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(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság)  
Uniós napirendi pont! 
 

2. Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/16118. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság)  
Uniós napirendi pont! 

 
3. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 

férfiak és nők egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazása 
elve alkalmazásának a bérek átláthatósága és végrehajtási mechanizmusok 
révén történő megerősítéséről [COM(2021) 93; 2021/0050 
(COD)](Bizottsági vélemény kialakítása a HHSZ 140. § (4) bekezdése 
alapján) 

 
4. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény a kisgyermekesek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 35 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm képviselőtársaimat, meghívott vendégeinket a bizottság ülésén. A 
Vállalkozásfejlesztési bizottság ülését ezennel megnyitom. Első feladatunk a 
helyettesítések bejelentése, ami kiváló terepet biztosít arra, hogy most érkező 
képviselőtársaink is elfoglalják helyüket. Szatmáry Kristóf képviselő úr helyettesíti 
Tasó László képviselőtársunkat, más helyettesítésről egyelőre nem tudok, ha mégis 
változna ez a képlet, akkor kérem, jelezzék számomra. Ezt követően a 
határozatképességet kell megállapítanom. Megállapítom, hogy a helyettesítéseket is 
figyelembe véve 10 szavazat áll rendelkezésre. Így a bizottságunk mindenképpen 
határozatképes.  

Következő feladatunk a napirendi javaslat elfogadása. Képviselőtársaim 
előzetesen írásban megkapták az ülés napirendi javaslatát. Kérdezem a tisztelt 
bizottságot, hogy elfogadják-e a kiküldött napirendi javaslatot. Kérem, kézfelemeléssel 
jelezzék, ha igen. (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangú döntésünk született 10 igen 
szavazattal. A napirendünket elfogadtuk.  

Egyes adótörvények módosításáról szóló T/16208. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Ezért meg is nyithatom első napirendi pontunkat, amely az egyes adótörvények 
módosításáról szóló T/16208. számú törvényjavaslat részletes vitája, kapcsolódó 
bizottságként a HHSZ 44-45. §-a alapján. A napirendi pont tárgyalását megnyitom. 
Köszöntöm az előterjesztő Pénzügyminisztérium képviseletében Besesek Botond 
helyettes államtitkár urat, illetve munkatársait. Az előterjesztéshez képviselői 
módosító javaslat nem érkezett, a bizottság sem kíván saját módosítási szándékot 
megfogalmazni, ezért a részletes vita egy szakaszból áll, azaz a törvényjavaslat 
bizottsági bejelentésben megjelölt részeinek vizsgálatából a határozati házszabály 44. 
§ (1) bekezdésében meghatározott szempontok szerint. Ugye, azt ismerik, hogy a 
törvényjavaslat megfelel-e az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai 
követelményeknek, illeszkedik-e a jogrendszer egységébe, megfelel-e a nemzetközi és 
az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, illetve megfelel-e a jogalkotás 
szakmai követelményeinek. Kérdezem elsőként az előterjesztő képviseletében jelen 
lévő helyettes államtitkár urat, hogy álláspontja szerint a törvényjavaslat megfelel-e a 
határozati házszabályi rendelkezéseknek. Parancsoljon!  

 
BESESEK BOTOND helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Igen, 

álláspontunk szerint megfelel. 
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Megkérdezem a bizottság tisztelt tagjait, ki 

kíván hozzászólni. Lehet, hogy csak a bizottság elnöke figyelmetlen, de nem lát 
jelentkezést, így helyettes államtitkár urat megkérdezném, hogy kíván-e reagálni az 
elhangzottakra, de nem voltak elhangzottak, ebből kifolyólag, amennyiben további 
hozzászólási szándék nincs, és én nem látok ilyet, kérem a bizottság döntését a HHSZ 
rendelkezéseiben foglaltaknak való megfelelésről. Kérem, kézfelemeléssel jelezze, aki a 
megfeleléssel egyetért. (Szavazás.) 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 
tartózkodással a megfelelést kimondta a bizottság többsége.  

