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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 35 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Nagy 
szeretettel köszöntök mindenkit. Ilyenkor meg szoktuk kérni az egybegyűlteket, hogy 
foglaljuk el a helyünket, de úgy látom, hogy ezt mindenki megtette kérés nélkül is, így 
nagy szeretettel, tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a meghívott vendégeinket 
a bizottság ülésén. A Vállalkozásfejlesztési bizottság ülését ezennel megnyitom.  

Kötelességem a helyettesítésekről tájékoztatást adni. Szatmáry Kristóf alelnök 
úr helyettesíti Bányai Gábor képviselő urat, akinek ezúton is szeretnék jobbulást 
kívánni, és nagy szeretettel várjuk őt vissza a bizottság tagjai közé és a bizottság aktív 
munkájába is, illetve Hollik István képviselőtársam helyettesíti Tasó László képviselő 
urat. Ennek fényében határozatképesek lehetünk, hiszen hét szavazatot tudunk 
összeszámolni, és azt kell hogy mondjam, hogy a határozatképesség megállapításának 
nem lehet akadálya, úgyhogy ezt megállapítom. 

A következő feladatunk a napirendi javaslat elfogadása. Szeretnék annyi 
változásról beszámolni a kiküldött javaslathoz képest, hogy két bizottság óraütközése 
miatt Nunkovics képviselőtársunk jelen van előterjesztőként, így az őt érintő 
tárgysorozatba-vételi napirendi pontot vennénk első napirendi pontra, tehát a korábbi 
második napirendi pontunk lesz az első. Ennek szellemében kérdezem a bizottságitag-
társaimat, ki az, aki elfogadja az ily módon módosított napirendet. Kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, e tekintetben egyhangú döntés 
született, a napirendet elfogadtuk. 

A koronavírus-járvány harmadik hulláma alatt a gyermekek 
gondozása és felügyelete céljából igénybe vett szabadságok 
pótlásáról szóló H/15875. számú határozati javaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Meg is nyitom az 1. napirendi pontot, amelynek értelmében a koronavírus-
járvány harmadik hulláma alatt a gyermekek gondozása és felügyelete céljából igénybe 
vett szabadságok pótlásáról szóló H/15875. számú határozati javaslat tárgysorozatba 
vételéről kell döntést hozni a bizottságnak. A határozati javaslatot Nunkovics Tibor 
jobbikos képviselő úr nyújtotta be, aki, mint említettem, jelen is van. Megadom a szót. 
Parancsoljon, képviselő úr! 

Nunkovics Tibor szóbeli kiegészítése 

NUNKOVICS TIBOR (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Köszönöm a képviselőtársaimnak, hogy lehetővé tették ezt a napirendcserét, ugyanis 
saját bizottságunkban is jelen kell lennem ebben az időpontban, úgyhogy majd innen 
sietek is át oda. Illetve engedjék meg, hogy én is azt kívánjam Bányai Gábornak, hogy 
minél hamarabb épüljön fel, és újra tudjon a bizottság munkájában aktívan részt venni, 
hiszen az azt jelentené, hogy le tudta győzni ezt a súlyos kórt. 

A javaslat már nem először szerepel a bizottság előtt, kicsit más formában. 
Nyilván a benyújtás óta azért sok változás történt, itt az iskola- és óvodanyitásokra 
gondolok, de azért a mai napig egy igen erős és jelentős probléma az a társadalom 
jelentős részénél, hogy elvesztették a szabadságaikat, hiszen kénytelenek voltak 
egyébként már az idei évben is rengeteg szabadságot kivenni a dolgozók. Az én 
választókerületemben is rengeteg olyan multinacionális cég van, ahol kényszerleállásra 
voltak kénytelenek küldeni a dolgozókat. Nyilván ez a saját szabadságukból vesz el 
napokat. Ez a javaslat ezt a szabadságot pótolná minden olyan szülőnél, ahol 14 éven 
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aluli gyermeket nevelnek, hiszen tudjuk, hogy a lényeg az, hogy minél nagyobb 
biztonságban tudjuk az embereket, a gyermekeinket, és azt gondolom, hogy ez a 
javaslat ehhez hozzájárul. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a bizottság tisztelt tagjait, hogy ki kíván 

reagálni az elhangzottakra. (Jelzésre:) Szatmáry Kristóf alelnök úr kezét látom. 
Parancsoljon! 

Hozzászólások 

SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Csak 
nagyon röviden. Tisztelt Képviselő Úr! A szándék nemes, csak ebben az 
előterjesztésben, illetve a szóbeli kiegészítésben is csak a multinacionális cégeket 
említette meg, mint olyan területet, ahol már a kényszerleállások miatt sokan kivették 
a szabadságukat. Csak ez az előterjesztés azzal nem foglalkozik, hogy ez milyen terhet 
róna a hazai kkv-ra. Gondolom, képviselő úr körzetében is, vagy ahol dolgozik, sok 
olyan jelzés van, hogy pont a Covid-járvány miatti, akár az oltások miatti kiesés, akár 
pontosan az egyebek miatt a kis- és közepes vállalkozások nagyon-nagyon nehéz 
helyzetbe kerültek, hiszen a munkavállalóik jelentős része kiesett az elmúlt időszakban. 
Most ezt a szektort még plusz öt nap szabadsággal ilyen értelemben „sújtani”, azt 
gondolom, hogy ez a jelen helyzetben a hazai kkv-k szempontjából nem lenne egy jó 
ötlet. Ebből a megfontolásból mi a javaslatot nem fogjuk tudni támogatni. Köszönöm. 

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

hozzászólni az elhangzottakhoz. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, úgy a bizottság 
elnöke szerényen a sor végén igyekezne megosztani a Jobbik álláspontját a javaslattal 
kapcsolatban, amit azért tartunk tárgyalásra méltónak, mert látjuk a magyar családok 
helyzetét, és egyáltalán nem véletlen, hogy az Alkotmánybíróság a 
rabszolgatörvényként elhíresült javaslat számos pontját kifogásolta és lényegében fogja 
visszaküldeni a parlament elé. Ez is mutatja, hogy a munkavállalók érdekvédelme és 
egyáltalán védelme tekintetében azért komoly hiányosságok állnak fenn a magyar 
nemzetgazdaságban. Ez a javaslat ennek egy kis részét kívánja legalább egy kis 
kozmetikai jellegűnél azért kicsit erősebb, de mégiscsak kis segítséggel csillapítani. 

Azt látjuk, hogy egészen máshogy terhel egy hasonló pótszabadságos javaslat 
egy multicéget, illetve a magyar mkkv-szektor egy tagját. Ily módon akár egy olyan 
módosítás irányába is el lehetne mozdulni, hogy x munkavállalónként húzunk egy 
vonalat, és vizsgáljuk meg, hogy a nagyobb teherbíró képességgel vagy rugalmassággal 
rendelkező cégek hogyan tudnak könnyebbek alkalmazkodni egy pótszabadság kiadása 
utáni helyzethez. Úgy gondolom, hogy a parlament plenáris ülésén az általános vita 
pontosan arra való, hogy ezeket a finomhangolásokat elvégezzük. Persze egy 
szakbizottságban sem árt az idepasszoló ötleteket felvetni, éppen ezért mi 
elkötelezettek vagyunk a tekintetben, hogy a családoknak meg kell adni ezt a 
könnyítést, de természetesen ez nem mehet az mkkv-szektor kárára. Ezért azt az arany 
középutat a parlament plenáris ülésén meg tudjuk találni, amelyen keresztül ez 
megoldható. Köszönöm a figyelmet.  

