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Napirendi javaslat  

 

1. Az "egyenlő munkáért egyenlő bér" elvének gyakorlati megvalósítása 
érdekében szükséges intézkedésekről szóló határozati javaslat (H/4782. szám) 
(Jakab Péter (Jobbik) képviselő önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
 

2. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4982. szám) 
(Dúró Dóra, Volner János (független) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
 

3. A munkavállalókra vonatkozó magyar kvótáról szóló törvényjavaslat (T/5133. 
szám) 
(Stummer János (Jobbik) képviselő önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
 

4. A magyar kvótáról szóló határozati javaslat (H/5134. szám) 
(Stummer János (Jobbik) képviselő önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
 

5. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Z. Kárpát Dániel (Jobbik), a bizottság elnöke  
 
Szatmáry Kristóf (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Molnár Gyula (MSZP), a bizottság alelnöke  
Bányai Gábor (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Becsó Zsolt (Fidesz)  
Gelencsér Attila (Fidesz)  
Ovádi Péter (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Tiba István (Fidesz) Tasó Lászlónak (Fidesz) 
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) Molnár Gyulának (MSZP)  

A bizottság titkársága részéről 

  Vásárhelyi Pál bizottsági munkatárs 

Meghívottak 

Megjelentek 

Jakab Péter országgyűlési képviselő (Jobbik) 
Volner János országgyűlési képviselő (független) 
Stummer János országgyűlési képviselő (Jobbik) 
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 2 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása  

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Nagy 
tisztelettel, szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat, kedves meghívott vendégeinket. 
A Vállalkozásfejlesztési bizottság ülését ezennel megnyitom. Kollégáimmal történő 
rövid egyeztetést követően konstatálom, hogy hét fő személyesen van jelen, ez volt a 
könnyebbik része a dolognak, és egy eseti képviseleti megbízás tekintetében egy 
kollégánk a távolból dolgozik most a képzeletben velünk. (Molnár Gyula érkezik.)  

Első technikai feladatunk a napirend elfogadása. Kérdezem, hogy a kiküldött 
napirendi javaslatot, amely négy tárgysorozatba-vételi vitát, illetve egyebeket 
tartalmaz, képviselőtársaim elfogadják-e. Kérem, aki igennel szavaz, az kézfelemeléssel 
jelezze mindezt. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a szemkontaktus felvétele után újonnan 
érkező képviselőtársunkkal együtt egyhangúlag tudtuk elfogadni a napirendet. Így ezen 
a nagyon nehéz munkafolyamaton túlvagyunk.  

Az "egyenlő munkáért egyenlő bér" elvének gyakorlati 
megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló H/4782. 
számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Nincs más dolgunk, mint belecsapni az első napirendi pontba, ami az "egyenlő 
munkáért egyenlő bér" elvének gyakorlati megvalósítása érdekében szükséges 
intézkedésekről szóló határozati javaslat. Mindez a H/4782. szám alatt fut, Jakab Péter 
jobbikos képviselő önálló indítványáról szól, tárgysorozatba vételéről fogunk dönteni. 
Elsőként szokásainknak megfelelően természetesen az előterjesztőé a szó. 
Parancsoljon! 

Jakab Péter indokolása 

JAKAB PÉTER (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Egy 
olyan javaslatról van szó, ami az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének a gyakorlati 
megvalósítását szolgálná. Tavaly év végén ez már beterjesztésre került, akkor a 
Vállalkozásfejlesztési bizottság lényegében vita nélkül elutasította. Azóta azonban a 
helyzet súlyosbodott, hiszen a legfrissebb adatok szerint ma Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében épp annyit lehet keresni, mint a fővárosban tíz évvel ezelőtt. Tehát a 
bérszakadék folyamatosan nő. Nyilván ennek van egy olyan következménye is, hogy 
dinamikussá válik az elvándorlás a keleti régiókból, munkaerőhiány alakul ki. Az 
elmúlt években folyamatosan azt hallgathattuk önöktől, hogy ha munkaerőhiány alakul 
ki, akkor a bérfelzárkóztatás kérdését lényegében a piac majd meg fogja oldani, és ez 
valószínűleg így is történne, ha a kormány nem avatkozna bele a piaci viszonyokba 
azzal, hogy leszervez olcsó keleti vendégmunkásokat, és ily módon letöri a 
béremelésekért indított küzdelmet.  

Ezen szeretnénk változtatni, mivel azt gondoljuk, hogy nem keleti 
vendégmunkásokra, hanem nyugati bérekre van szüksége Magyarországnak. Éppen 
ezért ebben a határozati javaslatban külön foglalkoznánk az állami szektorral, külön 
foglalkoznánk a versenyszférával és azon belül külön a multikkal és a hazai kkv.-k 
szektorával is, egy keretrendszert alkotva a bérfelzárkóztatásra. Tehát itt nem az 
eszközökről beszélünk, hanem lényegében a célról. Arról kell most önöknek 
szavazniuk, hogy egyáltalán a céllal egyetértenek-e, nevezetesen azzal, hogy a leszakadó 
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országrészekben élők bérét minimum, és első körben a magyar átlaghoz fel kell 
zárkóztatni. Erről kellene most önöknek szavazniuk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm a pedáns összefoglalót, ami az időtartamát is illeti. 

Képviselőtársaimhoz fordulok az iránt érdeklődve, hogy érlelődött-e valakiben 
hozzászólási igény. Alelnök úr kezét látom a magasba emelkedni. Parancsoljon, 
megadom a szót. 

Hozzászólások 

SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 
Bizottság! Tisztelt Előterjesztő! Csak nagyon röviden és nem túl komolytalanul: a 
javaslatot értelmezzük, és természetesen a választási kampány figyelembe vételével 
értékeljük is. Ha egy kicsit tágabban akarnék foglalkozni, akkor számomra meglepő 
legalábbis, hogy a Jobbik eddig igazából, ha lehet ilyen nagyon régmúltra 
visszatekinteni, inkább a szabadság – egyenlőség – testvériség politikai 
szenthármasából inkább a testvériségre helyezte a hangsúlyt. Most láttam, hogy egyre 
inkább az egyenlőségre helyezi, ennek minden politikai konzekvenciáival együtt. Ezt 
értjük, a javaslatot kevésbé, és annyiban talán ki is egészíteném fontosságával, hogy azt 
nem tudtam teljesen értelmezni, hogy az állami szektorban, akár itt a köztisztviselők 
vagy tanárok fizetésénél hogyan értelmezik az előterjesztő a bérkülönbségeket, mert ez 
a beterjesztésből igazából nem derül ki.  

