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Napirendi javaslat  

 
  
1. A munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési 

díjával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/3628. szám)  
(Szatmáry Kristóf, Kósa Lajos és Bányai Gábor (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

2. Az „egyenlő munkáért egyenlő bér” elvének gyakorlati megvalósítása 
érdekében szükséges intézkedésekről szóló határozati javaslat (H/3126. szám) 
(Jakab Péter és Pintér Tamás (Jobbik) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
3. Egyebek  

 



 4 

 

Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Z. Kárpát Dániel (Jobbik), a bizottság elnöke  
 
Bányai Gábor (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Molnár Gyula (MSZP), a bizottság alelnöke 
Gelencsér Attila (Fidesz)  
Ovádi Péter (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz)  
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP)  
Tordai Bence (Párbeszéd) 

Helyettesítési megbízást adott 

Szatmáry Kristóf (Fidesz) Bányai Gábornak (Fidesz)  
Becsó Zsolt (Fidesz) Ovádi Péternek (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz) Gelencsér Attilának (Fidesz) 
 

A bizottság titkársága részéről 

  Vásárhelyi Pál bizottsági munkatárs 
 

Meghívott 
 
 Hozzászólók 

 
Balogh Béla, a Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke, a Magyar 
Szakszervezeti Szövetség elnökségi tagja  
Nemes Gábor, a Közlekedési Szakszervezetek Országos 
Szövetségének elnöke 
Jakab Péter országgyűlési képviselő (Jobbik)  
Pintér Tamás országgyűlési képviselő (Jobbik)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása, határozatképesség megállapítása, napirend 
elfogadása  

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Nagy szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat, kedves meghívott vendégeinket, a 
sajtó tisztelt munkatársait. A Vállalkozásfejlesztési bizottság ülését ezennel 
megnyitom. 

Első feladatom a határozatképesség megállapítása, ahol a kollégákkal történő 
gyors konzultáció eredményeképpen jelenthetem, hogy a bizottság határozatképes, 
mivel heten személyesen, illetve hárman eseti képviseleti megbízással vannak jelen, 
utóbbi esetben az idézőjel természetesen odaértendő. 

Első és következő technikai feladatunk a napirend elfogadása. Tájékoztatom 
tisztelt bizottsági tagtársaimat, hogy Bangóné Borbély Ildikó és Molnár Gyula MSZP-
s képviselők 2018. november 23-án, pénteken indítványozták, hogy a kiküldött 
napirendi javaslat módosuljon. Ezt a határozati házszabály rendelkezése szerint e-
mailben megküldtük az összes bizottsági tagnak. Az indítvány arra tesz javaslatot, 
hogy a munkaidő-szervezéssel és munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/3628. számon futó 
törvényjavaslatot a mai ülésünkön ne tárgyaljuk. Kérdezem, hogy kíván-e bárki 
hozzászólni ehhez a felvetéshez. (Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő asszony, 
megadom a szót. 

 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr.  
Bár jól látjuk, hogy egy ilyen fontos törvényt is önálló indítványként hozott be 

újra a Fidesz, csak hogy két nap alatt ezt le lehessen pörgetni. Nagyon fontosnak 
tartottuk volna, hogy a szakszervezetekkel és a szakmai szervezetekkel konzultáljon a 
kormány erről a kezdeményezésről, pontosan annak ismeretében, hogy 2017. április 
25-én a Gazdasági bizottsági ülésen majdnem szó szerint ugyanezt a kezdeményezést 
már sikerült levenni, akkor a Fidesz oldaláról még Czomba Sándor támogatta ezt. 
Szeretnénk kérni, hogy ezt a rabszolgatörvény-kezdeményezést vegyük le a 
napirendről, és a kormány nyújtsa be, ha akar ilyen törvénykezdeményezést tenni, és 
konzultáljon a szakszervezetekkel, a szakmai szervezetekkel. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm az érdemi szóbeli kiegészítést.  
Időközben kollégáimmal szóban konzultálva magam is értesültem arról, hogy a 

szakszervezeti vezető képviselők szerencsére itt vannak velünk a teremben, de 
nyilvánvaló módon a bizottság tagjainak döntési jogkörébe tartozik határozni arról, 
hogy ilyen formában a napirendet módosítanák-e, avagy sem. Érdeklődnék, hogy 
kormánypárti képviselőtársaim, bárki más hozzászólással élne-e. (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nem, úgy a határozathozatal a következő teendőnk. 

Kérdezem tehát, hogy ki az, aki módosítaná a napirendet, tehát levenné a mai 
tárgyalásról ezt a javaslatot. Kérem, aki igennel szavaz, kézfelemeléssel jelezze 
mindezt! (Szavazás.) Négy igent látok. Ki az, aki nem támogatja ezt a módosítást? 
(Szavazás.) Egész pontosan hat nemet látok. Ily módon a napirendünk az eredeti 
formában kerül tárgyalásra. 
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A munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális 
kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
T/3628. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

ELNÖK: Át is térünk az első napirendi pontra, amely a már említett 
munkaidő-szervezéssel… (Molnár Gyula: Ügyrendi, elnök úr!) Parancsoljon, alelnök 
úr, ha közbevetése van. Ügyrendi, akkor parancsoljon, megadom a szót. 

 
MOLNÁR GYULA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Ha elfogadtuk a 

napirendet, akkor azt szeretném kérni, hogy ebben a napirendben kapjon szót a 
vasasszakszervezet jelen lévő elnöke, merthogy azt gondolom, ha már ezt a munkát 
nem végezték el előzetesen a kormánypárti képviselők, akkor legalább mi felelős 
szakbizottságként ezt tegyük meg. Tehát kérnék egy szavazást arról, hogy a teremben 
lévő Balogh Béla szót kaphasson ebben a vitában az első napirendi pontnál. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm az érdemi közbevetést.  
Szeretném jelezni, hogy amióta én vagyok ennek a bizottságnak az elnöke és ez 

a megtiszteltetést ért, szót még nem vettünk el senkitől, illetve az összes hasonló 
döntési esetben megkapta a hozzászólási lehetőséget az, aki jelentkezett. (Gelencsér 
Attila: Azelőtt is így volt.) Azelőtt is így volt, örömteli, ez még nagyobb nyugalmat 
kölcsönöz a bizottság elnökének, hiszen nem ő tér el a szolgálati úttól, hanem a már 
kialakított szolgálati utat követi.  

Ennek szellemében kérek egy szavazást arról, hogy a szakszervezeti vezető úr 
hozzászólhat-e a vitához. Kérem, aki igennel szavaz, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Egyhangú döntés született, amit külön üdvözlök.  

Ha több becsúszó szereléssel történő kísérletet nem látok, márpedig a 
csoportdinamikából azt veszem ki, hogy nincs ilyen (Tasó László megérkezik az 
ülésterembe.), akkor át is térhetünk az első napirendi pontra, amely a már említett 
munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. A jegyzőkönyv 
kedvéért jegyzem meg, hogy ez T/3628. számon fut, ahogy már említettük, Szatmáry 
Kristóf, Kósa Lajos és Bányai Gábor fideszes képviselő urak önálló indítványáról van 
szó. Az előterjesztők közül jelen pillanatban Bányai Gábor képviselő úr van velünk a 
teremben. Elsőként természetszerűleg az előterjesztőé a szó, majd azt követően kerül 
sor a kérdésekre, véleményekre.  

A jegyzőkönyv kedvéért megjegyezném, hogy eggyel szaporodott a személyesen 
jelen lévő képviselők száma.  

Parancsoljon, alelnök úr, öné a szó. 