Érdeklődöm, hogy van-e további hozzászólás iránti igény. (Nincs ilyen jelzés.) 
Amennyiben nincs, úgy visszaadom a szót az előterjesztőnek, hogyha kíván élni ezzel a 
lehetőséggel. (Jelzésre:) Úgy látom, hogy igen. Parancsoljon! 

 
NUNKOVICS TIBOR (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Csak 

gyorsan reagálva a Szatmáry Kristóf képviselőtársam által elmondottakra. Igazából 
azért van határozati javaslat formában, hiszen nagyon szívesen várjuk az ehhez 
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kapcsolódó véleményeket, és akár egy közös álláspont kialakítását én a magam részéről 
lehetségesnek tartanám. Remélem, hogy kormánypárti képviselőtársaim 
meggondolják magukat, és mégiscsak támogatják ezt a javaslatot. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezen a ponton nincs más feladatunk, mint 
határozni a javaslatról. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja a 
tárgysorozatba vételt. Kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 3 igen szavazatot 
számoltam össze. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Elvileg 7 nem szavazatot 
kellene látnom, de csak 6-ot látok. 6 nem szavazattal szemben a javaslat tehát nem 
került tárgysorozatba. Köszönöm szépen az aktív közreműködést. A napirendi pontot 
ezennel lezárom. 

EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - Az Európai Parlament és a Tanács 
irányelve az Európai Unióban biztosítandó megfelelő 
minimálbérekről [COM (2020) 682, 2020/0310 (COD)]  
(Bizottsági vélemény kialakítása a HHSZ 140. § (4) bekezdése 
alapján)  

A következőkben megköszönöm minden kedves meghívottunknak a türelmét, 
hiszen most áll módomban megnyitni az eredetileg 1. napirendi pontként szereplő 
napirendi pontunkat, amely az egyeztetési eljárás az Európai Parlament és a Tanács 
irányelve az Európai Unióban biztosítandó megfelelő minimálbérekről szóló uniós 
javaslat tekintetében. A bizottság véleményének kialakítására kerül sor a HHSZ 140. § 
(4) bekezdése alapján. A napirendi pont tárgyalását ezennel megnyitom. 

A házelnök úr a házszabály alapján az Európai ügyek bizottsága javaslatának 
megfelelően felkérte a Vállalkozásfejlesztési bizottságot, hogy május 15-ig alakítsa ki 
véleményét az Európai ügyek bizottsága által 2021. február 22-én egyeztetési eljárás 
alá vont uniós tervezetről. Ennek az igénynek próbálunk most eleget tenni. 

A bizottság tagjai a kormány tárgyalásiálláspont-javaslatát és a bizottság 
véleménytervezetét előzetesen megkapták. Az álláspontjavaslatot a házszabály 139. § 
(2) bekezdése értelmében csak a bizottság tagjai ismerhetik meg. 

Köszöntöm a napirendi pontnál dr. Horváth Tamás helyettes államtitkár urat az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium részéről. Elsőként felkérem a helyettes 
államtitkár urat, hogy ismertesse a kormány álláspontját. Parancsoljon! 

Dr. Horváth Tamás szóbeli kiegészítése 

DR. HORVÁTH TAMÁS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 
Minisztérium): Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a tisztelt 
bizottság tagjait. Egypár gondolatban összefoglalnám, hogy jelenleg hol tart az irányelv 
tárgyalása. 

Magyarország alapvetően üdvözli az Európai Bizottság arra irányuló szándékát, 
amely a munkavállalóknak biztosítandó jobb munka- és életkörülmények biztosítását, 
méltányos társadalmak megteremtését tűzte ki célul. Az Európai Bizottság javaslata 
egy keretrendszert kíván majd létrehozni, amelyben a tagállamoknak lehetősége van a 
minimálbér megfelelőségének javítására.  

A kormány elkötelezett a munkavállalók védelme terén, ennek megfelelően 
2010 óta folyamatosan emelkedik a minimálbér. 2010-től 2021-ig 73 500 forintról 
167 400 forintra emelkedett a minimálbér, ami azt jelenti, hogy több mint a duplájára 
emelkedett, illetve a garantált bérminimum összege ugyanezen időszakban 144 
százalékkal, 89 500 forintról 219 000 forintra emelkedett. 
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Az irányelvtervezet foglalkoztatáspolitikai hatásai mellett jelentős hatással van 
a vállalkozások versenyképességére is, tekintettel arra, hogy a vállalkozások 
versenyképességét nagyban befolyásolja a minimálbér összege.  

Az irányelv tárgyalása során a kormány mindvégig hangsúlyozta, hogy a nemzeti 
szintű bérezés kialakítása egyértelműen a tagállamok hatáskörébe tartozik, és a 
szociális partnerekkel együttműködésben a gazdaságpolitika egyik fontos eszköze. Erre 
vonatkozóan bármilyen befolyásolási tényezőt a szuverenitás korlátozásának tekint a 
kormányt. (Ovádi Péter távozik az ülésről.) 

Az irányelv jogalapjaként megjelölt, az Európai Unió működéséről szóló 
szerződésében meghatározott cikk értelmében az irányelv által előírt korlátozások nem 
gátolhatják a kis- és középvállalkozások alapítását, illetve fejlődését. Ennek 
megfelelően fontos lépésként tekintünk arra, hogy a jogalapot érintő számos 
tagállamok mellett Magyarország is jelezte az aggályait az Európai Unió működési 
szerződésében foglalt jogcím alapján, és a Tanács Jogi Szolgálatához fordultunk, 
fordult a kormány is többek között írásbeli állásfoglalás érdekében.  

Az állásfoglalás, amely 2021. március 9. napján került a tagállamok elé, több 
pontban az alapszerződésbe ütközőnek minősítette az eredeti tervezet rendelkezéseit. 
A Tanács Jogi Szolgálatának álláspontja alapján a portugál elnökség a tervezetet 
átdolgozta, ennek keretében magának az irányelvnek a címe is megváltozott. Már nem 
a megfelelő minimálbérekről szól a javaslat, hanem a megfelelő minimálbérre 
vonatkozó keretrendszerről, tekintettel arra, hogy az Uniónak sem egységes európai 
minimálbér bevezetésére nincs jogalapja, illetve annak számszerű meghatározását sem 
teheti meg. 

Az irányelvtervezet egy olyan keretrendszer felállítására kötelezné a 
tagállamokat, amelyben a tagállamoknak legalább négy kritériumot kötelezően 
figyelembe kellene vennie a minimálbér meghatározása során. Ezen kritériumok: a 
minimálbér vásárlóereje, a bruttó bérek általános szintje és eloszlása, a bruttó bérek 
növekedésének mértéke, a termelékenység szintje és alakulása. 

Emellett a minimálbér meghatározásának folyamata során használni lenne 
szükséges a nemzetközi szinten általánosan elismert referenciaértékeket. Az irányelv 
erre vonatkozóan kettő javaslatot tesz: az egyik a tagállami bruttó mediánbér 60 
százalékát, illetve a bruttó átlagbér 50 százalékát említi. 

Csak tájékoztatásképpen: a tagállami minimálbérek vizsgálata során azt tudjuk 
mondani, hogy a minimálbér, a bruttó mediánbér 60 százalékát az európai uniós 
tagállamok közül kizárólag Portugália éri el; Magyarország körülbelül az 50 százalékát 
éri el jelenleg ennek a referenciaértéknek. A minimálbér, bruttó átlagbér 50 százalékát 
az uniós tagállamok közül Luxemburg és Szlovénia éri el; Magyarország ehhez a 
referenciaértékhez viszonyítva 42,4 százalékon áll. 