Most a részletes vita lezárásáról kell döntenünk. Kérdezem a tisztelt bizottságot, 
lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, amely a részletes vitáról szóló bizottsági 
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jelentés benyújtásáról való döntés is egyben. Kérem, kézfelemeléssel jelezze, aki igen. 
(Szavazás.) 6 igennel, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással két korábbi szavazásunkat 
egy szavazással eldöntöttük. Így tehát a részletes vitát lezártuk, az erről szóló jelentés 
benyújtásáról döntöttünk. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kívánnak-e a plenáris 
ülésen többségi vagy kisebbségi előadót állítani. De ez teoretikus kérdés, mivel vita nem 
volt, ily módon a kisebbségi véleménynek talán teret sem nyithatunk. Ezért ezt a 
napirendi pontot lezárhatjuk. Nagy tisztelettel köszönöm a szíves közreműködést 
benne.  

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló T/16118. 
számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Áttérünk a második napirendi pontunkra, mely Magyarország 2022. évi 
központi költségvetéséről szóló T/16118. számú törvényjavaslat részletes vitája 
kapcsolódó bizottságként a HHSZ 44-45. §-a alapján. A napirendi pont tárgyalását 
megnyitom. Köszönöm a Pénzügyminisztérium képviseletében sokadjára dr. Berczik 
Ábel helyettes államtitkár urat, az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
képviseletében pedig dr. Nagy Ádám helyettes államtitkár urat és tisztelt 
munkatársaikat. A vitát megnyitom. A költségvetésitörvény-javaslat elfogadására 
különös szabályok vonatkoznak. A Költségvetési bizottság előadói fogják majd a 
plenáris ülésen összefoglalóan előadni valamennyi tárgyaló bizottság véleményét, 
illetve a kisebbségi véleményeket, ezért bizottsági előadó állítására nincs lehetőség. A 
bizottság részletes vitában kialakított véleményét a részletes vitáról szóló jelentés fogja 
tartalmazni. Hangsúlyoznom kell, hogy a részletes vitában az általános vitában 
elhangzottakat nem lehet megismételni. A HHSZ 92. § (5) bekezdésének megfelelően 
az esetleges kisebbségi véleményeket függelékként kell a részletes vitáról szóló 
jelentéshez csatolni, amelyet kérek, hogy holnap 9 óráig aláírva, beszkennelve a 
bizottság titkárságának e-mail-címére szíveskedjenek eljuttatni.  

Szeretném jelezni továbbá, hogy a részletes vitáról szóló jelentésben szereplő 
írásbeli vélemény és kisebbségi vélemény csak olyan elemeket tartalmazhat, amelyek a 
bizottsági vitában elhangzottak. Benyújtásának további feltétele, hogy azt az 
előterjesztő képviselők a részletes vitáról szóló jelentésről való szavazásban részt 
vegyenek, és kisebbségben maradjanak. A részletes vita az egyéb törvényjavaslatokhoz 
hasonlóan két szakaszban zajlik, az első szakaszban a javaslat egésze vonatkozásában 
kell lefolytatni a részletes vitát, vizsgálva a HHSZ 44. § (1) bekezdésében foglalt 
szempontoknak való megfelelést. Ennek szellemében a részletes vita első szakaszát 
megnyitom. Elsőként felkérem helyettes államtitkár urakat, tájékoztassák a bizottságot 
az előbb elhangzottakkal is összefüggésben a törvényjavaslatról, azt követően pedig a 
bizottság tagjai ismertethetik véleményüket. Parancsoljon, helyettes államtitkár úr!  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm 

szépen. Nagy tisztelettel üdvözlöm a bizottsági ülés résztvevőit. Álláspontunk szerint 
az előttünk fekvő Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat mindenben megfelel a házszabály 44. § (1) bekezdése szerinti 
követelményeknek, azaz megfelel az Alaptörvényben levő tartalmi és formai 
követelményeknek, illeszkedik a jogrend egységébe, nemzetközi, illetve európai uniós 
jogból eredő kötelezettségeinknek megfelel, és az Igazságügyi Minisztérium 
közreműködésének is köszönhetően a jogalkotás szakmai követelményrendszerét is 
teljesíti. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezt 

