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Napirendi javaslat  

 
  

1. A nők és a férfiak közötti esélyegyenlőség megteremtéséhez szükséges egyes 
intézkedésekről szóló határozati javaslat (H/509. szám) 
(Dr. Gurmai Zita, Korózs Lajos (MSZP) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
 

2. Egyebek   
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A bizottság titkársága részéről 

  Vásárhelyi Pál bizottsági munkatárs 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 35 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása  

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, amennyiben itt képviselői szinten rendeztük 
sorainkat. Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat az Országgyűlés őszi 
ülésszakának első bizottsági ülésén. Köszöntöm további a meghívottakat, 
természetesen a sajtó munkatársait, az összes kollégát és szakértőt, aki a képviselők 
munkáját segíti. A Vállalkozásfejlesztési bizottság ülését ezennel megnyitom.  

Első feladatom a határozatképesség megállapítása a szokásos rendnek 
megfelelően. E tekintetben kollégáim segítségét kérem. 8 fő személyesen, illetve egy 
fő eseti képviseleti megbízással van jelen, legalábbis teoretikusan a teremben, így a 
határozatképességünk nem forog veszélyben. Így tehát az sem, hogy a mai napirendi 
pontokról érdemben tárgyaljunk, illetve dönteni tudjunk a végén.  

Az első technikai feladatunk ezt követően a napirend elfogadása. Kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy a kiküldött napirendi javaslatot elfogadják-e. (Szavazás.) 
Úgy látom, hogy egyhangú döntés született a napirend elfogadása tekintetében. Tehát 
megállapítom, hogy a bizottság 9 igen szavazattal elfogadta az előttünk fekvő 
napirendet, amely az egyebeken kívül egyetlen érdemi felvetést, ám annál fontosabbat 
tartalmaz.  

A nők és a férfiak közötti esélyegyenlőség megteremtéséhez 
szükséges egyes intézkedésekről szóló H/509. számú határozati 
javaslat  

(Dr. Gurmai Zita, Korózs Lajos (MSZP) képviselők önálló 
indítványa) 

(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

Első napirendi pontunk a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőség 
megteremtéséhez szükséges egyes intézkedésekről szóló határozati javaslat 
tárgysorozatba-vételi vitájáról szól. Az erről szóló döntést hozzuk meg a végén. 
Mindez a H/509. számon fut, a jegyzőkönyv kedvéért jegyzem meg mindezt. Dr. 
Gurmai Zita, Korózs Lajos MSZP-s képviselők önálló indítványáról van szó. Ebből 
következik természetesen, hogy elsőként az előterjesztőké a szó. Mivel Gurmai Zita 
képviselőtársunk van itt közülük… De figyelek képviselőtársunk jelzésére, 
parancsoljon!  

 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Azt szeretném 

kérni, elnök úr, hogy a szakszervezet képviselői, akik a teremben ülnek, hadd 
szólhassanak hozzá, ha a bizottság hozzájárul. Köszönöm.   

 

ELNÖK: Mi sem természetesebb. Szeretném jelezni képviselőtársamnak, hogy 
nem beszéltünk össze ebben a kérdésben, de amióta én vagyok ennek a bizottságnak 
az elnöke, bármely politikai oldalról bármely szakértő a hozzászólási lehetőséget 
megkapta. Van szükségünk ilyenkor bizottsági szavazásra? Van. Ez ügyben tehát 
kérem képviselőtársaim együttműködését: az elnök arra tesz javaslatot, hogy 
természetesen bármely szakértő normális keretek között, tehát nyilván egyikünk sem 
3-4 órás expozét fog tartani, hanem érdemi vitát fogunk folytatni, arra kérem 
bizottsági tagtársaimat, hogy tegyék ezt lehetővé. Kérem, aki támogatja ezt a felvetést, 
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az jelezze kézfelemeléssel. (Szavazás.) Megtisztelnek, hogy egyhangú a jelzés azt 
illetően, hogy az itt helyet foglaló szakértők is hozzászólhassanak. (Becsó Zsolt: A 
végén nem lesz egyhangú.) Igen, a képviselői jelzést vettem, hogy a végszavazás nem 
feltétlen lesz egyhangú, de ez nem is mindig cél egy bizottsági ülésen. Az egyszerű 
többség is elegendő bizonyos esetekben. Most tehát, mivel több becsúszás nem 
tapasztalható, ezért megadom a szót dr. Gurmai Zita képviselő asszonynak. 
Parancsoljon!  

Dr. Gurmai Zita előterjesztése 

DR. GURMAI ZITA (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Szeretettel köszöntöm a szakszervezetek megjelent képviselőit, 
hiszen azt gondolom, hogy ez egy olyan kampány, amit az elmúlt időszakban 
folytattunk, amiben igenis fontos, hogy ők elmondhassák a véleményüket. Külön 
köszönet a kormánypárti képviselőknek, hogy ebben támogatást adtak, és reményeim 
szerint van esély arra, hogy ebben valamilyenfajta változás legyen.  

Egy kiemelten fontos határozati javaslatot tárgyalunk ma, egy olyat, aminek 
tulajdonképpen több célja is van. Az egyik, hogy az Országgyűlés végre mondja ki, 
hogy a nők és férfiak közötti fizetésbeli és mindenféle diszkrimináció helytelen. És ez 
ne csak egy elvi deklaráció legyen, hanem próbáljunk meg cselekedni is ez ügyben. 
Nem elég a nőket szóban megdicsérni és évente egy két alkalommal virágot kapnunk. 
A magyar nők és a magyar anyák valódi megbecsülése igazság szerint az lehet, hogyha 
a gyakorlatban is teszünk ezért valamit. Most ennek jött el ez ideje, és ezért is 
köszönöm elnök úr, hogy erről beszélünk. Korábbiakban is tudomásom szerint nem 
egyszer, nem kétszer ez a javaslat idekerült, és miután történt pozitív elmozdulás a 
nők és a férfiak fizetése ügyében, ezért is tartanám fontosnak, hogy még jelentősebb 
legyen a kormánypárti képviselők részéről ennek a támogatottsága. (Tasó László 
érkezik.) 