Összességében én azt látom, hogy egy olyan problémát hoz ide, ami persze egy 
valós probléma, csak éppen a piaci szektorban tapasztalható bérkülönbségek 
tekintetében be kell látni azt, hogy vannak persze bizonyos tendenciák, amelyeket a 
kormányzat tud befolyásolni, és próbálunk is a magyar vidék számára, akár a magyar 
faluprogram keretében nagyon komoly forrásokat – a munkaerőmegtartásért és 
egyáltalán az életképes magyar falvak fennmaradásáért – mozgósítani, de az a javaslat, 
amit jobbikos képviselőtársam ebben a formában benyújtott, az a véleményem szerint 
nem alkalmas a probléma kezelésére. És ezért valószínűleg ugyanazt az álláspontot 
fogjuk képviselni, mint korábban. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Pontosan az értelmezési viták feloldására alkalmas 

akár egy általános vita a plenáris ülésen, de nem kívánom elvenni senki kenyerét. 
Érdeklődnék, hogy ki emelkedik szólásra. Mivel magasba emelkedő kezet nem látok, 
ezért megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e reagálni az elhangzottakra. 
Parancsolj, megadom a szót. 

 
JAKAB PÉTER (Jobbik): Köszönöm a szót. Annyit reagálnék, hogy mondjuk, a 

Magyar Posta esetében nem tartom elfogadhatónak, hogy egy miskolci postás jóval 
kevesebbet keres ugyanazzal a munkával, mint egy győri kollégája, holott lehet, hogy a 
miskolci munkakörülmények még rosszabbak is, mint a győri postások 
munkakörülményei. Volt ebből egyébként munkaügyi bíróságon jogvita, ahol a Magyar 
Posta azzal védekezett, hogy ő szívesen lejjebb vinné a győri postások bérét is a miskolci 
szintre, csak akkor nem talál munkavállalót. Erről beszélek! Tehát nem a győri postás 
bérét kell levinni a miskolci postás színvonalára, hanem a miskolciét kell felemelni. Ez 
egy megközelítésbeli különbség közöttünk. Azt gondoljuk, hogy az államnak van 
felelőssége abban, hogy a leszakadó országrészekben élőkről gondoskodjon, önök 
szerint meg ezek szerint akkor nincs felelősség.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. E tekintetben a vita ebben a dimenzióban most 

megszűnt közöttünk. Nincs más dolgunk hátra, mint határozatot hozni a javaslatról.  
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Határozathozatal 

Kérem, aki támogatja Jakab Péter önálló indítványának a tárgysorozatba 
vételét, tehát pusztán a vitáját, azt, hogy a parlament elé kerülhessen, az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen szavazatot számoltunk össze az alapján, 
hogy alelnök úr kettőnek számít. Ki az, aki nem támogatja ezt a javaslatot? (Szavazás.) 
6 nem szavazat. Tartózkodási ellenpróbára értelmezésem szerint nincs is szükség, így 
ez a javaslat elvérzett, a napirendi pontot lezárom. Köszönöm az aktív közreműködést.  

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról 
szóló T/4982. számú törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a második napirendi pontra. Dúró Dóra és Volner János független 
képviselőtársaink önálló indítványáról szól, szintén tárgysorozatba vételről döntünk. 
Elsőként pedig természetesen az előterjesztőé a szó, parancsoljon! 

Volner János indokolása 

VOLNER JÁNOS (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Mint ahogy tisztelt 
képviselőtársaim is tudják, tavaly ősszel a kormány egy olyan jogszabály-módosító 
csomagot terjesztett az Országgyűlés elé, amely a túlmunka szabályozását jelentősen 
megváltoztatta. Mi ezt a javaslatot nem támogattuk, úgy láttuk, és a közvélemény-
kutatások is ezt erősítették meg, hogy a társadalom is negatív módon reflektált erre, az 
embereknek ez nem tetszett, a magyar munkavállalók többsége a közvélemény-
kutatások szerint ezt a módosítást ellenezte. Éppen ezért szeretnénk mi indítványozni, 
amit már tavaly ősszel is, hogy ezt a bizonyos túlmunkát, illetve a munkaidőt 
szabályozó jogszabálycsomagot az Országgyűlés vonja vissza, helyezze hatályon kívül.  

Nagyon fontos látni azt, hogy az elmúlt időszakban számos ellenzéki 
demonstráció, politikai véleménynyilvánítás történt ebben az ügyben. Az én személyes 
ízlésem ellen hatottak azok a jelentek, amiket itt az Országgyűlés épülete előtt 
láthattunk a Kossuth téren, tehát a rászoruló gyermekek szánkóinak az összetörése, 
felgyújtása, a nemzet karácsonyfájának megrongálása, a rendőrök lökdösése nekem 
már nem fér bele a véleménynyilvánítás szabadságába. Én az ilyen lépéseket ellenzem, 
azonban fontos az, hogy az a politikai akarat, amely kifejeződött, és nem feltétlenül a 
tüntetőkre gondolok, hiszen ők egy ürügyet kerestek arra, hogy összefogjanak a 
különböző világszemléletű pártok egymással, hanem az a politikai akarat, ami a 
választók részéről kifejeződött, az szerintem eléggé egyértelmű. Úgy látjuk, hogy van 
egy aszimmetrikus viszony a munkáltató és a munkavállaló között. Egy versenypiaci 
körülmények között működő cégnél természetes az, hogy a munkáltató igyekszik a saját 
érdekeit akár a dolgozók rovására is érvényesíteni. Itt az államnak van hagyományos 
módon, amióta véget ért a XIX. századi vadkapitalizmus időszaka, fontos szabályozó 
szerepe, amit meggyőződésem szerint el kell látni. Ezt mi tudjuk megtenni, hiszen mi 
vagyunk a jogalkotók, mi hozzuk azokat a törvényeket, amelyek ezt a kérdéskört is 
szabályozzák. Éppen ezért tisztelt képviselőtársaimtól azt kérem, hogy ezt a 
javaslatunkat támogassák. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm a felvezetőt. Képviselőtársaimhoz fordulok a tekintetben, 

hogy ébredt-e valakiben hozzászólási igény. Alelnök úr kezét látom ismételten, 
parancsoljon.  
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Hozzászólások 

SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 
Képviselő Úr, Elnök Úr! Mint a bizottság korábbi vezetőjének is ezen javaslat kapcsán 
annyit tudnék mondani, hogy abban egyetértünk, hogy az egész indítvány kapcsán 
eltúlzott és nem is az indítványhoz kapcsolódó megnyilvánulásoknak lehettünk szem- 
és fültanúi valamikor a tavalyi év végén. Ugyanakkor én mint e témában sokat 
emlegetett és egyik előterjesztője a törvényjavaslatnak, azt tudom mondani, hogy 
mindig azt mondtuk a benyújtott javaslat kapcsán, hogy amennyiben megfelelő 
visszajelzések vannak – és nem a karácsonyfa felgyújtására gondolok -, érkeznek 
hozzánk, akkor azt meg fogjuk hallgatni, ahogy itt egyébként a bizottsági ülés keretében 
is volt erre lehetőség.  

Én annyit tudok ezzel kapcsolatban mondani, most ez egy kicsit talán egyéni 
tapasztalat is, hogy már vagy 3-4 fogadóórát tartottam mint egyéni országgyűlési 
képviselő az eltelt időszakban, elég sokan szoktak különböző dolgokkal bejelentkezni, 
és senki nem jött még azzal a problémával, hogy az ő konkrét életében a tavaly évvégén 
elfogadott jogszabály bármiféle problémát okozott volna. De azt tudom, nem a saját 
mikrocenzusom alapján elmondani véleményként, hogy jó néhány figyelmeztető 
sztrájk, illetve a nagyobb cégeknél lévő munkavállalók és munkaadók közötti – most 
már azt látom, hogy – rendeződő konfliktust láthattunk az elmúlt időszakban, de 
érdekes módon a híradásokban szinte egyiknél sem az került a fókuszba, ha egyáltalán 
szóba került, hogy a munkavállalóknak a tavaly évvégén elfogadott törvényjavaslat 
általi új helyzettel lenne az alapvető problémájuk. A legtöbb helyen ez a feszültség a bér 
jellegű juttatásokból következik, annak a mértékéből. Tehát én azt gondolom, hogy 
jelen pillanatban nincsenek olyan visszacsatolások sem országosan, talán 
képviselőtársamnak azt mondhatom, hogy egyedi szinten sem, ami megalapozná, hogy 
gyakorlatilag újranyissuk azt a vitát, amit ősszel elkezdtünk. Tehát ebből a szempontból 
nem tartom aktuálisnak a kérdés fölvetését. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a hozzáfűzést. Érdeklődnék, hogy további 

hozzászólásra van-e igény. (Nincs jelentkező.) Mivel ilyet nem látok, így visszaadom az 
előterjesztőnek a szót.  

 
VOLNER JÁNOS (független): Köszönöm szépen. Alelnök úrnak szeretném 

jelezni, hogy a Mi Hazán Mozgalom együttműködési megállapodást kötött a Gumiipari 
Szakszervezeti Szövetséggel, ez 13 ezer munkavállalót érint. Jó néhány nagy multicég 
foglalkoztatja ezeknek a munkavállalóknak a zömét, és mi úgy láttuk, hogy komoly 
felzúdulás volt a dolgozók között amiatt, hogy a kormány lehetővé tette a túlmunkaidő-
keretnek a megnövelését, és ezzel a gumiipari cégek jelentős része igyekezett is élni.  

Voltak érdekérvényesítő demonstrációk az üzem falain belül a Continentalnál, 
Hankooknál, Michelinnél egyaránt, a magyar gumiipari érdekeltségeknél, mi 
igyekeztünk a falakon kívül politikai nyomásgyakorlással elősegíteni a dolgozói 
követelések érvényesülését. Aztán el is sikerült érni több helyen 15 százalékos vagy akár 
azt meghaladó béremelést. Megjegyzem, nem érdemes egyébként a munkaidőkeretet 
– abban önnek igaza van – annyira rugalmatlanul kezelni, hiszen a dolgozók az 
eddigieknél adott esetben többet is vállaltak, a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség is 
többet vállalt egyébként, mint amit a korábbi túlmunkaszabályozás éves szinten 
lehetővé tett volna, tehát nem biztos, hogy olyan nagyon mereven érdemes bizonyos 
határokat meghúzni. De egy kétségtelen, hogy ezek a munkáltatók igyekeznek a 
dolgozók rovására megváltoztatni a szabályokat, erőteljes eszközökkel igyekeznek a 
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szakszervezeti szerveződéseket letörni és visszaszorítani. Én tehát azt kérem 
képviselőtársaimtól továbbra is, hogy támogassák ezt a törvényjavaslatot.  

Még egy gondolat, ha megengedik a képviselő urak: nagyon ritkán beszélünk mi 
a munkaerőkölcsönzés gyakorlatáról, amit ez a javaslat egyébként szintén érint. Azért 
tartom fontosnak ezt szóba hozni, mert csak egyetlen ágazat példáján szemléltetve, 
vagyonvédelemben is rendkívül gyakori ez a fajta megoldás. Itt gyakorlatilag nagyon 
sokszor arról van szó, hogy azok a multik, akik Magyarországon megtelepednek, 
tőkeerősek, képesek lennének a jelenleginél jóval magasabb béreket is fizetni, 7-800 
forintos megbízási díjakért találnak olyan vagyonvédelmi vállalkozásokat, akiket 
megbíztak őrzési feladatok ellátásával. Most ahhoz, hogy ezt a jelenlegi minimálbért ki 
tudják fizetni a cégek, csak önköltségi áron, 1300 forintos óradíjakra lenne szükség. Ha 
még a cégnek a fenntartási költségeit is beleszámolom, akkor nem véletlenül láthatjuk 
azt, hogy az állami szférát ott, ahol egyébként a kormány közeli vállalkozók jelentős 
részben kaszáltak, és óriási megrendelésekhez jutottak, a törvényalkotó már 
szabályozta, hiszen előírták a garantált órabért, az alatt nem lehet szerződni. Így tehát 
megvan a bérnek a fedezete. Itt sajnos azt láthatjuk, hogy a magánszektorban ez a 
szabályozás nem érvényes, éppen ezért szürkében és feketében dolgozik, gyakorlatilag 
csak a vagyonőrök tekintetében 130 ezer ember, és a munkaerőkölcsönzés egyébként 
még lényegesen nagyobb tömeget érint. 