Bányai Gábor szóbeli kiegészítése 

BÁNYAI GÁBOR (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Köszönöm a szót. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Kedves Vendégek! Az előttem szóló képviselő 
asszony rabszolgatörvénynek minősítette az előttünk álló javaslatot, ezt szeretném 
visszautasítani, illetve más színben feltüntetni a valós szándékot. Magyarországon 
jelenleg, mindenki tudja, hogy munkaerőhiánnyal küzdenek a vállalkozások, s az 
ország gerincét adó nagyvállalkozások is komoly munkaerő-problémákat kénytelenek 
elszenvedni, illetve a munkavállalóknak is komoly fejfájást okoz időnként, hogy 
hogyan tudják a munkaidejüket is megfelelő módon nemcsak kitölteni, hanem utána 
még esetleg értelmesen eltölteni, mert annyi lehetőség kínálkozik számukra, most 
már annyi helyen lehet az ország legtöbb, gazdaságilag fellendülőben lévő helyén 
munkát találni.  
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De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a módosítás a kollektív szerződéshez 
kötötten kínál lehetőséget. Az előttünk lévő törvény azt szeretné elérni, hogy nem 
munkaszerződésekben, hanem kollektív, tehát kölcsönös megállapodáson nyugvó 
szerződésben lehet módosítani az általunk javasolt többletmunka-időkeret 
módosítását, magyarán a munkavállaló nem köteles elfogadni a munkaadó részéről 
azt, hogy mit kínál föl. Azt is tisztázzuk, hogy a heti munkaidőkeret nem változik heti 
48 óráról. Tehát aki eddig kitöltötte a heti 48 órás munkalehetőséget, annak nem fog 
változni a munkaidőkerete, nem lesz többletmunka-elrendelési lehetőség a cég 
részéről, illetve ha valaki vállalja a kollektív szerződés keretén belül, hogy a 
többletmunkát a heti 48 órás munkaidőkeretben töltené el, végezné el, akkor annak 
erre nyílik lehetősége, de a heti munkaidőrendet előtte már legalább 96 órával 
tájékoztatásképpen le kell adni a munkaadónak a munkavállaló részéről. 

A 36 hónapra emelés 12 hónapról: ez egy másik sarkalatos kérdés, hogy mikor 
tudja kiadni a munkaadó a többletmunkáért járó bért, illetve a többletmunkáért járó 
pihenőnapokat. Ezt, még egyszer mondom, a két fél közötti kollektív szerződésben 
lehet és kell rögzíteni, tehát alkupozíciója van a munkavállalónak a munkaadóval 
szemben. Tehát ez nem lesz kötelező érvényű jogszabály mindenki számára, hanem 
alkalmazható, és éppen ezért, mivel alkalmazható, a feltételes mód azt is jelenti, hogy 
szerintem a mai világban, a munkaerőhiány idején ez egy alkupozíció.  

Az, hogy valaki akar-e többet dolgozni vagy nem akar többet dolgozni, még 
egyszer mondom, ez kettőjük, a munkaadó - legyen bármekkora cég - vagy 
tulajdonosa, vagy éppen valamelyik vezetője, illetve a munkavállaló - legyen 
bármilyen beosztásban -, a kettőjük döntésén fog múlni. Ez egy lehetőség a 
munkaadónak is, hogy ne kelljen esetleg törvénytelen dolgokat elkövetnie a 
munkavállalóval közösen, ha túllépik a megszabott időkereteiket, illetve egy lehetőség 
arra, hogy mindenki, aki vállalja és aláírja a kollektív szerződést, az ebben a formában 
így részesülhessen. Erről szól a mi törvénymódosító javaslatunk. Köszönöm szépen a 
szót. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen alelnök úr érdemi kiegészítését.  
(Jelzésre:) Képviselőtársaim közül Bangóné képviselő asszony kezét láttam 

leggyorsabban a magasba emelkedni. Jegyzetelem a többi jelentkezőt is. 
Parancsoljon!  

 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen.  
Legelőször is hadd jegyezzem meg, hogy nagy bátorságra vall, nagy bátorságról 

tesz tanúbizonyságot az, hogy se Kósa Lajos, se Szatmáry Kristóf nincs itt a teremben, 
az eredeti benyújtók, és Bányai Gábor csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. 
Nagyon szívesen vettük volna, ha Kósa Lajos és Szatmáry Kristóf is itt van, és 
megmagyarázza, hogy miért volt szükség erre a kezdeményezésre. 

A másik, engedje meg, képviselőtársam, talán azt kellene most már a 
kormánynak komolyan megvizsgálnia, hogy mi az oka annak, hogy ez a 
munkaerőhiány kialakult, és be kellene ismernie azt, hogy mekkora tragédia 
Magyarország számára az elvándorlás, a kivándorlás. Talán azok a számok nem is 
igazak, amiket tudunk, hanem sokkal több emberről beszélünk pontosan a kialakult 
munkaerőhiány miatt, mint amit állandóan a szemünkbe löknek, hogy hány ezer 
munkavállaló hagyta el Magyarországot. Lehet, hogy sokkal nagyobb számról kellene 
beszélnünk most már, és valójában arról beszélni, hogy ez az egyik legnagyobb 
probléma. Nem visszafelé jönnek, hanem még mindig elfelé a magyar munkavállalók.  

A másik, hogy hadd figyelmeztessem önöket, hogy a nagyon híres nemzeti 
konzultációjuknak van egy pontja, hogy a gyermeknek joga van az édesanyához és az 
édesapához. Tudják, hogy ez a pont mit jelent? Hogy a gyermeknek joga van az 
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édesanyához és az édesapához. Ez vonatkozik arra is, hogy olyan munkaidőkeretet 
biztosítson a munkaadó a dolgozónak, hogy a családjával is tudjon megfelelő időt 
tölteni. Hozzáteszem, hogy egészséges munkavégzést csak úgy lehet végezni hétről 
hétre, hónapról hónapra, évről évre, ha az ember ki is tudja magát pihenni. Tudják, 
amikor ezt a törvénykezdeményezést elolvastam, nekem az jutott eszembe, hogy egy 
láncot meg egy korbácsot kellene önöknek hoznom, mert már csak ez hiányzik ahhoz, 
hogy a mai munkavállalók úgy érezzék, hogy ez tényleg egy rabszolgatörvény.  

Mondják már meg nekem, miért van szükség arra, hogy majd három év múlva, 
valamikor a három év alatt majd kifizetik? Amúgy meg pontosan Kósa Lajosnak 
szerettem volna elmondani, hogy a parlamentben ő az a képviselő, aki nem a munka 
hőse, mert túl sokat nem találkozunk vele a parlamenti ülésteremben. Pontosan olyan 
parlamenti képviselők teszik ezt a kezdeményezést, akik be se járnak a 
munkahelyükre. Persze, lehet hivatkozni arra, hogy nagyon fontos dolguk van, és nem 
kell bejárni az ülésterembe, a parlamentbe, de legalább járnának élen, ha ilyen 
kezdeményezéseket tesznek, és mondanák az embereknek, mutatnák meg, hogy 
komolyan veszik a munkájukat, és akkor legalább oda bejárnak, ahova be kellene 
járni. 

Azt gondolom, hogy megint azt látjuk, és ne haragudjanak, Czomba Sándor 
képviselőtársuk volt az, aki 2017-ben a Gazdasági bizottsági ülésen azt mondta, hogy 
ezt a törvénykezdeményezést így nem lehet elfogadni, nem sok minden változott 
azóta, csak még rosszabb lett a munkavállalók helyzete, én arra kérem önöket, 
gondolják végig, hogy tényleg azt képviselik-e 2018-ban, a családok évében, hogy a 
gyermekeknek, a magyar gyermekeknek joguk van az édesapjukhoz, az 
édesanyjukhoz, vagy tényleg azt képviselik, hogy kiszolgálják a multik érdekeit és 
halálra lehet most már Magyarországon dolgoztatni egy munkavállalót. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm a hozzászólást.  
(Jelzésre:) Tordai Bence képviselőtársamé a szó. 
 
