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Napirendi javaslat  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 3 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása  

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Vállalkozásfejlesztési bizottság ülésén 
képviselőtársaimat, vendégeinket, a sajtó munkatársait. A bizottsági ülést ezennel 
megnyitom.  

Első feladatom a határozatképesség megállapítása. Gyors számolás után és a 
kollégáim kiváló segítsége alapján tájékoztatom tagtársaimat, hogy hatan 
személyesen, egy fő pedig eseti helyettesítési megbízással látja el feladatát. Így a 
bizottság határozatképes. Semmi akadálya tehát annak, hogy az eredeti napirendet 
megpróbáljuk elfogadni. Remélem, hogy ez sikerül. Kérdezem, hogy a kiküldött 
napirendi javaslatot és a benne található két napirendet, amiből egyik az egyebek, 
elfogadhatónak találják-e tisztelt bizottsági tagtársaim. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangú. Elfogadtuk tehát a napirendet.  

A "Csökkentsük az EU-t szétszakító bér- és gazdasági 
különbségeket" című európai polgári kezdeményezés 
támogatásáról szóló határozati javaslat (H/19659. szám) 

Következő feladatom az első napirend pont megnyitása, mely a "Csökkentsük 
az EU-t szétszakító bér- és gazdasági különbségeket" című európai polgári 
kezdeményezés támogatásáról szóló határozati javaslat tárgyalása lenne. Ez a - 
jegyzőkönyv kedvéért mondom - a H/19659. számon fut. Az előterjesztőket felsorolni 
kissé hosszú és bonyolult lenne, hiszen az egész Jobbik-frakciót itt látom. Az 
előterjesztők képviseletében szeretném megadni a szót Gyöngyösi Márton úrnak, és 
kérem, röviden fejtse ki álláspontját, célszerűen a vendégeinknek, minisztereknek, 
államtitkároknak mindig fenntartott asztal végén, a kamerához egyébként közel eső 
ponton. Parancsoljon! (Bányai Gábor érkezik az ülésterembe.) Üdvözöljük alelnök 
urat, aki szerencsésen befutott a bizottság ülésére, így akkor tudjuk is módosítani: 7 
fő személyesen van jelen az ülésen, és egy fő eseti képviseleti megbízással látja el 
feladatát. És meg is adnám az előterjesztőnek a szót.  

Gyöngyösi Márton szóbeli indokolása 

GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen a lehetőséget, 
hogy így a hivatalos kampány első napján ilyen szép számban összegyűltek a bizottság 
tagjai, és hogy itt ez napirendre vétetett, ez a határozati javaslat. Úgy gondolom, hogy 
egy nagyon fontos határozati javaslatnak a tárgysorozatba vételét indítványozta ez a 
bizottság, hiszen egy olyan kezdeményezés támogatásáról van szó, amelyik megkésett, 
27 évvel a rendszerváltást követően és több mint 14 évvel az európai uniós 
csatlakozásunkat követően arra tett kísérletet, hogy azt a fajta igazságtalan helyzetet 
orvosolja, amely Magyarországon itt a régiónkban, illetve az Európai Uniónak a 
perifériáján előállt. Hiszen akkor, amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, de talán 
már akkor is, amikor a rendszerváltás megtörtént Magyarországon, akkor a magyar 
állampolgárok, a magyar nemzet arra várt, volt egy ilyen össztársadalmi igény, hogy a 
régiónk, a hazánk felzárkózzon a nyugati életszínvonalhoz. Elsősorban bérek és 
életszínvonal tekintetében. Sok más tekintetben is, de talán a megélhetés, az 
életszínvonal és a bérek terén való felzárkózás volt az egyik legalapvetőbb igénye a 
magyar társadalomnak. És ugye, ez az európai uniós csatlakozásunkkal egy óriási 
lendületet kapott. Amikor az Európai Unióhoz csatlakoztunk, akkor a politikai elit 
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teljes egészében, nemcsak az akkori kormánypártokban, hanem az ellenzékben is volt 
egy egyöntetű igény arra, hogy az országunk és az egész régiónk felzárkózzon Nyugat-
Európához. Teltek-múltak az évek, és azt látjuk, hogy valójában a reálbérek 
vonatkozásában nemhogy közelednénk az európai átlaghoz, hanem egyfajta 
leszakadás is van. Ennek nagyon káros következményei mutatkoznak az 
elvándorlásban, a demográfiai mutatókban és az elszegényedésben, amit 
tapasztalhatunk itt az egész régiónkban, többek között Magyarországon is. Mi úgy 
gondoljuk, hogy minden ember a saját szülőföldjén tudjon boldogulni, egy alapvető 
emberi jog. Az, hogy minden ember az elvégzett munkájáért tisztességes bért és 
jövedelmet kapjon, ez ugyancsak egy alapvető emberi követelmény. Az, hogy méltó 
munkakörülmények között dolgozzon, és olyan munka törvénykönyve és olyan állam, 
olyan törvények legyenek, olyan törvények szabályozzák a munkavégzést egy adott 
országban, amely a munkavállalókat védi, ez - úgy gondolom, hogy - egy alapvető 
igénye minden társadalomnak, a magyar társadalomnak is. 

