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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 35 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: (Az 
ülés résztvevői maszkot viselnek, amelyet csak hozzászólásuk időtartamára vesznek 
le.) Nagy szeretettel megkérem kedves képviselőtársaimat, hogy orientálódjanak a 
helyük felé. Tisztelettel köszöntöm a képviselőtársak mellett a meghívott vendégeinket, 
az összes, a munkánkat segítő és a szakszemélyzetet képviselő barátunkat! A 
Vállalkozásfejlesztési bizottság ülését ezennel megnyitom. Külön köszöntöm az 
adminisztrációs teendőkben egyelőre elmerülő Tiba István képviselő urat váltó Hollik 
István képviselő urat mint bizottságunk új tagját. Eredményes munkát kívánok ebben 
a minőségben is! 

Első technikai feladatom a határozatképesség megállapítása. A kollégáimmal 
való gyors egyeztetést követően úgy látjuk, hogy hat képviselőtársunk személyesen - ez 
volt a könnyebb része a dolognak -, illetve hárman eseti képviseleti megbízással 
„tartózkodnak” a teremben, ily módon a határozatképességünket nem fenyegeti 
veszély. Kimondom tehát, hogy a bizottság határozatképes.  

A vírushelyzet alatti munkarend miatt a mai ülésen úgyszintén dr. Szőke Máté, 
a Gazdasági bizottság munkatársa segíti a munkánkat. Ezúton is szeretném 
megköszönni az érdemi segítséget, ahogy a további kollégáknak is.  

A napirend elfogadása tekintetében nem kell tájékoztatnom a bizottságot, hogy 
a HHSZ szerint mely előterjesztő kezdeményezte, hogy mely tárgysorozatba vételtől 
tekintsünk el, tehát a tárgysorozatba vételekre a kiküldött rendnek megfelelően sor 
kerül, ehhez azonban a bizottság tisztelt tagjai el kell hogy fogadják a napirendet. Ezért 
szavazást kérek a tekintetben, hogy mely képviselőtársaim támogatják a kiküldöttek 
szerinti napirend elfogadását. Kérem, kézfelemeléssel jelezzék ezt. (Szavazás.) Úgy 
látom, hogy ebben a tárgykörben egyhangú döntésre sikerült jutnunk, így a napirendet 
elfogadtuk.  

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvénynek a nevelési-
oktatási intézményt érintő járványügyi intézkedések miatt a szülők 
fokozott munkajogi védelme érdekében szükséges módosításáról 
szóló T/12891. számú törvényjavaslat   
(Arató Gergely (DK) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Nincs más dolgom, mint megnyitni az 1. napirendi pont tárgyalását, amely a 
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvénynek a nevelési-oktatási intézményt 
érintő járványügyi intézkedések miatt a szülők fokozott munkajogi védelme érdekében 
szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat, a jegyzőkönyv kedvéért jegyezzük meg, 
hogy ez a T/12891. sorszámon fut. Arató Gergely DK-s képviselő úr önálló 
indítványáról van szó, a tárgysorozatba vételről fogunk dönteni. Elsőként 
természetesen az előterjesztőé a szó, azt követik majd a kérdések, vélemények. Tessék, 
parancsoljon!  

Arató Gergely szóbeli kiegészítése 

ARATÓ GERGELY (DK) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A 
javaslat tulajdonképpen azért született, mert észrevettük azt, észleltük azt, hogy van 
egy joghézag, egy jogi hiányosság, tudniillik nincsen rendezve az, hogy abban az 
esetben, hogyha egy 12 év alatti gyermek esetében valamifajta, járvánnyal összefüggő 
intézkedést rendelnek el, például úgy döntenek - hogy a legegyszerűbb példát mondjam 



8 

-, hogy digitális tanrendet vezetnek be az oktatási intézményben vagy annak egyes 
részein, osztályaiban, évfolyamán, akkor a szülő milyen módon tud otthon maradni 
ezzel a gyermekkel, hiszen tulajdonképpen még az sem egyértelmű a tb-jogszabályok 
alapján, hogy a gyerek beteg állapotára járó táppénzt igénybe veheti-e a szülő, hiszen 
tulajdonképpen a gyerek ebben az esetben nem beteg, tehát nem beteg gyerekkel van 
otthon a szülő, hanem egy egészséges, de kényszerből digitális tanrendben tanuló 
gyerekkel. Erre azt a javaslatot tesszük, hogy ebben az esetben távolléti díjjal lehessen 
otthon a szülő, ha nem lehet őt digitális foglalkoztatási rendben foglalkoztatni, tehát 
ha a szülőt nem lehet digitális foglalkoztatási rendben foglalkoztatni, akkor távolléttel 
lehessen otthon, és ennek a költségét a kormány térítse meg, tekintettel arra, hogy a 
vállalkozásokra ilyen nehéz gazdasági helyzetben nem lehet további terheket rakni.  

Röviden ennyi a javaslat, képviselőtársaim nyilván elolvasták mind a javaslatot, 
mind az indoklást, tehát ismerik azt, hogy miről van szó. Természetesen azt tudom 
elmondani, hogy most a tárgysorozatba vételről döntünk, és amennyiben akár 
kormánypárti, akár ellenzéki képviselőtársainknak a javaslat eredeti célját szolgáló 
alternatív vagy kiegészítő észrevételei, javaslatai lesznek a vita folyamán, abszolút 
nyitottak vagyunk arra, hogy az érdemi parlamenti vita folyamán azokat majd 
beépítsük a törvényjavaslatba. Nem az a célunk, hogy pontosan az legyen a megoldás, 
amit mi javasoltunk, az a célunk, hogy legyen megoldás erre a problémára. Az nem 
lehet, hogy a szülő anyagi okok miatt ne tudjon otthon maradni a gyerekével 
járványhelyzetben, különösen azért - még ezt hadd tegyem hozzá, mert ez ezért is 
méltányos -, mert azt is tudjuk, hogy ilyen szituációkban jelentős részben azért a 
szülőkre marad az a teher, az a feladat, hogy segítsék a gyerekek oktatását, tanulását. 
Tehát - hogy az oktatáspolitikus is beszéljen belőlem - oktatási érdekünk is az, hogy a 
szülői segítség ezeknek a gyerekeknek a rendelkezésére álljon. Köszönöm szépen.  

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm a precíz indoklást. Képviselőtársaimhoz fordulok a 
tekintetben, hogy kiben ébredt megszólalási vágy az elhangzottak nyomán. (Senki nem 
jelentkezik.) Amennyiben ilyet nem látok, a bizottság elnöke képviselői minőségébe 
átfordulva igyekszik két-három gondolatot hozzáfűzni az elhangzottakhoz. 

Valóban égető problémaként jelent meg a járványügyi veszélyhelyzet 
kialakulásakor nemcsak a kieső munkabérek tömeges kérdésköre, hanem az is, hogy 
adott esetben ha egy más családtaggal kapcsolatos a probléma, akkor hogyan tudnak 
helytállni családi szinten az érintettek, éppen ezért javasoltam a járványügyi 
veszélyhelyzet elrendelése utáni harmadik napon a magyar munkahelyvédelmi alap 
konstrukcióját, amely a kieső munkabérek mintegy 80 százalékát képes lenne 
kipótolni, és ezt ki kell és ki lehet terjeszteni azokra is, akik már elveszítették a 
munkájukat. Álláspontom szerint ezen alapból hasonló kérdésköröket is lehetne 
rendezni, és az ezzel kapcsolatos vitákat a Jobbik frakciója szerint nyilván le kell 
folytatni, tehát mi mindenképpen támogatjuk az előttünk fekvő javaslat tárgysorozatba 
vételét.  

Képviselőtársaimhoz fordulok, hogy kíván-e valaki hozzászólni a talán még ki 
sem bontakozott vitához. (Jelzésre:) Az alelnök úr kezét láttam a magasba emelkedni. 
Parancsoljon, megadom a szót. 

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. 

Én csak annyiban reagálnék az elnök úr felvetésére - a jó szándékot abszolút nem 
elvitatva az előterjesztő képviselő úrtól -, hogy mivel szeptember 1-jétől a hagyományos 
formában kezdődött meg és reményeink szerint folytatódhat is a nevelési-oktatási 
intézmények működése, ebből következőleg arra, hogy a problémát ilyen szinten, 
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törvényjavaslattal kellene kezelni, a magunk részéről nem látunk okot a jelen 
pillanatban. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Szeretném felhívni képviselőtársaim figyelmét, hogy a 

tárgysorozatba vételi vita önmagában a vita lehetőségéről, a parlamenti vita 
lehetőségéről szól, de természetesen mindenki a lelkiismerete szerint tud voksolni 
ebben a kérdésben. 

Érdeklődöm, hogy további képviselői megszólalásra mutatkozik-e igény. (Senki 
nem jelentkezik.) Amennyiben nem, úgy megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e 
röviden reagálni az elhangzottakra.  

 
ARATÓ GERGELY (DK) előterjesztő: Igen. 
 
ELNÖK: Amennyiben igen, parancsoljon!  

Arató Gergely reflexiói 

ARATÓ GERGELY (DK) előterjesztő: Igen, köszönöm szépen. Én is köszönöm, 
hogy ilyen tárgyszerű és megoldásra törekvő vita zajlik, és természetesen az alelnök 
úrnak nem kötelessége, hogy az oktatás napi fejleményeit kövesse, és így bizonyára 
nem értesült arról - éppen ma beszélt erről az országos tisztifőorvos asszony -, hogy 
összességében már 130 osztályban és 3 teljes iskolában rendelték a digitális oktatásra 
való áttérést, ebben az óvodák, ugye, nincsenek benne, efelett vannak még az óvodák. 
Azt hiszem tehát, hogy azért itt egy meglehetősen nagy számban jelentkező 
problémáról van szó, érdemes lenne vele foglalkozni, és - még egyszer mondom - adott 
esetben jobb megoldást találni természetesen, ha van ilyen javaslat, mint a miénk. 
Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nincs más dolgunk, mint határozni az előttünk 
fekvő javaslatról. Kérdezem, ki az, aki támogatja a javaslat tárgysorozatba vételét. Aki 
igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás. - Molnár Gyula: Én kettő vagyok!) A 
helyettesítéseket is beleértve - figyelek, alelnök úr (Molnár Gyula: Köszönöm!) - 4 igen 
szavazatot számoltam össze. Ki az, aki nemmel szavaz? (Szavazás.) 7 nem szavazat 
mellett tartózkodási próbára nincsen szükségünk. Így a javaslatról szóló vita lehetősége 
a parlament előtt ebben a formában elvérzett.  

Ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen az aktív és érdemi részvételt.  