követően ki kíván hozzászólni az elhangzottakhoz. (Nincs jelentkező.) Megint csak 
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kérdezem helyettes államtitkár urat, hogy kíván-e reagálni, de nincsen mire, hiszen vita 
nem bontakozott ki ebben a kérdésben. Amennyiben több kérdés, hozzászólási szándék 
nincs, a részletes vita első szakaszát lezárom. A bizottságnak döntenie kell a HHSZ 
rendelkezéseiben foglaltaknak való megfelelésről. Kérem, szavazzanak. Ki az, aki 
kimondja a megfelelést? (Szavazás.) 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 
tartózkodással kimondásra került a megfelelés.  

A részletes vita második szakaszára térhetünk át, tájékoztatom önöket, hogy a 
törvényjavaslathoz képviselői módosító javaslatok érkeztek, így áttérünk a háttéranyag 
megvitatására, amelyet kiosztottunk a bizottság tagjainak. Kérem, akihez esetleg nem 
jutott ebből az anyagból, az jelezze számomra. Az egymással összefüggő 
háttéranyagpontokról szokás szerint egy szavazással döntünk. Elsőként a háttéranyag 
egymással összefüggő 51. és 2116. pontjairól kell döntenünk. A módosító indítványt 
Molnár Gyula MSZP-s képviselő úr, alelnök úr nyújtotta be. Kérdezem a benyújtó 
képviselőt, kívánja-e módosító javaslatát indokolni. Kívánja, megadom a szót, 
parancsoljon!  

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

Tisztelt Bizottság! Majd csak jelzem, hogy valamiért úgy készülünk, hogy a többségi 
véleménnyel nem fogunk egyetérteni a végén, ezért mi készültünk egy kisebbségi 
véleménnyel, jelezze majd elnök úr, hogy mikor vághatok abba bele. 

Most viszont csak nagyon röviden a módosító indítványommal kapcsolatban. 
Azt szeretném jelezni, hogy a járványkezelés ürügyén a települési önkormányzatok egy 
jelentős része, különösen a nagyvárosok és a kerületek egy komoly csapást kaptak az 
iparűzésiadó-kieséssel kapcsolatban, a parkolási bevételek kiesése, és bármennyire ezt 
önök nem fogják elfogadni, de a járványkezelésben aktív szerepet vállaltak, tehát 
bizonyos szempontból hiányt pótoltak akkor, amikor még adott esetben a kormány 
néhány üggyel nem tudott haladni. Ennek eredményeképpen az én 
választókörzetemben, amelyik ugye Újbuda és Budafok-Tétény, mind a két 
önkormányzat összerakott egy csomagot, amit a 25 ezer fő feletti települések okán 
Fürjes államtitkárral kellett megtárgyalnia. Egyikre sem kaptak pozitív választ. Ez 
mind olyan javaslat, amit én megfogalmaztam, amelyik a két önkormányzat döntése, 
amiben kérték a kormánytól ezt a kompenzációt, viszont tekintettel arra, hogy nem 
kerültek be abba a csomagba, amit a kormány első körben elfogadott - bár hallom, hogy 
lehet, hogy lesz második kör -, ezért gondoltam arra, hogy talán szerencsésebb, ha a 
költségvetésben ezt rögzítjük. Nem fogom tételesen elmondani, de ez az elvi lényege, 
hogy ez tulajdonképpen az a tárgyalási pozíció, még egyszer mondom, mind a két 
kerületnél; az egyik kerület, ugye, ma ellenzéki, a másik pedig kormánypárti vezetésű. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormányt kérdezem, mi az álláspontja a 

háttéranyag ezen pontjáról, valamint, hogy tárca-, illetve kormányálláspontot képvisel-
e.  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): 

Tárcaálláspontot tudok képviselni, nem támogatja az előterjesztő a módosító 
indítványt.  

 
ELNÖK: Értettem. Amennyiben nincs több hozzászóló, szavazás következik. 