Én tehát azt kérem majd a kormánypárti képviselőktől, hogy ha most ezt a 
javaslatot elutasítják, mert láthatóan ez lesz a sorsa, akkor is ezen a kérdésen 
gondolkodjanak el, mert ezeknek az embereknek jelenleg is rendezetlen a státuszuk. 
Nagyon sokan nincsenek is bejelentve, bár úgy tudják, a későbbiekben meg nem lesz 
nyugdíjuk sem. Tehát én azt kérem tisztelettel, hogy hasonlóan szabályozzák majd ezt 
a területet is, mint ahogy egyébként az állami szférát sikerült. Legyenek garantált 
órabérek és utána kőkeményen vasalják be a cégektől a garantált bérminimumra 
történő bejelentést, hiszen OKJ-s végzettséghez kötött munkakörökről van szó. 
Köszönöm, elnök úr.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nincs más dolgunk, mint határozni az előttünk 
fekvő javaslat tárgysorozatba vételéről. Kérdezem, ki az, támogatja a tárgysorozatba 
vételt. (Szavazás.) 3 igennel, 6 nemmel, tartózkodás nélkül nem támogattuk a 
tárgysorozatba vételt. Ezt a napirendi pontot lezárom.  

A munkavállalókra vonatkozó magyar kvótáról szóló T/5133. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A magyar kvótáról szóló határozati H/5134. számú javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Át is térünk a 3. napirendi pontra, ahol is egy javaslattal kell élnem. Javaslatom 
szerint a 3. és 4. napirendi ponton szereplő indítványok vitáját együtt folytassuk le, 
majd külön-külön döntsünk azok tárgysorozatba vételéről. Nemcsak azért kérem ezt, 
mert az előterjesztő személye azonos, hanem azért is, mert a javaslatok tárgya lényegi 
átfedést mutat. Érdeklődöm, hogy elfogadható-e a javaslatom. Amennyiben igen, 
kérem, kézfelemeléssel jelezzék ezt. (Szavazás.) Egyhangú döntést hoztunk arról, hogy 
ezt a két napirendi pontot tehát egyben tudjuk megvitatni. Ennek szellemében adom 
meg előterjesztő úrnak, Stummer Jánosnak a szót, hiszen a munkavállalókra 
vonatkozó magyar kvótáról szóló törvényjavaslatról van szó, a T/5133. számon és a 
magyar kvótáról szóló határozati javaslatról, amely a H/5134. számon fut. Mint 
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említettem, Stummer János úr mindkét esetben az előterjesztő. Megadom a szót, 
parancsoljon. 

Stummer János indokolása 

STUMMER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Köszöntöm én is a 
bizottság tagjait. A magyar kvóta törvényjavaslat és a határozati javaslat is arról szól, 
hogy minden, tíz embernél többet foglalkoztató magyarországi munkavállaló legyen 
kötelezve a jövőben arra, hogy tíz munkavállalójából legalább kilenc rendelkezzen 
európai uniós, illetve EGT-állampolgársággal. Az önöknek a miniszterelnök úr által 
kitűzött útjelző karók 2030-ig szólnak. 2030-ig kell önöknek egy ennél a mostaninál 
sokkal versenyképesebb országot teremteni. 2030-ig kell egy olyan Magyarországot 
teremteni önöknek, miniszterelnök úr elképzelései szerint, ahol Európa top öt 
tagállamába fog kerülni Magyarország: ahol a legjobb élni, lakni és dolgozni. Tudják, 
ha ezt az irgalmatlan feladatot, ami önök előtt tornyosul, alaposabban megnézik, és 
megvizsgálják, egyből szembetűnik önöknek az, hogy bizony itt a munkánknak csak a 
kisebbik része lesz az, hogy miniszterelnök úr elképzelései szerint önök mindehhez még 
legalább két országgyűlési választást meg kell hogy nyerjenek, ’22-ben és ’26-ban. A 
munka nagyobbik része, ami az önök vállát nyomja, az az, hogy az év minden napján 
és a nap minden percében önöknek, ha döntési helyzet előtt állnak, akkor nem 
politikusként, hanem államférfiakként kell viselkedniük.  

És miről ismerszik meg egy államférfi? Arról, hogy amikor döntést hoz, akkor 
nem azt mérlegeli, hogy ez az adott javaslat honnan érkezik, a saját padsorai közül vagy 
ellenzéki oldalról, hanem azt nézi, hogy az az adott javaslat, az a nemzet és az ország 
javát szolgálja-e vagy ellenkezik azzal. Ha a nemzet és az ország javát szolgálja, akkor 
támogatják, ha pedig ellenkezik azzal, akkor leszavazzák. Képviselőtársaim, én arra 
kérem önöket, hogy ezt a törvényjavaslatot és határozati javaslatot úgy értékeljék, úgy 
hozzanak döntést erről a kérdésről ezen a bizottsági ülésen, hogy mérlegre teszik azt, 
hogy közös nemzeti érdek-e az, hogy Magyarországon magyar emberek éljenek. Ugye, 
hogy igen.  

Közös nemzeti érdek-e az, hogy Magyarországon élő magyar emberek tisztes 
körülmények között lakjanak, és a munkájukért cserébe európai mércével mérve is 
versenyképes bért kapjanak? Ugye, hogy közös nemzeti érdek, és ha ez így van, és 
ebben meg tudunk állapodni, akkor ennek a törvényjavaslatnak a mentén, illetve az 
önök által történő elfogadásával érjük el azt, hogy a Magyarországon gazdasági 
tevékenységet folytató egyes és bizonyos vállalatok a munkaerőhiány okozta 
problémákat ne a keletről betelepített olcsó keleti vendégmunkások ezreivel oldják 
meg, hanem a magyar embereknek fizetett európai mércével mérve is tisztességes 
bérrel küszöböljék ki.  