A Kormánynak a főváros gazdasági szereplői megsegítésével 
kapcsolatos halaszthatatlan feladatairól szóló H/12873. számú 
határozati javaslat  
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP) és Szabó Timea (Párbeszéd) képviselők 
önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a 2. napirendi pontra, amely a Kormánynak a főváros gazdasági 
szereplői megsegítésével kapcsolatos halaszthatatlan feladatairól szóló határozati 
javaslat tárgyalása, a javaslat a H/12873. számon fut. Dr. Tóth Bertalan, és Szabó 
Timea, Tordai Bence és Molnár Gyula képviselők önálló indítványáról van szó. 
Vélelmezem, hogy Molnár Gyula lesz az (Molnár Gyula: Igen.), aki egy rövid 
indoklással kívánja felvezetni a javaslatot. Ennek szellemében meg is adom számára a 
szót.  
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Molnár Gyula szóbeli kiegészítése 

MOLNÁR GYULA (MSZP), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Köszönöm szépen. 
Hosszas hezitálás után rám esett a választás, Tordai képviselő úrnak lesz majd saját 
javaslata is a mai nap során.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Ez egy nagyon egyértelmű és világos javaslat. Ugye, a 
második hullám itt van a nyakunkon, benne vagyunk a közepében, ahogy nagyon 
sokszor fogalmazott a tisztifőorvos is, és az látszik, hogy bizonyos iparágak nagyon 
nehéz helyzetben vannak, sokkal nehezebb helyzetben, mint egyébként azt néha a 
kormányzati sikerpropaganda próbálja kommunikálni. Ebben az időszakban 
különösen izgalmas az élet a Fővárosi Önkormányzat környékén, és szeretnénk segíteni 
a fideszes, KDNP-s képviselőtársainknak azzal, hogy azt a javaslatot, amelyet a 
Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése számára megfogalmaztak, azt teremtsék meg itt a 
kormányzati költségvetés terhére is. Ha emlékeznek, akkor a Fidesz-KDNP-frakció 
vezetője egy 50 milliárd forintos csomagra tett javaslatot, hogy a fővárosi 
gazdaságélénkítést próbálják meg támogatni, volt egy rendkívüli közgyűlés. 
50 milliárdot a főváros nyilván nem tud elfogadni, nem tud ilyen döntést hozni, de 
bizonyos könnyítéseket mégiscsak el tudtak fogadni.  

Szeretném, hogyha mindenki számára világos lenne, hogy a turizmusból, 
vendéglátásból körülbelül 5-8 milliárd forintnyi adó érkezik be a fővárosba, tehát 
amikor 50 milliárdról beszélünk a főváros esetében, az legalább egy 6-7 éves 
adóbevétellel számol, és tegyük még azt is hozzá, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak 
ebben az esztendőben egy nem is teljesen 250 milliárd forintos költségvetése van, ez 
áll szemben a 16 ezer milliárdos központi költségvetéssel, azt gondolom tehát, hogy a 
250 milliárdból 50 milliárdot javasolni, az, valójában úgy tűnik, inkább csak egy 
politikai szándék volt. Viszont itt van a kiváló lehetőség az önök számára - és erre 
tettünk javaslatot Tóth Bertalannal, Szabó Timeával és Tordai Bencével -, hogy az 
egyébként lehetőségekkel valóban rendelkező központi költségvetésből ezt az 
50 milliárd forintot oda lehetne adni célzottan arra, hogy a fővárosban a nehéz 
helyzetben lévő gazdasági ágazatokat a következő hónapokban megsegítsék. Ez a 
javaslat lényege. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság elnöke igyekszik maszkle- és -felvételi 

gyorsaságban felvenni a versenyt a nagyon precíz és röviden megszólaló, a lényeget 
teljesen összefoglaló képviselőtársakkal. Képviselőtársaim irányába fordulok a 
tekintetben, hogy mutatkozik-e megszólalási igény. (Jelzésre:) Ismét az alelnök úr 
kezét látom a magasban. Parancsoljon!  

Hozzászólások 

SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 
Figyelemmel arra, hogy ezen bizottsági ülésünk keretei végesek, tartózkodnék attól, 
hogy érdemben belemenjek abba, amit az alelnök úr felvetett, vagyis abba, hogy a 
fővárosi Fidesz által előterjesztett javaslatnak milyen és mekkora létjogosultsága van 
vagy lehet a teljes budapesti költségvetéshez viszonyítva, illetve abba sem mennék bele, 
hogy az, amit a főpolgármester úr javaslatára a Fővárosi Közgyűlés végül elfogadott, az 
elegendő, elégséges-e vagy sem, erről nekem megvan a külön bejáratú véleményem. Én 
csak abban a dologban szeretnék talán néhány, a jegyzőkönyv számára is megmaradó 
észrevételt tenni, hogy itt nem arról van szó, hogy a kormány ne biztosított volna már 
eddig is súlyos milliárdokat úgy a budapesti, mint az ország összes kis- és 
középvállalkozója számára egyébként a gazdaság stabilitás, illetve a működőképesség 
megőrzése érdekében. Talán ha annyit mondok, hogy több száz milliárd forint került 
munkabérek kompenzálására, különböző fejlesztési forrásokra, a hitelmoratórium 
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bevezetésével lélegzetvételnyi lehetőség megadására a vállalkozásokhoz, akkor tényleg 
csak a felszínét említem talán annak, amiről a kormány saját hatáskörben döntött, azt 
sugallni tehát, hogy itt a főváros egyébként tett - hogy sokat vagy keveset, ugye, az egy 
vita kérdése lehet -, ahhoz képest, hogy a kormány nem tett, az szerintem nem teljesen 
a valóság leírása.  

Én tehát azt gondolom, hogy mindenki tegye a saját dolgát, azért mondom, hogy 
talán a vita kerete is túl kevés lenne ahhoz, hogy most itt tételesen felsoroljam a 
számomra is összeszedett olyan intézkedéseket, amelyek több tíz vagy több száz 
milliárd forinttal támogatták a hazai kis- és közepes vállalkozásokat az életben 
maradásban, és annak a megítélését sem feltétlenül itt tenném meg, hogy az a javaslat, 
amelyet végül a főváros elfogadott, elég vagy nem elég. Én azt gondolom, hogy ha 
legalább annyira tenné a dolgát a főváros, mint amennyire a kormány, akkor 
valószínűleg sokkal jobb helyzetben tudnák átvészelni a vállalkozások az előttünk álló 
nehéz időszakot. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr, egyben azt is, hogy ez a vita szakmai 

keretek között marad. (Jelzésre:) Tordai Bence képviselőtársaim kezét láttam a 
magasban. A bizottság elnöke jelzi, hogy udvariasan a sor végén majd ő is szeretne 
néhány gondolatot képviselői minőségben hozzáfűzni az elhangzottakhoz. 
Parancsoljon, képviselő úr! 

 
TORDAI BENCE (Párbeszéd): Köszönöm a szót, elnök úr. Némileg csalódást 

keltő volt Szatmáry Kristóf alelnök úr hozzászólása, annál is inkább, merthogy 
korábban személyesen és azóta is családilag érintett a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara vezetésében, ehhez képest, mondjuk úgy, mérsékelt hévvel képviselte most 
itt az elmúlt percekben a budapesti vállalkozások érdekeit. Az a kormányzati 
válságkezelési csomag, amelyre most hivatkozott, nemzetközi összehasonlításban is 
kiugróan, mélységesen alacsony összeget, a GDP 0,37 százalékát fordította 
bértámogatásra, ami gyakorlatilag a vicc kategóriája.  

Van egy másik nagyon konkrét, viszont sokkal nagyobb összegekkel megtolt 
program is, a Kisfaludy-program, amely azért különösen fontos, merthogy ebben a 
válságban a leginkább sújtott ágazat a turizmus és az idegenforgalom, márpedig a 
Kisfaludy-program, amely éppen ennek az ágazatnak a megsegítését szolgálná elvben, 
a gyakorlatban a budapesti, a válság által a leginkább sújtott vállalkozások számára 
nulla, azaz nulla forint elérhető forrást biztosít, miközben a NER-lovagoknak a vidéki 
szállodaépítéseire, kikötőfelújításaira, kempingberuházásaira, cégfelvásárlásaira és 
hasonlókra súlyos milliárdokat ad sokszor olyan projektcégeknek, amelyek a 
milliárdok elnyerése előtt néhány nappal alakultak meg.  

Innen nézve különösen méltánytalan az, hogy a budapesti vállalkozások nem 
kapnak érdemi támogatást, és tényleg csalódást keltő az, hogy a Fidesz, azon belül is a 
fővárosi képviselői, úgy tűnik, minthogyha nem támogatnák ezt az egyébként kiváló 
kezdeményezést. Úgyhogy remélem, a következő percekben meggondolják magukat, és 
a szavazásnál mégiscsak arra voksolnak, hogy vegyük tárgysorozatba ezt a javaslatot. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kormánypárti képviselőtársaimhoz fordulok azzal 

a kérdéssel, hogy ébredt-e megszólalási igény, hiszen igyekszem az egy ellenzéki, egy 
kormányoldali megszólalás lehetősége biztosítását fenntartani. (Senki nem 
jelentkezik.) Amennyiben nem, ahogy jeleztem, nagyon röviden a bizottság elnöke is 
ismertetné a Jobbik-frakció álláspontját. 
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Azt láthatjuk, hogy a főváros és a központi költségvetés megoszlása tekintetében 
egy olyan vita folyik Magyarországon, amely Európában azért nem kimondottan 
jellemző. Én pont a Magyar Nemzet egyik hétvégi számában olvastam egy egyébként 
pompás összefoglalót arról, hogy különböző nyugat-európai nagyvárosok milyen 
megoldásokkal igyekeznek segíteni a turizmuson, a vendéglátóhelyeken, és ott 
rengeteg kreatív, akár Magyarországon is bevezethető megoldást találunk. A Magyar 
Nemzet cikkének a felütése az volt, hogy bezzeg más fővárosok, egyvalamit felejtett ki 
az elemzésből: hogy jellemzően ezeknek a fővárosoknak a központi költségvetések vagy 
megelőlegezik, vagy kipótolják ezeket a kereteket, vagy a jobban álló nyugat-európai 
városok természetesen hozzátesznek a saját forrásukból, de az amúgy a központi 
költségvetés által biztosított kerethez.  

Úgy látjuk tehát, hogy egy Budapest és központi költségvetés vagy vidék 
szembeállítás alapvetően fals egy globális problémakör esetén, amelyet 
nemzetgazdasági szinten kellene és lehet megoldani, én magam is egyébként a kieső 
munkabérek pótlása útját látom a leghatékonyabbnak, nem véletlen, hogy 14-15 
európai ország már bevezette ezt a modellt, miután Magyarország kormánya bevezette 
a saját megoldását, tehát nem voltunk azért az elsők között európai összevetésben, és 
valóban a GDP nem komoly tételeit érintette az az átmeneti összeg, amely munkabérek 
kipótlására került felhasználásra. Önmagában nem lett volna akkora baj ezzel, hogyha 
ez lépcsőzetesen emelkedik, de úgy látom, hogy ez a program most éppen kifulladóban, 
kifutóban van. Ami talán egy érdemi szakmai vita alapja lehet, hogy a kieső 
munkabérek pótlását hogyan képzeljük el a következő hónapokban, akár egy-két 
évben, hogyha elhúzódik a válság, de ez talán túlmutat ezen napirendi pont keretein, 
így nem kívánnám ebbe a dimenzióba vinni a vitát. Mindenesetre a Jobbik vitára 
érdemesnek találja ezt a javaslatot, és az én szavazatom is ennek szellemében kerül 
leadásra.  