Az irányelv továbbá rendkívül részletes adatbontásban éves adatszolgáltatási 
kötelezettséget ír elő minden év október 1. napjáig, amely mértékű adatszolgáltatás 
álláspontunk szerint nem áll arányban az irányelvvel elérni kívánt célokkal.  

Több tagállam félelme, hogy az irányelv alkalmazása során egy esetleges 
drasztikus mértékű minimálbér-emelés kontraproduktív hatást válthat ki, különös 
tekintettel a foglalkoztatási mutatókra. A hirtelen nagymértékű minimálbér-emelés 
magában hordozhatja az állások megszűnését, illetve a versenyképesség romlását.  

Az irányelvhez készített hatástanulmány értelmében a kkv-szektorok érintettek 
a legjobban, és ezen cégek foglalkoztatják azon munkavállalók 87 százalékát, akik 
minimálbéren kerülnek foglalkoztatásra. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük az érdemi és szakmai felvezetőt. Kérdezem 

a bizottságot, ki kíván kérdést megfogalmazni, illetve amit lehet, véleményt mondani 
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az uniós tervezettel kapcsolatban. (Jelzések.) Alelnök úr már jelezte hozzászólási 
szándékát, azt követően Tordai Bence képviselőtársamat is jegyeztem, és kormánypárti 
részről is természetesen, ha bárki hozzá kíván szólni, nem gördítünk akadályt ez elé. 
Parancsoljon, alelnök úr! 

Hozzászólások 

MOLNÁR GYULA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Hadd 
kérdezzem, hogy miért van fölöttünk sötét, ez lenne a kérdésem. Ez valami logisztikai 
dolog, hogy minket ne lásson a kamera? Nincs vele bajom, csak… 

 
ELNÖK: Biztosíthatom alelnök urat, hogy nem egy háttérhatalmi összeesküvés 

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

hogy nagyon-nagyon pattogós leszek, nem szeretném húzni az időt, mert nekem 
közben külügyi bizottsági ülésen jelenésem is van - (Felkapcsolják a villanyt.) 
köszönöm szépen -, és a kiváló Varga Judit miniszter asszony fog ott tájékoztatást adni 
nekünk fontos témákról. Nem engedhetem meg magamnak, hogy kihagyjam. 

Szeretném elöljáróban elmondani azt, hogy a magunk részéről, ellentétben az itt 
elhangzottakkal meg az írásos anyag egy részével, támogatjuk ennek az irányelvnek az 
elfogadását. Szeretnék most egy fideszes mondatfordulatot használni, remélem, hogy 
hasonlítani fog ahhoz, mint amit, mondjuk, akár szóvivő úr vagy bárki mondhatna. 
Tehát szerintem akkor jár el helyesen egy ország, hogyha a horizontot magasra helyezi, 
és távolra tekint, hogy a célokat, amiket megfogalmazunk, nagy munkával el is tudjuk 
érni. Azt gondolom, hogy ez elég világos volt.  

Tehát az nem lehet, amit helyettes államtitkár úr elmondott, hogy azt gondoljuk, 
hogy a holnapi napot kell megoldani. Egy ilyen minimálbér-irányelv, amit egy ilyen 
fontos testület elfogad, nem a holnapi napról szól. Az nem arról szól, hogy egyébként x 
tagállamban hogyan állnak most éppen ebben a pillanatban a bérek, hanem az arról 
szól, hogy ki tudunk-e tűzni magunk elé egy célt egy olyan világgal, amikor úgy 
gondoljuk, hogy a nemzeti önállóságunkat nem föladva, de mégiscsak bizonyos 
kérdésekben ennek az Európai Uniónak, ennek az 555 millió embernek együtt kell 
tudni haladni, és a gazdaságot egyértelműen ilyennek tekintjük. 

Azért gondoljuk azt, hogy Magyarország ennek nyertese lehetne, hogyha ez az 
irányelv felé lévő munka el tudna kezdődni az Európai Unión belül, mert igenis 
Magyarországon, ezt önök sem fogják tudni letagadni, rendkívül módon csökken a 
bérek vásárlóértéke, és nyilván ezen belül a minimálbér még inkább sújtott ebből a 
szempontból. 

Azt is pontosan tudjuk, hogy államtitkár úr fordítva közelítette meg; engedje 
meg, hogy ellenzékiként ezt másik oldalról nézzem. Azért mégiscsak a minimálbérben 
a legutolsók vagyunk, utolsó előttiek, már csak a kiválóan fejlődő Bulgária van 
mögöttünk. Tehát azért ebben az ügyben minden olyan típusú lépés, amely ezen 
változtathat és javíthat, nyilvánvalóan Magyarország elemi érdeke. 

Tegyük azt hozzá, bár ebben a bizottságban nyilván nem akarok erről 
hosszasabban beszélni, de mégiscsak, Magyarországon sajnos vannak hagyományai a 
feketefoglalkoztatásnak, és azért azt is tudjuk, hogy jelentős részben a fiatalok körében, 
olyan szakmák körében, ahol adott esetben más bevételi forrás van, nagyon sokan 
minimálbéren vannak, és aztán egy bizonyos pont után szembesülnek azzal, hogy 
milyen következményei vannak annak, ha valaki az élete aktív részének jelentős részét, 
mondjuk, például minimálbéren élte le.  
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Szóval, ne haragudjanak, de azt szeretnénk mondani, hogy ma azt üzenjük 
ennek az irányelvnek az elutasításával vagy ilyen módon való megközelítésével, hogy 
itt elkezdünk jogászkodni abban, hogy pontosan meddig mehet el az Európai Unió, 
ezzel azt üzenjük, hogy semmilyen formában nem akarunk változtatni azon a helyzeten, 
hogy Magyarországon ilyen alacsony a minimálbér, nem akarunk azon változtatni, 
hogy a szakszervezeti jogok ilyen alacsonyan vannak nyilvántartva, nem akarunk azon 
változtatni, hogy Magyarország továbbra sem egy innovatív, egy technológiailag fejlett 
ország legyen, hanem egy összeszerelő üzem maradjon Európa fejlettebb részének. 

Tehát amikor mi ezt a javaslatot támogattuk mint szociáldemokrata párt, akkor 
igenis az volt bennünk a legfőbb gondolat, hogy el kell kezdeni ebbe az irányba 
gondolkozni, kell a tagállamokat arra kényszeríteni, hogy ezzel foglalkozzanak, mert 
igenis úgy gondoljuk, hogy ennek valamilyen idősávon belül való közelítése jelentősen 
javíthatja az Európán belüli munkaerőpiaci változásokat. 