TORDAI BENCE (Párbeszéd): Köszönöm, elnök úr.  
A Párbeszéd sem tudja támogatni a rabszolgatörvényt, nagyon nem, se az 1.0-t, 

se a 2.0-t, se a 3.0-t. Az 1.0-t valóban tavaly tavasszal sikerült visszavonni, ez most itt 
a továbbfejlesztett verziója, és mint volt szerencsétlenségünk értesülni róla, Gulyás 
Gergely is benyújtotta a maga kis, a közalkalmazottak, köztisztviselők ellen 
kidolgozott 3.0-s rabszolgatörvényét, úgyhogy attól tartok, hogy ez egy tendencia a 
Fidesz-KDNP részéről. Nem is vagyunk meglepve, merthogy 2012-ben a munka 
törvénykönyve módosítása már jelentős részben arról szólt, hogy az érdekképviselet 
lehetőségét - értve ez alatt az egyéni vagy a kollektív szakszervezeteken keresztüli 
érdekképviseletet - minél inkább meggyengítsék, és visszaélve ezzel a helyzettel, 
beszélnek most arról, hogy ez nem kötelező, hanem ez egy alku kérdése, és úgy 
tesznek, mint hogyha a munkavállalók és a munkáltatók egyenlő alkupozícióban 
lennének. 

Hadd mondjam el, hogy rettentően nem egyenlőek ezek a viszonyok, a 
munkavállalók ki vannak szolgáltatva. Ki vannak szolgáltatva egyrészt a törvényi 
feltételek miatt, másrészt a gazdasági viszonyok miatt. Tudjuk, hogy a magyar 
családok kétharmada nem rendelkezik egy hónapnyi költségeiket fedező 
megtakarítással. Tehát egyszerűen a dolgozók többsége nem engedheti meg magának, 
hogy csak úgy felmondjon, azért, mert tisztességtelenek a munkakörülmények, azért, 
mert túldolgoztatják, túlhajtják őket, és valóban ez az emberek egészségére megy már. 

Most azt nem is mondom, merthogy én magam nem tartom legitimnek az 
Alaptörvényt, de maguk viszont igen, úgyhogy azért mégis az önök kedvéért 
felolvasom a 16. cikk (3) bekezdését, mely szerint „Minden munkavállalónak joga van 
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az egészségét, a biztonságát és a méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez.” 
Az, hogy heti hat napot, 48 órát, évi plusz 400 órát túlóraként, illetve hogy hároméves 
munkaidőkeretben elszámolt túlórákban dolgoztassák az embereket, az biztos, hogy 
nem járul hozzá se a biztonságukhoz, és nemcsak a dolgozók biztonságához, hanem 
mondjuk, egy buszsofőr esetén az utasok biztonságához sem, és sorolhatnám a 
példákat napestig, nem járul hozzá a méltóságukhoz és különösen nem az 
egészségükhöz. Azt is tudjuk, hogy a magyarok mortalitása, halandósága az egyik 
legrosszabb a hasonló gazdasági fejlettségű államok közül. Tehát ha tovább akarják 
rongálni a magyar emberek, a magyar dolgozók egészségi állapotát, akkor most jó 
úton járnak, csak nem tudom, hogy ez-e a cél, merthogy ezzel pontosan ellentétes 
célokat szoktak kormányoldalról is megfogalmazni. 

Úgyhogy jó lenne, ha kicsit abbahagynák azt, hogy a felső egy százalék érdekeit 
képviselik, hogy a munkáltatók, a nagytőke érdekeit képviselik és egy fundamentalista 
jobboldali gazdaságpolitikát visznek, merthogy ez végső soron az emberek 
egészségének és életminőségének a rovására megy, de egyébként hosszú távon a 
munkáltatók sem fognak jól járni azzal, ha folyamatosan betegeskedő, vagy a 
lojalitásukat, motivációjukat elvesztő munkavállalókkal kell együtt dolgozniuk. 
Márpedig igazán nem akarok rosszat mondani a magyar vállalkozókra, de van egy 
olyan tendencia, hogy azért a munkáltatók hajlamosak a rövid távú hasznokat 
maximalizálni és nem a dolgozóik hosszú távú egészségébe, felkészültségébe és 
hasonlókba fektetni. 

Úgyhogy én amondó lennék, ha tényleg, ahogy hirdetik az álpopulista 
politikájukban, hogy az emberek érdekeit képviselik, akkor képviseljék az emberek 
érdekeit, az embereknek pedig nem az az érdekük, hogy minél többet dolgozzanak. 
Nagyon ritkán hallok olyat, hogy annyira szeretnék többet dolgozni. Rendszeresen 
elmondják, hogy aki többet akar dolgozni, az dolgozhasson többet. Hát, most is 
dolgozhat, jelzem. Az, hogy ráadásul ugyanazon a munkahelyen szeretne még sokkal 
többet dolgozni, ilyet nem tudom, hogy valaha mondott-e valaki, hogy neki nem elég 
a heti 48 óra. Olyat hallottam, hogy mondjuk, nem elég az a fizetés, amit kapnak 
ezért, és van egy gazdasági kényszer, ami alól nem sikerült továbbra sem 
felszabadítani a magyar dolgozókat, amely miatt valóban lehet, hogy dolgozniuk kell 
akár az eddigi túlórakereten felül is. 

A Párbeszéd álláspontja szerint erre nem az a megoldás, hogy akkor emeljük a 
túlórák lehetőségét, emeljük akkor a fizetéseket. Tehát ha az emberek érdekeit nézik, 
akkor csökkentsék a kis-, közepes keresetűek személyi jövedelemadóját, amit 
megemeltek az adójóváírás elvonásával, az egykulcsos adó bevezetésével, vezessék be 
az alapjövedelmet, az tényleg javítaná a munkavállalók alkupozícióját. Vagy akkor 
fogadják meg az ennél határozottan mértéktartóbb javaslatot, amit éppen a múlt 
héten tárgyaltunk, és csökkentsük a munkaidőt, töröljük el a 6 napos munkaheteket, 
és adjunk némileg több szabadidőt a dolgozóknak, amit saját maguk és a családjuk 
érdekében tölthetnek el, hiszen tudjuk, hogy a fejlett uniós gazdaságokhoz képest 
éves szinten már így is 3-400 órával többet dolgoznak a magyar munkavállalók.  

Tehát a gazdasági fejlődésnek nem az az iránya a XXI. században, hogy a 
munkaórák számát növeljük, hanem növeljük, mondjuk, a munka szervezettségét, 
növeljük, mondjuk, a munkát támogató eszközök minőségét, vezessük be az élet 
minél több területére a mesterséges intelligenciát mint a dolgozó emberek 
segítőtársát, segítsük a robotok terjedését, hogy a robotikus munka alól 
felszabadítsuk az embereket és így tovább. Ezek járulnának hozzá az emberek 
életminőségének a javításához, ezek az emberek, a magyar dolgozók érdekei, nem 
pedig az, amit itt önök elővezetnek, hogy minél több munkaórát húzzanak le a 
gyárban vagy az irodában. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a felvetést. (Jelzésre:)  
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Pintér Tamás képviselőtársunk jelezte időközben, hogy hozzá kíván szólni a 
vitához. A házszabály 40. § (3) bekezdésében biztosítja erre a lehetőséget abban az 
esetben, ha a bizottság többségi szavazással minderre lehetőséget ad. Erről most 
kaptam felvilágosítást az utóbbi percekben. Ez egy modern bizottság, mobiltelefonon 
keresztül a házszabályi rendelkezések idevágó passzusai is megérkeznek. 
Képviselőtársaimhoz fordulok a tekintetben, hogy a Gazdasági bizottságban 
megszokott eljárásrend szerint itt is biztosítsuk-e a jelentkező képviselő úr számára a 
hozzászólási lehetőséget. (Gelencsér Attila: Az alelnök elmondott mindent.) Nem 
párbeszédes műfaj, tehát kérem, hogy ne véleményt cseréljünk, hanem szavazzon 
mindenki érzésének megfelelően. (Gelencsér Attila és Bányai Gábor közbeszól.) Még 
egyszer hangsúlyozom, hogy nem párbeszédes műfaj, egy szavazást kértem erről. Ha 
úgy gondolják, akkor természetesen nemmel fognak erre szavazni.  