Ez az európai polgári kezdeményezés, amelyet nyolc közép-kelet-európai 
ország indított útjára, ez arra tesz kísérletet, hogy az európai uniós törvényekben 
egyfajta célkitűzésként fogalmazza meg, rögzítse az egyenlő munkáért egyenlő bért 
elvét, és meghatározzon olyan szociálpolitikai, gazdaságpolitikai alapelveket, amelyek 
mentén a kohézió, a gazdasági konvergencia megvalósulhat.  

Fél éve zajlik az aláírásgyűjtés ebben a kezdeményezésben, és azt 
tapasztalhatjuk, hogy nagyon-nagyon komoly érvek szólnak a kezdeményezés mellett. 
Nagyon-nagyon komoly javaslatok születtek idáig is ennek a kezdeményezésnek a 
nyomában, például az, hogy az Európai Unión belül legyen egy kohézióért felelős 
pozíció, egy biztos, amelyik felügyeli ezt az egész folyamatot. Aki számon kérhető, aki 
jelentéseket ír, aki méri azt, hogy az elköltött pénz arányában hogyan zárkózik fel az 
az ország, amelyet ezzel a pénzzel támogatnak az Európai Unió polgárai, adófizetői. 
De ugyanígy nyilván elvárható az, hogy az adott országokban a nemzetgazdasági 
szinten megfelelő gazdaságpolitika támogassa a felzárkózást. Ilyen értelemben mi úgy 
gondoljuk, hogy elhibázott az a gazdaságpolitika, amely alapvetően az olcsó 
munkabérre és a munkakörülményeknek a gyengítésére, puhítására épít. Senki ne 
vegye magára, úgy gondolom, hogy az elmúlt 27 évnek az összkormányzati 
mulasztása és gyengesége. Nem szeretnénk itt a felelősséget bármelyik kormány 
nyakába varrni. De azért azt elvárjuk, hogy legyen egyfajta egyetértés, egyfajta 
konszenzus abban, hogy az alacsony munkabérekre és a felpuhított munka 
törvénykönyvére, a kiszolgáltatott munkavállalókra építő gazdaságpolitika nem vezet 
sehova, csak az elvándorláshoz, az elszegényedéshez és a demográfiai katasztrófához, 
krízishez. És ezt tűnik visszaigazolni az a sztrájkhullám, ami végigsöpört nemcsak 
Magyarországon, hanem az egész régióban. És az is, hogy alapvetően mindenki erről 
beszél. Tehát, ha meghallgatjuk a kormánypárti képviselőket, a kormány képviselőit, 
akkor ők is a béremelés szükségességéről beszélnek. Most hétvégén hallhattuk az 
LMP kampánynyitóját, de ugyanígy hallhattuk baloldali pártok kampánynyitóját. 
Mindenhol a bérek kérdése, a versenyképesség növekedése, az ezzel összefüggő 
oktatás minőségének a javítása egy központi elem volt. 