Hadd mondjak valamit. Nem vagyok a házszabály nagy tudója, mert azt 
gondolom, ha valaki elkezd itt házszabályt olvasni, az már a politika vége; ugyanez igaz, 
gondolom, pártok alapszabályára is. Tehát ezekben nem vagyok túl erős, de valahogy 
elég öszvér megoldásnak látom ezt a mi állásfoglalásunkat. Láttuk benne elnök úr 
mondatait néhányszor, és aztán láttuk benne a kormány álláspontját. Itt nincs-e 
lehetőségünk arra, hogy két álláspontunk van, van egy többségi meg egy kisebbségi 
álláspont? Nem tudom persze, Tordai Bence mit tervez mondani, de a bólogatásaiból 
arra tippelek, hogy hasonlóakat, mint én. Tehát akkor akár azt is el tudnám képzelni, 
hogy van egy többségi álláspont, amit nekünk nem kell megszavaznunk, mert most 
nehéz helyzetben vagyok, mert vannak benne jó mondatok, viszont általában nem 
szívesen szavaznám meg ezt a fajta bizottsági véleményt. Viszont lehet, hogy ha össze 
tudnánk rakni egy kisebbségi véleményt, azt meg jó szívvel megszavaznám, és adott 
esetben a plenáris ülésen ezt lehet képviselni is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr összefoglalta a bizottság elnökének 

dilemmáját is. A házszabály értelmében ugyanakkor egy bizottsági vélemény van, ez a 
bizottság többségének álláspontja alapján fog összeállni, de nyilván minden 
erőfeszítést megtesz minden képviselőtársam azért, hogy most meggyőzze a másikat 
még ebben a szakaszban. Ennek szellemében adom meg a szót Tordai Bence 
képviselőtársamnak. 

 
TORDAI BENCE (Párbeszéd): Köszönöm a szót, elnök úr. A Párbeszéd a többi 

európai zöld- és baloldali párthoz hasonlóan üdvözölte már a szociális pillér létrejöttét 
is. Erős szociális Európát akarunk, és ennek ez az egyik garanciája. Ennek a pillérnek a 
6. pontja a bérekről szól, ennek megfelelően a minimálbérekkel kapcsolatban is 
megfogalmaz közös uniós cselekvési szükségletet. A magunk részéről ezzel teljesen 
egyet is értünk, miközben nehéz lenne cáfolni az államtitkár úr által elmondottakat, 
hogy valóban volt a minimálbérek tekintetében az elmúlt 11 évben egy örvendetes 
előrelépés, valóban a számok impresszívek, de azért ezt két mellékkörülménnyel 
árnyalnám. Az egyik, hogy a térség más országaiban a magyarországinál magasabb 
minimálbér-emelkedés és általában bérszínvonal-emelkedés volt. Tehát ha esetleg 
sikerként akarnák eladni, esetleg a Fidesz-kormány gazdaságpolitikájának sikereként 
akarnák eladni ezt a tendenciát, akkor azért az nehéz volna így a tények tükrében. Tehát 
valóban, ahogy Molnár Gyula is elmondta, most már sikerült az egész Unióban az 
utolsó előtti helyre visszacsúsznunk, és amikor a román minimálbér lelépte a magyart, 
azért az szerintem sokak szívének volt egy fájó pillanat. 

A másik pedig, ami a bruttó minimálbérekre vonatkozik, hogy az emelkedés egy 
jelentős része abból származott, hogy emelték a minimálbér adóját, tehát egy 
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adóemelést sikerült végrehajtani a kiskeresetűek kárára. Tehát a Fidesz, amely magát 
az adócsökkentés kormányának szereti beállítani, egyetlen fontos területen biztos, 
hogy masszív adóemelést hajtott végre, ez pedig az egyébként is rosszul kereső 
dolgozók. Tehát innentől kezdve már azért nem annyira fényes a kép, hogy legyen mire 
büszkének lennünk. 

Tehát amikor azt látjuk, hogy a mediánbér 60 százaléka helyett 50, és az átlagbér 
50 százaléka helyett 42,5 százalékos szinten vagyunk, az azt is még maga után vonja, 
hogy mindez a bruttó bérszínvonalra igaz. Összességében a minimálbérre rakódó 
adóterhek világviszonylatban is kiugróak, tehát a top 3-ban vagyunk az OECD-
országok között. Ezen sürgősen változtatni kellene, és akkor például a vállalkozásokra 
rakódó terhek növelése nélkül lehetne a nettó minimálbér vásárlóerejét tekintve 
előrelépni. 

Tehát innen indulunk, és innentől kezdve nyilvánvaló, hogy Magyarországnak 
nagyon is komoly teendője van ezen a területen. 

Az egy komoly tévedés lenne, hogy ha ezt valamiféle szuverenitási kérdésként 
tekintenénk, hiszen semmi nem mondja ki azt, hogy egy olyan döntéshozatali szintnek 
kellene ebben a kérdésben kizárólagos lehetőségeket biztosítani, amely az érintettek 
érdeke ellenében dolgozik. Tehát most megint az a helyzet, hogy a magyar kormány 
nem képviseli a minimálbéresek és az afölött keresők érdekeit, ellentétben az Európai 
Unióval, amely pedig egyrészt megosztottan gyakorolja a szuverenitást a tagállami 
kormányokkal, és ilyen módon pontosan a legfőbb szuverén, a magyar nép érdekeit 
érvényesíti ő is, az én meggyőződésem, hogy ebben az esetben sokkal hatásosabban, 
mint a magyar kormány. Úgyhogy szuverenitási kérdésekre én az önök helyében nem 
hegyezném ki ezt az ügyet, mert abból megint csak rosszul jönnek ki. 

Úgyhogy én, egyetértve Molnár Gyula képviselőtársammal, azt gondolom, hogy 
a bizottságnak a magyar munkavállalók érdekében támogatnia kellene ezt az 
indítványt, támogatnia kellene ezt az uniós kezdeményezést, ezt a keretrendszert, és 
nem félni attól, hogy esetleg néhány vállalkozásnak a minimálbér jelenlegi ritmusánál 
komolyabb emelése érdemi nehézségeket okoz. Sokkal inkább azon kell dolgozni, hogy 
ne egy olyan gazdasági modell valósuljon meg Magyarországon, amely az alacsony 
hozzáadott értéket az alacsony bérekkel ötvözi, hiszen ez sem a magyar gazdaságnak, 
sem a magyar munkavállalóknak nem érdeke. Úgyhogy javaslatom, hogy a gazdaság 
fejlesztését és a sokkal progresszívebb bérpolitikát szem előtt tartva egy olyan többségi 
véleményt fogalmazzunk itt meg a bizottságban, amely alapvetően támogató az uniós 
minimálbér-irányelvvel kapcsolatban. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a képviselőtársam által elmondottakat. Mivel 

további jelentkezőt látok, ezért Szatmáry Kristóf alelnök úré a szó. Parancsoljon! 
 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 

Bizottság! Elnök Úr! Államtitkár Úr! Sok téma fölmerült itt a vitában. Engedjék meg, 
hogy először reagáljak néhány képviselőtársam által elmondott állításra, és utána 
magáról az anyagról. 

Először is azt a szóösszetételt, hogy Magyarország összeszerelő üzem lenne, 
illetve az alacsony hozzáadott értékű termelésről lenne úgymond híres, hírhedt, 
szeretném visszautasítani. Ez a vita már talán nem először került elő akár itt a 
bizottságban, akár a parlamenti ülésteremben, de a magyar gazdaság elmúlt 
tizenegynéhány éve igenis ebben jelentős változást hozott. Itt részben megint 
különítsük el talán a Magyarországon működő nemzetközi cégeket, most tényleg nem 
hoznék ide példákat, amelyek már rég nem arról szólnak, hogy összeszerelő üzemként 
vonulnának Magyarországra, hanem nagyon komoly technológiát, innovációt hoznak 
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az országba. Ez már csak abban a vitában vagy abban a vitakeretben is nyert értelmet, 
hogy a magyar kormány miért szokta támogatni ezeket a beruházásokat.  