Mi ennek az első lépése. Az első lépés az, hogy a kormányt rákényszerítsük, 
hogy végre érdemben foglalkozzon a fizetésbeli különbségekkel. Nem szabad a 
statisztikák mögé bújni azzal, hogy egyébként, ahogy ezt az előbb mondtam, 
alacsonyabb valóban ez az adat, mint az uniós átlag. Drága Uraim! Kedves Képviselő 
Asszony! Ez ugye olyan, mintha azt mondanánk, hogy a nők nem kaphatnak pofont, 
akkorát, mint egyébként máshol. Vegyük észre, hogy az igazságtalanságnak nincsen 
mértékegysége. Tehát, ha a kormány komoly férfiakból áll, akkor szerintem nem 
szabadna eltűrni, hogy egy nő kevesebbet kapjon, egyszerűen csak azért, mert nő. És 
most önökhöz fordulok, kormánypárti képviselőtársaim, már csak azért is, hogy ez a 
mai döntés, hogy ez a javaslat át fog-e menni vagy sem, ez igazság szerint önökön 
múlik, mert az itt lévő ellenzéki képviselőket biztosan tudom, hogy támogatják. Mert 
én úgy gondolom, hogyha önök valóban segíteni szeretnének a magyar nőkön, akkor a 
magyar nők meg tudják kapni azt a forrást, amivel valóban ugyanannyit keresnek, 
mint a férfiak, ha viszont nem akarnak a magyar nőkön segíteni, akkor a magyar nők 
továbbra sem kapják meg azt a pénzt, amiért pedig megdolgoznak.  

Pár héttel ezelőtt miniszterelnök úr ajánlatot tett a magyar nőknek, alkut 
ajánlott, ennek az alkunak, ha jól értem, az az értelme, hogy a magyar nők szüljenek 
több gyereket. De higgyék el, hogy ez nem így megy. Előbb ahhoz, hogy ezt a kérést 
teljesíteni lehessen, néhány feltételt, szerintem, fontos, hogy teljesítsünk. Tudjuk, 
hogy a magyar családok kevesebb gyermeket vállalnak, mint amennyit valóban 
szeretnének. Azt is tudjuk, hogy a magyar demográfiai helyzet kritikus. Ezt a helyzetet 
kellene megoldani. Tegyék fel a kérdést maguknak, hogy önök mindent megtesznek-e, 
hogy biztosítsák a hazai gyermekvállalás kényelmes és rugalmas feltételeit, vagy 
tűrjük azt, hogy a fiataljaink társadalmi és anyagi okokból kevesebb gyermeket 
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vállaljanak, mint amit szeretnének, vagy hogy több százezren ismét külhonba 
eltávozzanak dolgozni.  

Az lenne a kérésem, hogy ne csak a szájuk járjon, és ne csak diktáljanak a 
nőknek, hanem kérem arra önöket tisztelettel, hogy cselekedjenek is azért, hogy jobb 
legyen az országban, ebben a hazában nőnek lenni.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Az előttünk lévő határozati javaslat két fő feladatot 
ad a magyar kormánynak. Az első, hogy egyáltalán mérje föl, hogy a nők és férfiak 
közötti bérkülönbségnek Magyarországon mi az oka. Milyen társadalmi, gazdasági, 
jogi és diszkriminációs mechanizmusok okozzák? Nagyon fontos az is, hogy a 
kormány derítse ki, hogyan alakult ki ez a helyzet, hogy a nők általánosságban 
alacsonyan fizetett, kevésbé megbecsült pályákra és pozíciókba kerülnek, miközben, 
szerintem szellemi képességeink és ambícióink semmivel sem kisebbek, mint a 
férfitársainké. A második feladat, az Európai Bizottság 2017. március 7-i ajánlásával 
összhangban a kormány dolgozzon ki egy olyan cselekvési tervet és a gazdasági 
szereplőkre vonatkozó új szabályokat, amivel az lenne a cél, hogy a női dolgozók 
helyzetét javítsuk, és a munkaerőpiaci szegregációt felszámoljuk. Ezek az új 
szabályok, és nagyon fontos, hogy az átláthatóság követelményére is figyeljünk éppen 
úgy, mint a személyes adatok védelmére. De lehetővé kell tennünk azt is, hogy pontos, 
nyilvántartott adataink legyenek a munkaerőpiaci megkülönböztetés és a fizetési 
különbségek struktúrájáról és mértékéről. És amikor megkérdeztem az államtitkárt, 
hogy egyáltalán, ha megnézzük a különböző régiókat, hogy milyen adatokat találunk, 
akkor gyakorlatilag semmilyen ilyen típusú felmérés az elmúlt időszakban nem 
készült.  

Továbbá az új szabályoknak a nemzetközi példák figyelembe vételével is ki 
kellene kényszeríteni azt is, hogy az azonos munkakörben, azonos teljesítményű 
dolgozók azonos juttatást kapnak. Tulajdonképpen ez jelenti az egyenlő munkáért 
egyenlő bér elvét, amit sajnálatos módon a Fidesz kivett az Alaptörvényből, de ami az 
Európai Unióban alapvető most is, ez az úgynevezett római szerződésben van benne. 
Azt gondolom, hogy ez egy alapvető erkölcsi és keresztény elv is egyben. Nem 
véletlen, hogy az Unió megálmodói derék kereszténydemokrata emberek voltak, az az 
igazságos, hogy kapja meg mindenki azt, amiért dolgozik. Igazságosan, méltányosan, 
kizsákmányolás és megkülönböztetés nélkül.  