Ha én itt végignézek önökön, kedves fideszes képviselőtársaim, most ne 
haragudjon meg, hogy személyesen megszólítom, Bányai képviselő úr, hát Mélykúton 
is ugyanez a probléma van. Hát ön is tudja saját választókerületében, hogy buszokkal 
hordják át a szerbeket a mélykúti céghez. (Bányai Gábor: Magyarokat.) Hát én nem 
úgy tudom, hogy magyarokról lenne szó… 

 
ELNÖK: Bocsássanak meg, nem párbeszédes műfaj, mindenki megkapja a szót. 
 
STUMMER JÁNOS (Jobbik): Értem, értem. Buszokkal hordják át a 

munkavállalókat, a szerb munkavállalókat a határ túloldaláról ahelyett, hogy 
magyarokkal végeztetnék el ezt a munkát tisztességes bérért. Fogadjuk el azt végre, 
hogy azok a munkavállalók, azok az ezrek, tízezrek, akik itt vannak most közöttünk, 
azok a jobb megélhetés és magasabb fizetés reményében külföldre menekült magyar 



 11 

családok, családapák és családanyák ezreinek a helyén dolgoznak. A helyükön 
dolgoznak, hogy amíg a magyar apa Bristolban fuvaroz, a magyar anya Dortmundban 
takarít, addig a pakisztáni feji a tehenet Hegykőn, Sopron mellett.  

Amikor Tiszaújvárosban hír van arról, hogy konténervárosokat építenek 
külföldi munkavállalóknak, akkor ez nem egy elszigetelt eset. Ez általános jelenség 
Magyarországon. És ne essenek abba a hibába, tisztelt uraim, hogy eltagadják a 
valóságot, hogy letagadják ennek a problémának a létezését. Ez a probléma itt van 
közöttünk, és arra hívom önöket, arra hívja a Jobbik önöket ezzel a törvényjavaslattal, 
hogy védjük meg a magyar munkavállalókat és védjük meg a magyar munkaerőpiacot, 
hogy azok, akik Magyarországra jönnek, azok ne tudják elvenni a magyarok munkáját. 
Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, ennyit szerettem volna első körben mondani.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az érdemi felvezetőt, amely mindkét napirendi 

pontra vonatkozott. Képviselőtársaimhoz fordulok a tekintetben, hogy ki kíván 
hozzászólni a talán kibontakozó vitához. Alelnök úr kezét látom. Parancsoljon!  

Hozzászólások 

SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Elnök 
úrnak is mondtam, hogy nagyon jó lenne, hogy eddig megpróbáltuk a 
Vállalkozásfejlesztési bizottság ülését nem konkrét politikai népszerűsítés terepeként 
felhasználni. Én most próbálom magamat türtőztetni az előző felszólalás kapcsán, hogy 
ne egy tengeri kígyó politikai vitát folytassunk le, aminek a normál műfaja inkább a 
plenáris ülésen szokott megtörténni, és meg is történik. Én, ne is haragudjon képviselő 
úr, a javaslatát még csak egy jó szándékú dilettantizmusnak gondolnám, de azzal a 
politikai felvezetéssel, amellyel minket, gyakorlatilag kormánypárti képviselőket 
próbált abban a színben feltüntetni, hogy mi nem a magyar munkavállalók és a magyar 
emberek érdekeit néznénk, ezt szeretném visszautasítani. És nem szeretném itt a 
kormány elmúlt 8 éves intézkedéseit felsorolni a munkahelyvédelmi akciótervtől 
kezdve a minimálbér-emelésen át, és tudnánk folytatni ezeket a politikai vitákat 
felsorolni, azt bizonyítja, hogy ha van politikai erő, aki az elmúlt 30 évben tett és sokat 
tett a magyar munkavállalók akár bérfelzárkózásáért, akár munkahelyteremtéséért, 
akkor ez a kormány. Csak egy példát hadd mondjak, amikor miniszterelnök úr 2010 
őszén azt mondta, hogy egymillióval több magyar munkavállalót akar, akkor a 
jóhiszeműek kinevették, a kevésbé jóhiszeműek meg kígyót-békát kiabáltak rá. Most 
úgy néz ki 8-9 évvel ezen bejelentést követően, hogy ez mégsem volt vállalhatatlan 
dolog, és valóban közelítünk ahhoz, hogy 2009 végéhez képest közel egymillióval több 
ember dolgozik. És valóban bizonyos speciális szakmákban, azt mondanám, hogy ez a 
sok rossz közül a legkevésbé rossz, munkaerőhiány lép fel Magyarországon.  

Én azért említettem azt, hogy alapvetően gondolhattuk volna az ön javaslatáról, 
hogy egy jószándékú dilettantizmus, mert nem tudom, hogy végzett-e arra 
vonatkozólag bármiféle komolyabb elemzést, hogy valójában az a probléma, amit ön 
felvet, az hány magyarországi céget és hogyan érint, mert az én ismereteim alapján, 
meg amit próbáltunk ezzel kapcsolatban a minisztériummal egyeztetni, ez 
gyakorlatilag a Magyarországon működő cégek 99,9 százalékát nem érinti. Tehát, ha 
összességében a több százezer magyarországi céget nézzük, az, hogy bárhol, az adott 
műszakban lévő foglalkoztatottak száma ezt a 90 százalékos arányt nem éri el, ez egy 
törpe minoritás ma Magyarországon, tehát ezt kinagyítani, és erre egy, gyakorlatilag 
álproblémát idehozni, én erre mondtam azt, hogy ez egy jószándékú dilettantizmusnak 
minősül.  