Valóban Magyarországnak van egy komoly kihívása, ami a hazai kkv-k és a 
nemzetközi cégek közötti termelékenységkülönbségnek a fölszámolását jelenti, de épp 
nemrégen a parlamentben lefolytattuk az európai uniós források fölhasználásáról szóló 
vitát, amelyben arról tudtunk beszámolni a parlament nyilvánossága előtt is, hogy 
ebben jelentős előrelépést tudott elérni az elmúlt időszakban Magyarország, tehát 
csökkent az az olló a nemzetközi cégek termelékenysége és a hazaiak között. Ez azért 
lényeges, mert annyit tud fizetni egy cég az alkalmazottjainak, amennyi a 
termelékenysége, tehát ebben is történt egy pozitív elmozdulás. 

Visszautalnék e tekintetben arra, hogy egy ilyen szabályozás egyébként kit 
sújtana leginkább a hazai gazdaság szereplői közül, és teljesen egyértelműen ebből 
következőleg nem a Magyarországon működő nemzetközi cégeket sújtaná elsősorban, 
hanem a kkv-t, és ugyanoda térünk vissza, mint az előző vitánál, hogy ezt a kérdést 
érdemes azért megnézni. 

A minimálbérre vonatkozólag megint nem mennék bele számháborúba, hogy 
Magyarországon az elmúlt időszakban mennyire emelkedett a minimálbér, illetve az az 
előtti időszakban mennyivel emelkedett. Itt, ahogy szokták mondani, zongorázni 
lehetne a különbséget, már ha tudnánk zongorázni, én sajnos nem tudok. De ami talán 
itt a bizottság tagjainak a figyelmét nem mondom, hogy elkerülte, de azért érdemes 
idevenni, hogy a minimálbér meghatározása csak végső esetben a kormány 
kompetenciája, ez az esetek 99 százalékában egyébként a magyar munkaadók és 
munkavállalók megegyezésén alapszik. Tehát ebben az összefüggésben érdemes talán 
ezt vizsgálni. 

Azt nem teljesen értettem Molnár képviselőtársamnál, hogy ez a 
feketefoglalkoztatással milyen összefüggésben van. Én azt gondolnám, hogy egy ilyen 
szabályozás éppen a feketefoglalkoztatást erősítené, hiszen ha a kkv-szektor számára 
egy olyan, kvázi oktrojált rendszert vezetnénk be, ami egy hirtelen 
kigazdálkodhatatlan, drasztikus minimálbér-emelést írna elő számukra, az éppenhogy 
a foglalkoztatottaknak a feketefoglalkoztatás felé való elszivárgását eredményezné.  

Arra is fölhívnám itt a figyelmet, talán a párhuzamos valóságok közelítése végett, 
hogy Magyarországon a válság ellenére is - bár itt én sem vitatom, hogy különböző a 
helyzet, de most országos tendenciákat nézünk - alapvetően keresleti és nem kínálati 
dominancia van a munkaerőpiacon. Tehát Európában a harmadik legalacsonyabb a 
foglalkoztatás, és azzal, hogy most gyakorlatilag, hála a korlátozások folyamatos 
föloldásának, itt az ország gazdasági újraindításának, azok a szektorok is 
bekapcsolódnak a foglalkoztatásba, amelyek az elmúlt hónapokban sajnos kiestek. 
Egyre több olyan információ van, hogy megint munkaerőhiány van az ország jelentős 
részén. Tehát annak az összefüggésében, hogy kinek milyen pozíciói vannak egy 
bértárgyaláskor, ez nagyban meghatározza. 

A végére maradt talán csak az az egy gondolat, amit azért hagytam a végére, mert 
nem tűnik túl szakmainak. De azért az az egy gondolat támadt, talán nem csak bennem, 
egyetértve a kormányzati állásponttal, hogy a szándék egyébként nemes, amit az 
Európai Unió kezdeményez, de az a szabályozási rendszer és az a körítés, amit most 
látunk ebből, egy kicsit a közös vakcinabeszerzésre emlékeztet, hogy az elején jó 
ötletnek tűnt, aztán menet közben kiderült, hogy az európai bürokrácia miatt az adott 
tagország számára nemhogy hatékony, hanem éppen a saját mozgásteret és igenis 
szuverenitási kérdést jelenthet ez is, mint sok minden más olyan uniós kezdeményezés, 
amely egy valós problémára próbál megoldást találni. De a brüsszeli csonttornyokból 
nem mindig találják meg azokat a megoldásokat, amelyek az egyes tagországok 
számára a legmegfelelőbbek. Ebből kifolyólag az a vélemény, amit alelnök úr mondott, 
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hogy kicsit hibridre sikerült, az annak a többségnek az álláspontját tartalmazza 
elsősorban, ami itt a mi frakciónk részéről arra vonatkozik, hogy elutasítjuk a 
kezdeményezést. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimhoz fordulok a tekintetben, hogy 

kíván-e bárki hozzászólni az elhangzottakhoz. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, 
szeretném a Jobbik álláspontját ismertetni a sor végén. 

Alapvetően a Fidesz-KDNP jobboldali és keresztény, szociálisan érzékeny 
ellenzékeként a szuverenitástranszferrel szemben természetes ellenérzésekkel 
viseltetünk. Ugyanakkor óriási tévedésnek tartanám szuverenitásvitát kezdeményezni 
bérkérdés kapcsán. Ezt mi már végighallgattuk a béruniós koncepciónk mentén, ahol 
egy nem éppen gazdasági kormánypárti újságíró szakember kitalálta azt, hogy szerinte 
béruniót csak az adók nagymértékű emelésén keresztül lehet csinálni, innentől kezdve 
pedig végigsöpört a kormányzati portálokon az adóemelés egyébként teljesen képtelen 
és őrült vágya, hiszen aki érti ezt a koncepciót, és elmerül benne, és mondjuk, még 
közgazdász is hozzá, azonnal látni fogja, hogy nem erről van szó, és a 
szuverenitástranszfer bármilyen felmerülése nélkül is rendezhető a bérkérdés. 

Hozzáteszem csak zárójelben, mert nem ennek a napirendi pontnak a tárgya, 
bennem szuverenitási kérdéseket inkább a különböző kínai, illetve keleti 
óriásberuházások, az ehhez felvett elképesztően kedvezőtlen, giga- és megahitelek 
ébresztenek, de még egyszer mondom, ezek most nem képezik a napirend szűk sávját. 

Ugyanakkor egy méltányossági minimum, a magyarok minimális 
megélhetéséhez szükséges bérszínvonal elérése véleményem szerint nem lehet 
versenyképességi kérdés. Amikor jóléti társadalmat kívánunk építeni, mert 
megállapodhatunk abban, hogy Magyarország még nem az, ebben egyetértek a 
miniszterelnökkel, de amikor efelé kívánunk tendálni, akkor a szociális védőháló 
visszafoltozása és egy minimális bevétel szavatolása lehetne az a nemzeti minimum, 
amellyel egészen biztos, hogy állampolgáraink vagy honfitársaink széles tömegét 
tudjuk kedvezőbb helyzetbe hozni, mint ahol eddig voltak. 