Érdeklődöm, hogy mutatkozik-e további megszólalási igény. (Jelzésre:) 
Parancsoljon, alelnök úr! 

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Azért 

engedtessék meg a vita keretében, hogy mégse hagyjam szó nélkül Tordai Bence 
képviselőtársam megjegyzését! Tényleg, ha megpróbálunk - és sokszor nem könnyű - 
a tényeknél maradni, Budapesten belül folyik egy vita, ha jól értem, a Budapestet 
jelenleg irányító balliberális erők és a fővárosi Fidesz között, hogy maga a város 
mennyivel tudja segíteni, és hogyan kellene segítenie a budapesti vállalkozókat. Itt 
azért nagyságrendi különbségek vannak a két álláspont között. Ha már szóba került 
egyébként a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, én azért javasolnám, hogy esetleg 
nézzék meg azokat a javaslatokat, amelyeket a BKIK eljuttatott a főváros vezetésének, 
hogy mivel tudná segíteni a budapesti vállalkozásokat, talán az is megérne egy szakmai 
vitát.  

Az egy külön kérdés természetesen, és erről lehet vitatkozni, hogy a magyar 
kormány által eddig hozott gazdaságélénkítő, illetve gazdasági erőt megtartó 
intézkedések elégségesek-e vagy sem. A vállalkozások szempontjából a legfontosabb 
mérőszám talán az, hogy egyébként növekszik-e, és mennyivel nő a megszűnő, a csődbe 
menő vállalkozások száma. Itt egyelőre azt láthatjuk, hogy talán nincsenek drámai 
adatok - ez a világ minden pontján probléma -, de ami örvendetes, és talán a magyar 
gazdasági intézkedéseknek az egyik fokmérője, hogy a foglalkoztatás egyébként nyár 
végére elérte a januári szintet. Ennek tükrében azt mondani, hogy a magyar kormány 
gazdaságélénkítő vagy a gazdasági erőt megtartó intézkedései ne lennének jók, 
szerintem nem állja meg a helyét. Még egy nehéz időszak előtt állunk egyébként, teszem 
hozzá, tehát a következő fél év mindenképpen kritikus lenne, de ha már személyesen 
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célzott megjegyzések vannak, én azt tudnám mondani, hogy például a budapesti 
vendéglátóhelyek esetében lehet, hogy elsősorban mondjuk a VII. kerületi 
polgármesterrel és a kerület vezetésével kéne beszélni, hogyha segíteni akarjuk a 
budapesti vendéglátóhelyek működését, zárójel bezárva, és nem nyitnám meg a vitát, 
hogy egyébként ki hogyan áll hozzá a vállalkozások segítéséhez. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Megköszönöm az alelnök úrnak a visszafogottságot, hiszen a személyes 

megjegyzések egyik irányból sem segítik elő a szakmai vita lefolytatását, illetve 
mederben tartását, de azért alapvetően egy politikai jellegű, mégis szakbizottságban 
vagyunk. Érdeklődöm, hogy mutatkozik-e további megszólalási igény. (Senki nem 
jelentkezik.) Amennyiben nem, úgy a következő érdemi feladatunk határozni az 
előttünk fekvő javaslatról.  

Határozathozatal 

Kérdezem, ki az, aki támogatja a javaslat tárgysorozatba vételét. Aki igen, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) A már megszokottá váló 4 szavazatot látom. Ki az, 
aki nem támogatja ugyanezt? (Szavazás.) Gyors összeadás után 7 szavazatot látunk. 
Így tartózkodási próba nélkül is elmondható, hogy ez a javaslat nem kerül 
tárgysorozatba.  

Köszönöm szépen minden képviselőtársamnak az érdemi és aktív részvételt a 
vita során. 

A távmunkával kapcsolatos garanciákról szóló H/10522. számú 
határozati javaslat   
(Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd) képviselő önálló indítványa)   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Át is térünk a 3. napirendi pontunkra, amely a távmunkával kapcsolatos 
garanciákról szóló határozati javaslat, amely a H/10522. számon fut, Kocsis-Cake 
Olivio párbeszédes képviselő úr indítványáról van szó. Szintén a tárgysorozatba 
vételről fogunk dönteni. Igyekeztem elhúzni az időt, amíg a képviselő úr odaér az 
előterjesztői székbe, így már meg is adhatom a szót, parancsoljon! 

Kocsis-Cake Olivio szóbeli kiegészítése 

KOCSIS-CAKE OLIVIO (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm a szót. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Így van, az elnök úr kitűnő felvezetése után nekem már 
nem is kell sok mindent mondanom, csak röviden ismertetném a javaslatunkat. A 
javaslatunkat még a tavaszi veszélyhelyzet alatt írtuk, nyújtottuk be, nyilván elsősorban 
arra a helyzetre reagálva, de azt látjuk, hogy sajnos ez a téma még most is aktuális, 
éppen ezért azt gondoljuk, hogy érdemes ezzel komolyabban foglalkozni.  

Jelenleg a munka törvénykönyve elég pongyolán kezeli a távmunkát vagy 
népszerűbb nevén a home office munkát, a munkaszerződésben vannak kikötve ennek 
a szabályai, és ahány munkahely, cég, annyifajta szabályzat van. Mi szeretnénk, hogyha 
ez, a távmunka alapvető munkavállalói joggá válna. 

A javaslatunkat két részre szedném. Az egyik fele a veszélyhelyzet alatti állapotra 
vonatkozik. A javaslatunk alapvető jognak tekinti az otthonról való munkavégzést, 
amennyiben az megoldott, és itt részletesen szabályozza, hogy melyek ezek az esetek, 
amikor erre lehetőség van. Nyilván ott, ahol ez nem kivitelezhető, mert a 
munkavégzéshez szükséges eszközök csak a munkahelyen állnak rendelkezésre, ott 
erre természetesen nincs lehetőség, de azt gondoljuk, hogy a többi esetben mindenféle 
szempontból szerencsés, hogyha erre van lehetőség, az előnyökről majd a 
későbbiekben szólnék pár szót. A javaslatunk második fele pedig a veszélyhelyzeten 
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kívüli időszak, amelyben egyébként most is vagyunk, tehát egy…, nem mondanám, 
hogy normál időszak, mert nem mondanám a mostanit egy normál időszaknak, hiszen 
egy komoly járványhelyzet közepén vagyunk, de a veszélyhelyzet nincs kihirdetve, az 
egészségügyi veszélyhelyzet sincs kihirdetve. Ennek kapcsán új elemként jelenne meg, 
hogy 52 napot adna lehetőségként a távmunkára, ami az első körben nyilván úgy 
hangzik, hogy minden héten egy nap, de ezt bárhogy lehet csoportosítani; egy főszabály 
lenne: hogy az egyik fele fölött a munkáltató rendelkezne, a másik fele fölött pedig a 
munkavállaló rendelkezne, nyilván abból a megfontolásból, hogy a munkáltató is tudja 
szervezni a különböző munkafolyamatokat, ő is tudja strukturálni a munkaerőforrást.  

A javaslatunk, a határozati javaslat tartalmazza még az offline élethez való jogot, 
hiszen az sem jó, hogyha a munkaadók visszaélnek a távmunka intézményével, és az 
ember többet dolgozik otthon, mint hogyha a munkahelyén lenne, ha éjjel 10-kor 
hívják, hogy 11-ig még be kell fejeznie egy feladatot. Ilyen és ehhez hasonló 
biztosítékokat és garanciákat is kell majd tartalmaznia a törvényjavaslatnak.  

És akkor az előnyökről. A javaslatunk nyilvánvalóan a járványhelyzet miatt 
született, a járvány terjedésének a megakadályozására ez egy nagyon hatékony 
módszer, gondolom, nem kell hosszasan ecsetelnem, hogy miért. A veszélyhelyzet alatti 
közlekedés gyakorlatilag a legfőbb veszélyhelyzet, illetve nyilván a munkahelyen való 
terjedés megakadályozása is egy fontos szempont. Az utazás megspórolásával több idő 
jutna pihenésre, magánéletre, én magam is külső kerületből járok be, és ha 
összeszámolom, napi másfél órát utazok, amely időt hasznosabban is tudnám tölteni - 
sokan vannak ezzel így. A kényelmesebb munkakörnyezet kevesebb stresszt okozna, 
ugyanígy a kevesebb utazás is kevesebb stresszt okozna. A távmunka széleskörű 
alkalmazása korszerűsítené a munkaerőpiacot, ösztönözné a munkaerő felkészítését, 
átképzését, fejlesztené, dinamizálná, modernizálná a szervezeti rendszereket, és 
például kisebb energiafogyasztást is eszközölne - csak hogy zöldszempontokat 
említsek. Két súlyos érvem van még e mellett a javaslat mellett, a munkaadói szövetség 
elemzése, amely azt mondja, hogy egy irodai munkahely kialakításához körülbelül 
1,5 millió forintra van szükség, míg a távmunka esetében ugyanez a forrás csak 400-
500 ezer forint, illetve ugyanez a felmérés azt mutatja, hogy átlagosan 30 százalékkal 
jobb a távmunka teljesítménye, mint az otthontól távol végzett feladat.  

Emellett még azzal tudnám erősíteni a javaslatot, hogy a kormány is 
gondolkozik hasonló javaslaton, legalábbis Bodó Sándor, az ITM államtitkára így 
nyilatkozott, de erről azóta nem hallottunk, ez még tavasszal volt. Úgyhogy ha a 
kormány is aktuálisnak gondolja ezt a kérdést, akkor itt az ideje, hogy a plenáris ülésen 
is megvitassuk ezt a fontos kérdést. Éppen ezért javaslom tárgysorozatba venni a 
tisztelt bizottság részéről ezt a kérdést. Nagyon szépen köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság elnöke új képességeket igyekszik 

kifejleszteni: kiszámítani, hogy hol ér véget a gondolatmenet, és akkor levenni a 
maszkot, de szerintem pár hét, és megszokjuk ezt, főleg felszólalás előtt.  

Képviselőtársaimhoz fordulok a tekintetben, hogy ki kívánná gazdagítani a vitát. 
(Jelzésre:) Nem tudom megmondani, hogy melyik kormánypárti képviselőtársam keze 
emelkedett magasabbra hamarabb (Szatmáry Kristóf Hollik István felé mutat.), de 
úgy gondolom, hogy a debütálás lehetőségét meg kell adni Hollik képviselőtársamnak. 
Nagy tisztelettel megadom a szót.  

