mértékét aminek 
legalább 30 százaléknak kéne lennie, annak az alapjait meg kellett teremteni. Most ott 
tartunk, hogy közel 1000 milliárd forinttal többet költünk egy évben a közszféra 
béreire. 

Tetszettek volna annak idején rendesen emelni és a minimálbért nem 
negligálni. Képviselőtársam 50 ezerről 74-75 ezer forintra tudták fölemelni a 
minimálbért. Ne felejtsük el, hogy honnan indultunk, és honnan indították önök az 
országot 2002-ben. Azért ezek fontos kronológiai és történeti dátumok is egyben, 
hogy ki mit tett a múltban. Csak arra kérem, hogy nehéz olyan vitát folytatni, amit mi 
itt nem parlamenten kívül, hanem egy bizottsági ülés keretein belül folytatunk, hogy 
itt adok-kapokot - és lehet hogy süketek párbeszédét folytatjuk, mert ön nem képes 
belátni, hogy rosszul kormányoztak, és mindenre rá akarja húzni az önök 
kormányzásának összes hibáját és bűnét.  

Próbálunk ebből kitörni, próbálunk a béremelések… (Gúr Nándor: Gábor, 
Gábor!) De, de, kedves Nándi, ott tartunk, hogy most már végre tudunk bért emelni, 
és egyébként van, aki ezt elismeri, van, aki már tolerálja is, és van, aki persze mint te 
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magad is, ezt kevésnek és nagyrészt ostobaságnak tartod. De két dolgot tisztázzunk! 
(Az elnök jelzésére:) Pillanat, elnök úr, gyorsan, az utolsó mondat. 

Akik kimennek Magyarországról vendégmunkásnak és nem szerencsét 
próbálni, hanem mert itthon nem tudnak megélni, számukra azért egy dolgot 
tisztázzunk! Tudjuk, hogy mekkora nagy tehertétel egy ilyen döntést meghozni. Ezt 
mindenki tudja, és tudjuk azt, hogy a kimentek nagy részének, 80 százalékának a 
devizahitel volt az utolsó ’méregpohárcsepp’, ami ki lett nekik töltve. És nekik hosszú 
idő kell, amíg vissza tudnak nemcsak az országba szokni majd, hanem a törlesztéseket 
be tudják fejezni, hisz kintről is a törlesztést folytatják. És ürülnek ki a falvaink, ezt mi 
is tudjuk, mi is látjuk, de ennek az okozói nem mi voltunk. Nem nekünk volt, hogy 
bővül a gazdaság 2002-6 között. Ne felejtsük már el a múltat, tisztelt képviselő úr. 
Köszönöm a szót, elnök úr. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Úgy látom, az elmúlt 8 év duplikálódik 

(Bányai Gábor: Ez így van.), viszont szeretném jelezni tisztelt képviselőtársaim 
számára, hogy a következő tárgysorozatba vételi javaslat éppen a közszférában 
kialakult bérfeszültségekről fog szólni, tehát az a kérésem, hogy próbáljunk kicsit 
szigorúbban maradni a tárgynál, hiszen egy következő téma, majd hasonló 
hosszúságú vita áll előttünk, ahol ezeket a témákat érintjük, de ez nem jelenti azt, 
hogy ne adnám meg a szót bárkinek is, aki jelentkezik. Parancsoljon, Gúr képviselő 
úr. 

 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen. Három rövid gondolat. Nagyon 

sokat tudnék mondani, Gábor gondolatait követően, de hármat mondanék. Az egyik 
az, hogy ha a számokat használjuk, akkor használjuk azt, ami helytálló. Minimálbér: 
60 200 forint volt, nem 50 ezer. 60 200 forint volt nettóban 2010-ben, tehát a 
kormányváltáskor. 60 200! Nem 50! Tanuljuk a számokat! 

A másik része a dolognak. Az, ami a 74 ezer forintra nettóban történő emelést 
hozta, abban a hatesztendős időszakban 18 százalékos volt az aggregált infláció. El 
kell kezdeni visszaszámolni, hogy mennyit ér, hogy mennyit ér. (Bányai Gábor: Kicsit 
több volt az infláció.) Mondom, hogy mennyit ér. Kiderül, hogy nagyjából 
ugyanannyit, nagyjából ugyanannyit, miközben 5 éven keresztül kevesebb vásárlóerő-
értékű pénzt kaptak a minimálbéresek a kezükbe. Nem megyek mélyebbre, csak a 
valóság meg a jegyzőkönyv kedvéért, hogy azért hiteles legyen a dolog.  