Ki az, aki támogatja képviselő úr hozzászólási lehetőségét? (Szavazás.) 
Köszönöm szépen a bizottság nyitottságát. E tekintetben megadom a szót képviselő 
úrnak.  

 
PINTÉR TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr.  
Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a türelmüket, illetve a beleegyezésüket, 

hogy hozzászólhatok. Nem nagyon sokáig szeretném rabolni az idejüket, mert látom, 
hogy egyéb elfoglaltságaikkal foglalkoznak már amúgy is a bizottság tisztelt képviselői 
fideszes oldalról (Gelencsér Attila széttárja a karját. - Bányai Gábor: Ne sértegessük 
már egymást!), és ezért is szeretném csak felhívni a tisztelt alelnök úr… 

 
ELNÖK: Kérem, nem párbeszéd, az előbb hangsúlyoztam! Alelnök úrnak majd 

szót adok természetesen.  
 
PINTÉR TAMÁS (Jobbik): Természetesen, csak én úgy láttam, telefonált az 

előbb a képviselő úr, és méltatlan volt képviselő asszonnyal szemben az az eljárás, 
miközben ő közben nagyon komoly dolgokról beszélt és fontos javaslatokat tett. Csak 
szerettem volna arra felhívni a figyelmüket, hogy ez valóban egy olyan életveszélyes 
törvénymódosító javaslat, amelyet semmilyen módon nem tudunk elfogadni. Azt 
mindenképpen szeretném én is elmondani a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
nevében, hogy amellett, hogy ténylegesen nemcsak hogy családellenes ez a javaslat - a 
családok évben, mondjuk, ezt a javaslatot nem is gondolják, hogy így elfogadhatják, 
nyilván majd ezért, jövőre fog majd életbe lépni ez a javaslat -, és akkor nem tudom, 
hogy milyen módon fogják majd elnevezni a következő évet. Nyilván ez rendkívül 
családellenes, de én azt mondom, hogy életellenes is, és ha belegondolnak abba, hogy 
milyen módon keseríti meg azoknak az embereknek is az életét, akik akár sofőrként 
dolgoznak, és nemcsak hogy megkeserítik és elveszik őket a családjuktól, hanem 
további veszélyforrásoknak lesznek kitéve nemcsak ők, hanem az őket szállító 
emberek is.  

Azt mindenféleképpen szeretném javasolni azoknak, akik előterjesztőként, 
illetve valamilyen szinten védőként fognak majd szót kérni emellett a gyalázatos 
törvénymódosítás mellett, hogy jöjjenek el egyszer hozzánk Dunaújvárosba, és 
próbáljanak ki egy többműszakos munkarendet a Dunaferrben, mondjuk, a 
kokszolónál, ahol olyan veszélyes körülmények között dolgoznak az emberek gyakran 
napi tíz órában, amelyet ha a jövőben valamilyen módon változtatni fognak és növelni 
fognak, akkor az valóban már nemcsak hogy családellenes lépés lesz, hanem 
életellenes lépés. Én ezért is szeretném javasolni mindenki számára azt, hogy 
próbáljanak meg olyan módosítással szolgálni a következő időszakban, és próbálják 
meg az embereket olyan szinten védeni, amely nemhogy megnyomorítja az életüket, 
hanem valóban szolgálja azt, hogy valamilyen módon magasabb fizetéssel, illetve több 
szabadidővel tudjanak rendelkezni. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Képviselőtársaimhoz fordulok, hogy kiben ébredt felszólalási szándék. Az eddig 

jelzettek alapján Molnár Gyula képviselőtársam a következő. További jelentkezéseket 
figyelek és vizslatok, ugyanakkor megjegyezném, hogy Bangóné képviselő asszony egy 
pontosító hozzászólásra jelentkezett, a sor végén pedig a bizottság elnöke is röviden 
meg kívánja indokolni frakciója álláspontját erről a javaslatról. Parancsolj! 

 
MOLNÁR GYULA (MSZP): És ne feledkezzünk meg a szakszervezet jelen lévő 

képviselőjéről se, akit említettem. 
 
ELNÖK: Természetesen, ezt már megbeszéltük egy szavazás során.  
 
MOLNÁR GYULA (MSZP): Így van. Köszönöm szépen. 
Tisztelt Bizottság! Kedves Barátaim! A konkrétumokról szóltak előttem 

képviselőtársaim, én szeretnék három elvi típusú alapvetést megosztani önökkel. Az 
egyik az, hogy mindig elmerengek, eldilemmázok azon, hogy hogyan történik ez 
önöknél. Ügyvédi irodák vagy valamilyen kormányzati, nem tudom, hányadik szintű 
ember odahívja Kósa Lajost, Szatmáry Kristófot és mos már akkor önt is, alelnök úr, 
és azt mondja, hogy jó lesz ez, fiúk, meg kell csinálni, van rá két napotok, és be kell 
nyújtani? Ez a dolog egyszer már megbukott, és azért bukott meg, mert nyilvánvalóan 
önök úgy kormányoznak, hogy megnézik, meddig lehet elmenni egy ügyben, és ha 
látják, hogy az ellenállás nagyobb, mint amit hozhat ez az ügy, akkor visszafordulnak. 
Ezen az úton visszafordultak már egyszer, az a kérdés tehát, hogy most miért indultak 
újra ennek az útnak, és szerintem ez az igazi nagy kérdés, amit majd meg kell fejteni 
nyilvánvalóan a tényfeltáró újságírásnak, és az a kérdés, hogy végigmennek-e ezen az 
úton. 

A második, amit szerintem alelnök úr az expozéjában világossá tett számunkra, 
hogy kinek a szemén keresztül nézzük a világot. Szerintem ez egy felfogásbeli kérdés. 
Önök világossá tették, hogy miközben szavakban a nemzeti együttműködés 
rendszerének, miközben a rezsicsökkentés kormányának mondják magukat, aközben 
valójában a tőke szemével nézik a világot, valójában a munkaadók szemével nézik a 
világot. Ha megnézzük, mondjuk, a különböző megállapodásokat a kormány és a 
nagyvállalatok között, akkor a multinacionális cégek szemével nézik a világot. Nem 
baj ez, nincs ilyen probléma, mert a világban ez így működik, hogy vannak ilyen 
politikai pártok, magukat egyébként konzervatív jobboldalinak valló pártok, helyes ez, 
csak közben akkor ne játsszuk el azt, hogy a többség érdekében politizálnak, akkor ne 
játsszuk el azt, hogy az emberek érdekében teszik a dolgukat, mert ez biztosan nem az 
emberek érdekében való kormányzás. 

A harmadik: Micimackó mondta azt, hogy mielőtt baj lett volna, előtte semmi 
baj se volt. Azt szeretném önöknek mondani, az a helyzet, hogy persze, ahol nincs baj, 
ott most se lesz baj, az a probléma, hogy vannak munkaadók, akik viszont nem 
tisztességes emberek és önök eszközt adnak a kezükbe. Olyan emberek kezébe adnak 
eszközöket, akik egyébként ugyanezt csak törvénytelenül tudták megcsinálni. Ahol 
tisztességes emberek vannak, ahol kollektív szerződések vannak, ahol megfelelő 
hozzáállás van a munkaadókhoz, ott eddig sem volt probléma. A probléma ott lesz, 
ahol ezzel a lehetőséggel élni fognak, és nem élni fognak, hanem visszaélni fognak. 
Innentől kezdve a 400 az alap, és ehhez képest jön majd a licit. Ez az igazi probléma. 