Tehát úgy gondolom, hogy megvan a társadalmi igény arra, hogy erről a 
kérdésről beszéljünk, ez a polgári kezdeményezés és ez az országgyűlési határozati 
javaslat azt a célt szolgálja, hogy maga a parlament is, amely a népszuverenitás 
legfontosabb intézménye, végül is ezt a témát állítsa a viták középpontjába, és erről 
folyjon egy össztársadalmi vita, amely végső soron a konvergenciához, a 
felzárkózáshoz, a versenyképesség javításához elvezet bennünket. Én ennyit 
szerettem volna mondani kiegészítésképpen, de természetesen, ha vannak kérdések, 
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vélemények, akkor azt nagyon szívesen meghallgatom, és adott esetben, ha kapok rá 
engedélyt, reagálok, válaszolok is rá. Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr az előterjesztő tartalmas felvezetését. 
Ezennel megnyitom a határozati javaslat vitáját. Bizottsági tagtársaimhoz fordulok a 
tekintetben, hogy az elhangzottak ihlettek-e bárki hozzászólásra, kérdésre. Alelnök úr 
kezét láttam a magasba emelkedni. Parancsoljon, megadom a szót. 

Hozzászólások 

SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz) alelnök: Köszönöm szépen. Csak nagyon 
röviden. Tisztelt Bizottsági Tagok! Hadd kezdjem azzal, hogy az általam igen tisztelt 
Gyöngyösi képviselő úr az első mondatában az általunk is vélt értelmezési keretet 
megadta ennek a javaslatnak, és azzal kezdte, hogy örül, hogy a kampányidőszak első 
napján ennyien itt vagyunk. Ezt a javaslatot is mind formailag, mind tárgyában 
beilleszteném itt a kampánybeszédek közé. Elnézést kérek, azt gondolom, hogy 
lefolytathatunk itt egy cél- és eszközvitát, mert talán valóban egy hangzatos politikai 
cél mögé, amit ő is említett alapvetően, mindenki be tud állni, mármint a mögé, hogy 
Magyarországon a bérek növekedjenek, egy olyan eszközt, vagyis az Európai Uniót 
állítanak be, amely szerintünk alkalmatlan ennek a célnak az elérésére. Alapvetően az 
Európai Uniót, mint intézményt, mint rendszert látjuk alkalmatlannak arra, hogy a 
magyar fizetéseket vagy a magyar béreket az ő vagy a Brüsszelre helyezett nyomással 
tudnánk növelni. Mi azt gondoljuk, hogy a nemzeti szuverenitás és egy jó 
gazdaságpolitika az, ami leginkább alkalmas arra, hogy a magyar béreket, legyen ez 
minimálbér vagy átlagbér, tudja közelíteni az Európai Unióhoz. Tehát azt tudom 
mondani, hogy a politikai céllal természetesen, hogy a magyar bérek emelkedjenek, 
egyet tudunk érteni, az eszközzel, amelyet ez az anyag tartalmaz, hogy ez bármiféle 
európai uniós eszköz által elérhető, ezzel nem értünk egyet. Sőt, azt tudom mondani, 
hogy veszélyesnek is tartjuk. Ez már a javaslattal kapcsolatban korábban is 
elhangzott, nem akarnám ide idézni. A problémánk ezzel alapvetően az, hogy egész 
Brüsszel alkalmatlan arra, hogy a magyar emberek érdekeit képviselje. Szerintünk ezt 
a nemzeti kormány tudja megtenni. Ráadásul a bérek bármiféle központi, brüsszeli 
kezelése egy csomó olyan kérdést vet föl, ami viszont kifejezetten káros a magyar 
gazdaságpolitikára, ugyanis, aki bérekről beszél, az előbb-utóbb beszél adókról is, 
hiszen a béreknek az egyik fontos része az adó, illetve a bevételek kérdése, és 
semmiképpen sem szeretnénk jelenleg még nem uniós hatáskörben lévő bármiféle 
adókohéziót, mert ez a mi véleményünk szerint csak negatívan hathat 
Magyarországra. Tehát még egyszer: maga a javaslat céljaival, ha lehet azt mondani, a 
bérek magyarországi növekedésével egyetértünk, azonban az eszközben nem, sőt 
bizonyos szempontból veszélyesnek is látjuk ebbe Brüsszelt belekeverni. 