Kedves Képviselőtársaim! Elnök Úr! Egy nemrég megjelent tanulmány egészen 
ijesztő képet fest a magyar nőkkel szembeni munkahelyi diszkrimináció mértékéről, 
jellegéről. Nagyon szívesen átküldöm önöknek. Rendkívül tanulságos, és azt kell 
mondjam, hogy szíven ütő olvasmány. Ha önök szerződést szeretnének kötni a 
magyar nőkkel, akkor mindenféleképpen érdemes ezt át tanulmányozni, elolvasni. 
Egészen biztos vagyok abban, hogy ez egy rendkívül hatékony információforrás, mert 
én azt gondolom, hogy a nemzeti konzultációkban ezeket nem igazán találjuk. 
Hogyha önök szerződést szeretnének kötni a magyar nőkkel, akkor fontos az, hogy 
hallgassák meg a magyar nőket. Teremtsék meg annak a feltételeit, hogy valóban több 
gyermek születhessen. Mert ma a gyermekvállalás az egyik legnagyobb akadálya a 
nők anyagi helyzetének. Tehát ez azt jelenti, hogy azért nem vállalnak ma a nők 
gyermeket, mert egyszerűen nincsen elég forrás. Egy keresztény és európai állam nem 
engedheti meg, hogy a nőket foglalkoztató ágazatokban a fizetés szinte szégyenletesen 
alacsony legyen. Elég csak, ha az oktatást és az egészségügyet említem, és azt is, hogy 
tulajdonképpen miért nőiesedtek el ezek a pályák: mert a férfiak nem maradtak ott 
ezért a nagyon kevés pénzért. És ha önök valóban a keresztény elvek mentén élnek, 
akkor meg kell szüntetnünk ezt a fajta igazságtalanságot.  

Az oktatásban és az egészségügyben, de még számos más területen 
igazságtalanul rosszul kereső nők helyzetének javítása szerintem az igazi, valódi 
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nemzeti kérdés. Arra kérem önöket, tisztelt képviselőtársaim, hogy ne csak szóban 
legyenek nemzetiek, nőbarátok és anyabarátok. Ne csak a szájuk járjon, hanem arra 
kérem önöket, hogy cselekedjenek a Magyarországon élő nőkért, a jövőért, és akkor 
talán van esélyünk arra, hogy a bérollót be tudjuk zárni. 

Annak idején a szakszervezetekkel, akiknek nagyon hálás vagyok, egy 
kampányt folytattunk, tulajdonképpen a százforintosnak egy darabja hiányzik. 
(Mutatja a kitűzőjét.) Miért is hiányzik ez a darab? Mert ez a darab hiányzik a magyar 
nőktől. Ha most azt mondom, hogy Magyarországon a nők és férfiak bére közötti 
különbség még mindig 15 százalék körüli, ez azt jelenti, hogy a magyar nők 2 hónapot 
ingyen dolgoznak. Ildikóval és a teremben ülő nőtársaimmal tulajdonképpen azt is 
mondhatnánk október 31-én, hogy december 31-ig mi nem dolgozunk, hiszen mi ez 
alatt a 12 hónap alatt ledolgoztuk azt egyébként, amit a férfiak is megkaptak. Tehát én 
mindenféleképpen arra szeretném önöket kérni, ha már egyszer Európában van egy 
igazi nap, az egyenlő bérezés európai napja, akkor tegyék meg azt, hogy ebben az 
ügyben tegyünk egy kísérletet arra, hogy legyen egy olyan döntés, amiben valóban ez 
a bizottság ellenzékestül, kormánypártistól nőbarát.  

Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, és még egyszer köszönöm a 
lehetőséget, és azt is, hogy a szakszervezetek képviselői szót kaphatnak. Ők egyébként 
végigjárták az országot, tehát pontosan tudják, hogy a bérkülönbség igen jelentős, 
például Tasó úr pontosan tudja, hogy Hajdúban vannak olyan települések, ahol 
tulajdonképpen nagyon-nagyon keveset keresnek, és vannak olyan települések, ahol 
egyáltalán, ha munka van, az is egy nagy dolog. Köszönöm szépen.  

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen a felvezetést. A bizottság elnöke részben szabolcsi 
származásúként abszolút nyitott mindenféle hasonló problémakör, főleg gazdasági 
vonulatának feltárására. Szeretném összegyűjteni az érdemi vita érdekében a 
felszólalási szándékokat. Érdeklődöm képviselőtársaimra nézve, hogy ki kíván 
először, majd a későbbiekben megszólalni. Alelnök úr gáláns módon a hölgy számára 
adta át a kezdés lehetőségét, így szeretném mindjárt megadni a szót Bangóné 
képviselőtársamnak azzal a kitétellel, hogy a sor végén majd a bizottság elnöke is 
szeretne átvedleni politikus mivoltába, és érdemi hozzászólást kísérel meg hozzátenni 
a vitához. Parancsoljon, képviselő asszony! 

 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Csak hogy egy kis 

humorral kezdjem, képviselőtársam, Zita mondta, hogy akkor lehet, hogy már az 
utolsó két hónapot nekünk nem kellene ledolgozni. Én ezt az örömet nem adnám meg 
a kormánypárti képviselőknek, mert talán még örülnének is neki, ha nem mennénk 
be a parlamentbe.  

Igen, elmondta képviselő asszony, hogy körülbelül 10-15 százalékkal keresünk 
átlagosan kevesebbet ma Magyarországon nőként, mint a férfiak, de vannak olyan 
ágazatok, ahol ez eléri akár a 40 százalékot is. Hogy csak egy példát mondjak, a 
kereskedelemben óriási a bérolló a férfiak és a nők között.  