Devizahitel? 2001. - Ki az a 3 név, aki ennek a folyamatnak az elindítását 
gyakorlatilag jóváhagyja? Emlékképeim szerint Matolcsy, Járai, Orbán. Biztos 
ismerős ez a 3 név Bányai képviselőtársam számára, ugye? (Bányai Gábor: Igen.) 
Oké. Akkor ha ismerős, akkor az indulópontot jegyezzük meg mindig: Orbán, 
Matolcsy, Járai.  

Devizahitezés… (Bányai Gábor: Ki tette kötelezővé?) Mondom: Orbán, 
Matolcsy, Járai. Gyakoroljuk a neveket: Orbán, Matolcsy, Járai. Oké. 

A harmadik dolog, hogy ne menjek túl ezeken a kérdéseken, csak ezt a két 
reflexiót azért voltam kénytelen tenni, mert képviselőtársam egyrészt nem helytálló 
számokat használt, másrészt olyanra hivatkozott, aminek az indulópontja 2001; 
Orbán, Matolcsy, Járai.  

A harmadik dolog pedig: visszatérve konkrétan a napirendi pontunk 
tárgyalására. Tényleg nagy tisztelettel és tényleg a politikai közös érdekeink - és kell 
hogy legyenek ilyenek - figyelembevétele mellett azt kérném, hogy azért vegyük 
tárgysorozatba, hogy korrekten, tisztességgel beszélni tudjunk róla, és a megoldások 
irányait tudjuk megtalálni. Ne gátolják meg ennek a folyamatnak a kialakulását. 
Köszönöm szépen, elnök úr.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen a megoldás irányába vezető hozzászólási szándékot 

minden részről. Lukács Zoltán alelnök úr kezét láttam a magasba emelkedni. Neki 
mindenképp megadnám a szót.  

 
LUKÁCS ZOLTÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Ott 

kezdtük a vitát, hogy van egy törvényjavaslat. Aztán kialakult egy olyan vita, amit 
kövezzen meg a tisztelt bizottság, de azt kell hogy mondjam, hogy nem valószínű, 
hogy ma le tudunk itt zárni; nem tudom, hogy van-e eben köztünk egyetértés. És még 
azt sem gondolom, hogy mondjuk egyetértésre tudnánk jutni ebben a kérdésben. 
Mert kicsit távol vannak egymástól ezek az álláspontok. Nem a mai nap lesz az, 
amikor ezek nagyon nagy közelségbe kerülnek. Úgyhogy én abba bele sem mennék. 

Viszont a törvényjavaslat mégiscsak egy jó ügyet hozott ide még akkor is, ha a 
vita elment a politikai irányba, de végül is mégiscsak arról beszélünk, hogy 
Magyarországon - és ezt nem vitatta senki - hogy van egy nagy különbség ugyanazon 
munkát elvégző nők és férfiak között, és szerintem párthovatartozástól függetlenül 
mindnyájan azt gondoljuk erről, hogy ez így nincs jól.  

Ezért aztán mégis azt kérem - bár elhangzott, hogy nem javasolják ezt 
megtárgyalni -, mégis azt gondolnám, hogy ha az alapjaiban egyetértünk és nyilván 
ezen törvény nem fog arról szólni, hogy ki vezette be a devizahitelezéstől a mit tudom 
én mit, ez nem erről szól.  

A vita nyilván elment ebbe az irányba, óhatatlanul, nincs ezzel gond, csak 
szerintem mégis térjünk oda vissza, hogy azzal az alappal egyet tudunk érteni - és én 
még azt is elhiszem, hogyha a kormánypártoknak olyan számítások állnak a 
rendelkezésére, ami alapján ez az olló szűkült. Bár így lenne! Én ezt is el tudom 
fogadni, de mégis van egy nagy különbség a mai napig is.  