Tehát még egyszer: mi azt kérjük, hogy menjenek vissza - nem tudom, hogy 
van még előtte ilyenkor a döntéshozó rendszer -, mondják el, hogy itt baj van, hogy 
soha még ezen a bizottsági ülésen ennyi kamera nem volt, mondják el, hogy úgy 
tűnik, itt megint baj lesz, mégsem olyan egyszerű ez a történet, hogy át lehet nyomni 
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két nap alatt. Fontoljuk meg, és ha úgy gondolják, akkor mi megtámogatjuk, hogy 
visszavonják ezt a javaslatot. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Bangóné képviselő asszony jelezte, hogy egy pontosító hozzászólással kíván 

élni. Parancsoljon!  
 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Igen. Köszönöm szépen.  
A múlt héten hallgattuk meg Varga Mihály miniszter urat, és volt egy mondata, 

egy nagyon érdekes mondata a miniszter úrnak, azt mondta, hogy aki 15-ször többet 
keres, az 15-ször többet dolgozik. Akkor én megkérdezem önöktől: aki 15-ször többet 
dolgozik, az kereshet-e mindenki 15-ször többet? (Gelencsér Attila: Nem ezt 
mondta!) Ezt mondta, képviselőtársam, ezt mondta, mert szó szerint felírtam, és a 
jegyzőkönyvet ki lehet kérni. Szeretném megkérdezni önöktől, hogy ez igaz-e a 
magyar munkavállalókra. Ha most rájuk kényszerítik ezt a 400 órát, és úgy, hogy 
majd valamikor három év múlva kifizetik nekik, még egy egyszerű kérdést hadd 
tegyek már fel! Mi van, ha közben a cég megszűnik? Mert láttunk már ilyet is, hogy 
működött egy évig, elrakta a lóvét, aztán eltűnt. Nem egy-két esetben. Akkor mi fog 
történni azzal a munkavállalóval? Bottal üthetjük a nyomát, aztán halálra dolgozta 
magát és kész?  

Még egy kérdést engedjenek meg! Ki lesz a felelős azért, ha azért fog komoly 
munkahelyi baleset történni, mert a munkavállaló nem tudja kipihenni magát, mert 
rákényszerítik ezt a túlórát? Akkor ki lesz a felelős? Most mondom önöknek, hogy 
maguk, önök lesznek a felelősök, de mondhatom azt is, önök lesznek a gyilkosok, 
lehet így is kifejezni magunkat. Gondolkodjanak el rajta, és utána majd 
nyomogathatják itt a gombokat, hogy lehet-e ilyet csinálni a magyar 
munkavállalókkal vagy sem. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm a pontosító hozzászólást.  
A következő hozzászóló Bányai Gábor alelnök úr, aztán nem látok újabb 

jelentkezést, de szeretném minél hamarabb Balogh Béla úrnak a 
vasasszakszervezettől megadni a szót, hiszen autentikus személyként talán a 
bizottságot segítik az ő gondolatai, de a jelentkezések mennyiségének függvényében 
mindenkinek megadjuk a szót természetesen. 

Parancsoljon, alelnök úr.  

Bányai Gábor reflexiója 

BÁNYAI GÁBOR (FDIESZ), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Köszönöm 
szépen a lehetőséget, elnök úr.  

Még egyszer tisztázni szeretném a javaslatunk lényegét. Eddig 250 óra volt egy 
esztendőben, amit el lehetett túlóraként számolni a munkavállalótól kérve. Lehet, 
hogy Molnár Gyula tud olyan munkáltatóról, aki ezzel visszaélve számol, illetve 
többet végeztet el, de ez most 400 órára emelkedik, tehát 150 órával emelkedik. Ez 
heti három óra, ami, ha ott dolgoznának, akár a Dunaferrnél, akár buszsofőrként – 
bár ott teljesen más szabályok vonatkoznak, Pintér képviselő úr, az ilyen 
munkahelyeken dolgozókra -, ez a törvénymódosítás nem rájuk fog vonatkozni, mert 
ott megvannak a saját külön szabályaik, hogy mennyit lehet dolgozni buszsofőrként, 
milyen időben stb., de olvasztárként sem lehet elvégeztetni ezt a munkát ezzel a 
javaslattal. Tehát ez valószínűleg az autóipari cégeknek lesz inkább kedvező 
Magyarországon, nem a többi vállalkozásnak. Hogy ezek tönkremennek-e? 
Reménykedjünk, hogy nem lesz igaza Molnár Gyula képviselő úrnak és Bangóné 
képviselő asszonynak, hogy ezek tönkremennének. A mai világban szerintem nem ők 
fognak tönkremenni leghamarabb. 
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A másik, amit meg szeretnék jegyezni a módosító javaslatban szereplő 36 
hónappal kapcsolatban, hogy ezek a cégek eddig is fizették a munkavállalóikat, tehát 
nem velük volt a baj eddig sem, hogy nem fizették ki. Kétségtelen tény, a módosító 
javaslatnak ez a része az, amelyik nagyon komoly vitát fog még jelenteni számunkra, 
illetve javaslom - én a magam részéről kész vagyok a befogadásra, ha a másik két 
előterjesztő társam ebben partner lesz -, hogy ebben gondolkodjunk, akár kevesebb 
hónapban. Ezt a magam részéről, meg merem kockáztatni, én magam támogatnám, 
mert én is értem, amit önök mondanak, de nem fognak ezek a jelzett ipari cégek 
tönkremenni. (Bangóné Borbély Ildikó: Melyek ezek a cégek?) 

Még egyszer mondom, a kollektív szerződés a védelem. Aki nem dolgozott ilyen 
munkahelyen, az nem tudja, hogy ez mit jelent. Más munkahelyeken lehet 
munkaszerződéssel és más egyéb módon is dolgozni, nem beszélve arról, akik 
idénymunkában dolgoznak, de rájuk nem vonatkozik. A kollektív szerződés arról szól, 
hogy Pintér képviselő úr vagy jómagam aláírjuk-e Kövér Lászlóval vagy nem írjuk alá 
a kollektív szerződésünket. Ha nem tetszik, akkor nem írjuk alá. (Bangóné Borbély 
Ildikó: Miért, van kollektív szerződés?) Ez alatt most értsük a lényeget! Tehát én a 
munkaadóról és a munkavállalóról beszéltem, ha nem írja alá… (Bangóné Borbély 
Ildikó: Nekem nem munkáltatóm Kövér László!) Nem erről beszéltem! Akkor nem 
értették meg. Tehát még egyszer: a munkaadót és a munkáltatót mondtam, csak 
nevesítettem. (Közbeszólások ellenzéki oldalról.) 

 
ELNÖK: Bocsássanak meg, nem párbeszédes műfaj továbbra sem! Aki szót 

szeretne kapni, kérjen. 
 
BÁNYAI GÁBOR (Fidesz): Tehát még egyszer, játsszuk le! Ha szeretnék 

dolgozni bárhol, akár a Dunaferrnél, akár a Mercédesznél, akár egy kisebb ipari 
cégnél vagy egy élelmiszeripari cégnél… (Bangóné Borbély Ildikó: Nincs kollektív 
szerződés.) Vannak kollektív szerződések, igenis vannak, rosszul tetszik tudni. Tehát 
ha elmegyek, és felajánlják, hogy mit kínálnak bérben, munkában, munkaidőben, én 
ezt vagy elfogadom, vagy nem. Ma már ott tartunk, hogy az elfogadó szerepe, illetve 
lehetőségei nem korlátlanok, de jelentősek a korábbiakhoz képest, 6-8-10 évvel 
ezelőtt sokkal rosszabbak voltak. Mondok egy példát, ilyen nem nagyon volt jellemző 
korábban, hogy egy géplakatos Kiskunhalason 500 ezer forintos munkabérért tud 
elhelyezkedni. Ez nem olyan rossz munkabér, persze a képviselői bérekhez képest 
persze jelentősen kevesebb, ez kétségtelen, de még egyszer mondom, a végzett 
géplakatos, tanult ember ennyit tud keresni ma Magyarországon, ha van szakmája. 
Aki nem tanult, annak persze más lehetőségeket kínálnak mindig fel, vagy kisebbeket, 
de jelzem még egyszer tisztelettel, hogy ez így működik. 