Az tény és való, hogy vannak hiányszakmák, de ha egyébként ön képviselőként 
ismeri az idevonatkozó, tehát a külföldiek munkavállalását, nem európai uniós 
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külföldiek vonatkozásában a szabályokat, akkor pontosan tudja, hogy Magyarországra 
csak úgy lehet nem európai uniós állampolgárokat hozni, hogy a cégnek előzetesen 
bizonyítania kell, hogy adott munkahelyre, az adott térségben nem tud magyarországi 
munkavállalókat alkalmazni. Tehát én ezért mondtam, hogy az ön felvetését értem 
politikai szempontból, de ne is haragudjon, nem tartom komolyan vehetőnek. 

Az, ami itt éppen akár Szerbia, akár Kárpátalja vonatkozásában sajnos 
értelmezhető vagy konzekvenciaként levonható az ön javaslatából, ott pedig azon 
állampolgárok tekintetében, akik ezen térségekből nem rendelkeznek magyar 
állampolgársággal, de egyébként magyar származásúak, és azért ilyenek jelentősen 
vannak még, ha csak azokat a számokat megnézzük, hogy a szerbiai vagy a kárpátaljai 
magyarságnak hány százaléka rendelkezik állampolgársággal, akkor meg elsősorban az 
ő javaslata ezeken a területeken éppen a magyar származásúakat sújtaná. Tehát én, 
bocsásson meg még egyszer, a javaslatát ezen okból kifolyólag nem tartom komolyan 
vehetőnek. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Szeretném megnyugtatni alelnök urat és mindenki mást, hogy amíg én 

vezetem ezt a bizottságot, addig ez egy szakmai bizottság marad. Ennek szellemében 
kérem képviselőtársaimat, hogy a minősítéseiket igyekezzenek egy bizonyos kereten és 
karámon belül tartani. Ugyanakkor szeretném jelezni azt is, hogy előttünk egy 
vállalkozásfejlesztési, gazdasági típusú javaslat fekszik, ennek a vitáját azért minden 
további nélkül még megengedett, hogy lefolytassuk. Láttam, hogy az előző két 
hozzászólás igen nagy hozzászólási vágyat ébresztett, aminek örülök. Molnár Gyula 
alelnök úr kezét láttam, aztán Bányai Gábor képviselőtársamé lesz a szó, a sor végén 
pedig a bizottság elnöke is igyekszik majd gazdagítani az elhangzott gondolatok sorát. 
Parancsoljon! 

 
MOLNÁR GYULA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 

Bizottság! Bár nekem nem lenne ellenemre a politikai viták helyszínét szélesíteni, de 
valóban, most úgy gondolom, hogy ebben az esetben nem járnánk el helyesen. Viszont 
azt sem szeretném, hogy itt egy hozzászólással kiírjam magam az államférfiak sorából, 
bár soha nem tartoztam oda, valószínű, de nem lenne szerencsés. Valóban úgy 
gondolom, hogy ez egy jószándékú javaslat, de semmiképpen sem tekinthető 
relevánsnak. Szeretném a saját, majdani két szavazatomat megindokolni. Azt 
gondolom, hogy az a probléma, amit ön felvet, az valóságban létezik mind a magyar 
emberek külföldi munkavállalása, mind pedig az, hogy egyre több olyan hiányszakma 
van, ahol nem lehet magyar munkavállalókkal megtölteni a helyeket. Viszont én is azt 
gondolom, hogy ez a javaslat ebben a formájában nem oldja meg a problémát. Viszont 
generál egy másikat, amit Bányai alelnök úrnak címzek, gondolom, ő is fog majd 
reagálni. Én is azt szeretném megerősíteni, hogy egy ilyen javaslat előállíthatja azt a 
helyzetet, hogy a Pénzügyminisztérium kvótája, ami egyébként szintén van, ezt nem 
említette most alelnök úr, ami a harmadik országbeli munkavállalókra vonatkozik, az 
tovább szigorodna, az valóban nehéz helyzetet teremthetne egy olyan határ menti 
helyen, ahol a  kárpátaljai, vajdasági magyarokat érintő problémákat vet fel. Tehát a 
magam részéről én a két minősítő jelzőben a jó szándékot mindenképpen 
megtartanám, a másik mellett nem szeretnék érvelni, viszont azt gondolom, hogy ez a 
javaslat nem tudná megoldani ezt a problémát, úgyhogy a magam részéről a 
jószándékot figyelembe véve, tartózkodni fogok. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bányai Gábor alelnök úré a szó. 
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BÁNYAI GÁBOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, alelnök úr. 
Elnök úr, bocsánat. Elnézést kérek… 

 
ELNÖK: Ki tudja, mit hoz még a jövő?   
 
BÁNYAI GÁBOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nincsen szándékomban ilyen 

döntéseket hozni. Képviselőtársamnak szeretném a felvetésére elmondani, hogy 
megkérdeztem most, hogy mi igaz abból, amit ön mondott. Vajdaságból 60-70 
munkavállaló dolgozik a mélykúti cégnél, ebből 70 százalék magyar, Szenttamásról, 
Bácskossuthfalváról, Bajmokról jönnek át hajnalban, és mennek haza este. Ez 
különösebben nem hiszem, hogy probléma, hogy magyar embereknek adnak munkát 
Vajdaságból. Tény, hogy van húsz szerb származású, szerb génekkel rendelkező, ott 
dolgozó ember, ezzel szerintem gond nincs. A másik, közel 300 ember pedig helyből 
jár a vágóhídra dolgozni Mélykúton. Ma reggel volt szerencsém megnézni az önök 
tévéjét, egy tiszaújvárosi - az ön által említett fejlesztés helyszínéül szolgáló - 
településen azt mondta a riporternek az egyik hölgy, hogy menjen be a kocsmába, ott 
meg tudják mondani, hogy mi az igazság. Tehát, ha a kocsmában informálódunk egy 
fejlesztésről és nem mondjuk, ott jelesül a MOL Nyrt.-t kérdezik meg, hogy mi a helyzet 
az ő fejlesztésükkel, akkor az a vége, hogy ilyen híreket terjesztenek, aminek senki nem 
tudja a valóságalapját, engem is érdekel egyébként, de tudjuk azt, hogy egyik-másik 
gumigyárban is dolgoznak Ázsiából, Indiából származó munkavállalók. Ezzel 
önmagában nincsen semmi probléma, ha ők szakemberek, és nem más célból jöttek 
Magyarországra, valószínűleg szakemberekként jöttek ide. Magyarul a legfontosabb 
kérdésre, a mélykúti válasz az, hogy kár rémhíreket terjeszteni húsz szerbiai nem 
magyar ember, hanem szerb ember dolgozik ebben a közel 300 ember foglalkoztató 
húsgyárban. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm az érdemi kiegészítést, és mint jeleztem, a bizottság elnöke 