Ezért nem tartanám azt nagy bajnak, ha erről szót váltana a parlament. Még az 
sem biztos, hogy ebből lesz törvény, de én azért a hosszú parlamenti évek során 
mégiscsak azt a tapasztalatot is leszűrtem, hogy voltak olyan előterjesztések, 
melyekből nem lett végül is törvény, vagy nem lett törvénymódosítás, mégis bizottsági 
és parlamenti vita során mégiscsak valamifajta pozitív irányt vett a dolog, vagy 
legalább fölhívta a figyelmet bizonyos társadalmi problémákra. Úgyhogy én azt 
szeretném, ha nem úgy néznénk erre a dologra, hogy ez megint valami politikai 
kötözködés típusú dolog, hanem mégiscsak tényekről beszélünk. 

Úgyhogy nem szaporítva a szót, kérném, hogy gondolják át azt, hogy esetleg 
mégiscsak hasznos lenne erről szót váltani a parlament szintjén is, és aztán még 
mindig el lehet dönteni, hogy van-e ebben támogatási készség vagy nincs. De azt, 
hogy szót váltunk róla, nem gondolom, hogy hátrányára válna bármelyik politikai 
erőnek a parlamentben. Ennyit szerettem volna. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm a felvetést. Mivel több jelentkezőt nem látok, 

megkérdezem Korózs Lajos képviselő urat, hogy előterjesztőként kíván-e reagálni az 
elhangzottakra. (Jelzésre:) Úgy látom, igen. Parancsoljon. 

Korózs Lajos reflexiói 

KORÓZS LAJOS (MSZP): Csak nagyon röviden, mert nem akarom az időt 
húzni. Nézzék! Messzire mentünk. Itt arról kellene dönteni, hogy van egy 
országgyűlési határozati javaslat, és ezt tárgysorozatba veszi-e a bizottság vagy sem. 
Meglehetősen messzire mentünk a teljes termékenységi mutatótól - népszerű nevén 
szaporodási indextől - a foglalkoztatottsági rátáig. De nem ez a lényeg. Hanem hogy 
mégis arról győzködném alelnök urat is és a kormánypárti többséget, hogy támogassa 
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ezt az indítványt, mert tényleg érdemes lenne a parlament nyilvánossága előtt erről az 
ügyről beszélni, és kettő olyan szempontot mondok csak, ami nem a bérekhez 
kötődik, mégis befolyásolja a később kialakuló helyzeteket.  

Az egyik a nemi szerepek ügye. Ha a nemi szerepekben a tradíciókat vesszük 
figyelembe, akkor egyértelművé válik, hogy bizonyos nemi szerepekből adódóan a 
fiatalok pályaválasztása nagyon sok esetben determinált, és ez nem bérkérdés, hanem 
hogy a tradíciók következtében meg sem fordul a fejében mondjuk egy kislánynak az 
vagy nagyon sok helyen nem fordul meg, hogy ő programozó matematikus lehet vagy 
informatikus lehet. Vagy egy fiúnak csak az van a fejében, hogy Magyarországon 
nőgyógyászok 99 százalékban csak férfiak lehetnek, miközben kiváló női 
nőgyógyászok is vannak. Itt csak példákat mondtam rá. Tehát ebből az aspektusból. 

Aztán itt van, a jövedelmekhez kapcsolódik, de nem feltétlenül a bérekről van 
szó - a bónuszoknak, a jutalmaknak, a premizálási rendszereknek a struktúrája, főleg 
a nagyvállalatok esetében.  

Itt arra tettünk javaslatot, hogy ennek az egésznek a nyilvánosságát meg kéne 
teremteni, és ez nem is pénz kérdése, hogy működjön egy olyan honlap, ahol föl lehet 
tölteni azokat a vállalati gyakorlatokat, amelyeket később elemezve kiderül, hogy 
ezeket a bérkülönbségeket vagy jövedelemkülönbségeket eredményezi, és 
hangsúlyozom, nem feltétlenül erről van szó. 

Nem beszélve arról, hogy látjuk, hogy a magyar tradíciók sajnálatos módon 
abba az irányba hatnak még mindig, hogy a nők hajlamosak ugyanazon iskolai 
végzettség és ugyanazon lakóhely szerint is sokkal alacsonyabb bérért elvállalni egy-
egy munkát, mint a férfiak, mert egyszerűen ez van benne a magyar 
hagyományokban, és ezeket csak tényleg azért mondtam, mert ezek most nem a 
bérolló jelenlegi helyzetét vagy a jövedelmi viszonyokat befolyásoló ügyek, hanem 
olyan szempontok, amelyekről kell beszélni, mert később ezekre hatással van.  