Hozzászólások 

HOLLIK ISTVÁN (KDNP): Még én sem szoktam meg, hogy a felszólalás előtt 
gyorsan le kell venni a maszkot. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, és köszönöm szépen 
a kedves fogadtatást is.  
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A javaslat jó szándékát nem vonom kétségbe, ugyanakkor én azért fogok 
nemmel szavazni erre a tárgysorozatba vételre, mert a képviselő úr az otthoni 
munkavégzést, illetve a távmunkát folyamatosan összekeveri, márpedig ez két teljesen 
külön fogalom. Erre nyilván mondhatnánk azt, hogy ez egy jogtechnikai vagy 
kodifikációs kérdés, de azért mégsem az, ez nagy bizonytalanságot okozna. Két teljesen 
más típusú munkavégzés a távmunka és az otthoni munkavégzés, nem szabad és nem 
is érdemes ezeket összekeverni. De ez csak a kisebbik problémám a javaslattal.  

A másik az, hogy az otthoni munkavégzésről a jelenlegi jogszabályok, a munka 
törvénykönyve szerint a felek, tehát a munkáltató és a munkavállaló korlátozás nélkül 
megállapodhat, magyarul ez egy rendkívüli rugalmasságot ad mind a 
munkavállalónak, mind a munkáltatónak arra, hogy ők maguk egymás között 
megállapodjanak egy olyan formában, amely mind a vállalkozónak, a munkáltatónak, 
mind pedig a munkavállalónak megfelelő és ideális. Én azt gondolom, hogy ha bárhogy 
belenyúlunk ebbe a szabályozásba, azzal fölöslegesen szűkítjük a mozgásteret, keretek 
közé rendezzük a munkáltatókat, illetve a munkavállalókat, ami, azt gondolom, a jelen 
munkaerőpiaci körülmények között egyáltalán nem indokolt. Úgyhogy én ezért nem 
támogatom a felvetést, még egyszer hozzátéve, hogy a jó szándékot nem vitatom. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az alelnök úré a szó. 
 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. A 

szakmai részeket Hollik képviselőtársam elmondta. Én azért kértem volna szót, mert - 
nem megbántva a többi ellenzéki képviselőt - a mai napi napirendi pontok közül ez a 
legizgalmasabb előterjesztés, még akkor is, hogyha egyébként távol áll az én vagy talán 
a kormányoldal munkához való viszonyától, és számomra külön izgalmas ez az offline 
élettér kialakítása. Nem akarnék én áthallásokat belehallani a dologba, és tényleg nem 
elvéve a bizottság komolyságát, de ez megint egy utópisztikus elképzelésnek tűnik, 
hathat, legalább annyira, mint az alapjövedelem kérdése, hogyha már a Párbeszéd 
képviselői itt vannak. Van, ahol ez működik, van, ahol nem, ezt is szabályozni talán 
nem kell - visszautalva Hollik képviselőtársam szavaira -, ha valaki fogja, kikapcsolja a 
telefonját, akkor egyből offline térbe kerül. Van olyan munkahely, ahol ezt meg lehet 
tenni, és most ebben a teremben majdnem pont olyan emberek ülnek, akik tudják, hogy 
a munkahelyek nagy részén ezt nem lehet megtenni. Szerintem mi lennénk a 
legboldogabbak egyébként, hogyha létezne ilyen, de akkor sem javasolnék erre 
feltétlenül törvényi szabályozást, mert tényleg úgy gondolom, hogy az élet minden 
területét nem lehet meg talán nem is célszerű törvényben szabályozni. A javaslat 
önmagában tehát izgalmas, csak, mondom, elég távol állnak ezek az elképzelések attól, 
a munka világától, amely a valóságban és a való életben egyébként szerintem minket 
körülvesz, és amely arra visz minket egyébként, hogy közösen vagy egyénileg is 
boldoguljunk, egyről a kettőre lépjünk.  

És tényleg csak a végére egy személyes megjegyzés, mert a képviselő úr említette 
itt az utazás problematikáját, és szerényen elhallgatta, hogy a választókerületemben 
lakik, és bízom benne, hogy az ottani vezetés jó minőségű életet tud biztosítani a 
képviselőknek, olyat, amely a napi utazás okozta stresszt ott a kertvárosban oldja. 
Bízom benne tehát, hogy Kovács Péter polgármester úrnak azért azt tudom mondani, 
hogy a jó munkának vannak ilyen eredményei is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: A bizottság elnöke - mint többek között a XVI. kerületben felnövő fiatal 

és onnan tíz évig bejáró - megadja a szót Tordai Bence képviselőtársamnak.  
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TORDAI BENCE (Párbeszéd): Köszönöm, elnök úr. Csak nagyon röviden 
reflektálnék a köztünk valóban meglévő filozófiai különbségekre, amelyeket 
kormánypárti képviselőtársaim olyan jól megjelenítettek. Az, hogy egyedi 
megállapodás alapján rugalmasan szabályozza a két fél, a munkáltató és a 
munkavállaló a távmunka, a home office és az összes többi munkaügyi kérdést, az egy 
csúnya illúzión alapul, ezek a kapcsolatok ugyanis nem szimmetrikusak, a munkáltató 
mindig fölérendeltje a munkavállalónak, a munkavállaló kiszolgáltatott helyzetben van 
egzisztenciálisan. Éppen ezért mondjuk mi párbeszédesek és úgy általában a baloldali 
pártok azt, hogy minél inkább kollektív szinten kell rendezni ezeket a 
megállapodásokat, vagy éppen a politikai közösség, a nemzeti közösség szintjén és 
törvényben kell rögzíteni azt, hogy hogyan védjük egy ilyen aszimmetrikus 
kapcsolatban a gyengébb felet, a munkavállalót. És akkor itt az alelnök úr 
megjegyzésére annyit, hogy ez nem illúzió. Nyilván vannak olyan foglalkozások, olyan 
szakmák, olyan hivatások, ahol sajnos tényleg mindig elérhetőnek kell lenni, ez elég 
stresszes egyébként, de a munkavállalók szolgálatkészségével nagyon sokszor 
visszaélnek - és akkor most nagyon finom voltam - olyan munkahelyek esetében is, ahol 
erre valójában semmi szükség nem lenne.  

Mi azt a munkavállalói jogot szeretnénk ismét kiharcolni, amelyet száz évvel 
ezelőtt a szakszervezeti mozgalom egyszer már kiharcolt, a pihenéshez való jogot, tehát 
hogyha vége a munkaidőnek, akkor a főnök ne hívogassa, ne zaklassa e-mailen, se 
chaten, se egyéb kommunikációs csatornán keresztül a munkavállalót - nyilván 
eltekintve azoktól a szakmáktól, ahol ez valóban elvárható -; szervezzék meg úgy a 
munkát, hogy munkaidőben le lehessen végezni, ha pedig túlmunkára van szükség, 
akkor rendeljék el, és fizessék meg! De az, hogy délután 5 vagy 6 óra után is 
folyamatosan készenlétben kell állni, és hogyha nem válaszol meg egy munkaügyben 
küldött e-mailt még aznap este vagy másnap reggelre a munkavállaló, akkor kirúgással 
fenyegetik vagy elvágják az előmeneteli lehetőségtől, az nagyon nincsen rendben. Ez 
pontosan egy olyan kérdés, amelyet törvényben érdemes szabályozni. Nyilván fontos 
végignézni a szakmai részleteket, hogy mely munkakörökben nem valósítható ez meg, 
de a fehérgalléros munkák többségénél azért nincs olyan tűzoltás jellegű, azonnali 
beavatkozási igény, amely ne várhatna a másnap reggeli munkakezdésig.  

Úgyhogy én szeretném, hogyha egyrészt újra napirendre kerülne, akár a 
kormányoldalról, ez a kérdéskör, és ha így lesz, akkor pedig ilyen módon tekintetnének 
a munkavállalói jogokra ebben a kérdéskörben is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Hollik képviselőtársam jelentkezett 

szólásra. Parancsoljon! 
 
HOLLIK ISTVÁN (KDNP): Csak egy megjegyzést tennék ahhoz, amit Tordai 

képviselő úr elmondott, ez az aszimmetrikus viszonyra vonatkozik. Azt gondolom, hogy 
valóban van köztünk egy filozófiai és megközelítésbeli különbség. Önök ezt az 
aszimmetrikus viszonyt állandónak veszik, állandónak, úgy, hogy a munkáltató van 
jobb helyzetben, és a munkavállaló van rosszabb helyzetben. Látom, hogy most 
szakmai téren folyik a vita, úgyhogy tényleg csak egy félmondat erejéig utalnék arra, 
hogy ez egyébként 2010 előtt, amikor 12 százalékos volt a munkanélküliség, és sorban 
álltak az emberek egy-egy munkahelyért, valóban így volt, de ez a viszony ma már 
fordított, ugyanis - a koronavírus-járvány előtti helyzetről beszélek leginkább - amikor 
a munkaerőpiacon munkaerőhiány van, akkor nem a munkáltató diktál, hanem a 
munkavállaló, ő dönti el, hogy melyik munkáltatónak az állásajánlatát fogadja el, és ma 
Magyarországon már ez a helyzet. Éppen azért azt gondolom, hogy törvényben 
rögzíteni egy ilyen helyzetet rugalmatlanabbá teszi a rendszert, az semmiféleképpen 
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nem kedvező. Azt a problémát tehát, amelyet ön felvetett - és egyébként nem mondom, 
hogy az a munkaerőpiacon nem jelentkezik néha -, azt munkahelyteremtéssel kell 
megoldani, nem törvényi szabályozással. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim felé fordulok aziránt érdeklődve, 

hogy van-e további megszólalási igény. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 
úgy szeretném indítványozni, hogy határozzunk erről a javaslatról, hacsak az 
előterjesztő nem kíván reagálni az elhangzottakra, hiszen erre természetesen megvan 
a lehetősége. Parancsoljon! 

Kocsis-Cake Olivio reflexiói 

KOCSIS-CAKE OLIVIO (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm. Csak nagyon 
röviden szólnék, mert Tordai Bence képviselőtársam reagált a legfontosabb dolgokra, 
így arra, hogy egy filozófiabeli különbség van ebben köztünk. Annyiban azért reagálnék 
Hollik István kijelentésére, hogy ez a munkaerőhiány nem mindenhol érvényes, tehát 
vannak olyan szektorok, ahol valóban van, van olyan, ahol viszont nincs ez, és abban 
az esetben abszolút fennáll ez az aszimmetria, és ez egy nagyon súlyos kérdés. Úgyhogy 
ha már szakmai dolgokba belemegyünk, akkor pontosan tudjuk, hogy strukturális 
munkaerőhiány van, egyébként annak köszönhetően, hogy az elmúlt tíz évben sikerült 
külföldre száműzni azokat az embereket, akik valamilyen kétkezi munkával 
foglalkoznak, és nagy részük Angliában, Németországban dolgozik. Ebből adódóan van 
egy strukturális munkaerőhiány, de nagyon sok területen meg nincs. Úgyhogy talán ez 
segít átgondolni fideszes képviselőtársamnak a szavazatukat.  