2010 óta megfigyelhettük, hogy a minimálbér megadóztatása nem ebbe az 
irányba mutat. A 27 százalékos világrekorder áfa, amit ez a kormány hozott, szintén 
nem ebbe az irányba mutat. Amellett, hogy nem kell természetesen mindent elvitatni, 
amit a Fidesz-KDNP megvalósított, azt látjuk, hogy a családi adókedvezmények 
rendszerével szemben a másik oldalon legalább annyit vesznek ki a magyar emberek 
zsebéből a világrekorder áfával, a lakáscélú előtakarékosság állami lábának 
megszüntetésével, illetve azzal a megalázóan alacsony bérszínvonallal, amellyel 
kapcsolatban a miniszterelnök úr külföldön azért komoly kampánytevékenységet is 
folytatott. A működőtőkét azáltal próbálta idecsábítani, miszerint szerinte kellőképpen 
alacsonyak a bérek, és szerinte kellőképpen rugalmas a munka törvénykönyve. 

Azt látjuk ugyanakkor, hogy kezd tisztulni a kép az átlagbér-statisztikák mentén. 
Eddig 400 ezer forint körüli átlagbér-kimutatások jöttek ki. Most, hogy a 
mediánadatokat is látjuk, és azt látjuk, hogy nagyságrendileg akár 100 ezer forint 
különbség van a tipikusan átlagosan elérhető jövedelem és a statisztikában szereplő 
átlagbér között, azért látjuk, hogy a magyar bérszínvonal valójában hol van és hol 
mutatható ki.  

Nyilvánvaló módon ezt az előttünk fekvő többségi bizottsági álláspontot én 
magam sem fogom megszavazni, hiszen nem értek egyet az abban foglaltak 85 
százalékával és nagytöbbségével. Kicsit faramuci helyzet valóban, szeretném itt is 
felhívni a figyelmet a házszabály hiányosságára, miszerint egy bizottsági elnöknek kell 
szignálnia azt, ami messze nem képviseli az ő álláspontját. Nyilván az alternatív 
platformokon én is artikulálni fogom a saját álláspontomat. Akkor is így van ez, hogyha 



14 

az európai minimálbér koncepciójával magam sem értek mindenben egyet. A béruniós 
koncepció nem feltétlenül minimálbérről szól, hanem a teljes bértömegnek a fölfelé 
húzásáról, legyen szó minimálbérről vagy legyen szó más fizetési sávokról. 

Megoldásnak látnánk az, hogyha adó- és járulékkedvezményeket szavatolnánk, 
viszont ezek egy részéért cserébe elvárnánk azt, hogy az érintett cég a bérszínvonalat 
fejlessze. Ily módon win-win szituációk jöhetnének létre. És azt is el kell hogy mondjuk, 
hogy a különböző uniós források egy része is felhasználható lett volna az utóbbi időben 
és lenne egyébként most is a bérkipótlásra és különböző kiegészítésekre. Úgy látjuk, 
hogy történelmi hiba, történelmi mulasztás az, hogy Magyarország nem él ezekkel a 
lehetőségekkel.  

Szóba került még a támogatási volumen. Alelnök úr említette, hogy igen, ezeket 
a multicégeket komoly összegekkel és vissza nem térítendő támogatásokkal dotálja 
Magyarország Kormánya, nagyjából háromszor akkora volumenben, mint a 2010 előtti 
kormányok. Ugyanakkor a magyar kis- és közepes méretű vállalkozásoknak jellemzően 
csak a kedvezményes hitel jut, az is akkor, hogyha a közvetítő bank úgy dönt, hogy a 
teljes összeg folyósítható. Ezt kellene tehát kiegyenlíteni, vissza nem térítendő 
támogatást érhessen el a magyar mkkv is, ne csak multicég, ne csak kedvezményes 
hitelhez jussanak, viszont az adott kedvezmények egy részét valamilyen úton-módon 
érjük el motivátorokkal és okos eszközökkel, hogy a bérszínvonal rendezésére fordítsák 
az érintettek. 

Még egy megjegyzés a végére. Ha a feketefoglalkoztatás különböző 
viszonyrendszere motiválja a kormányt abban, hogy meghozzon egy döntést, vagy ne 
hozzon meg, illetve egy jogszabályt formáljunk, akkor gondolják végig a 
feketefoglalkoztatás kriminalizálását ahhoz képest, mint ami most jelentkezik. Tehát 
ez az udvarias félrenézés, miszerint azért nem hozunk meg egy pozitív irányú változást, 
mert hát, az erősíti a feketefoglalkoztatást, lehet, viszont akkor nem lekövető 
magatartással, hanem okosan beavatkozva rendezni kell ezeket a kérdéseket, mert 
mindig a magyar állampolgár érdeke az első, a magyar munkavállaló érdeke. Pontosan 
azt látjuk, hogy ebből a többségi álláspontból ez nem szűrődik ki, éppen ezért alakul 
majd ki az a szavazati arány, amit az iméntiekben már felvázoltuk a felszólalásokkal. 

Illetve a házszabálynak engedelmeskedve szeretném bejelenteni, hogy 
Gelencsér Attila képviselőtársam helyettesíti Ovádi Péter képviselő urat, akinek 
időközben feladata akadt, ezért távozott a bizottság üléséről. Köszönöm szépen. 

Amennyiben további hozzászólás iránti igény nincs, nagy tisztelettel visszaadom 
a szót helyettes államtitkár úrnak. Parancsoljon! 

Dr. Horváth Tamás reflexiója 

DR. HORVÁTH TAMÁS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 
Minisztérium): Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Engedjék meg, hogy három dolgot 
vessek föl itt a végével kapcsolatosan. Úgy gondolom, hogy a vitában elhangzottak a 
pró és kontra érvek. Az első és talán a legfontosabb, amit talán Szatmáry képviselő úr 
is elmondott, hogy a mai magyar jogszabályi környezet megfelel az uniós 
sztenderdeknek a tekintetben, hogy hogyan kerül megállapításra a minimálbér. A 
szociális partnerek megállapodását a kormány jogszabállyal hirdeti ki. Tehát annak a 
feltételnek is megfelelünk, hogy a szociális partnerek bevonásával történik a 
minimálbér-megállapítás, illetve annak is megfelelünk, hogy a munkavállaló lakosság 
100 százalékára kiterjed, tekintettel arra, hogy jogi normával kerül megállapításra a 
minimálbér. 

Azt jelzem, hogy számos uniós országban másképp, más eljárásrend szerint van, 
de Magyarország e tekintetben maximálisan megfelel az uniós sztenderdeknek, így 
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tehát az irányelvbe ehhez kapcsolódó részeknek is, tehát kvázi már itt Magyarországon 
ez teljesítésre is került. 

A bérezésekkel összefüggésben szeretném még egyszer felhívni a figyelmet arra, 
hogy maga a Tanács Jogi Szolgálata állapította azt meg, hogy a bérezés kizárólagos 
tagállami hatáskör, tehát itt már van egy tanácsi jogi álláspont, ami magában a 
szuverenitás kérdésében már állást foglalt, ennek megfelelően kerül most átdolgozásra 
a keretrendszer. Tehát az az indulópont magával az Európai Unió működéséről szóló 
szerződéssel volt ellentétes, és ezt egy uniós szerv állapította meg. 

Végül, de nem utolsó sorban a referenciaértékekről még egyszer azt hadd 
mondjam, ugyan elmondtam a felvezetőmben, de arról szeretnék tájékoztatást adni, 
hogy ami az irányelvben szerepel, tehát a bruttó átlagbér 50 százaléka, illetve a 
mediánbér 60 százaléka, ennek az Unióban jelenleg három ország felel meg. Tehát ha 
ilyen referenciaértékek kerülnének meghatározásra az irányelvvel, az nemcsak 
Magyarországot, hanem számos más tagállamot is olyan szempontból érintene, hogy 
nagymértékű minimálbér-emelésre lenne szükség az Unió számos tagállamában. Ezért 
van különben nagy vita az irányelv tárgyalása során számos tagállam részéről. Nagyon 
szépen köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük. Mivel további hozzászólási szándék nem 
ébredhet, a vitát lezárom. 