Tehát a lényeg az, hogy ez egy lehetőség a munkaadóknak és a 
munkavállalóknak. Én se hiszem azt, hogy persze túl sokan lennének, akik többet 
akarnának dolgozni. Előfordulhat, de nem ez a javaslat lényege, hanem az, hogy meg 
kell oldani azt, hogy a folyamatosan termelő, ciklikusan, hosszú időn át ugyanazt 
termelő cégeknek is meglegyen az a fajta munkaerő-biztosítási lehetőség, ami 
egyébként, ha a bér alacsonyabb lenne - ami már nem igaz, mint korábban volt, 1-2 
vagy 8-10 évvel ezelőtt -, ezekben tudjunk segíteni egymásnak. A munkavállaló 
érdeke is egyébként az, hogy kollektív szerződése legyen a munkaadójával szemben, 
és ezeken a helyeken már eleve van szakszervezet is, egy autóipari cégnél meg aztán 
végképp szerintem meg lehet egymást védeni, ha akarják. Tehát lényegében nem az 
olvasztárokról, nem a buszsofőrökről beszéltünk ennek a módosításnak a kapcsán, de 
a részletekről még beszélgetünk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Nyomatékkal megkérném bizottsági tagtársaimat, hogy ne 

próbáljanak párbeszédes műfajt teremteni ebből a vitából, mert nem fogom engedni. 
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A bizottságban eddig tapasztalható szakmai korrektség medrében fogunk maradni, 
akár tetszik, akár nem. Nyilván, hogy ki, mit mond el a felszólalása során, az a saját 
lelkiismeretére van bízva, ugyanakkor kérem, hogy a tisztesség kereteit tartsuk be. 
Ennek szellemében Tordai képviselőtársam jelentkezett, utána jómagam kívánok pár 
gondolatos kiegészítéssel élni, aztán meg fogom adni a szót végre a szakszervezeti 
vezetőknek, és azt követően természetesen, ha van viszont felszólalásra mutatkozó 
igény, annak is teret fogunk engedni. Parancsoljon, képviselőtársam. 

 
TORDAI BENCE (Párbeszéd): Köszönöm szépen. Csak két rövid gondolat. Az 

egyik, hogy akkor rögzítsük a jegyzőkönyvben is, hogy Bányai Gábor alelnök úr 
előterjesztőként gyakorlatilag beismerte, hogy a német autóipari lobbi nyomására 
került a törvényhozás elé ez a javaslat. Azért ez elég fontos, hogy nem a magyar 
munkavállalók érdekeit képviseli a Fidesz–KDNP-kormány, hanem a német lobbisták 
megrendelését teljesíti. 

A másik pedig Varga Mihály miniszter úr múlt heti megjegyzésére vonatkozik. 
Ha ezt a kormány nyújtaná be, akkor valószínűleg ő lenne ennek a felelőse, és amikor 
én nekifeszítettem azt a kérdést, hogy számíthatunk-e arra, hogy a munkaidő-
csökkentés irányába megy el a kormány, akkor arra azt felelte, hogy boldogabb, 
szerencsésebb időkben visszatérhetünk erre. Közvetlenül azt megelőzően értekezett 
erről, hogy bejelentette, hogy 5 százalék a gazdasági növekedés és jövőre is 4 százalék 
fölött lesz. Ez máshonnan nézve boldog és szerencsés időnek tűnne, de úgy tűnik, 
hogy most mégiscsak boldogtalan és szerencsétlen időket élünk, ha a munkaidő 
növelésére van szükség, akkor ez egy nagyon boldogtalan, nagyon szerencsétlen 
korszaka a magyar munkavállalóknak a Fidesz-kormány szerint. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 
Magam nagyon röviden pár szakmai gondolattal egészíteném ki az 

elhangzottakat. Egy olyan környezetben, ahol 17 ezerről feltételezhetően 23 ezerre 
nőtt a munkahelyi balesetek száma nagyjából két kormányzati ciklusnyi 
időtartamban, igen veszélyesnek érzem a megfelelő szakmai konzultációk lefolytatása 
nélkül hozzányúlni ilyen irányban ehhez a rendszerhez. Azt is szeretném elmondani, 
hogy a munkaerőhiány okozta strukturális problémákat egészen máshogy kellene, 
lehetne megoldani. Értelmes szakképzési vitákat lehetne folytatni, az uniós források 
felhasználásának tisztességes keretrendszerét kialakítani, mindemellett a stratégiai 
szerződések újratárgyalása során lehetne, álláspontom szerint, olyan biztosítékokat és 
puffereket beépíteni, amelyek magyar munkavállalókat védenek. Illetve azt is 
elmondtuk már, hogy a munka törvénykönyve utóbbi években megtörtént 
módosításai nem feltétlen jó irányba hatottak.  

Egy egyszerű példával élve, a „Digitális transzformáció” című egyetemi 
tantárgy első előadásán szokták felhozni azt a német szakszervezeti példát, melynek 
értelmében német nyelvterületen még az sem fordulhat elő, hogy az adott 
munkavállaló napi szokásait rendszerező, feltérképező eszközöket fogadjanak el, 
hiszen annyira erős a szakszervezetiség, hogy a munkavállalói érdekvédelem 
mindenekfölött áll. Én arra kérem a kormányt, hogy ne igyekezzen kihasználni a 
Magyarországon tapasztalható kiszolgáltatottságot, már ami a munkaerőt illeti. 
Nyilván több évtizedes lemaradásunk van a szakszervezetek megerősítése 
tekintetében, és ezt a lemaradást, ami egy történelmi vészkorszakból és a 
kommunizmus ittlétéből is ered, ne engedjék egy olyan irányba elvinni, hogy további 
dolgozói kiszolgáltatottsághoz vezessen.  

Azt is látjuk, hogy miközben impozáns gazdasági mutatószámok merültek fel, 4 
és 5 százalékos gazdasági növekedés - ez összteljesítményt feltételez és nem feltétlen a 
magyar kis- és közepes vállalkozások teljesítményéről ad egy látleletet -, ugyanakkor 
egy megszorító csomag látszik kibontakozni a Fidesz-KDNP boszorkánykonyhájában. 
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Ideértem a lakás-előtakarékosság állami támogatásának teljes értelem nélküli 
leépítését, ideértem a munka törvénykönyve módosítását. Azt látjuk ugyanis, hogy az 
impozánsnak tűnő gazdasági adatok ellenére pár tízmilliárd forintonként húzzák 
összébb és összébb a nadrágszíjat egy 6-8 lépésből álló intézkedéssorozat során, 
amelyből az egyik most előttünk fekszik. Nyilvánvaló módon, ha a társadalmi 
ellenállás elég erős lesz, akkor ettől el fog tántorodni a kormányoldal. Kérem azt, hogy 
vegyék észre, hogy ez a társadalmi ellenállás elég erős lesz és kibontakozóban van. 
Mindenféle észérv ellen hat az, ami előttünk fekszik. Köszönöm a lehetőséget. 

Arra kérem a szakszervezeti vezetőket, hogy fáradjanak az előterjesztői székek 
egyikéhez, és mivel ketten is jelezték hozzászólási szándékukat, jelentkezési 
sorrendben tudom megadni a szót először Balogh Béla úrnak a vasasszakszervezetek 
részéről. Parancsoljon!  

 
BALOGH BÉLA (Vasas Szakszervezeti Szövetség, Magyar Szakszervezeti 

Szövetség): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Alelnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Úgy 
lettem bemutatva, hogy a vasasszakszervezet elnöke, de egyben a Magyar 
Szakszervezeti Szövetséget is képviselem mint az elnökség tagja. Szakszervezetként is 
és munkavállaló képviselőként is azt a réteget képviselem, akik a versenyszférában 
dolgoznak kis- és közepes vállalkozásoknál és jelentős részük multinacionális 
vállalkozásoknál, de dolgoznak a közlekedésben és dolgoznak a kereskedelemben is. 
Mindannyian egységesen elutasítjuk ezt a törvénytervezetet, és határozottan 
tiltakozunk az ellen, hogy még csak meg sem kérdezték a véleményünket erről, hogy 
egyáltalán mi a véleményünk.  