Az alelnök úr szavaira csak röviden reagálnék. Valóban egyre kevésbé stresszes 
Budapest, mióta új főpolgármester van. (Tordai Bence felnevet.) Bízom benne, hogy 
majd a XVI. kerületből is kevesebb stresszel tudok elindulni a következő választás után.  

Még egy érvet hoznék fel a javaslat mellett. Én úgy tudom, hogy 
Németországban már a parlament előtt van egy hasonló szabályozás, Ausztriában is 
erre készülnek, és ismerhetjük a miniszterelnök úr hozzáállását, hogy Ausztriát egy 
labornak nézi, tehát azt mondja, hogy azokat az intézkedéseket kell követni, amelyeket 
ott meghoznak, Németország is egy fontos partnerünk, és sokszor megfogalmazzuk azt, 
hogy mi mennyivel előrébb járunk például a jogállamiságot és a korrupciót tekintve, 
mint Németország. Én azt gondolom, hogy a munkavállalói jogokat tekintve sem 
maradhatunk le a németektől, úgyhogy szerintünk ezt a javaslatot már csak 
büszkeségből is legalább tárgysorozatba kéne venni, és tárgyalni kéne. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: A bizottság elnöke boldog, hogy képviselőtársaim jókívánságaikat 

megosztották egymással, de most akkor határozzunk az előttünk fekvő javaslatról! 
Kérdezem, ki az, aki támogatja a tárgysorozatba vételt. Kérem, aki igen, kézfelemeléssel 
jelezze. (Szavazás.) 4 igen szavazatot látok. Ki az, aki nem támogatja ugyanezt? 
(Szavazás.) 7 nem szavazat mellett tartózkodási próbára nincs szükség.  

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. 
törvénynek a közfoglalkoztatási bér értékének megőrzéséhez 
szükséges módosításáról szóló T/10878. számú törvényjavaslat  
(Hohn Krisztina (LMP) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Így ezt a napirendi pontot a közreműködést megköszönve lezárom, hogy sor 
kerülhessen a 4. napirendi pontunkra, amely a közfoglalkoztatásról és a 
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közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CVI. törvénynek a közfoglalkoztatási bér értékének megőrzéséhez szükséges 
módosításáról szóló törvényjavaslat - a római számokkal komoly kihívás elé állítva a 
bizottság elnökét is -, mindez a T/10878. számon fut, és Hohn Krisztina LMP-s 
képviselő asszony önálló indítványáról van szó, akit nagy szeretettel üdvözlök a 
teremben, és át is adom neki a szót, hogy indokolni tudja a javaslatát. Parancsoljon! 

Hohn Krisztina szóbeli kiegészítése 

HOHN KRISZTINA (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Nagyon 
egyszerű az indoklás: a közfoglalkoztatottak bére jó pár év óta nem emelkedik már. 
2011-ben, amikor különvált a minimálbértől a közfoglalkoztatotti minimálbér, illetve a 
garantált bérminimum, akkor az az elv adta annak az alapját, hogy ne legyen 
konkurenciája a munkaerőpiacnak, ami számomra elfogadható indok. Akkor 
körülbelül 70 százalék volt a különbség, pontosabban - bocsánat, rosszul mondtam - 
30 százalék volt a különbség, tehát a rendes minimálbérnek a 70 százaléka volt a 
közfoglalkoztatotti minimálbér. Mára ez 50,8 százalék, ami szerintem mostanra már 
elfogadhatatlan, és elmondható, hogy évek óta szinte alig emelkedett a minimálbér, 
ugye, az elhíresült 47 ezer forinthoz képest mindössze ötvennégyezer-párszáz forintra 
sikerült ennek a bérnek megemelkednie.  

Azt gondolom, hogy a közfoglalkoztatás konzerválja a szegénységet. Igen, 
tudom, ösztönző hatásúnak kell lennie, hogy ösztönözze a közfoglalkoztatottakat arra, 
hogy a versenyszférában helyezkedjenek el. Ezzel még egyet is tudok érteni, viszont 
vannak olyanok, akiknek ezt a mentális állapotuk vagy az egészségi állapotuk, illetve az 
iskolázottságuk nem teszi lehetővé, és ezért a versenypiacon nem munkaképesek - 
őrájuk is gondolnunk kell. Én magam sokáig szerveztem közfoglalkoztatást, hiszen 12 
évig voltam polgármester, többfajta közfoglalkoztatás szervezésében részt vettem, 
értékteremtőben is, szociális jellegűben is, igazán beleláttam ezeknek az embereknek 
az életébe, és én úgy gondolom, hogy szükséges az emelés.  

Annyit szeretnék még elmondani, hogy olvastam, hogy Orbán Viktor 
miniszterelnök úr is úgy gondolja, hogy emelni kéne ezeknek az embereknek a bérét, 
de ez csak akkor lehet jó, hogyha ez az emelkedés viszonylag jelentős mértékű, nem 
pedig ezer vagy ötszáz forintról van szó. Az én javaslatomban az van, hogy újra legyen 
ez a különbség az a bizonyos 70 százalék, illetve 30 százalék, azaz legyen a minimálbér 
70 százaléka a közfoglalkoztatotti bér, ugyanúgy, mint akkor, amikor ezt 
szétválasztották. Köszönöm szépen.  

Hozzászólás 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Érdeklődve… (Szatmáry Kristóf jelzésére:) 
De mire kimondanám a mondatot, már az alelnök úr kezét látom a magasban. 
Parancsoljon! 

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 

Képviselő Asszony! Őszintén megmondva azért vagyok most kicsit bajban az 
előterjesztéssel kapcsolatban, mert ahogy itt a felszólalása végén is említette, magával 
azzal kapcsolatban, hogy a közfoglalkoztatottak bérének a rendezése szükséges a 
kialakult helyzetben, már folyik egy szakmai egyeztetés, ellenben ezen szándék vagy 
közös szándék mellett továbbra sem tudok meg tudunk azzal szakmailag egyetérteni, 
hogy ezt a közfoglalkoztatotti bért valamilyen arányszámmal hozzákössük bármilyen 
meglévő, egyéb jogviszonyból származó jövedelemhez. Egyrészről tehát azt tudom 
mondani, hogy a javaslat ebből a szempontból nyitott kapukat dönget valamennyire, 
tehát ezzel, az emeléssel mi is foglalkozunk, azzal a szakmai érvvel, amely viszont ebben 
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szerepel, hogy az emelés gondolata mellett is ez hozzá legyen kötve bármihez is, 
továbbra sem értünk egyet. Ezt csak azért fűztem hozzá, mert a tartózkodásom, amit 
most előre jelzek, ennek szól, tehát nem egy - hogy mondjam? - menekülés a felelősség 
alól, hanem valóban azt akarnám vele jelezni, hogy magával az iránnyal egyetértünk, a 
móddal, ami itt le van írva, azzal viszont nem. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Érdeklődöm, hogy képviselőtársaim kívánják-e 

gazdagítani ezt a vitát. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nem, úgy látom az 
előterjesztő szándékát a reakció irányába, amit jellemzően a vita végén szoktunk 
biztosítani, viszont mivel kibontakozó vitát nem látok, így semmilyen akadály nincs az 
előtt, hogy az előterjesztő akár rögtön reagáljon az elhangzottakra. Parancsoljon! 

Hohn Krisztina reflexiója 

HOHN KRISZTINA (LMP) előterjesztő: Azt gondolom, hogy egy kormánypárti 
többségű bizottságban egy tartózkodás már fél sikernek számít, legalábbis én annak 
veszem.  

Az indoklásról, illetve magáról a mértékről még annyit szeretnék elmondani, 
hogy én azért javasoltam azt, hogy kössük a minimálbérhez, hogy garantált legyen az, 
hogy amikor a minimálbér emelkedik, akkor a közfoglalkoztatotti bér is emelkedik, de 
a különbség, amely a közfoglalkoztatotti bér és a minimálbér között van, az maradjon 
meg annak érdekében, hogy valóban legyen ösztönző, hogy lehetőség szerint a 
munkaerőpiacon akarjon elhelyezkedni a közfoglalkoztatott, és ne akarjon benne 
ragadni ebben, mert én tudom, láttam, hogy könnyen elkényelmesednek ebben az 
emberek, ez is igaz, mindkét álláspont igaz tehát szerintem. Tehát, igen, ezért. De én 
azért mondtam azt vagy azért javasoltam azt, hogy kössük hozzá, hogy továbbra is 
emelkedjen, hogy ne legyen az, hogy évekig nem emelkedik egy forintot sem ez a bér. 
És hogyha azt vesszük, hogy áremelkedések és egyéb hatások vannak - most ebbe nem 
mennék bele -, akkor egyáltalán nem értékálló ez az 54 ezer forint, ezt azért lássuk be, 
tehát azért ezek az emberek 54 ezer forintból, most nem akarok példákat hozni, de 
elkeserítő állapotban és elkeserítő helyzetben vannak. Ennyit szerettem volna még 
mondani. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Érdeklődőm, hogy más képviselőtársam kíván-e 
bármit is hozzátenni az elhangzottakhoz. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nem, 
úgy határoznunk kell az előttünk fekvő javaslatról. Kérdezem, ki az, aki támogatja a 
tárgysorozatba vételét? Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Nem 
meglepő módon 4 igen szavazatot számoltunk össze. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 1 nem szavazatot számoltunk össze. És ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
Illetve 6 tartózkodás mellett vérzett el ez a javaslat.  

Köszönöm az érdemi közreműködést, a napirendi pontot lezárom.  

A közalkalmazottak foglalkoztatási biztonságának megőrzéséről 
szóló H/10422. szám határozati javaslat    
(Ungár Péter, Csárdi Antal, Demeter Márta, Dr. Keresztes László 
Lóránt, Hohn Krisztina és Schmuck Erzsébet (LMP) képviselők 
önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Ugyanakkor az 5. napirendi pontunk tekintetében, a közalkalmazottak 
foglalkoztatási biztonságának megőrzéséről szóló határozati javaslatról vitázunk, 
amely a H/10422. sorszámon fut. Ungár Péter, Csárdi Antal, Demeter Márta, dr. 
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Keresztes László Lóránt, Hohn Krisztina és Schmuck Erzsébet LMP-s képviselők önálló 
indítványáról van szó, és szintén tárgysorozatba vételi vitáról beszélünk. Elsőként az 
előterjesztőé a szó, így meg is adom a szót Hohn Krisztina képviselőtársamnak. 
Parancsoljon! 