is kívánja néhány gondolattal gazdagítani a vitát. Abszolút nyitva szeretném tartani a 
Jobbik javaslatát illetően azt, hogy a módszertan tekintetében igen széles a skála. 
Tehát, ha valaki nem kvótára kívánja adott esetben teljesíteni a kitűzött célt, amelyben, 
úgy érzem, azért némi nemű közös egyetértés mutatkozott, akkor ezt megteheti 
adókedvezmény, vagy ha nem is büntető adónak nevezett, de esetleg plusz adó 
formájában azok esetében, akik iparszerűen 90 naponta külföldi munkaerőt 
jellemzően cserélgetnek, egyébként az érintett munkaerőt is kihasználva, túlhasználva 
és magyar munkavállalókat is háttérbe szorítva. Ami miatt úgy gondolom, hogy ez a 
javaslat elénk kerülhetett, és releváns és helye van itt, az egy több éves folyamat. 

Én 2014 magasságában, tehát a ciklusforduló környékén jeleztem azt a 
parlamentben, amikor a kormány behozott egy multicégek számára igen kedvező 
javaslatot, hogy a munkaerőimport felpörgése elképesztő problémákat fog okozni. 
Akkor riogatásnak vették a szavaimat, miszerint tízezrek fognak idegen országokból 
Magyarországon átmenetileg, aztán a későbbiekben hosszabb távon megjelenni. Ezzel 
szemben a 2018-as statisztika van előttem az okostelefonon, a Bevándorlási és 
Menekültügyi Hivatal ’18-as adatai szerint 111 ezer ember érkezett Magyarországra, 
’18-ról beszélünk, közülük meghaladja a 60 ezret azoknak a száma, akik munkavállalási 
céllal érkeztek. Nyilvánvaló módon lehet vitatkozni az arányokról, a származási 
országokról, a szakképesítésről, de az, amit 2014-ben riogatásnak tetszettek venni, és 
amit „megjósolt” a frakcióm, valósággá vált, tehát létező folyamatról beszélünk. A 
dunaújvárosi gyár esetében is, amikor ukrán nyelvtudást tűznek ki előnyként, most 
már egyébként mongol nyelvtudást is lassan, akkor elmondhatjuk azt, hogy ez 
vélhetően nem azért van, mert csak a hiányposztokra igazolna az érintett cég, hiszen 
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jellemző módon a vezetők száma azért egy kevésbé hatékonyan működő cégnél is 
maximum az ötöde a beosztottak, egyszeri alkalmi dolgozók számának, és nyilván az 
egyötöd kedvéért ezt a nyelvtudási kikötést azért nem szokták megtenni társaságok. 
Jellemzően a többséghez vagy egy jelentős tömeghez való igazodáskor célszerű hasonló 
nyelvtudást illető kikötés.  

Szatmáry alelnök úr szakmai tiszteletemet bírja, ugyanakkor egyes 
kijelentésekre muszáj reagálnom. A munkahelyteremtés tekintetében ebben a 
bizottságban sokat vitatkoztunk, fogunk is még az egymillió új munkahely 
tekintetében. A jegyzőkönyv kedvéért meg kell jegyeznem: elképesztő statisztikai, nem 
azt akarom mondani, hogy hamisításokból erednek a kedvező adatok, de azért több 
százezres nagyságrendben torzulnak ezek az adatok három tényező tekintetében. 
Egyrészt az általam annyira nem tisztelt gazdaságpolitikát folytató balliberális 
kormányok alatt a diákmunkásokat még nem számolták be a teljes értékű álláshelyek 
közé, 2010 óta most már jellemző módon igen. Nem azt akarom mondani, hogy a 
Fidesz-KDNP határozza meg a statisztikai ismérveket, de tény, hogy a statisztikában 
több tízezrével helyet foglalnak olyan diákmunkások, akik a korábbiakban nem voltak 
ebben benne.  

Nyilván a közfoglalkoztatottak is ebbe a körbe tartoznak, és a külföldön dolgozó 
magyarok egy része is megjelenik hazai statisztikában, ahogy egyébként ez a 
demográfiai statisztikákban is szokás. Ez a három nagy tétel több tízezres, de még 
inkább egy-két százezres eltérést is okozhat abban, amiről beszélünk. Tehát 
kampányolni vele legalábbis célszerűtlen álláspontom szerint.  

Ugyanakkor, ha a munkabéreket vizsgáljuk, akkor azt találjuk, hogy a régió 
országaihoz képest euróban vizsgálva a magyar béreket, azok vásárlóértéke nem tudott 
jelentősen közelíteni a nyugati átlaghoz az utóbbi egy évtizedben, sőt bizonyos 
országokkal szemben távolodás mutatható ki. A munkabérek felverődése pedig 
jellemzően hiányszakmákban és a piac által kikényszerített módon történt meg, nem 
pedig egy észszerű kormányzati stratégia mentén, ami óriási problémákat takargat a 
jövőre nézve. Nem hiszem, hogy a kormány igényt tart a szakmai tanácsaimra, de én 
egészen biztosan a béruniós koncepció mentén újratárgyalnám a stratégiai 
szerződéseket, megvizsgálnám a multicégek termelékenységi növekményét, amely nem 
túl magas, de még mindig lényegesen magasabb, mint a munkabérek növekménye, és 
a kettő közötti ollót megpróbálnám megszüntetni oly módon, hogy a stratégiai 
szerződésekben kikötném a magyar munkabérek legalább lassú közelítését az 
úgynevezett nyugati átlaghoz, amennyiben ezt a termelékenység növekménye 
megengedi. És mivel azt látjuk a statisztikai adatok alapján, hogy erre bőven van tér, 
nagyon sok multicégnél sztrájkkal vagy más módszerrel kikényszeríthető ez az emelés, 
ezért úgy látjuk, hogy nem az idegen munkaerő importjára van szükség tömegesen, 
hanem a belső tartalékok mozgósítására.  