Most a korábbiakban megküldött és itt kiosztott bizottsági vélemény 
elfogadásáról való döntés következik, erről határozunk. Kérdezem a bizottság tagjait, 
hogy ki támogatja a bizottság véleménytervezetét. Kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
(Szavazás.) 6 igen szavazatot számoltam össze. Ki az, aki nem támogatja ezt a 
véleménytervezetet? (Szavazás.) 2. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett 
született meg a döntésünk. Ily módon megállapítom, hogy a bizottság a véleményt 
ebben a formában elfogadta.  

Köszönöm szépen dr. Horváth Tamás helyettes államtitkár úrnak és kedves 
munkatársainak a részvételt. Ily módon ezt a napirendi pontot lezárom, lezárhatom. 

A gazdasági válság kárvallottjainak megsegítéséről szóló H/15780. 
számú határozati javaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk az utolsó előtti napirendi pontunkra, amely a harmadik volt az eredeti 
tervezetben is. Soron következik tehát a gazdasági válság kárvallottjainak 
megsegítéséről szóló H/15780. számú határozati javaslat tárgysorozatba vételéről szóló 
döntés. A javaslatot Tordai Bence párbeszédes képviselő úr nyújtotta be. A napirendi 
pont tárgyalását megnyitom. Elsőként pedig az előterjesztőé a szó. Parancsoljon! 

Tordai Bence szóbeli kiegészítése 

TORDAI BENCE (Párbeszéd): Köszönöm a szót, elnök úr. Ezt a javaslatot az 
indokolja, hogy nehéz eldönteni, hogy a Fidesz-kormány a járvány egészségügyi vagy 
gazdasági vonatkozásait kezeli rosszabbul. Azt tudjuk, hogy lakosságarányosan 
világelsők vagyunk a halálozásokban, de valószínűleg világelsők vagyunk abban is, 
hogy mennyire rosszul kezelte a Fidesz-kormány ezt a koronavírus-járvány nyomában 
járó gazdasági-társadalmi válságot. Talán ilyen keveset és ilyen rosszul senki nem 
költött a fejlett országok közül a járvány és a válság hatásainak a mérséklésére.  

Azért, hogy irányt mutassunk, hogy mégis mi lenne az üdvös, a követendő út, 
nyújtottuk be ezt a határozati javaslatot, amely a következő intézkedések kidolgozására 
és bevezetésére hívja fel a kormányt: a munkanélkülivé válók támogatására, hiszen 
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több mint 300 ezer a legóvatosabb adatok alapján is, de a reális becslések szerint 
inkább félmillió azoknak a száma, akik ma hiába keresnek munkát maguknak, 
miközben Európa legszűkmarkúbb álláskeresésijáradék-rendszere van érvényben; a 
táppénzt az első hat hétben a munkabér szintjére fel kellene emelni; el kellene törölni 
mindazokat az ingyenes egészségügyi ellátás szigorítására vonatkozó intézkedéseket, 
amelyek közel százezer honfitársunkat zárták ki érvényes tajszám hiányában az 
egészségügyi ellátórendszerből; a jövedelemkiesések ellentételezésére egy válságkezelő 
alapjövedelmet kellene bevezetni 100 ezer forint garantált jövedelemmel; a 
közmunkabért fel kellene emelni a minimálbér szintjéig; vissza nem térítendő 
újranyitási támogatást kellene biztosítani a bolt-és üzlettulajdonosok számára; 90 
százalékra kellene visszamenőleges hatállyal felemelni a bértámogatás mértékét, és 
ennek mintájára jövedelemtámogatást szükséges biztosítani az önfoglalkoztató 
vállalkozóknak is; az önkormányzatokat, amelyeket a kormány megsarcolt a válság 
idején, épphogy ellentételezni kellene, kárpótolni a kieső jövedelmeikért és a 
megnövekedett kiadásaikért; 100 százalékos táppénzt kell biztosítani azoknak, akik 
Covidban megbetegszenek, és ezért esnek ki a munkából, illetve távolléti díjat volna 
szükség biztosítani a szülőknek, akik a gyerekeikkel otthon kell maradjanak, amely 
biztosítja egyszerre a családok egészségét, biztonságát és a megélhetésükhöz szükséges 
jövedelmet is. 

Ez lenne az a csomag, amelynek a támogatását kérném az Országgyűléstől, a 
bizottságtól pedig annyit, hogy ennek a tárgysorozatba vételét támogatni 
szíveskedjenek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Alelnök úr jelezte, hogy hozzá kíván szólni az 

elhangzottakhoz. Parancsoljon, megadom a szót. 

Hozzászólások 

SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Nem akarnám itt - magunk vagyunk itt a bizottságban - ezt a vitát 
túl szélesre venni, de persze talán részemről naivitás meg igazából már csak lehet, hogy 
az x év itt a közügyekben való küzdelem mellékhatása, hogy néha így reménykednék, 
hogy mégis van valami közös álláspont az ellenzéki képviselőkkel a világlátásunk 
tekintetében. De aztán mindig visszaráncigál a földre néhány olyan, nem is 
hozzászólás, tehát ilyen javaslat, mint amit Tordai képviselőtársam benyújtott. Nem 
tudom, mi az oka, tehát nem hiszem, hogy más lenne a fénytörés erről az oldalról meg 
a másik oldalról, hogy milyen Magyarországban is élünk.  

És most nem mennék végig a képviselő úr által elmondott listán egyesével, hogy 
azokkal mi a probléma, és a magyar valóságtól mennyire állnak távol, de azt azért 
mindenképpen visszautasítanám képviselő úr bevezetőjében, hogy Magyarország akár 
a világjárvány egészségügyi és gazdasági hatásait rosszul kezelte volna. Én magam, meg 
sokan vagyunk ebben az országban, akik úgy gondolják, hogy persze nincs tökéletes 
válságkezelés, de az eddigi magyar tapasztalatokhoz, lásd mások, máskor hogy kezeltek 
gazdasági válságokat, igenis a magyar kormány a lehetőségeihez képest a legjobban 
kezelte.  

Én nem mennék bele megint abba a méltatlan vitába, képviselő úr, már csak 
kegyeleti okokból sem, hogy a magyarországi halálozási szám világviszonylatban hogy 
van. Érdemtelen vita, ezt a parlamentben is többször kifejtettük. Persze mindenki 
olyan statisztikákat néz, amiket a saját politikai szempontjai szerint szeretne, de én azt 
gondolom, hogy a magyar kormány is és úgy a magyar kormány intézkedései és az 
intézkedés végrehajtásában segédkező több tízezer egészségügyi dolgozó, rendvédelmi 
dolgozó és mindenki egyéb, aki végigküzdötte és küzdi a mai napig is ezt a járványt, 
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igenis helytállt, és a lehető legtöbbet hoztuk ki mind az egészségügyi, mind a gazdasági 
válság hatásainak elmulasztásából. A gazdasági statisztikák talán egyértelműbbek, 
mint az egészségügyiek; majd év végén meglátjuk, hogy a magyar gazdaság milyen 
gyorsan talál vissza arra az útra, ahonnan lejött. 