De visszatérve arra, hogy – mondom – képviselő úr első mondatával megadta 
ennek a vitának a keretét, ezt alapvetően kampányfogásnak gondoljuk, itt valóban 48 
nappal a választások előtt, már csak azért is, mert gyakorlatilag formailag sem tudna 
az Országgyűlés el kerülni jelen formájában ez a javaslat. Ezt, és mondom, a tartalmi 
vitákat is fenntartva, mi a magunk részéről nem tudjuk támogatni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr, reményeim szerint többeket vitára ingerlő 

hozzászólását. Képviselőtársaimhoz fordulok a tekintetben, hogy ez az ihlet mennyire 
volt erős. Bányai alelnök úré a szó. Jelezni szeretném egyben, hogy a bizottság elnöke 
képviselői minőségében a vitakör végén szeretne hozzászólni majd mindehhez. 
Parancsoljon! 
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BÁNYAI GÁBOR (Fidesz) alelnök: Köszönöm, elnök úr. Köszönjük 
képviselőtársunk felvezetését. Engem a módszer érdekelne, hogyha, tegyük föl, ez 
átmenne az Európai Unió szűrőjén, és a bizottság erről dönthetne, hogy mit várnak 
tőle, hogyha tegyük föl, vitatkozhatnak az európai parlamenti képviselők, a Tanács, 
mindenki, és a bizottság elfogadna egy európai bérkohéziót. Ez mit 
eredményezhetne? Lenne egy európai minimálbér, amit kivetnek minden tagállam 
vállalkozóira, illetve kötelezően fizetni kell mindenkinek? Mert a választók azt várják 
egyébként, hogy ennek az ígéretnek, ami aláírás formájában testesül meg a részükről, 
egy bizalmi aláírás irányába, hogy egy-két éven belül itt többszörös béreket fognak 
önök elérni a számukra. Ezt hogy gondoljuk? Hogy gondolhatjuk mi, hogy hogy fog ez 
kinézni? Hiszen jelen pillanatban azt látom, hogy a mindenkori béremeléseknek 
nemcsak az alapja, a megteremtése a magyar vállalkozások jelentős részének sok 
oknál fogva nagyon nagy nehézséget okoz jelen pillanatban, és egy ilyen többszörös 
bérnövekedési szint az Unió átlagával tekintve két és fél, háromszoros különbséget 
lehet látni már a Lajtán túl is, Magyarországtól kicsit arrébb mindösszesen, már hogy 
ilyen hatalmas a bérkülönbség, akkor azt hogy gondoljuk majd, hogy mi ezt kibírjuk 
gazdálkodni, a magyar vállalkozók? Nem látom ennek a fedezetét, és egy számítást, 
ha megengednek, ha jól emlékszem rá, közel 20 ezer milliárd forint a magyar 
vállalkozások és a magyar közszférának a teljes bérköltsége. Ha ennek egy pillanatra 
megadom az esélyét, Jobbik-kormány esetén ennek a rémálomnak, hogy 
megtörténne, tegyük föl, csak 50 százalékra emelnék ezt a bértömeget, átlagában 
minden magyar ember számára, ez 10 ezer milliárdnyi fedezetet kíván. Hol találják 
ezt meg önök? A gazdaság melyik részében van eldugva 10 ezer milliárd forint a 
következő egy évben, kettő évben, hogy ezt meg lehessen lépni? A módszerre kíváncsi 
lennék. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen alelnök úrnak, hogy a rémálmait is megosztja 