Hohn Krisztina szóbeli kiegészítése 

HOHN KRISZTINA (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Itt a 
határozati javaslat szándéka egyszerűen egyértelműen az, hogy a közfoglalkoztatotti 
szférában dolgozóknak garanciát jelentsen az, hogy ők…, bocsánat, közalkalmazottak - 
keverem a dolgokat -, tehát a közalkalmazottakkal kapcsolatban ez azért is van, mert 
azt látjuk, hogy az utóbbi időben a közalkalmazotti szektort elkezdték kiüríteni, ugye, 
a kulturális dolgozók, és így tovább, és mi azt szeretnénk, hogy az, hogy valaki 
közalkalmazott, legyen garancia, ha már elveszítettek egy csomó kedvezményt a 
közalkalmazottak, garancia nekik sok tekintetben, akár ha vesszük az indoklással 
kapcsolatosan, hogy a felmondás tekintetében indokolni kell, hogy miért mondanak fel 
nekik, míg mondjuk egy sima munka törvénykönyves szerződés esetén ez nem 
kötelező. Mi tehát egyszerűen azt szeretnénk, hogyha az a félelem, amely a 
közalkalmazotti szektorban kialakult, az ennek a határozatnak a hatására elmúlna. 
Köszönöm.  

Hozzászólás 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimhoz fordulok a tekintetben, hogy 
ébredt-e felszólalási igény. (Senki nem jelentkezik.) Nem láttam… (Jelzésre:) Szatmáry 
alelnök úr jelentkezik, parancsoljon! Lemaradtam a jelzések egy részéről. 
Parancsoljon! 

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Csak 

nagyon röviden, mert nem hiszem, hogy nagy újdonságot mondanék. Mi éppen azt a 
félelmet nem érezzük ebben a szférában, sőt én azt gondolnám, hogy az elmúlt évek 
bérrendezései sokat javítottak ezen a szférán, tehát egy ilyen jellegű megerősítést egy 
határozati javaslattal nem látjuk érdemben befolyásolónak a szféra működését illetően. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság elnöke jelzi, hogy természetesen 

módosító javaslat is fűzhető az indítványokhoz, illetve a saját, kormánypárti javaslatok 
is ki tudják váltani mindezeket.  

Körülnézek a magasba emelkedő kezek után kutatva (Senki nem jelentkezik.), 
de nem látok ilyet, ily módon határoznunk kell a javaslatról, hacsak az előterjesztő nem 
kíván szólni. (Hohn Krisztina jelzésére:) Úgy látom, hogy röviden szólni kíván. 
Parancsoljon, meg is adom a szót. 

Hohn Krisztina reflexiója 

HOHN KRISZTINA (LMP) előterjesztő: Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy azért 
a közalkalmazotti bértábla már évek óta erős javításra szorul. Azt gondolom, hogy ez 
nem történt meg, bár nem igazán értettem a béremelkedésre vonatkozó megjegyzést, 
merthogy szerintem a közalkalmazotti bértábla az egyik szégyene ennek a szektornak. 
Köszönöm.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezen a ponton határoznunk kell az előttünk fekvő 
javaslatról. Kérdezem, ki az, aki támogatja a tárgysorozatba vételt. Aki igen, kérem, 
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kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Mire kimondtam, már 4 igen szavazatot 
összeszámoltam. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem szavazat mellett 
tartózkodási próbára nincs szükségünk, így ez a javaslat is elvérzett.  

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvénynek a diplomás 
bérminimum bevezetéséhez szükséges módosításáról szóló T/9459. 
számú törvényjavaslat  
(Hohn Krisztina, Csárdi Antal, Demeter Márta, Dr. Keresztes László 
Lóránt, Schmuck Erzsébet és Ungár Péter (LMP) képviselők önálló 
indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A napirendi pontot lezárom, megköszönve a szíves közreműködést, de rögtön 
ugorva a 6. napirendi pontra, amely a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvénynek a diplomás bérminimum bevezetéséhez szükséges módosításáról szóló 
törvényjavaslat, amely a 9459. sorszámon fut. Hohn Krisztina, Csárdi Antal, Demeter 
Márta, dr. Keresztes László Lóránt, Schmuck Erzsébet és Ungár Péter LMP-s 
képviselők önálló indítványáról van szó. Szintén a tárgysorozatba vételről döntünk, és 
úgy látom, hogy az előterjesztő személye sem változott az előző napirendi ponthoz 
képest, így nagy szeretettel megadom a szót, parancsoljon! 

Hohn Krisztina szóbeli kiegészítése 

HOHN KRISZTINA (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Ez egyszerűen 
egy újfajta minimálbér, ha tetszik, ugye, van minimálbér és van garantált bérminimum, 
és mi úgy gondoljuk, hogy szeretnénk, hogyha lenne diplomás bérminimum, amely azt 
hivatott szolgálni, hogy azért a felsőfokú végzettségűek is megbecsülve érezzék 
magukat, és az őáltaluk betöltött állást illetően is legyen egy minimum, amely alatt nem 
lehet őket fizetni. Most nincs különbségtétel a szakképzettséggel, illetve a felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők között, mi azt szeretnénk, hogyha lenne, és azt gondoljuk, 
hogy ez segítene abban, hogy bizonyos állások talán kapósabbak legyenek a 
munkavállalók körében, mint jelen pillanatban. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimhoz fordulok. (Jelzésre:) 

Szatmáry Kristóf alelnök úr, parancsoljon! 

Hozzászólások 

SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Nem 
kívánnék elmélyülni európai kitekintetésben is a tekintetben, hogy az országos 
minimálbér miért és hogyan alakult ki, illetve, ahogy elhangzott, Magyarországon 
létezik garantált bérminimum, de ez egy hazai sajátosság inkább a tekintetben, hogy 
ágazati kollektív szerződések mondjuk a nyugat-európaihoz képest jóval kevésbé 
jellemzőek Magyarországon, ezért került tehát bevezetésre. Viszont én alapjaiban azt 
gondolom, hogy kontraproduktív a javaslat. Azzal tehát épp nem a diplomásokat 
hoznánk a munkaerőpiacon feltétlenül helyzetbe, hogy az ő bérüket garantáljuk, mert 
könnyen az a lehetőség állna fenn, hogy épp például mondjuk csak az érettségivel 
rendelkező munkavállalókat részesítenék előnyben a munkáltatók ugyanazon munka 
elvégzése tekintetében, hogyha őket egyébként olcsóbban - elnézést, hogy így mondom! 
- tudnák foglalkoztatni. Én tehát értem a javaslatnak a szándékát, és nem is vonnám 
kétségbe a jó szándékát, csak a gyakorlatban épp az a veszély állna vagy állhatna fenn, 
hogy pont arra a munkavállalói rétegre hatna negatívan, amelyet egyébként pozitívan 
akarna a javaslat nevesíteni. Ebből kifolyólag mi szakmailag sem tudjuk támogatni a 
javaslatot. Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Tordai Bence képviselőtársunké a szó, 

parancsoljon! 
 
TORDAI BENCE (Párbeszéd): Köszönöm, elnök úr. Szatmáry Kristóf alelnök úr 

nyilvánvalóan tisztában van vele, hogy ahogy a garantált bérminimumnál is a 
foglalkozás, a munkakör az, amely meghatározza, hogy annak betöltője jogosult-e erre, 
nyilván egy ilyen szabályozást lehetne ebben az esetben is meghozni.  

Én egy kicsit összevonnám ezt a kérdést az előző és a következő napirendi 
pontban szereplő javaslatokkal. Mi párbeszédesek nagyon régóta mondjuk azt, hogy a 
magyar munkavállalók méltatlanul alulfizetettek. Egyrészt ahogy képviselőtársam, 
Hohn Krisztina is mondta, a közalkalmazotti bértáblát emelni kéne, illetve az 
illetményalapot fel kéne tolni 60 ezer forintig, hiszen az 2010 óta nem emelkedett egy 
fillért sem, és éppen a közalkalmazottak között vannak sokan olyanok, akik diplomát 
igénylő munkakörben dolgozva garantált bérminimumot keresnek. A munkavállalók 
80-85 százalékára jellemző ez a szociális, kulturális szférában, és teljesen megalázó, 
hogy gyakorlatilag össze van torlódva a bértábla, és semmilyen teljesítménybeli, 
tapasztalatbeli, tudásbeli különbséget nem tud méltányolni a munkáltató, az állam 
mint munkáltató. De természetesen - miután itt most a munka törvénykönyvéről van 
szó - itt is egy hasonló eredmény lenne, a magyar dolgozók jobb megbecsültségéről 
lenne szó.  

El kell ismerni azt, hogy az elmúlt években volt érdemi bérnövekedés, reálbér-
növekedés, de azt is hozzá kell tenni, hogy az a térségbeli országokétól elmaradt, és az 
európai uniós összehasonlításban a magyar béreknek a vásárlóértéke nemhogy nem 
közeledett az átlaghoz, de egyenesen leszakadóban van, és most már olyan országok is 
ellépnek mellettünk, amelyekkel kapcsolatban ez korábban elképzelhetetlen lett volna. 
A minimálbér szintjén például Románia már megelőzi Magyarországot, de általában az 
elkölthető jövedelmek tekintetében a közép-európai régióban lassan sereghajtóvá válik 
Magyarország, és ez a Fidesz-kormány elmúlt tízéves tevékenységének az eredménye. 
Úgyhogy a magunk részéről támogatunk minden olyan kezdeményezést, amely a 
munkavállalók bérének az emelkedésére irányul, akkor is, hogyha ez nem átfogóan, 
hanem egy-egy specifikus munkavállalói csoportra érvényes csak az adott előterjesztés 
esetében. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Udvariasan kormánypárti képviselőtársaim felé 

fordulok, érdeklődvén, hogy kíván-e valaki hozzászólni. (Senki nem jelentkezik.) 
Amennyiben nem, úgy a bizottság elnöke jelzi, hogy röviden el kívánná mondani 
frakciója álláspontját ebben a kérdésben.  

Amennyiben nincsen, aki megelőzne ebben, akkor nagyon röviden szeretnék 
vitatkozni Tordai Bencével, hiszen a magyar bérszínvonalat illető változások esetében 
én vitatom a komoly mértékű növekedés tényét is. Azt látom, hogy ugyanúgy, mint 
demográfiai téren, egyfajta visszapótlódás következett be a régiónkban, tehát az összes 
régióbeli országban a korábbi, mesterségesen és sajnos természetes módon is nyomott 
bérszínvonal elkezdett kiegyenlítődni, a normalizálódás felé indult el - demográfiai 
téren ugyanezt láthattuk, ahol a termékenységi arányszámok nagyjából 1,6-1,7-ig 
mentek fel a régió országaiban, Magyarország még sajnos nem tart itt, reméljük, hogy 
fog -, de a bérszínvonal tekintetében azt látjuk, hogy a forint tudatos romlása és annak 
engedése a nemzetközi statisztikák terén egy kicsit félrevezető. Amikor tehát a román 
minimálbér megelőzi adott esetben a magyart, abban azért bőven benne van a 
forintnak az a drasztikus, korábban elképzelhetetlen mértékű romlása, amely a magyar 
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béreket, nyugdíjakat euróban számolva egy sokkalta-sokkalta gyengébb összeget hoz 
ki, mint amilyet szerintem mindannyian szeretnénk.  