Elmondta képviselőtársam, hogy körülbelül 60 napról beszélünk, és ahogy 
látszik a kitűzőn is, ez a megnyirbált 100 forintos talán a 60 napot is jelképezi. 
Képviselőtársam nem beszélt arról, hogy nemcsak az a munka, amiért fizetést 
kapunk, hanem az a láthatatlannak tűnő munka, amit még mellette végeznek a nők. 
Beszélhetünk itt a házimunkáról, a gyermeknevelésről, sokszor a beteg családtagok 
ápolásáról. Ugye, hetek óta téma a parlament előtt, hogy akik beteg hozzátartozójukat 
ápolják, fizetést érdemelnének, mert ők a nap 24 órájában lényegében az ápolással 
vannak elfoglalva. Ha megnézzük a felméréseket, a betegápolás, a szüleink ápolása, a 
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gyerekeink ápolása 95 százalékban ma a magyar nőket terheli sok esetben úgy, hogy 
emellett kénytelenek még a 8 órás munkájukat is elvégezni csak azért, hogy a család 
fenntartását biztosítani tudják. Azt gondolom, hogy a XXI. században nem itt kellene 
már Magyarországon tartanunk, hanem komoly lépéseket kellene a kormánynak 
tennie annak érdekében, hogy ezt a problémát megoldjuk. És igen, nagyon fontos, 
hogy ha a miniszterelnökünk kommunikálni, konzultálni szeretne velünk, én nyitott 
vagyok elmondani a parlamentben is, egyszer már felajánlottam. Nem kell jó néhány 
milliárd forintot költeni arra konzultáció formájában, itt vannak a szakszervezet 
képviselői, ott vannak az országgyűlési képviselők, üljön le velünk, elmondjuk, hogy 
mi a napi problémánk. Higgye el, sokat tudunk erről beszélni, el fogjuk neki mondani, 
pénzt tudunk megspórolni, és mi meg arra kérjük önöket, hogy támogassák ezt a 
kezdeményezésünket. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. A korrekt ülésvezetés 

érdekében a kormánypárti képviselőtársaimra nézek, hogy alelnök úron kívül van-e 
felszólalási szándék. Amíg alelnök úr nem ér vissza, a soron következő jelentkezőnek, 
Tordai képviselőtársamnak adnám meg a szót, fenntartván Bányai alelnök úr 
jelentkezési igényét, és természetesen a teremben ülő szakértők kell hogy kövessék 
őket a sorban.  

 
TORDAI BENCE (Párbeszéd): Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon köszönöm 

Gurmai képviselőtársunknak, hogy ezzel a határozati javaslattal előállt, hiszen ez egy 
olyan ügy, ami nemcsak a nők ügye, hanem az egész társadalom ügye. Nem tud egy 
társadalom igazságosan működni, ha nem becsüli meg egyenlően azokat, akik azonos 
munkát végeznek, ha nem becsüli meg azonos bérrel azt a teljesítményt, amit nők és 
férfiak függetlenül a nemüktől a munkahelyeken nyújtanak. Nagyon fontos az is, amit 
Bangóné Borbély Ildikó képviselőtársam hozzátett, hogy itt nemcsak a fizetett 
munkáról, nemcsak a bérmunkáról van szó, hanem a nem fizetett munkáról, ahol 
még inkább a nőkre hárul a legnehezebb feladat, és a háztartási munka, a 
gyereknevelés, a szeretetmunka, a gondozási munka csupa olyan dolog, amit akár 98 
százalékban is a nőtársaink végeznek. Végtelenül méltánytalan az, ahogy a 
társadalom és nemcsak a magyar társadalom bánik a nőtagjaival, hiszen sokszoros 
hátránynak vannak kitéve. Az a hátrány, ami a fizetésekben megmutatkozik, az 
halmozottan megmutatkozik a nyugdíjakban, és látjuk azt, hogy milyen 
jövedelemeloszlás, milyen szegénységi kockázat mutatkozik, és ha a szegénység arcait 
vizsgáljuk, akkor ezek jellemzően női arcok. A gyermeküket egyedül nevelő nők arcai, 
azoké, akik nem voltak rendesen bejelentve, hiába dolgoztak le 40-50 évet, akár 
megalázóan alacsony nyugdíjon tengődnek, hosszú ideig özvegységre, magányra 
ítélve, és ez mind a munkaerőpiac egyenlőtlen helyzetére, illetve mind a társadalmi 
egyenlőtlenségekre vezethető vissza.  

A Párbeszéd részéről nemcsak hogy támogatjuk az egyenlő munkáért egyenlő 
bér elvének bevezetését az Alaptörvénybe addig is, amíg nincs alkotmány - jobb híján 
- és az összes kapcsolódó törvénybe, valamint nemcsak, hogy azt támogatjuk, hogy a 
kormány saját hatáskörben az állami alkalmazottak esetében tegyen hathatós 
lépéseket, és ösztönözze erre a versenyszféra képviselőit is, hanem azt is szeretnénk, 
ha a nem fizetett munkát is valamilyen módon megbecsülné a magyar társadalom. 
Ezért kardoskodik a Párbeszéd egyebek közt az alapjövedelem bevezetése mellett. Ez 
az, ami azt mondja, hogy mindannyian hasznos munkát végzünk akkor is, hogyha 
nem a munkaerőpiacon keresztül szerződünk erre a munkára, ha nem bérmunkát 
végzünk, hanem önkéntesen a háztartásban, a családban vagy a helyi közösségben 
tevékenykedünk hasznosan. 
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Tehát nagyon fontos, hogy egyrészt kiegyenlítsük ezt a bérkülönbséget, ami 
valóban azt jelenti, hogy minden hatodik forintot a magyar társadalom elvesz a 
nőktől, de az is fontos, hogy egy sokkal egyenlőbb és igazságosabb társadalmat 
hozzunk létre, amihez ez a javaslat egy nagyon fontos lépéssel járul hozzá. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm a hozzászólást képviselőtársamnak. Alelnök úrnak adnám 

meg a szót. Parancsoljon!  
 