velünk, ez egy belsőséges viszonyt ápoló bizottság. Annak is örülök egyébként, hogy 
mikor ez a jelenlegi felállás kialakult, megegyeztünk abban, hogy ez egy szakmai 
alapokon nyugvó munkát folytató bizottság lesz. Én azért nagy százalékban úgy 
érzem, hogy sikerült ezt az elvárást teljesítenünk. E vita tekintetében is hasonlóak, ha 
ne is az elvárásaink, de a kéréseink. Kérdezem, hogy képviselőtársaim közül kinek a 
keze emelkedne még szólás érdekében. Nem látok ilyet. Így, mint említettem, 
szeretnék röviden hozzászólni, aztán pedig visszaadnám előterjesztő úrnak a szót. 
Szeretném megjegyezni – alelnök úr irányába fordulva -, hogy természetesen, ha 
kampányidőszakban tetszenek összehívni a parlamentet, akkor kampányidőszakban 
is lesznek szakmai javaslataink. Úgy gondolom, hogy ebben semmi meglepő nincsen. 
Felmerült egy kérdés a tekintetben, hogy hogyan mehetne át a magyar parlamenten 
ez a javaslat. úgy gondolom, hogy az eskünk arról szól, és egyébként a mandátum 
lejárta tekintetében is egyértelmű az, hogy össze kellene hívni a plenáris ülést, 
lefolytatni azokat a vitákat, határozatokat hozni ezekben a kérdésekben. És pusztán 
azért, mert a kampányidőszakban a kormányoldal nem kíván mélyebben elmélyedni a 
plenáris üléseken és egyáltalán a parlament munkájában, ezért nem lehet elvárni az 
ellenzéki erőktől azt, hogy ne nyújtsanak be javaslatokat, illetve ne osszanak meg 
szakmai elképzeléseket a szélesebb közvéleménnyel. Szeretnék eloszlatni egy 
félreértést. Magam azok közé tartozom, akiket a már meglévő szuverenitásdeficit is 
zavar. Tehát úgy gondolom, hogy a fideszes képviselőtársak az MSZP-sekkel együtt túl 
sokat adtak át a magyar szuverenitásból, mondjuk a lisszaboni szerződés, még 
hivatalos fordítása elkészülte előtti ratifikálásával. Tehát fel sem merült bennünk 
olyasmi, hogy további szuverenitásszeleteket adjunk oda adott esetben Brüsszelnek. 
Alelnök úr is be tudja látni, hogyha adózási jogkörök, adott esetben megosztásra 
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kerülnének, és azt mondanák, hogy nulla százalék adót fizessen bármely magyar 
munkavállaló, egy magyar kofa vagy zöldséges fizetése akkor sem fog tudni 
versenyezni a nagy nyugat-európai átlaggal. Tehát a Jobbik nem ilyen megoldásra 
gondolt, nem ebbe az irányba kívánt elindulni.  