Ezért javasoltam vagy kértem a bizottságtól, hogy támogassák a tárgysorozatba 
vételt és a parlament nyilvánossága előtt legyen lehetőségünk erről beszélni. 
Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 
ELNÖK: Magam is köszönöm a részletes reakciót. Nem maradt más dolog, 

mint hogy határozzunk arról, hogy a bizottság tisztelt tagjai alkalmasnak tartják-e ezt 
a javaslatot a parlament előtti vitára. Kérem, határozzunk! Ki az, aki igennel szavaz? 
(Szavazás.) Már-már megtévesztett képviselőtársam fölfelé emelkedő keze, de nem 
számoljuk oda. (Derültség.) Négy igen szavazat. Ki az, aki ellene voksol? (Szavazás.) 
Itt már sokkal határozottabb volt a kézfelnyújtás. Négy. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
További 3 tartózkodást látok. 

Ily módon ez a javaslat szemlátomást elvérzett amellett, hogy lényegesen jobb 
arány mutatható ki, mint a legutóbbiakban. (Korózs Lajos: Köszönöm szépen, elnök 
úr. Viszontlátásra! - Korózs Lajos elhagyja a termet.) A legjobbakat, további jó 
munkát, jó egészséget kívánok.)   

A közszférában kialakult bérfeszültségek enyhítése érdekében 
szükséges egyes intézkedésekről szóló H/ 14507. számú határozati 
javaslat 
(Dr. Szakács László, Gúr Nándor és Korózs Lajos (MSZP) 
képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Második napirendi pontunk tekintetében a közszférában kialakult 
bérfeszültségek enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló határozati 
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javaslat tárgyalására, tárgysorozatba vételi vitára készülünk. Ez a H/14507. számon 
futó dr. Szakács László, Gúr Nándor és Korózs Lajos MSZP-s képviselők önálló 
indítványa.  

Elsőként, a csoportdinamikából úgy vélem, hogy Gúr Nándor előterjesztő úré 
lesz a szó. Tessék parancsolni! 

Gúr Nándor bevezetője 

GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen. Jól véli elnök úr, helyesen ismerte 
föl a helyzetet. 

 
ELNÖK: Igyekszem. Néha sikerül. 
 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Rövid bevezetőt mondanék. Remélem, hogy nem kell 

hosszú vitát folytatni annak érdekében, hogy a végén pedig elfogadják és támogassák a 
tárgysorozatba vételt.  

Ha illetményekről beszélünk, akkor a közszféra bérfeszültsége tekintetében 
mindenképpen azt kell mondjam első gondolatként, hogy a közalkalmazotti bértáblák 
eléggé befagytak, részben eléggé eklektikus változásokon mentek keresztül.  

Másik oldalról nézve van egy másik sarkalatos pont, ez az úgymond, idézőjelbe 
tett, mert ma már nem így fogalmazódik, köztisztviselői illetményalap. Biztos tudják, 
hogy korrekt legyek - próbálok mindig az lenni - 9 év viszonylatában változatlan, tehát 
2008 utántól változatlan, de azért a korrektséghez az is hozzátartozik, hogy nem volt a 
rendszerváltás pillanatától kezdve olyan kormányzati ciklus, olyan négyéves periódus, 
amely tekintetében ez a köztisztviselői illetményalap ne nőtt volna. Még az első Orbán-
kormány időszakában sem. 

Most van az első 7 esztendő, amikor ez a köztisztviselői illetményalap 
változatlan: 38 650 forint fillérre, és változatlan. Közben életpályamodellek 
változásáról, sok minden egyéb másról beszélnek, és mondom, ez is olyan eklektikus, 
mint amilyen a bértábla változása. Ebbe a történetbe beintegrálódik a tavalyi esztendő 
minimálbér-, garantáltbérminimum-emelése, ami bértorlódások okoz és sok minden 
egyéb mást.  