 BÁNYAI GÁBOR (Fidesz) alelnök: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Képviselő Asszony! Köszönjük az előterjesztését, hogy ide hozta elénk, és bár minden 
második mondatában megjegyezte, hogy ne csak a szánk járjon, és kicsit belénk 
csípett a hozzászólásában, de hogy ne értse félre, nem haragszom ezért, erre 
számítottam. Viszont azt szeretném elöljáróban elmondani, hogy azt mondta, ne 
bújjunk a statisztikák mögé, ezt nehéz megtenni, hiszen mindenfajta mérés van az ön 
oldalán és a mi oldalunkon is, ami vagy éppen ellentmond, vagy éppen támogatja az 
ön javaslatát. Éppen ezért tisztázzuk azt, hogy Magyarországon - mi úgy látjuk 
legalábbis - hogy jelen pillanatban a munkaerőpiacon számtalan olyan intézkedés 
van, ami épp a női nemnek, női társainknak a segítségére szolgál, hisz elismeri a 
kormányzat - most már végre valahára van kormányunk, ami elismeri - a nőknek a 
felelősségvállalását. Bár nem értettem a gyerekvállalási kedvnél, hogy hogy lehet 
kényelmessé tenni a feltételeit, az egy elég komoly dolog, gyermeket vállalni, 
gyermeket szülni, hiszen az önfeláldozással jár, és szerintem azt pénzzel meg sem 
lehet váltani egy nő részéről, hogy pénzt kap azért, vagy több pénzt kap azért, hogy 
gyermeket vállaljon, szerintem ez egy kicsit a lovon fordítva ülést példázza. De a 
lényeg az, hogy a kormányzat, mióta vezette a 40 plusz programot, ami sok férfi 
számára egyébként sérelmes, hogy nekik miért nem jár, de épp elismerik azt a 
társadalmi és biológiai szerepvállalási különbséget, amit tesznek a társadalmunkért. 
Tehát erről nézve biztos, hogy nem tudom támogatni a kérését.  

Viszont azt is látjuk, hogy a vezetői állások jelentős részében már óriási 
változás van, hiszen a nők veszik át a férfiak szerepét. Kétségtelen tény, hogy az 
oktatás, egészségügy területén éppen a női, mondjuk azt, hogy jellembeli különbségek 
miatt is korábban az egészségügyben általában ápolónők voltak mindig is a 
honfitársaink segítségére, akik ezt nyújtották nekünk. Nem nagyon volt férfi ápoló az 
egészségügyben korábban sem.  

Az oktatás terén az kétségtelen tény, hogy a korábban férfias szakma 
elnőiesedett hivatássá alakult, ez is kétségtelen tény, de én nem láttam olyan 
statisztikát, ami azt támasztja alá, hogy a pedagóguspályán például azért keres valaki 
kevesebbet, mert nőként dolgozik. Ez szerintem pont ellentétes azzal, amit önök 
mondtak. Tehát nem látjuk ennek szükségességét.  

Az is látható, bármerre járunk hivatalokban, most már női túlsúlyt érzek 
időnként. Ez engem nem zavar, mert nincs ellenemre, hogy több a nő a hivatalokban, 
állami vagy önkormányzati intézményekben, de látjuk azt, hogy nagyon komoly 
előretörést értek el a női honfitársaink. 

A lényeg az, hogy a gyermekvállalási kedv, az ehhez való kapcsolás, hogy több 
bért fognak kapni az asszonyok, nők a gyermekvállalási kedvük fokozódásáért, ez így 
szerintem nem igaz. Ebben nincs összefüggés, hisz nem hiszem, hogy attól, hogy az 
átlagos 15 százaléknyi különbség, amit én nem látok, emiatt ez a valahol csekély, 
valahol nagyobb bérnövekmény, ami ehhez járna, ettől teszi függővé egy asszony, 
hogy vállal-e gyermeket. Viszont az még fontos, hogy épp, amelyik nő gyermeket 
vállal, legyen az akár sajnos egyedülálló vagy bármilyen oknál fogva magára maradt, 
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vagy éppen férjnél van, az ő részükre nekik köszönhetően a gyerekek után járó 
adókedvezmény mértéke elég jelentős, és ezt éppen annak idején 2002-10 között nem 
mi töröltük el, mi visszaállítottuk ennek a feltételeit, és magasabb összeget kap bárki, 
aki gyermeket vállal. Tehát ez az összefüggés szerintem nem állja meg a helyét. 

A jogszabályok Magyarországon szerintem lehetővé teszik azt, sőt nincs olyan 
jogszabály, ami diszkriminálná bármelyik felet a másik fölé, nincs olyan jogszabály, 
ami Magyarországon nem támogatná a nők egyenjogúságának ezen részét. Nem 
látjuk ennek szükségességét, a magyar jogrendszer alapján egyenlő mind a két nem 
ebben a tekintetben. Az, hogy vannak olyan szakmák, ahol mondjuk bizonyos 
végzettség miatt a férfiak jelentős számban vesznek részt a nehéziparban, bárhol, és 
ott a képzettségnek köszönhetően van valamiféle különbség, jellemzően nehézipari 
mérnök pályán nehéz látni sok nőt, sok asszonyt, tehát több ott a férfi, ennek 
köszönhetően ott valószínűleg a pályán is, az életpálya miatt is magasabb bérek 
elképzelhetőek, de összességében nem látjuk ennek szükségességét.  

Nézze el nekünk, nemcsak a szánk jár, tettünk rengeteg dolgot azért, hogy a női 
honfitársaink, önök megbecsült tagjai voltak, és maradnak a társadalomnak. Nem is 
tudok mást elképzelni, nekem is haza kell mennem ma vagy holnap vagy holnapután 
este, amikor a feleségemnek számot kell adni a napi teendőimről, valószínűleg 
támogatni fogja azt, amit elmondta, mert ő sem, mi sem látjuk itt együttesen, hogy ez 
a jogszabály-módosítási csomag szükséges lenne. Köszönöm a figyelmüket.  

 
ELNÖK: Köszönöm az érdemi hozzászólást, megkérem képviselőtársamat, 

hogy egymás családi viszonyait majd ne taglaljuk a következőkben, és ne próbáljunk 
vájkálni abban, hogy alelnök úr vagy én hogy számolunk el otthon. (Bányai Gábor: 
Magamról beszéltem.) Értettem, értettem, csak láttam a csoportdinamikából a 
kibontakozó cunamit, aminek megpróbálom az elejét venni és szakmai mederben 
tartani azt a vitát, ami egyébként nehezen tartható szakmai mederben.  