A kezdeményezés célja egy alapelv rögzítése, egy olyan alapelv rögzítése, amely 
a gyakorlatban a következőképpen valósulhatna meg: adott a nagyon alacsony 
termelékenységnövekmény, talán megegyezhetünk abban, hogy a termelékenységet 
gyorsabban szeretnénk növelni mindannyian, de ha megvizsgáljuk a magyar bérek 
mozgását, azt látjuk, hogy az alacsony termelékenységi növekménytől is elmarad a 
bérnövekedés. Ha ezt az ollót sikerül megszüntetnünk, ez már megmutatkozhat a 
magyar bérekben is, és a kohéziós források átalakításával a magyar jogi, 
munkaerőpiaci klíma egy kicsit korrektebbé, rugalmasabbá tételével, amely a 
munkavállalók, kisvállalkozók érdekeit szolgálja, termelékenységi feltételeket, 
kondíciókat, klímát kell, és lehet javítani. Tovább megyek: ha az önök által 
multinacionális cégekkel aláírt stratégiai szerződéseket újratárgyalnák, itt konkrét 
beszállítói hányadok kikötése is felmerülhet, de felmerülhetne az is, hogy a magyar 
munkabérek lassú közelítését is kikössük, semmiféle vészt nem okoznánk, 
okozhatnánk a magyar piacon, hiszen, aki valamennyire is ért gazdaságpolitikához, 
tisztában van vele, hogy az érintett multicégek számára a vissza nem térítendő 
támogatások biztosítása csak egy faktor a 4-5 közül, ami alapján a befektetéseiket 
diverzifikálják a régióban. Tehát elmondhatjuk, hogy semmiféle piaci krachot nem 
okozna az, ha elvárható módon a magyar munkabérek növekményét beépítenénk 
ebbe a rendszerbe. Már csak azért is, mert a demográfiai viszonyok közepette a 
jelenlegi kormány nem talált választ a kivándorlási spirál lassítása irányába, tehát 
nem talált választ arra, hogy több százezer ember külföldön keresi kényszerből a 
boldogulását. Az pedig további vitaalapnak engedne teret, bár én nem kívánom ezt a 
vitát megnyitni, hogy magyar miniszterelnök milyen alapon kampányol olyan 
szöveggel az arab világban, miszerint jöjjenek Magyarországra befektetők, mert 
alacsonyak a bérek és rugalmas a munka törvénykönyve. Ezen felháborító kiszólástól 
eltekintve, ha pusztán gazdaságpolitikai kérdésként kezeljük mindezt, úgy látjuk, 
hogy megoldható lenne a kezdeményezés sikerre vitele további szuverenitásszeletek 
átadása nélkül is. Éppen ezért várunk konstruktív vitát, és mivel határozati javaslatról 
van szó, nem pedig egy, az utolsó betűig kimunkált törvénymódosító javaslatról, ezért 
a kormánypárti képviselőtársak előtt is ott a lehetőség, hogy a plenáris vita során 
kifejtsék álláspontjukat, adott esetben ellenkező nézeteiket, véleményüket. 
Nyilvánvaló módon, a termékeny vita lehet az, amely közelebb vihet a megoldáshoz. 
Én pedig nagyon örülök annak is, hogy ebben a bizottságban legalább már szakmai 
kérdésekről beszélünk a politikai lózungokon felül. Ennyit szerettem volna 
hozzáfűzni. És mivel úgy látom, hogy további hozzászólási igény nem jelentkezett, 
visszaadhatom a szót az előterjesztőnek. Parancsoljon, Gyöngyösi úr! 

 
GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen a lehetőséget, 

hogy nagyon röviden reagálhatok a hozzászólásokra. Először Szatmáry Kristóf alelnök 
úr felvetéseire szeretnék reagálni, hogy mennyire kampány-, mennyire nem 
kampánytéma nálunk. Azért szeretném arra felhívni alelnök úr figyelmét, hogy 2017 
decemberében jelentette be Vona Gábor, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
keletközép-európai szövetségesekkel egy európai polgári kezdeményezést fog 
elindítani, és amint bizonyára ismeri az európai polgári kezdeményezéseknek a 
módszerét meg a lefutását, ez egy igencsak hosszadalmas folyamat. Ugye először az 
Európai Bizottságnak be kell fogadnia az indítványt vagy a kérelmet, és ha befogadta, 
akkor azután indulhat csak el az aláírásgyűjtés a kezdeményezés vonatkozásában. És 
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akkor, amikor összegyűlik az egymillió aláírás, akkor utána az Európai Uniónak a 
kezdeményező szervei, az Európai Parlament, illetve az Európai Bizottság, akik 
képesek az európai polgároknak a felhívására törvényjavaslatokat vagy bizonyos jogi 
aktusokat indítványozni, akkor ők elindíthatják ezt a folyamatot.  