Elhangzott, hogy Németországban és más országokban a szakszervezetek 
szerepe, partnersége hogyan valósulhat meg. Ahogy a politika kívánja, ahogy a 
társadalmi béke kívánja, és természetesen, ahogy a szakszervezetek ezt elérik. Most, 
amikor Németországban nem olyan régen 28 órára csökkentették a heti 
munkaidőkeretet, Magyarországon pontosan az ellenkezőjét próbálja ránk erőltetni 
az úgynevezett nagytiszteletű parlament. Még egyszer mondom, határozottan 
visszautasítjuk.  

Jelen pillanatban szeretném csak nagyon röviden tájékoztatni önöket, mielőtt 
még kérdéseket tudnék föltenni: tisztában vannak-e azzal, hogy mennyire 
kiszolgáltatottak a magyar munkavállalók? Tisztában vannak-e azzal, hogy milyen 
nyomott bérekkel dolgoznak a magyar munkavállalók? Tisztában vannak-e azzal, 
hogy milyen munkakörülmények között dolgoznak? Stresszes munkahelyen, nagyon 
feszített normákkal, és bizony, ahogy itt elhangzott, különböző túlórákat kell vállalni 
ahhoz, hogy azt a feladatot, amit vállaltak vagy éppen a termelés diktál, teljesíteni 
tudják. Jelen pillanatban, mint ahogy el is hangzott az elnök úr részéről, 
megnövekedett az elmúlt időszakban a balesetek száma, növekedik a stresszes 
kollégák száma, egyre többen mennek táppénzes állományba, majd utána számon 
kérik a dolgozókat, hogy miért nincsenek a munka frontján.  

A jelenleg érvényben lévő törvény valóban 250 órát, illetve 300 órát 
engedélyez. Ez is nagyon megfeszített, és uram bocsá’ nagyon sok munkáltató még ezt 
is megszegi. Gondolják el, ha törvénybe lesz iktatva, hogy 400 óráig lehet 
foglalkoztatni, akkor a 400 órából nem lesz esetleg 450-500? Én gyakorlati ember 
vagyok, gyakorlati módon teszem fel a kérdést is. Arra kérem önöket, hogy gondolják 
át. Határozottan tiltakozunk ez ellen, és minden eszközt fel fogunk annak érdekében 
használni, hogy ezt a törvénybe iktatást megakadályozzuk.  

Egyébként szeretném elmondani, elhangzott, hogy milyen cégek lobbizhatták 
ki ezeket. Én említettem, a vasasszakszervezetet képviselem, és 118 multinacionális 
vállalkozás dolgozik a mi működési területünkön. Érdekes módon mindig csak 
túlórával lehet megoldani a munkaerőhiányt? Nem kellene kicsit odafigyelve, jobb 
munkaszervezéssel és megfelelő ellátással úgy végeztetni a munkát, hogy azok az 
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eredmények, amelyek elvárhatóak, azokat teljesíteni tudják a munkavállalók? 
Mindent elkövetnek a magyar munkavállalók annak érdekében, hogy sikeres legyen 
az a cég, ahol dolgoznak, de elvárják azt is, hogy emberi méltóságuk legyen, s elvárják 
azt is, hogy tisztességesen fizessék meg őket. 

Uram bocsá’ a kormány annyit hangoztatja, most mindenféle médiából jön, 
hogy a családok segítése. Az én kollégáim többször panaszkodnak azért, hogy nem 
tudnak a családdal hétvégén programokat szervezni, mert be kell menniük túlórázni. 
Mondhatjuk azt is, hogy ne menjen be, elmegy egy másik céghez. Nem megy át másik 
céghez, mert az is Magyarországon van. Elmegy Nyugat-Európába, elmegy 
Ausztriába, elmegy Németországba, elmegy Angliába, hadd ne mondjam, hova, önök 
ezzel tisztában vannak.  

Még egyszer mondom, gondolják át. Ha azt akarják, hogy Magyarországon 
maradjon még a meglévő magyar munkaerő, vagy azt akarják, hogy jöjjenek haza, 
akik szeretnének hazajönni, ha azt akarják, hogy a családok megmaradjanak, és ne 
legyenek válások, ne legyenek sérült gyerekek, ne legyenek stresszes munkavállalók, 
akkor ezt a törvénytervezetet, nagyon kérem önöket, felejtsék el. Köszönöm a 
meghallgatást. 

 
ELNÖK: Köszönöm a felvetést elnök úrnak. A titulus nem teljes kimondásáért 

a bizottság elnöke elnézését kéri ezúton is.  
Következőként Nemes Gábor úré a szó. Parancsoljon!  
 
NEMES GÁBOR (Közlekedési Szakszervezetek Országos Szövetsége): 

Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Alelnök Urak és Bizottsági Tagok! A Közlekedési 
Szakszervezetek Országos Szövetségének elnökeként szólnék hozzá, és én is úgy 
kezdeném, hogy ez a törvénytervezet, ez a javaslat nem fogja megoldani a 
munkaerőhiányt, ez tovább fogja generálni. Sajnálatosan azt kell hogy mondjam, 
olyan tapasztalataim vannak, hogy igenis munkavállalókat négyszemközt, a négy fal 
között megfenyegettek vagy megzsaroltak különböző dolgokkal, és igenis kénytelen 
adott esetben meghajolni ennek a rabszolgatörvénynek, ezt én is ennek kell hogy 
mondjam. Mindenféleképpen rossz tapasztalataim vannak, ráadásul azzal is 
szembesülni kell, ha picit is figyelik a híradásokat, hogy az elmúlt napokban, 
hetekben, hónapokban is több munkavállaló halt meg a munkahelyén, akár autóbusz-
végállomáson vagy kamionparkolókban. Azt gondolom, ez nem véletlen.  

A másik dolog: amikor arra hallok hivatkozást, hogy majd a kollektív 
szerződésben meg lehet állapodni, azt kell hogy mondjam, hogy a szakszervezeti 
jogosítványokat is erőteljesen megcsorbították, és nem tudok róla, hogy ágazati 
párbeszéd bizottságok ma Magyarországon működnének. Ez az intézményrendszer 
teljes lerombolásra került, tehát akár kérdezhetném is azt, hogy az elmúlt években 
mennyivel nőtt az azt megelőző időszakokhoz képest az ágazati kollektív 
szerződéskötések száma. Azt gondolom, hogy nincsen ilyen, nagyon rossz helyzetben 
vagyunk. 

Ha a konkrét törvényjavaslatról is beszélünk, már sok mindent elmondtak, én 
egy másik oldaláról is megközelíteném, hogy például a 36 hónapos munkaidőkeretet 
vizsgálta-e valaki, hogy egyáltalán az európai uniós irányelveknek megfelel-e, mert 
erről még nem hallottam senkit. Úgy gondolom, hogy ezt eleve nem lehet megtenni. 
Az pedig elég érdekes kérdés lenne, ha eleve ilyen kiszolgáltatott helyzetben vannak a 
munkavállalók, maga a munkavállaló kölcsönözze a munkaerejét tulajdonképpen úgy, 
hogy ennek ellenértékét majd esetleg a harmadik év végén kapja meg. Azt gondolom, 
hogy ez egy nonszensz helyzet, és a magunk részéről is azt követlejük, hogy ez a 
törvényjavaslat kerüljön le a napirendről. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
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Ezután képviselőtársaimra pillanatok, hogy kiben ébredt felszólalási igény. 
(Jelzésre:) Egyedül Bangóné képviselő asszonyt látom, meg is adom neki a szót. 
Parancsoljon!  

 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Szeretném megkérni Bányai Gábor 

képviselő urat, mondja már jegyzőkönyvbe, hogy a kormánynál mely cégek rendelték 
meg ezt a módosítást, és hogy törvényes-e, vagy fogadtak-e el lobbipénzt képviselők 
ezért, Kósa Lajos és Szatmáry Kristóf. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Parancsoljon, alelnök úr. Bányai Gábor jelentkezik 

szólásra. 
 