Szeretném felhívni ugyanakkor hozzászólóként kormánypárti képviselőtársaim 
figyelmét arra, hogy itt most nem egy előttünk fekvő törvényjavaslatról döntenek, 
hanem egy olyan határozati javaslatról, amely a témában lefolytatott vitát teszi 
lehetővé a parlament előtt egy sokkal szélesebb körben, mint amire egy bizottság teret 
ad. És hogy miért van szükség arra a vitára, amely a nemek közötti különbségből 
adódóan jelentkező bérkülönbségre világít rá, Magyarország katasztrofális 
demográfiai helyzetében egyértelmű mindenre a válasz. Bármilyen anomália jelenik 
meg a magyar társadalmon belül, arra kutyakötelességünk reagálni, hiszen egy 
nagyon katasztrofális helyzet bontakozik ki abból adódóan, hogy egész Európában 
Magyarországon a legnagyobb a szakadék a hölgyek által vágyott gyermekek és a 
világra jött gyermekek száma között. Az összes idevágó statisztikai mérés szerint, ha 
ezt a brutális szakadékot tudnánk legalább méretében, kiterjedésében csökkenteni, a 
magyar demográfiai vészhelyzet, ami jelen pillanatban fennáll, legalábbis csillapodni 
tudna, ha azonnal megfordulni nem is.  

Értem én alelnök úr szándékát és kiszólását, ami a termékenységi arányszám 
átmeneti, szerencsés és általam támogatott javulásáról szól, de a termékenységi 
arányszám hiába nő 1,2-ről akár 1,54-re, hogyha közben a bázis, a szülőképes korú 
hölgyek számának bázisa olyan brutális csökkenést mutat az utóbbi időben, ami 
sajnos az élve születések számának folyamatos csökkenésében mutatkozik meg. 
Régóta 100 ezer alatti az adat, és sajnos a három Orbán-kormány alatt ezek az adatok 
folyamatos csökkenő tendenciát mutattak.  

Azt is meg kell hogy jegyezzük, hogy a kivándorlási statisztikák nemcsak 
Magyarországra, hanem az egész Kárpát-medencére vonatkozóan azt mutatják, hogy 
a Gyurcsány-Bajnai - általam egyébként egyáltalán nem szimpatikusnak tartott - 
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gazdasági berendezkedés alatt 700 ezerrel csökkent a magyarság lélekszáma a 
Kárpát-medencében, 2010 óta alacsonyabb bázisról indulva további 1 millióval 
csökkent a lélekszámunk. Tehát úgy gondolom, hogy minden idevágó vitát nemcsak 
lehetőségünk, de kötelességünk lefolytatni, akkor is, ha adott esetben nem értünk 
egyet egymással. A parlament plenáris ülése tökéletesen alkalmas arra, hogy ezeket a 
közösen meg nem talált pontokat és gócokat feloldjuk. 

Azt is szeretném megjegyezni, hogy bizonyos szakmákban a jelenleg 
kimutatható helyzet nem feltétlen fenntartható, például a pedagógusok tekintetében, 
ha mondjuk csak egy szegregátumra gondol az ember, az ott élőknek az egészséges 
nőkép mellett az egészséges férfiképre is szükségük van tanuló vagy nebuló korukban, 
hogy aztán egészségesen szocializált felnőtté váljanak. Tehát ezek az elképesztő 
aránytalanságok, amelyek kimutathatók, nyilván nem arra kell hogy sarkaljanak 
bennünket, hogy a bányászok körében ugyanannyi hölgy legyen megtalálható, mint 
férfiember, nyilvánvaló módon tradicionális berendezkedésünket nem kell feladni e 
tekintetben, de az egyértelmű aránytalanságok felszámolása jogos igény.  

Szeretném megjegyezni, hogy a Jobbik béruniós koncepciója, amely most már 
az Európai Bizottság cselekvési tervében szerepel alapelvként megjelenítendő módon, 
pontosan arra utal, hogy ezeket az aránytalanságokat, ezt az egyoldalú kifosztó 
mechanizmust - ami egyébkén a magyar társadalom, azon belül is a hölgyek kárára 
most már évtizedek óta realizálódik, és a korrektség jegyében megjegyzem, hogy nem 
a Fidesz-kormányt teszem magában felelőssé ezért, hanem minden eddigi magyar 
kormányt, erre megoldást találjunk, ezt - fel tudjuk oldani. Példának okáért a 
multicégekkel kötött stratégiai megállapodások tekintetében elvárható lenne az, hogy 
a bérfelzárkózást, bérfelzárkóztatást kikösse Magyarország kormánya, ne csak a 
munkaerőt szolgáltassa ki, és a miniszterelnök által rugalmasként megnevezett 
munka törvénykönyve tekintetében is nagyon örülnék annak, hogyha hölgyeket és 
férfiakat egyaránt védene a munkahelyén egy olyan szigorú munka törvénykönyve, 
amely nem engedné meg, hogy például 2010 óta másfélszeresére nőtt a munkahelyi 
balesetek száma. Nyilvánvaló módon itt is beavatkozási kényszer lép fel, ahogy az 
otthonápolási díj tekintetében is letettük a szükséges törvényjavaslatokat az asztalra. 
Nem hiszem egyébként, hogy egyszerű hazafiként és emberként bármilyen 
nézetkülönbség állna fenn közöttünk ezen a téren. Sajnos itt a pártcsaládok kiadott 
ukászai, parancsai és beleszólásai teszik lehetetlenné egyelőre azt, hogy keresztül 
menjenek ezek a javaslatok. 