Ugye, mire irányul ez a kezdeményezés? Itt Bányai Gábor képviselőtársamnak 
a felvetésére is reagálnék. Ez arra irányul, hogy végre valahára tűzzük ki célul azt, 
hogy az egyenlő munkáért egyenlő bér jár egy olyan közösségben, egy olyan európai 
közösségben, egy olyan Európai Unión belül, amelyik a kezdetektől fogva egyfajta 
közös gazdasági térként határozza meg magát. Nagyon-nagyon sok vita folyik arról, 
hogy az Európai Uniónak hogyan lehetne növelni a versenyképességét, mint önálló 
entitásét, vagy mint egységes entitásét. Hát az úgy nem fog menni, ha a periféria és a 
magállamok között iszonyatos szakadék tátong mind versenyképesség, mind bérek, 
mind infrastruktúra vonatkozásában. Ezért találta ki az Európai Unió a kohéziós 
politikát meg a konvergenciát mint eszközt, amely a fejletlenebb térségeket 
felzárkóztatja a fejlettebb térségekhez. Akkor, amikor Magyarország csatlakozott az 
Európai Unióhoz, többek között az első Orbán-kormány tevékenységének is 
köszönhetően, akkor teljes egyetértés volt abban, hogy Magyarországnak fel kell 
zárkóznia mind infrastruktúra vonatkozásában, mind bérek, mind versenyképesség 
tekintetében. És akkor önök nagyon-nagyon örültek annak, hogy Magyarország majd 
ennek a közösségnek a része lehetett, a feltételek nagyon nagy részét az első Orbán-
kormány tárgyalta le, és mind a mai napig ez az ország nagyon-nagyon sokat fejlődik, 
sőt még azt is megkockáztatom, hogy inkább csak európai uniós forrásokból fejlődik 
ez az ország, és úgy tűnik, hogy önök nagyon örülnek annak, hogy ezek a források 
rendelkezésre állnak.  

A probléma abból adódik, hogy ezek a források nem vezetnek el oda, hogy a 
felzárkózás nem az infrastruktúra, hanem a bérek és az életszínvonal tekintetében is 
megtörténjen, ezért van az, hogy nagyon-nagyon sok honfitársunk egyes becslések 
szerint már több mint 600 ezer, és további 400 ezer készülődik elhagyni ezt az 
országot, hogy valahol Magyarországon kívül keresse a boldogulás lehetőségét. Tehát 
mi azt szeretnénk, ha végül 27 év után, ha a rendszerváltástól számítjuk, de 14 évvel 
az európai uniós csatlakozást követően végre megfogalmazódna célként az, hogy 
szeretnénk a bérek vonatkozásában is egyfajta kiegyenlítődést az Európai Unió 
különböző régiói között, hogy mindenki a saját szülőföldjén tudjon boldogulni. 
Céltalan hajósnak semmilyen szél nem kedvez, ez, úgy gondolom, ha ránézünk a 
magyar gazdaságpolitikára, nagyon jól tetten érhető, ez a fajta hánykódás itt a 
különböző vizeken. Ki kell tűzni célként, hogy legyen a mindenkori magyar 
társadalom- és gazdaságpolitikának a kitűzött célja az, hogy a magyar bérek 
felzárkózzanak a nyugat-európai átlaghoz.  