BÁNYAI GÁBOR (Fidesz): Kikérem magamnak a magunk nevében! 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm a hozzászólásokat. Úgy gondolom, most jutott el a vita 
addig a pontig, hogy az érdemi szakmai érvek talán elfogytak. Ezt követően nem 
marad más dolgunk, mint határozni az előttünk fekvő javaslatról. Azt a kérdést fogom 
feltenni, hogy ki az, aki támogatja, hogy ez a javaslat ebben a formában parlamenti 
vitára kerüljön. Kérem, kézfelemeléssel jelezze, aki egyetért ezzel! (Szavazás.) Hét 
igen szavazatot számoltunk. Ki az, aki nem ért egyet mindezzel? (Szavazás.) Négy 
nem szavazatot látok. Tartózkodási próbára, úgy látom, nincs is szükségünk.  

Ezennel ez a javaslat elfogadásra, ily módon pedig parlamenti napirendre 
került. A napirendi pontot lezárom, megköszönvén a kedves meghívottak érdemi és 
aktív közreműködését. 

Az „egyenlő munkáért egyenlő bér” elvének gyakorlati 
megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló H/3126. 
számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk második napirendi pontunkra, amely az egyenlő munkáért egyenlő 
bér elvének gyakorlati megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 
határozati javaslatot tárgyalja. (Néhányan távoznak az ülésteremből.) Igyekszem 
elnyújtani mondataimat, amíg a távozni kívánók távozni tudnak. Mindez H/3126. 
számon fut, Jakab Péter és Pintér Tamás jobbikos képviselők önálló indítványáról van 
szó, a tárgysorozatba vételről fogunk dönteni. Elsőként az előterjesztőké a szó. 
Kérdezem, hogy ki az, aki indokolni kívánja a javaslatot. (Jelzésre:) Jakab Pétert 
látom jelentkezni. Parancsoljon!  

Jakab Péter szóbeli kiegészítése 

JAKAB PÉTER (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Az előző napirendnél már szóba került az, hogy mekkora 
problémát jelent Magyarországon az elvándorlás, ugyanakkor arról még nem 
beszéltünk, hogy a Magyarországon belüli migráció is óriási problémát jelent, ami 
nyilván annak köszönhető, hogy a bérszakadék egyre fokozódik az ország egyes 
területei között. Négy év alatt például Szabolcsból és Borsodból 24 ezren vándoroltak 
el, nem külföldre, hanem jellemzően Pest megyébe és Győrbe, mert már országon 
belül is ilyen szintű bérkülönbségek vannak. Hogy csak egy példát mondjak: az 
országos átlagtól a borsodi bérek az elmúlt két évben 20 százalékkal, jelentős 
mértékben szakadtak le, mint korábban. Tehát nem közelítenek az átlagbérekhez a 
leszakadó országrészekben élők fizetései, hanem folyamatosan nő a szakadék.  

Én a múlt héten, egy héttel ezelőtt a parlamentben a Pénzügyminisztérium 
államtitkárát szembesítettem konkrét számokkal is, hogy egyes munkakörökben a 
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szabolcsiak, a borsodiak, a Szolnok megyeiek és még sorolhatnám, milyen megalázó 
bérekért dolgoznak, és egészen megdöbbentő módon az államtitkár úr azt mondta, 
hogy lényegében örömteli a 100 ezer forintos szabolcsi fizetés, mert tíz évvel ezelőtt 
még ennyi se volt. Tehát én azt gondolom, hogy a kiúttalanság netovábbja, ha egy 
kormánynak az a programja a béremelésről, hogy örüljünk a mostani kevésnek, mert 
tíz évvel ezelőtt még ennyi se volt.  

Ebből a kiúttalanságból szeretnénk utat mutatni a kormányzat számára a 
mostani határozati javaslatunkkal, amelyben három irányt jelölünk ki a 
bérfelzárkóztatás, a leszakadó országrészekben élők bérfelzárkóztatása tekintetében. 
Az egyik út az állami szektort érinti, itt arra tennénk javaslatot, hogy az állami 
foglalkoztatókat, az állami gazdálkodó szervezeteket kötelezzük az egyenlő munkáért 
egyenlő bér elvének alkalmazására, azért, hogy egy miskolci állami foglalkoztatott, 
mondjuk, egy postás ne keressen kevesebbet, mint egy győri kollegája.  

A másik irány a multinacionális cégeket érinti. A kormány számtalan stratégiai 
szerződést kötött a multinacionális vállalatokkal, és ezek a stratégiai szerződések 
nagyon sok mindenről szólnak, egy valamiről azonban nem, a bérfelzárkóztatás 
kérdéséről. Tehát mi azt gondoljuk, hogy igenis, ha már milliárdszámra kapják a 
multik a támogatást a kormánytól, akkor vállalják azt is, hogy milyen ütemterv szerint 
kívánják felzárkóztatni, mondjuk, a magyar és nem az ukrán vendégmunkások 
fizetését.  

A harmadik szektor pedig nyilván a kis- és középvállalkozások szektora, ahol 
olyan gazdasági környezetet, akár olyan adópolitikát kell kialakítani, amely ösztönöz a 
bérfejlesztésre. Én őszintén, tényleg őszintén bízom benne, ha itt az államtitkárok 
bérét lényegében egy tollvonással sikerült 30 százalékkal megemelni, akkor talán 
menni fog a dolgozók béremelése is. Kíváncsian várom majd, hogy hogyan szavaznak 
a dolgozók béremelésére. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm szépen a felvezetést.  
Bizottsági tagtársaimhoz fordulok azt illetően, hogy ki kíván hozzászólni a még 

ki sem bontakozott vitához. (Nincs jelentkező.) Mivel soraink időközben ritkultak, 
emelkedő kezet nem látok, de kormányoldalról is várom az emelkedő kezeket és 
ellenzéki oldalról is egyaránt. Mivel ilyet nem látok, így sajnálatos módon érdemi vita 
nem tudott kialakulni. Nincs más dolgunk, mint határozni az előttünk fekvő 
javaslatról.  

Kérdezem, ki az, aki támogatja, hogy tárgysorozatba vételre kerüljön ez a 
javaslat, tehát a parlament vitatkozhasson róla. Aki igennel szavaz, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kettő igen szavazatot látok. Ki az, aki nem 
támogatja? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Hét tartózkodást 
számoltunk össze. Ily módon ez a javaslat elvérzett. A napirendi pontot lezárom. Az 
aktív közreműködést képviselőtársaimnak köszönöm. 

Egyebek 

Az egyebek napirendi pont keretein belül igyekszem 30 másodpercen belül 
maradni, hiszen egy dolgom van, szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy a 
következő ülésünket várhatóan december 4-én, egy keddi napon, feltételezésem 
szerint 10 óra magasságában tartjuk. Tehát december 4., kedd, várhatóan 10 órakor. 
Amennyiben további felvetés nem akad… (Jelzésre:) Alelnök úrnak adom meg a szót, 
hiszen magasba emelkedett a keze. 

 
MOLNÁR GYULA (MSZP): Igen. Elnézést kérek! Ügyrendi! (A 

jegyzőkönyvvezetőnek:) Tőled elnézést kérek külön, de szeretnénk sürgősséggel ezt a 
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jegyzőkönyvet, ha meg lehetne kapni, és ha a bizottsági elnök úr ehhez hozzájárul. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Nem gondolom, hogy az elnöki hozzájárulásra van szükség, de vettem 

az elhangzottakat, és mivel amúgy is jegyzőkönyvbe kerülnek, ezért a leginkább 
autentikus kolleginához került el a megtisztelő kérés.  

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Amennyiben további felvetése nincs senkinek, az ülést bezárom. 
További eredményes munkát, és ami a legfontosabb, jó egészséget kívánok 
mindenkinek! 

 
 (Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 54 perc) 

 
 
 
 

 

  
 
 
 
Z. Kárpát Dániel 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika  