Mivel a Vállalkozásfejlesztési bizottságban ülünk, szeretném kormánypárti 
képviselőtársaim figyelmét felhívni annak szükségességére, hogy vállalkozói 
motivátorok, illetve munkaadói motivátorok használhatnak a legtöbbet ezen a 
területen. Adott esetben a hölgyek kompenzálása tekintetében annak mentén, hogyha 
gyermeket vállalnak, akkor egyértelmű és kimutatható hátrányok érik őket nemcsak a 
munkaerőpiacon, de a szociális rendszer sem képes ezeket a jelentkező vákuumokat, 
hiányosságokat lenullázni vagy semmissé tenni, adott esetben még dotálni is a 
legfontosabb szolgálatvállalást Magyarország számára, ami ugye a gyermekvállalás.  

Megint csak arra szeretnék kitérni, hogy teljesen mindegy, milyen pártállásúak 
vagyunk, ha ezt a problémakört, a demográfiai problémakört nem rendezzük, 30-40 
év múlva egy teljesen másfajta képű országban egy más berendezkedésű országban 
kell hogy helytálljunk sokkal nehezebb körülmények között. És vélhetően a 
kiüresedett nemcsak városrészek vagy járások, hanem kiüresedett megyék 
problémája fogja behatárolni a mindennapjainkat, a szegregátumok számának 
elképesztő növekedése és az, hogy aki aktív, tanult és cselekvőképes, várhatóan el 
fogja hagyni ezt az országot. Ezt nem szabadna megvárnunk, mindannyiunk közös 
érdeke tehát a beavatkozás. Én magam ezért támogatom az előttünk fekvő javaslatot.  
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Köszönöm a hozzászólás lehetőségét. Képviselőtársaimra nézek, hogy van-e 
még jelentkező. (Nincs jelentkező.) Mivel most, jelen pillanatban nem látok, ezért 
szeretném a teremben helyet foglaló szakértők számára megadni a hozzászólás 
lehetőségét. Érdeklődnék, hogy ki kíván élni ezzel. Tessék parancsolni!  

 
HERCEGH MÁRIA (Magyar Szakszervezeti Szövetség női tagozat): A 

meghatódottság hangján és kicsit náthásan, de nagyon szépen köszönöm, elnök úr, a 
szót, és köszönöm a képviselő asszonyoknak, illetve képviselő uraknak, hogy ezt a 
lehetőséget megkaptuk. Másodszor járunk a Vállalkozásfejlesztési bizottságban, nem 
szeretnék még egyszer jönni ebben a témában. Tehát azt szeretném, ha ma valamilyen 
dűlőre jutnánk. 

Mindent elmondtak előttem látszólag, de szakszervezeti nőként engedjék meg, 
hogy azt mondjam, hogy én itt 55 ezer nő nevében ülök. És úgy ülök itt 55 ezer nő 
nevében, akik minden hónapban befizetik a tagdíjukat, és szakszervezeti tagok. Tehát 
nem így, bemondásra vagyunk csak szakszervezeti tagok, hanem ez egy effektív dolog. 

Nem tudom, hogy Magyarországon meddig kell még szégyellnem magam, mert 
ötéves lesz ez az EU-ajánlás a nők és férfiak bérkülönbségéről. 2014. március 8-án 
tette a bizottság, és azt gondolom, hogy az ötödik év végéhez közeledve én már 
röstellem magam. Tehát megyek Európában országról országra, és mikor 
Magyarország helyzetéről vagy a magyarországi jelenről kell beszámolnom, akkor 
már röstelkedem. Nem tudjuk, mi ezt megugrani? Van annyi szakértelem, mi nagyon 
szívesen segítünk benne. Én a magam részéről tényleg végigjártam az egész országot, 
minden megyét, és az utcákon álltunk, és az embereket is megkérdeztük, hogy mit 
gondolnak. Képzeljék el, az emberek tudják. Tudják, nem fogadják el, és nem tartják 
helyesnek.  

Aztán beszélnünk kell arról, hogy mit is jelent ez a statisztika. Ugye itt többször 
elhangzott, hogy 15 százalék. Én utánanéztem, az Eurostatnak ’16-os adata van 
legfrissebb, és ami ebben aggasztó, mert hát a statisztikák tulajdonsága már csak 
ilyen, hogy a 35-44 év közöttieknek 19,7 százalék a bérkülönbség. A nagyon kezdőknél 
3,7 és utána megint a végénél már csak 7,7. Tehát, amit ez a statisztika elfed, ha csak 
kimondjuk azt a számot, hogy 16 százalék, ez 51 napot jelent az évből. Tehát 51 nappal 
kell többen dolgozni ma egy magyar nőnek, ha az átlagot nézzük. De, aki 35-44 között 
van, a 20 százalék, az 72 nap. Ha ezeket a statisztikákat így megnézzük, ezek a 
háztartásból hiányoznak. Ha visszamegyünk oda, hogy egyébként a családok ma 
Magyarországon, a gyermekek hol vannak, a 40 százaléka a gyerekeknek egykeresős 
családban van, aminek a családfenntartója egy nő. Na most, akkor, amikor ő 20 
százalékkal kevesebb, vegyük ezt az életkort, mert ebben neveli a gyerekét, akkor, ha 
ezt megnézzük, és ő 20 százalékkal kevesebb pénzből kénytelen nevelni a gyereket és 
magát is ellátni, akkor nem tudom, mire kell még várnunk ahhoz, hogy ez a 
szégyenteljes dolog megszűnjön Magyarországon.  

Én azt gondolom, hogy hitem szerint ez nemcsak meg nem kapott pénz, ez a 
méltóság sérelme. Mert miért kell nekem 51 nappal többet dolgoznom azért, mert 
kevesebb a keresetem, mint egy magyar férfinek? Csak azért mert nőnek születtem? 
Mi a baj ezzel? Miközben a nőktől a társadalom rengeteget elvár. Hogy helytálljon a 
családban, helytálljon a munkahelyén, helytálljon a társadalomban, tegye meg, amit 
meg kell, legyen civil, legyen proaktív, tehát sok mindent elvárunk a nőktől, miközben 
ezt az egyetlen dolgát sem tudjuk megjavítani.  