Azt látom ugyanakkor, hogy főleg az átlagbérszámítás elképesztően torz, 
csalóka, nem tükrözi a valóságot, és én nem kívánom ezt kizárólag kormánypárti 
képviselőtársak, illetve vezetők nyakába varrni, hiszen a statisztika működik úgy 
Magyarországon, hogy átlagbérszinten 1,7 millió ember, 1,7 millió munkavállaló 
egyszerűen hiányzik belőle, például a katások jó része, például az öt főnél kevesebbet 
foglalkoztató cégekre vonatkozó adattömeg nagy része úgyszintén hiányzik ebből, és 
egy statisztikai soron szerepel a hetente két-három órát dolgozó diákmunkás, illetve 
Hollik vagy Szatmáry képviselőtársam vagy jómagam. Nem azt mondom, hogy a mi 
munkánk és egy diákmunkás értéke között különbség lenne, azt mondom, hogy ilyen 
statisztikai vonalvezetés mellett nem látunk rá társadalmi folyamatokra, jelenségekre, 
és szerintem ez mindannyiunk munkáját nehezíti.  

Éppen ezért ha bekerül elénk egy ilyen javaslat, amely legalább szándékaiban a 
bérszínvonal rendezése irányába mutat, én mindenképpen támogatni fogom, amellett, 
hogy hiszek abban, hogy a magyar bérszínvonal lassú és folyamatos emelése lehetséges 
lenne, természetesen a termelékenység növekménye által megengedett módon, tehát a 
termelékenység növekedésénél nagyobb mértékben béreket emelni szerintem 
közgazdaságtanban alapfokon járatos ember nem feltétlen szeretne, ugyanakkor azt 
látom, hogy egyrészt a közszférában befagyott, folyamatosan elinflálódó táblázatok 
alapján dolgozunk adott esetben több mint tíz éve, itt ezekhez lehetne hozzányúlni. A 
magánszférában pedig mi két irányba indulnánk el, illetve nyilván magánviszonyokba 
nem nyúlnánk bele, de tárgyalásos úton két irányba lehetne elindulni: az egyik a 
multicégekkel kötött stratégiai megállapodások újratárgyalása, a másik, hogy olyan cég 
lehessen stratégiai partner, olyan cég kapjon vissza nem térítendő kedvezményeket, 
amely vállalja, hogy legalább lépcsőzetesen szinten tartja, emeli egyfajta európai átlag 
felé a béreit. És azt is látni kell, hogy az MKKV szektor irányába úgy lehetne általános 
járulékcsökkentést foganatosítani, hogy kikötjük, hogy annak egy bizonyos részét 
kötelező lenne bérfejlesztésre fordítani, tehát adunk egy nagyon nagy 
kedvezménytömeget, de elvárjuk azt, hogy annak egy részéből bekövetkezzen a bérek 
szinten tartása, illetve emelése. Lenne tehát mozgástér, de ahhoz az ilyen javaslatokról 
vitatkozni kell.  

Most nem az egyetértés szándékát kutatjuk, hanem azt, hogy akarunk-e, 
tudunk-e a parlament előtt vitázni erről a javaslatról. Az én igen szavazatom annak fog 
szólni, hogy tudjunk ilyen vitákat folytatni.  

(Jelzésre:) Úgy látom, hogy Tordai Bence képviselőtársam szólásra jelentkezik. 
Parancsoljon! 

 
TORDAI BENCE (Párbeszéd): Köszönöm, elnök úr. Az eddigi tapasztalatok 

alapján a plenáris ülésen nem fogunk tudni ilyen vitákat folytatni, de fontos, hogy 
legalább itt, a bizottságban, ha nem is annyira konstruktív módon a kormánypárti 
képviselőkkel, de egymással legalább tudjunk vitatkozni.  

Én is belekapaszkodnék az elnök úr egy gondolatába, amellyel nem értek 
teljesen egyet, hogy tudniillik a bérnövekedés csak a termelékenységnövekedéssel 
azonos ütemű vagy azt nem meghaladó ütemű lehet. Ez persze hosszú távon, 
történelmi trendeket nézve érvényes állítás így, de én - hiába van közgazdászdiplomám 
- azt gondolom, hogy évről évre nézve nyugodtan meghaladhatja a 
termelékenységnövekedést, különösen akkor, ha éppen ez az adóssága van a 
munkavállalók felé a munkáltatóknak így kollektíve. Magyarországon a bérhányad 
nagyjából 10 százalékponttal alacsonyabb, mint a fejlett nyugati gazdaságokban, 
szerintem jelen pillanatban van tere egy, a termelékenységnövekedést meghaladó 
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ütemű béremelkedési programnak, sőt azt is mondom, hogy ezek kölcsönösen 
indukálják egymást, tehát a béremelés kikényszerít bizonyos 
termelékenységnövekedést a vállalkozásokból, amire annál is nagyobb szükség lenne, 
merthogy 2010 óta ezen a téren a magyar gazdaság nagyjából egy helyben jár.  

Megint csak a Fidesz-kormány mérsékelten áldásos gazdaságpolitikájának az 
eredményeként egyre lejjebb csúszunk a versenyképességi rangsorokban, és az a 
különbség, amely a hazai tulajdonú vállalatok és a nemzetközi, multinacionális cégek 
termelékenysége között van, az egy háromszoros szorzó, ami elképesztően magas, tehát 
háromszor olyan termelékeny egy Magyarországon, magyar munkavállalókkal 
dolgozókkal multi, mint egy Magyarországon, magyar munkavállalókkal dolgozó 
magyar tulajdonú, jellemzően kisebb vállalat. Ez az arány a más közép-európai 
országokban legfeljebb másfél-kétszeres, és trendszerűen csökken, Magyarországon 
pedig nincs az a csökkenés.  

Az a duális gazdaságszerkezet, amely egyébként régóta, nem 2010 óta, hanem 
régóta jellemzi Magyarországot, az elmúlt tíz évben konzerválódott, és ennek a 
felszámolása, a magyar tulajdonú, kisebb vállalkozások termelékenységnövekedése és 
ezzel párhuzamosan egy intenzív béremelkedési program abszolút kívánatos lenne egy 
sikeres jövőbeni Magyarország szempontjából. Az pedig, hogy ezt a béremelkedést 
hogyan valósítjuk meg, azzal az alapjövedelem-programmal, amelyet a Párbeszéd 
javasol, és amely egy dolgozói alapjövedelmet is biztosít, ilyen törvényi szabályozással, 
a minimálbér feljebb tolásán keresztül vagy más eszközökkel, az egy nagyon érdekes 
szakmai kérdés, amelyről jó lenne, hogyha akár a plenáris ülésen is tudnánk végre 
vitatkozni. Úgyhogy már csak ezért is támogatom a javaslat tárgysorozatba vételét. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság elnöke néhány éves távlatban egyetért 

Tordai Bencével, hosszú távon nem, de - csak hogy egy klasszikus idézzek - ezt majd a 
folyosón megbeszéljük. (Tordai Bence felnevet.) Viszont szólásra emelkedett Szatmáry 
Kristóf alelnök úr, ezért neki szeretném megadni a szót. Parancsoljon! 

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Persze némi örömmel 

figyeljük az ellenzék soraiban lévő vitát, de azért tartanám kicsit értelmezhetetlennek, 
mert gyakorlatilag az elmúlt hét-nyolc évben a magyar bérek növekedése magasan 
meghaladta a gazdasági növekedés számait. Az a vita tehát, hogy egyébként a magyar 
bérek… Persze azon lehet vitatkozni, amit az elnök úr mondott, hogy jól tudjuk-e 
mérni, vagy nem tudjuk jól mérni, de egyébként itt azért nemzetközi statisztikákról van 
szó, a magyar statisztikai hivatal az európai uniós sztenderdek alapján működik és méri 
a számokat, tehát ha itt probléma van, akkor rendszerszintű és nem nemzeti specifikus 
problémáról van szó; de azzal is vitatkoznék, hogy van-e probléma, mert én azt 
gondolom, hogy persze sokan kimaradnak, de az alaptendenciák látszódnak, és 
gyakorlatilag kijelenthető az, amit persze a maga oldaláról mindenki áldásosnak vagy 
nem annak tekint, de az elmúlt hét vagy nyolc évben olyan mértékű béremelkedés volt 
Magyarországon, mint az elmúlt harminc év egyetlen időszakában sem a magyar 
gazdaság történetében, és ez egy megalapozott gazdasági növekedés volt egy egyensúlyi 
helyzetben, amelyre korábban nem volt példa egyébként a magyar 
gazdaságtörténetben. Mert voltak komoly béremelések, meg voltak hitelből 
finanszírozott gazdasági konjunktúrák, de ami a speciális volt az elmúlt hét-nyolc 
évben, az éppen az volt, hogy egyébként egy egyensúlyi helyzet mellett tudta évről évre 
meghaladni a nyugat-európai szintet a gazdasági növekedés és a gazdasági növekedés 
szintjét is a béremelkedés. Tehát az a vita, hogy most ez hogy tartható fent, vagy hogy 
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nem, a valóság szempontjából, azt mondom, másodlagos, mert Magyarországon ez 
történik egyébként.  

Innen nézve tehát egyébként - a javaslatra visszatekintve, és nem elhúzva a vitát 
- az a filozófiai vita van köztünk, úgy látom, folyamatosan, és ez minden egyes 
javaslatban visszaköszön, hogy kell-e, és milyen szinten kell beavatkozni a szabályozás 
tekintetében a munkaadók és a munkavállalók viszonyrendszerébe speciális 
munkaszabályozással, offline munkavégzéssel, mint ezt a szót megtanultuk ma, vagy 
egyébként bármilyen újabb minimálbér bevezetésével. Mi azt valljuk, hogy ha 
egyébként fiskálisan az ország rendbe van téve, ha a hiánycélok és az egyéb fontos 
paraméterek adottak, ha van egy gazdasági konjunktúra, akkor az államnak a 
minimális, elvárható szintnél a rugalmas munkaerőpiac figyelembevételével a lehető 
legkevesebb beavatkozási pontot kell eszközölnie a munkaerőpiacon. Amíg tehát a 
tendenciák jók, addig a jelenlegi szabályozások is jók. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság elnöke közben már rutint fejlesztett ki a 
maszklevétel tekintetében, éppen ezért ha további jelentkezőt nem láthatunk (Senki 
nem jelentkezik.), és nem látok, akkor nincs más hátra, mint határozni az előttünk 
fekvő javaslatról. Kérdezem, ki az, aki támogatja a tárgysorozatba vételt. Aki igen, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 4 igen szavazatot látok. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 7 nem szavazatot számolok össze. Ily módon ez a javaslat is 
elvérzett. 