Valójában azt szeretném, ami az előterjesztésben is megfogalmazódik, hogy 
szintén egy rátekintés, áttekintés, de egy megoldáskeresési útvonal megrajzolása 
történne meg e tekintetben. Nem várom el a kormánytól azt, hogy egyik csapásról a 
másikra, egyik pillanatról a másikra megoldást szüljön, de azt elvárom, hogy ezek a 
kérdések ugyanúgy, mint ahogy az előbbiekben is forszíroztam, legyenek nyitott 
kérdések és olyanok, amelyekről a parlament falai között lehessen tárgyalni. Ezért az 
utolsó mondatom az felvezetőként, hogy megintcsak nagy tisztelettel azt kérem 
kormánypárti képviselőtársaimtól, hogy adják meg annak a lehetőségét, hogy ezekről a 
kérdésekről a parlament falai között lehessen konzultálni, egyeztetni, hogy a közös 
gondolkodás előbbre vigyen minket e tekintetben. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a részletes felvezetőt. Talán az előző vitapont 

tárgyalása kimerítette annyira a feleket, hogy engedékenyebbek lesznek. Érdeklődöm, 
hogy kormánypárti képviselőtársaimban van-e megszólalási szándék. Mindenkihez 
fordulok egyébként ezzel a kéréssel. (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok. Így azért 
megkérdezem Gúr képviselőtársamat, hogy előterjesztőként kíván-e a nem létező 
vitához néhány zárógondolatot hozzáfűzni. Sajnos nem sikerült kiprovokálni azt.  

 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Nem is volt célom, hogy kiprovokáljam. Nem létező 

vitához nem akarok hozzáfűzést tenni, csak egy megerősítő mondatot szeretnék még 
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egyszer tenni. Nagy tisztelettel újra azt kérem: támogassák a tárgysorozatba vételt! 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Gúr képviselőtársam, ne vegye magára, a bizottság elnöke saját 

magára gondolt, amikor a vita kiprovokálásáról volt szó. Nagyon szívesen hallgattam 
volna egy részletes szakmai vitát a kérdésben. 

Határozathozatal 

Sajnálatos módon ezt nem sikerült elérni, így más dolgunk nem marad, mint 
határozni arról, hogy tárgysorozatba vesszük-e ezt a javaslatot. Érdeklődöm, hogy ki 
az, aki igennel szavaz. (Szavazás.) Négy igen. Az előzőhöz kísértetiesen hasonló 
arányokat látok kirajzolódni. Ki az, aki nemmel szavaz? (Szavazás.) Szintén 4 nem. Ki 
az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Három tartózkodást látunk.  

A bizottság 2017. tavaszi munkatervének megvitatása és elfogadása 

Befagytak a frontvonalak, de talán egy kicsit békésebb vizekre evezve a 3. 
napirendi pontunk a bizottság 2017. tavaszi munkatervének megvitatása és elfogadása. 
Kiosztottuk képviselőtársaimnak a munkaterv tervezetét, amely tartalmazza a már 
beérkezett javaslatokat is. Kérdezem, hogy van-e valakinek javaslata, észrevétele a 
kiosztott, egész pontosan egyoldalas anyaggal kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.)  

Határozathozatal 

Mivel ilyet nem látom, más dolgunk nincs, mint határozni a kiosztott anyagról. 
Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a munkaterv ilyetén módon történő elfogadását? 
(Szavazás.) Úgy látom, hogy minden kéz a magasba emelkedett. Egyhangúlag 
szavaztunk, viszont akkor 11 igen szavazattal fogadtuk el a munkatervet, amelynek 
részleteiről nyilván majd hosszas vitákat fogunk az adott napirendek mentén folytatni. 
Lezártuk tehát a 3. napirendi pontunkat is. 

Egyebek tekintetében kell hogy fontos tájékoztatást halljunk 
képviselőtársamtól, parancsoljon! 

Egyebek 

HORVÁTH IMRE (MSZP): Elnézést kérek, hogy felvettem a telefont, de több 
hívásom volt, de orvos hívott, és ezzel megelőztem azt, hogy el kelljen mennem, mert 
elromlott a berendezés. 

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük a jelzést. A bizottság elnöke nem tartja 
feladatának sem a fegyelmezést, sem a feddést. Felnőtt emberek vagyunk, okosan 
reagáltuk le ezt a helyzetet már az érintett napirendnél is, ettől függetlenül köszönöm a 
tájékoztatást. További eredményes munkát és jó egészséget kívánok mindannyiuknak.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 44 perc) 

  

Z. Kárpát Dániel  
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Barna Beáta 
 