Nekem egyszer egy utcai fórumon azt mondta valaki, hogy gondoljak bele, 
hogyha ez a 20 százalékkal kevesebbet kereső nő, mondjuk, egy válóperes szituációba 
keveredik, nem tud egy jó ügyvédet megfizetni, pontosan azért, mert kevesebb a 
keresete. Tehát nemcsak olyan hátrányokat szenved el, hogy a kenyeret majd 



 14 

megnézi, hogy mennyiért adják a kisboltban vagy a nagyboltban, hanem egyszerűen 
azt is meg kell néznie, hogy egyébként mire jut ebből másként, és többszörösen 
hátrány éri. 

Én egy péntek reggel arra ébredtem, hogy a miniszterelnök úr azt mondta, 
hogy szerződést köt a nőkkel. Én azóta minden reggel úgy ébredek, megnézem az e-
mailemet, hogy mikor hívnak arra, hogy megkérdezzenek, hogy mit gondolunk mi 
szakszervezetes nők, én magam is erről a szerződésről. Én azt gondolom, hogy addig, 
amíg a munka világát nem tesszük nőbaráttá, és nem tesszük helyre a dolgokat, nem 
fog több gyermek születni. Attól, hogy egy-két ilyen adókedvezményt beígérünk a 
társadalomnak, ettől nem fog.  

Nem fogom a munka törvénykönyve paragrafusait idézni, itt a hátam mögött 
ülő kolléganők pontosan tudják, hogy botrányos pontok vannak, és kifejezetten a 
nőkre vannak botrányos pontok a munka törvénykönyvében. Nem szeretném most 
idehozni, mert holnap reggelig tudnám mondani őket, de egyet hadd mondjak. Nem 
is hiszem, hogy a kormánynak ez volt a szándéka, hogy a teljes felmondási tilalmat a 
nőktől elvegye, ugyanis nemcsak a gyes után lehet felmondani, nemcsak a gyed 
extrával, mert egyébként ott fel lehet mondani a munkaviszonyát, hanem a 
betegápolás után visszajött nap után és a gyerekét ápolása után másik nap fel lehet 
mondani a munkaviszonyát. És mivel tudjuk, hogy a társadalomban ezek a súlyos 
terhek mindig a nőket érintik, vagy legtöbb esetben a nőket érintik, azért bizony a 
nőket sújtják. Én azt gondolom, hogy addig, amíg ezt a kérdést nem tesszük helyre, a 
bérkülönbséget, a foglalkoztatási viszonyokat, magát a nők helyzetét, addig nem fog 
több gyerek megszületni Magyarországon, sajnálatos módon.  

Azt mondta valamelyik képviselő úr, és engedje meg, hogy reagáljak rá, hogy 
most már azért sok nő van sok helyen. Hát a magyar kormányban… Én Brüsszelben 
nemrég porszemmé szerettem volna válni, amikor kimutatták, hogy Magyarországon 
hány nő van a politikában a felső szinttől az alsó szintekig. Ott felsorolták, láttam egy 
kivetítést, és olyankor nem túl jó magyarnak lenni, pedig én egy büszke magyar nő 
akarok lenni, aki büszkén elmondhatja bárhol Európában, hogy nálunk a nők és 
férfiak azonos mértékkel, azonos ellátásban és azonos megítélésben vannak. Úgyhogy 
azt kérem, hogy szavazzák meg ezt a tárgysorozatba vételt, hogy végre ez a párbeszéd 
elindulhasson. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen az alapos kiegészítést. Szeretnék képviselőtársaim 
felé fordulni, hogy ébredt-e még felszólalási szándék, bár úgy érzem, hogy az érvek 
minden irányból elhangzottak. Arra is szeretném felhívni tisztelt képviselőtársaim 
figyelmét, hogy egy határozati javaslatról szavazunk, tehát nem ítéletet hozunk egy 
kérdésben, hanem a szélesebb körű vita lehetőségét nyitjuk ki, amennyiben erre 
érdemesnek találják a javaslatot. Így ni6ncs más dolgunk, mint szavazni az előttünk 
fekvő határozati javaslatról. Kérem, jelezze, ki az, aki igennel támogatja a 
tárgysorozatba vételt. (Szavazás.) 4 igen. Ki szavaz nemmel? (Nincs jelentkező.) Ilyet 
szerencsére nem látok. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 7 tartózkodás mellett a javaslat 
elvérzett. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. Szeretném megköszönni a 
közreműködést minden részvevőnek, bármely oldalról is legyen szó. 

Egyebek 

Második napirendi pontunk az egyebek. Szeretném tájékoztatni a bizottságot, 
hogy következő ülésünket előreláthatólag október 9-én, kedden tartjuk. Érdeklődnék, 
hogy bármely képviselőtársamnak bármilyen felvetnivalója van-e ezekben a 
kérdésekben. (Ovádi Péter: Hány órakor?) Ez az a kérdés, amiben a bizottság 
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titkárságának és további bizottságoknak vagyunk kiszolgáltatva. Ha rajtam múlik, 
akkor, képviselőtársam, a lehető leggyakrabban ülünk, akár minden héten és a lehető 
legtöbb témában. De talán a napirendből is észrevehetik azt, hogy sajnálatos módon a 
bizottságunk kiszorul számos olyan téma megtárgyalási lehetőségéből, amelyet 
egyébként én nagyon szívesen tárgyalnék. (Gelencsér Attila: Azt kérdezte, hogy hány 
órakor.) Én ezt értem, csak ebben vagyunk kiszolgáltatva más bizottságoknak, illetve 
a bizottsági titkárság folytatja le az egyeztetést.  

Az ülés berekesztése 

Amennyiben más felvetés nincsen, szeretném megköszönni a segítséget, a 
Vállalkozásfejlesztési bizottság ülésén ezennel bezárom. Köszönöm szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 17 perc) 

  

Z. Kárpát Dániel  
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