Köszönöm szépen az aktív és termékeny közreműködést.  

A kényszervállalkozók valódi foglalkoztatottá válásának 
támogatásáról és az alacsony keresetű munkavállalók nettó bérének 
növeléséről szóló H/11209. számú határozati javaslat  
(Tordai Bence (Párbeszéd) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a következő napirendi pontra, amely a tárgysorozatba vételek között, 
ha információim nem csalnak, az utolsó lesz, ez pedig a kényszervállalkozók valódi 
foglalkoztatottá válásának támogatásáról és az alacsony keresetű munkavállalók nettó 
bérének növeléséről szóló határozati javaslat, amely a 11209. számon fut. Tordai Bence 
párbeszédes képviselő úr önálló indítványáról van szó, akit nem kérek meg, hogy 
fáradjon az előterjesztői helyre, hiszen bizottságitag-társunkként sokkal 
kényelmesebben el tudja ezt mondani a saját helyéről. Meg is adom a szót, 
parancsoljon! 

Tordai Bence szóbeli kiegészítése 

TORDAI BENCE (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. Ez a javaslat 
akkor született, amikor a Fidesz-kormány kitalálta, hogy a katás vállalkozókat 
fenyegetéssel és kényszerítéssel próbálja beterelni a foglalkoztatotti létbe. Az indoklás 
úgy szólt, hogy a katás vállalkozók sok esetben bújtatott munkaviszonyban állnak 
tulajdonképpen, és ez az adónem az adóelkerülés eszköze az ő esetükben.  

Mi párbeszédesek azt gondoljuk, hogy sokkal inkább pozitív ösztönzőkkel 
érdemes beavatkozni a munkaerőpiac és általában a gazdaság fejleményeibe, és ezért 
azt javasoljuk, hogy, rendben, ahol tényleg kényszervállalkozókról van szó, mert - 
ismerve a gazdasági realitást - sok esetben valóban a megszerezhető magasabb nettó 
jövedelem érdekében alkalmazzák a katás vállalkozói formát a ténylegesen 
foglalkoztatotti viszonyban álló felek, azt javasoljuk, hogy támogassuk azt, hogy az ilyen 
típusú kényszervállalkozók, az álkatások, vagy nevezzük őket bárhogy, tényleges 
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foglalkoztatottá válhassanak, ennek érdekében azokat a munkáltatókat, akik elismerik, 
hogy tulajdonképpen jobb lenne, hogyha az eddigi szerződéses partnerük 
munkavállalóként dolgozna náluk a továbbiakban, járulékkedvezményen részesítjük. 
Illetve az is egy fontos elem, hogy ha megállapítható a bújtatott munkaviszony, akkor - 
tekintettel arra, hogy mi továbbra is aszimmetrikus viszonynak látjuk a munkavállalók 
és a munkáltatók kapcsolatát - az alárendelt fél, a kiszolgáltatott fél, a munkavállaló ne 
legyen büntethető egy ilyen bújtatott munkaviszony megállapítása esetén, tehát őket 
ne sújtsa visszamenőleg több millió forintos büntetésekkel az állam, már csak azért se, 
mert ők jellemzően alacsony bérű munkavállalók, akik, tudva, hogy a magyar családok 
kétharmadának nincsen érdemi tartaléka, nagyon komoly anyagi nehézségekkel 
néznek szembe, hogyha a NAV megbünteti őket ilyen okokból.  

A javaslat másik eleme pedig az, hogy - ahogy az eddigi vitákban is már sokszor 
aláhúztuk - általában alacsonyak a magyar bérek, túl van adóztatva a magyar 
munkavállalók bére, különösen az alacsony és közepes jövedelemszinten, az adóék 
nemzetközi összehasonlításban nagyon magas, az OECD-tagállamok közül a második-
harmadik helyen áll, ezért azt javasoljuk, hogy ha már ez a kormány önmagát az 
adócsökkentések kormányaként határozza meg időnként, akkor kivételesen ne a 
nagytőkések, a nagyvállalkozók, a szupergazdagok, a magas jövedelműek adóját 
csökkentsék, hanem végre azoknak a kis- és közepes keresetű embereknek az 
adóterhelését csökkentsék, akiknek a terheit egyébként az egykulcsos adó 
bevezetésével növelték, hiszen megvonták tőlük annak idején az adójóváírást.  

Úgyhogy itt az a javaslat szerepel, hogy a személyi jövedelemadó a mediánbér 
szintjéig 9 százalékos szintre csökkenjen, ami azt jelenti - bár csak becslésekre 
alapozhatunk, hiszen a KSH, nyilván a kormány utasítására, 2016 óta nem közli a 
mediánbér-értéket, de becslések alapján az mostanság valahol 330 ezer forint bruttó 
szintjén lehet, tehát ez azt jelenti -, hogy akár nettó 20 ezer forinttal jobban járnának a 
kis-, közepes keresetű dolgozók egy ilyen adócsökkentés esetében, amit egyébként már 
évek óta rendszeresen belenget Varga Mihály, Orbán Viktor, Matolcsy György és a 
fideszes gazdaságpolitika számos meghatározó szereplője. Itt lenne az idő arra, hogy 
ha nem is minden jövedelmi csoportban, de legalább a mediánbérig terjedőknél, tehát 
a magyar munkavállalóknak pontosan az alsó felénél végrehajtsák ezt az 
adócsökkentést, és ezzel nettó 10-20 ezer forinttal javítsák ezeknek a 
munkavállalóknak a jövedelmi pozícióit, nyilván egészen addig, amíg az alapjövedelem 
bevezetésével a dolgozók jövedelme is nem nő radikálisan. Köszönöm szépen.  

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Érdeklődöm, ki kíván hozzászólni. (Jelzésre:) 
Szatmáry Kristóf alelnök úré a szó. Parancsoljon! 

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Már 

persze alapjában véve azon is el lehetne vitatkozni, hogy egy ilyen határozati javaslat 
alkalmas-e a felvetett problémák kezelésére, de most nem mennék bele itt az ilyen 
jellegű technikai kérdésekbe. A javaslat egyik része egy valid vitát vet fel, tehát a 
kataszabályozás kérdésében a mai napig is születnek javaslatok, hozzánk is érkeznek 
szektorális szinten különböző pontosító javaslatok. Itt én a megoldási iránnyal 
annyiban nem értenék egyet, még hogyha elfogadom is vagy felvetődik az is, hogy a 
kataszabályozáson esetleg érdemes lenne változtatni, hogy ha jól értem a javaslatot, 
akkor ez a javaslat érdemben azokat támogatná vagy azok számára adna előnyöket, 
akik eddig gyakorlatilag visszaéltek a kata szabályozásával; ezzel, ugye, azt a kérdést 
vetné fel, hogy akik eddig is tisztességesen és a szabályozás eredeti céljának 
megfelelően használták a katát, azokat hozná bizonyos szempontból hátrányos 
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helyzetbe azokhoz képest, akik egyébként eddig kiskapuként használták. Egy ilyen 
kontraproduktivitást látok a javaslatban, még ha el is ismerem a vitát, hogy folyik egy 
szakmai vita a katával kapcsolatban.  

A javaslat második felével meg egész egyszerűen azért nem tudok, tudunk 
azonosulni, mert az gyakorlatilag az egykulcsos adórendszert írná felül egy kétkulcsos 
adórendszerrel. Én meg tudom erősíteni azokat a kormánypárti elköteleződéseket, 
amelyeket te is említettél, hogy szeretnénk elérni az egyszámjegyű személyi 
jövedelemadóhoz, és biztos vagyok benne egyébként, hogy ha ez a járvány nem jön 
közbe, akkor oda is értünk volna, ahova szerettünk volna érni időarányosan. Most 
természetesen addig, amíg nem látszódik a járvány kifutása, és akármennyire is 
mindenkinek van erről elképzelése, azért még az előttünk álló fél-egy év sok 
meglepetést tartogat, de a cél tekintetében, azt gondolom, a kormány és a kormányt 
támogató frakció elképzelése nem változott, az időzítés a gazdasági folyamatok 
függvénye, de azt semmiképpen nem tartanánk jónak, ha egyébként még csak 
átmenetileg is visszatérnénk a többkulcsos adóhoz.  

Ezen két megfontolásból mi a javaslatot nem fogjuk tudni támogatni. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Érdeklődöm, hogy további bizottságitag-társaim 

kívánnak-e hozzászólni. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nem, úgy határozat, úgy 
határozunk… (Tordai Bencének:) Bocsásson meg! Vissza kell hogy adjam az 
előterjesztőnek a szót. Parancsoljon! 

Tordai Bence reflexiói 

TORDAI BENCE (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm, elnök úr, csak gyorsan 
reagálnék az elhangzott felvetésre. Ha bújtatott munkaviszonyt érzékelnek, akkor meg 
lehet büntetni azokat a cégeket, mi csak azt javasoljuk, hogy a munkavállalót ne 
büntessék, tehát nem az ügyeskedők támogatására, hanem a jövőbeni viszonyok 
rendezésére és a további visszaélések, a magyar munkavállalók a kiszolgáltatottságba, 
alávetettségbe taszításának az elkerülésére irányul ez a javaslat, úgyhogy szerintem ha 
csak emiatt aggódik, akkor ne aggódjon! Hogyha ilyen módon a javaslat egyik fele 
támogatható, akkor nyugodtan támogassák a tárgysorozatba vételét, és majd 
módosítóval a második részt, az szja-ra vonatkozó részt nyugodtan távolítsák el, én 
ennek is tudnék örülni. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben további felszólalási igény nem 
jelentkezik (Senki nem jelentkezik.), úgy határoznunk kell a javaslatról. Kérdezem, ki 
az, aki támogatja a tárgysorozatba vételt. (Szavazás.) 4 igen szavazatot látok. Ki az, aki 
nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem szavazat mellett ez a javaslat elvérzett. 

Így a napirendi pontot lezárom, köszönöm a segítő együttműködést. 

Egyebek 

A 8. napirendi pont tekintetében az egyebek tornyosul előttünk, amelynek 
keretén belül azért két fontos dátum rögzítésére kérem képviselőtársaimat. Egyrészt 
tájékoztatom önöket, hogy a következő ülésünket előreláthatólag két hét múlva, 
október 27-én, kedden 14 órától tartjuk, akkor hallgatjuk meg Varga Mihály 
pénzügyminiszter urat. Tájékoztatom továbbá a tisztelt bizottságot, hogy december 8-
án 8 órától Palkovics László miniszter urat hallgatja meg a bizottság.  
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Az ülés berekesztése 

Végezetül pedig, amennyiben senkinek sincs közérdekű bejelentenivalója (Senki 
nem jelentkezik.), az ülést lezárom. További jó, eredményes munkát, és ami a 
legfontosabb, jó egészséget kívánok mindannyiuknak! Köszönöm a részvételt.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 54 perc) 

  Z. Kárpát Dániel 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