Én azt gondolom, hogy a benyújtott javaslatok egy jelentős részét Magyarország 
a baloldali kormányzás alatt kipróbálta, és nem vált be, és nem is szeretnénk visszatérni 
sem, a különböző, minimálbérhez kötött egyéb járulékokról nem beszélve egy csomó 
mindenig. 

Tehát összességében azt tudom mondani, hogy az ön által vagy az önök által 
benyújtott javaslat jelentős része teljesen szembemegy szerintem Magyarország közép- 
és hosszú távú gazdasági, társadalmi és stratégiai érdekeivel, nem is váltak be, és ebből 
kifolyólag én nem tudom közelíteni a különböző dimenziókban látott Magyarországot. 
Mi teljesen máshogy látjuk, de ez már szerintem így is marad. Summa summarum, mi 
a benyújtott javaslatot nem fogjuk tudni támogatni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselőtársaim, párhuzamos világaink csatája 

ezennel lezajlott. Érdeklődöm, hogy további képviselői felszólalás iránti igény 
mutatkozik-e. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, úgy megkérdezem az előterjesztőt, 
kíván-e reagálni az elhangzottakra.  

 
TORDAI BENCE (Párbeszéd): Sajnos igen. 
 
ELNÖK: Parancsoljon! 

Tordai Bence reflexiója 

TORDAI BENCE (Párbeszéd): Köszönöm, elnök úr. Valóban magunk vagyunk, 
úgyhogy tényleg csak egymásnak. Azért szerintem az nem lep meg senkit, hogy más 
fénytörésben látjuk ezeket a dolgokat. De szeretném megérteni a fideszes fénytörést, 
egyrészt a statisztikákkal kapcsolatos hozzáállást, mint olyasvalaki, aki a Központi 
Statisztikai Hivatalban dolgozott egy ideig, és alkalmazott statisztika szakirányon 
végzett a Corvinuson. Tehát ez azért nem arról szól, hogy keresünk az érdekeinknek 
megfelelően egy statisztikai adatsort, és akkor azt lóbáljuk. A koronavírus-járvány 
egészségügyi számaival kapcsolatban nagyon komoly és egymáshoz nagyon hasonló 
módszertannal készülő nemzetközi statisztikák vannak, és mindegyik azt mutatja, hogy 
a Covidban elhunytak számát tekintve egymillió főre vetítve Magyarország sajnos az 
éllovas a világ összes országa közül. És ez a vita nem méltatlan, ez egyszerűen 
végtelenül szomorú, és az önök miniszterelnöke az, aki ezt a mérőszámot még tavaly 
szeptemberben a védekezés sikerének a fokmérőjeként jelölte meg. Úgyhogy legalább 
tényleg, ha már itt a média nincs, akkor ne nézzük egymást madárnak, hogyha szabad 
kérnem. 

A gazdasági válságkezelés tekintetében szintén nem tudom, hogy miért elégedett 
ennyire Szatmáry alelnök úr. Azt látjuk, hogy Magyarországon az emberek 41 
százalékának csökkent a jövedelme az elmúlt egy évben. Ez önmagában is nagyon 
magas arány. Azok a gazdasági válságkezelő programok, amelyek ismertté váltak a 
világ országaiból, majdnem kivétel nélkül sokkal kiterjedtebb intézkedéseket 
tartalmaznak, ami az embereknek nyújtott támogatásokat illeti. Mert azzal nem 
vitatkozom, hogy összességében nagyon sok pénzt elköltöttek a járványra hivatkozva, 
csakhogy ez úgynevezett versenyképesség-javító meg hasonló támogatásokon keresztül 
a fideszes gazdasági holdudvarnak ment ki. Tehát innentől kedve ez nem a magyar 
emberek érdekét szolgálta. 
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Azt szeretném majd még megtudni, és lehet, hogy ez már csak egy folyosói 
beszélgetésben fog tudni megvalósulni, hogy most akkor pontosan azok a javaslatok, 
amelyeket mi előterjesztettünk, és amelyek arról szólnak, hogy adjunk több pénzt az 
embereknek, hogy nagyon leegyszerűsítsem, most népnyúzóak vagy túlságosan 
populisták az önök ízlésének, hiszen egyrészt azt mondja, hogy ezeket láttuk már 
kipróbálni a korábbi válságok idején a baloldali kormányok válságkezelése alatt, itt 
gondolom, leginkább a 2008-9-es válságra gondol, amit folyamatosan azzal 
ostoroznak, hogy ott elvontak pénzt az emberektől, befagyasztottak különböző 
juttatásokat, elvették a 13. havi béreket és nyugdíjakat, és így tovább. Ez a Fidesz 
kritikája a 2008-9-es válságkezeléssel kapcsolatban, amit egyébként én osztok, 
valóban ez egy nagyon hibás megközelítés volt. 

Éppen ezért a Párbeszéd javaslata köszönőviszonyban sincs és általában az 
ellenzéki pártok aktuális javaslatai köszönőviszonyban sincsenek azokkal a 
receptekkel, amiket például 2008-9-ben a magyar kormány megvalósított. És 
természetesen nincsenek köszönőviszonyban azzal a recepttel sem, amit most 2020-
21-ben a Fidesz-kormány megvalósít, hiszen az sem arról szól, hogy az emberek 
jövedelembiztonságát teremtsük meg. 

Azt nem értem még, továbbmenve, hogy Magyarország közép- és hosszú távú 
érdekeivel miért ellenkezik az, hogy a gazdaságélénkítést alulról, keresletoldalról 
indítsuk be, miért ellenkezik a Fidesz gazdaságfilozófiájával az, hogyha az embereknek 
több elkölthető jövedelme van, és azt elsősorban a hazai vállalkozásoknál költik el, és 
ez pörgeti újra fel a gazdaságot, hogy ez miért egy probléma. Tehát ezt a két dolgot majd 
szeretném, hogyha akár későbbi bizottsági vitában, parlamenti felszólalásban vagy 
akár egy folyosói beszélgetésben megvilágítaná nekem alelnök úr, mert őszintén szólva 
én ehhez magamtól nem tudok felérni ésszel.  

Úgyhogy ebben a tanulási vágyban szeretném kérni akkor képviselőtársaimat, 
hogy ha megmagyarázni nem tudják az elutasító álláspontjukat, akkor inkább 
támogassák a napirendre vételt a döntésnél. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy pillanatra megijedtem, hogy képviselőtársam 
feltalál egy új műfajt, a zárókérdést vagy a zárszókérdést, de aztán szerencsére rendezte 
saját maga a sorokat. Ily módon a vitát már minden tekintetben lezárhatjuk.  

Határoznunk kell a javaslatról. Kérdezem, ki az, aki támogatja ennek 
tárgysorozatba vételét. Kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 2 igen szavazatot 
számoltam. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem szavazat ellenében vérzett el 
ez a javaslat, ily módon ezt a napirendi pontot lezárhatom. 

Egyebek 

Egyetlen rövid napirendi pontunk van hátra, az egyebek. Ezúton szeretném 
tájékoztatni a tisztelt bizottságot, hogy következő ülésünket előreláthatólag május 17-
én, hétfőn, 10 órakor tartjuk. 

Megkérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, felvetése. (Nincs jelzés.) Úgy 
látom, hogy nincs.   
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Az ülés berekesztése 

Így további jó munkát és - ami mostanában a legfontosabb - jó egészséget 
kívánok mindannyiuknak. A bizottsági ülését lezárom. Tiszteletem, viszontlátásra! 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 30 perc) 

 
 

 Z. Kárpát Dániel 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 