Vitatkozom azzal, és soha nem is mondtuk azt, hogy ez egyik napról a másikra 
történjen, és nem szeretnénk kitenni a magyar vállalkozókat annak, hogy őket egyik 
napról a másikra termeljék ki saját kárukra. Ehhez nyilvánvalóan a magyar 
társadalomnak, a magyar államnak, a magyar nemzetgazdaságnak megfelelő 
mankókat kell rendelkezésre bocsátani az adópolitikán keresztül, ahogy azt Szatmáry 
képviselőtársam is említette, az adópolitikán keresztül, a támogatáspolitikán 
keresztül. Jó lenne, ha a kis- és középvállalkozásokat tekintené stratégiai 
szövetségesnek a mindenkori magyar kormányzat. Nem a multinacionális 
vállalatokat, ahogy erre Z. Kárpát képviselőtársam is kitért, és megadná azokat a 
forrásokat, amelyek az oktatáspolitikában, a képzésben, a kutatás-fejlesztésben az 
innováción keresztül elérik azt, hogy a magyar gazdaság az értéktöbblet teremtése 
tekintetében, a hozzáadott érték tekintetében felzárkózzon versenyképesség 
vonatkozásában, és elmozduljon arról a szintről, amelyen jelenleg van: az olcsó 
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munkaerőre épülő, összeszerelő üzemekre épülő gazdasági szintről, amely sajnos csak 
alacsony béreket képes kitermelni a munkavállalók részére. Tehát itt egy összefogó, 
átfogó új gazdaságfilozófiára tettünk kísérletet, és isten ment, hogyha önök ebből az 
látják, hogy itt egy kampányfogásként egyik napról a másikra április 8-ig terjedően 
szeretnénk egyfajta gazdaságfilozófiát megfogalmazni, akkor tévúton járnak. Mi úgy 
gondoljuk, hogy mivel 27 plusz 50 éve rossz pályán mozog a magyar gazdaság, így 
minimum évtizedekre van szükség ahhoz, hogy felzárkózzunk Nyugat-Európához 
bérek vonatkozásában. De ha nem tűzzük ki a célt, és nem fogalmazzuk meg az 
eszközöket, és nem indulunk el ezen az úton, akkor soha nem fogunk elérkezni ehhez 
a célhoz. Mi arra teszünk kísérletet, hogy ezt célt meghatározzuk, az eszközöket 
meghatározzuk, hozzárendeljük, és egy össznemzeti összefogást, egy ideológiától 
mentes konszenzust, nemzeti konszenzust megteremtsünk. Hiszen azt látjuk 
nemzetközi példákon is, hogy csak azok az országok lehetnek sikeresek, ahol ezt a 
nemzeti konszenzust megteremtették. Mint Szingapúrban, Írországban, Koreában, 
Japánban, korábban minden olyan ország, amelyik A-ból B-be szeretne fejlődni, és fel 
szeretne zárkózni, a fejletlenségből a fejlettebb civilizációba szeretne átlépni. Ott 
nemzeti konszenzust kell eköré megteremteni. És ez a kezdeményezés egy kísérlet 
arra, hogy ezt a nemzeti konszenzust megteremtsük. És én úgy látom, hogy egyébként 
ez a konszenzus akkor is létrejön, ha egyes politikusok, egyes politikai pártok ennek 
keresztbe fekszenek. Jobb lenne, hogyha ezt könnyebb úton-módon lehetne 
kicsikarni, nem pedig ilyen típusú ellenállásokkal, mint ami a magyar politikai elitet 
jelenleg jellemzi ebben a kérdésben. Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: Köszönöm az előterjesztő hozzáfűzéseit. Nem maradt más dolgom 
hátra, minthogy szavazzunk a határozati javaslat sorsáról. Bizottsági tagtársaimhoz 
fordulok érdeklődve, hogy ki az, aki méltónak találja ezt a – még egyszer 
hangsúlyozom – pusztán határozati és nem törvényjavaslatot arra, hogy plenáris 
ülésen az Országgyűlés megvitassa. Kérem, szavazzunk! Ki az, aki igennel szavaz? 
(Szavazás.) 1 igen, 7 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül elvérzett ez a javaslat. 
Tehát nem kerülhet vitára a plenáris ülésen. Ezennel ezt a napirendi pontot lezárom.  

Egyebek 

Megnyitom a 2. napirendi pontot. Van-e bárkinek az egyebek között közérdekű 
bejelentenivalója? Mivel erről nem kaptam információt előzetesen sem, és most sem 
látok kezet a magasba emelkedni, közlöm, hogy előreláthatólag a mai ülésünk volt az 
utolsó a 2014-18-ig terjedő parlamenti ciklusban. Ebből az alkalomból szeretném 
megköszönni képviselőtársaim és minden, a bizottság körül sürgölődő munkatárs 
munkáját, hiszen az ő munkájuk nélkül a miénk sem lehetett volna zavartalan. Azt is 
szeretném megköszönni, hogy elnökként hozzájárulhattam az ülések levezetéséhez, és 
azt, hogy az esetek döntő többségében egyfajta korrekt, szakmai alapokon nyugvó 
munkakapcsolat alakult ki. Kívánok kitartást mindannyiuknak a következő hetekhez,  
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de elsősorban jó egészséget, hiszen csak arra építkezve lehet bármi mást elérni. A 
legjobbakat kívánom. Köszönöm.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 34 perc.) 

  

Z. Kárpát Dániel  
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  

  

 