Részben szabolcsi származásúként el szeretném mondani azt is, hogy elképesztő 
mennyiségű inaktív munkaerő található Magyarországon ma is. Ott vannak a kis 
szabolcsi falvakban azok a fiatalok, akik számára nincsen rendes kollégiumi hálózat, a 
szakképzés nem éri el őket, szolgálati lakásra nem tudnak szert tenni, mégis ott 
lennének megfelelő átképzés mellett elérhető módon. Szeretném felhívni a 
kormánypárti képviselőtársaim figyelmét arra a 600 ezer emberre Magyarországon, 
aki a szürke-, illetve a feketegazdaságban dolgozik, illetve teljes egészében bejelentés 
nélkül kapja a fizetését. Ezeken az embereken segítünk, ha fehérítjük körülöttük a 
gazdasági körülményeket, és elérjük azt, hogy ők megjelenjenek a munkavállalói 
„piacon”. Ily módon a védelmük is biztosítható, ha a hivatalos szféra közelébe kerülnek 
legalább. Ezen tényezők beavatkozást igényelnek, beavatkozást kívánnak. Megoldás 
nem lehet az a 2017-es kormányzati beavatkozás, amely ukrán munkavállalók számára, 
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nem kárpátaljai magyar testvéreink, hanem ukrán munkavállalók számára könnyíti 
meg a betelepülést, és az az egy-két hetes javaslat sem, amely Belorusszia irányába 
igyekszik nyitni. Látom én, hogy Kelet-Közép-Európában, mondjuk, az ukrán 
munkavállalókért egy óriási verseny bontakozott ki, melynek részesei lengyelek, 
csehek, jövő évtől németek is, nem véletlen, hogy a Lengyelországban dolgozó ukránok 
vélhetően nagyjából 30 százaléka német nyelvtanulást folytat annak érdekében, hogy 
tovább tudjon állni, de ebbe a versenybe Magyarországnak – úgy érzem – nem kellene 
beszállni. Saját erőforrásaink megmozgatásával igenis lenne kitörési pont, lenne tér, 
ehhez viszont az ehhez hasonló javaslatokat a plenáris ülésen tisztességes szakmai vita 
keretei között kellene kitárgyalni. Köszönöm a figyelmet. 

Érdeklődöm, hogy további hozzászólási igény ébredt-e. (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nem, úgy látom, hogy a határozathozatal előtt előterjesztő úr kíván 
szólásra emelkedni. Parancsoljon! 

 
STUMMER JÁNOS (Jobbik): Nem is gondoltam volna, hogy ennyire 

felzaklatom a bizottsági tagokat. Ne haragudjanak, hogy politikát merészeltem hozni a 
Vállalkozásfejlesztési bizottság elé, ahol az első két napirendi pontban azért volt 
lehetőségem nekem is megtapasztalni ezt a mély szakmai diskurzust, amit itt említett 
alelnök úr. Alelnök úr, azért én nem tudom, lehet, hogy más meccset nézünk mi ketten. 
De ha úgy van, ahogy ön állítja, hogy itt a magyar munkáltatók, illetve a magyar 
munkahelyek 99,9 százalékát ez a kérdés nem érinti, akkor árulja el nekem alelnök úr, 
hogy mégis mivel magyarázza azt, hogy Dunaújvárosban előny az ukrán nyelvtudás. 
Mivel magyarázza azt, hogy Jászberényben munkásszállót újítanak fel? És nemcsak 
Jászberényben, hanem az országban, itt körülöttünk, a multinacionális cégek 
tőszomszédságában, vonzáskörzetében ezek a munkásszállók rendre dugig vannak 
ukrán és ki tudja, milyen más nemzetiségű vendégmunkásokkal?  

Mivel magyarázza azt alelnök úr, hogy konténervárosokat építenek nekik? Hogy 
laktanyákat és más használaton kívüli épületeket újítanak fel számukra? És mivel 
magyarázza azt alelnök úr, hogy a korábban magyar családok által épített, aztán 
kényszerűségből magukra hagyott családi házakba költöznek be ezek a külföldi 
vendégmunkások 8-asával, 10-esével? Hogy vannak olyan magyarországi vidéki 
települések, nem a XVI. kerületről beszélek, ahol hegyekben, tömegesen bérelnek, és 
vesznek ki albérleteket ezek a külföldi, harmadik országból érkező vendégmunkások, 
okozva ezzel számos közrendvédelmi problémát, meg lopják kis Sárvárról a halat a 
halastóból sokszor. Tehát ilyen helyzet van jelen pillanatban Magyarországon.  

Szóval majd reményem szerint tovább fogunk erről akár a plenárison is vitázni. 
Én köszönöm szépen önöknek, hogy elmondták az ezzel kapcsolatos álláspontjukat, de 
még egyszer szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy nagyon veszélyes játékot 
űznek akkor, amikor most a vitának ebben a kezdeti stádiumában letagadják ennek a 
problémának a létezését. Eltagadják a valóságot, félreértés ne essék, nem önökért 
aggódok, hanem ezért a közös hazánkért, amelyben mindannyian élni vagyunk 
szerencsések. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel a vita lezárult, nincs más feladatunk, mint 
határozni az előttünk fekvő javaslat sorsáról. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a 
javaslat tárgysorozatba vételét. (Szavazás.) 1 igen, 6 nem, 2 tartózkodással ez a javaslat 
elvérzett. Az érdemi és aktív közreműködést mindenkinek köszönöm.  
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Egyebek 

Egyetlen napirendi pontunk van hátra, az egyebek, melynek során nekem 
felvetnivalóm nincs. Érdeklődöm, hogy képviselőtársaimnak van-e. (Nincs jelentkező.)  

Az ülés berekesztése 

Szeretném megköszönni a mai közös munkát, a bizottság ülését lezárom, 
további szép napot és ami a legfontosabb, jó egészséget kívánok mindenkinek.  

 
 (Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 46 perc) 

  

Z. Kárpát Dániel  
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