Kérdezem képviselőtársaimat, támogatják-e a háttéranyag egymással összefüggő 51. és 
2116. pontjait? (Szavazás.) 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 tartózkodás 
mellett a támogatás nem született meg.  
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Most a háttéranyag egymással összefüggő 52. és 2117. pontjairól kell döntenünk. 
A módosító indítványt úgyszintén Molnár Gyula MSZP-s képviselő úr, alelnök úr 
nyújtotta be. Kérdezem a benyújtó képviselőt, kívánja-e módosító javaslatát indokolni. 
(Molnár Gyula: Nem.) Amennyiben nem, a kormányt kérdezem, hogy mi az 
álláspontja a háttéranyag ezen pontjáról.  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): A tárca nem 

támogatja a javaslatot.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás 

következik. Kérdezem képviselőtársaimat, támogatják-e a háttéranyag egymással 
összefüggő 52. és 2117. pontjait. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
4 igen szavazattal, 6 nem ellenében a döntésünk így meg is született, nem került tehát 
támogatásra.  

Végül a háttéranyag egymással összefüggő 1387. és 2130. pontjairól kell 
döntenünk. A módosító indítványt Z. Kárpát Dániel, Jobbik, nyújtotta be. Furcsa lenne, 
ha megkérdezném a benyújtó képviselőt, hogy kívánja-e indokolni a javaslatát, ezért 
kellő visszafogottsággal nem kívánja indokolni, így át sem kell adni az ülésvezetést, és 
nem is kell egyéb formai követelményeknek eleget tenni. A kormányt kérdezem, mi az 
álláspontja a háttéranyag ezen pontjáról.  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem 

támogatja a tárca.  
 
ELNÖK: Nagy tisztelettel vettem az információt. Amennyiben nincs több 

hozzászóló, úgy szavazás következik. Kérdezem képviselőtársaimat, támogatják-e a 
háttéranyag egymással összefüggő 1376. és 2130. pontjait. Aki igen, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen szavazattal, 6 nem ellenében, tartózkodás 
nélkül a javaslat elvérzett. Ezen a ponton a második szakasz lezárható, és a Molnár 
Gyula alelnök úr által elvetett irányba térhetünk vissza, mégpedig a kisebbségi és 
többségi álláspontokat illetően. Gyorsan egyeztetek a kollégákkal. A jelzések 
sorrendjében először a többségi vélemény kapcsán Szatmáry Kristóf alelnök úré a szó, 
utána Molnár Gyula alelnök úré, és egyben jegyeztem a további igényeket is.  

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

a bizottság tagjai az általunk összeállított többségi véleményt megismerhették, hiszen 
eljuttattuk a bizottság kollégáinak. Csak nagyon röviden, ebből szemezgetve néhány 
gondolat erejéig: ugye, mi ezt alapvetően az újraindítás költségvetésének szánjuk, és 
abban bízunk, hogy valóban az is lesz. Nem részletezném azokat a kihívásokat, 
amelyekkel az egész világnak és benne hazánknak is az elmúlt időszakban meg kellett 
küzdenie. Abban bízunk, hogy a gazdasági újraindítási akcióterv arra ad esélyt, hogy 
ebből a nehéz helyzetből a járvány után Magyarország nyertesként kerüljön ki, tehát 
jobb világpiaci helyzetbe kerüljön, mint amilyenben előtte volt. Ez azt jelenti a számok 
nyelvére lefordítva, hogy az európai összehasonlításban szeretnénk a növekedési 
pályánkat, ahogy ez a válság előtt volt, úgy a válság után is a verseny első részében tudni 
a hazai növekedést.  

A legfontosabb feladat számunkra a magyar családok és vállalkozások 
támogatása, a munkahelyteremtő beruházások, az egészségügyi és felsőoktatási 
infrastruktúra széleskörű fejlesztése, amelyre a biztosítékokat a költségvetésben látjuk, 
és amely reményeink szerint a lendületet megadja a magyar gazdaság újbóli magas, az 
európai viszonylathoz képest magasabb pályára állásához.  
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Azt a reményt is meg tudjuk fogalmazni, amit talán már többször elmondtunk, 
hogy szeretnénk, ha 2030-ra Magyarország az Európai Unió öt legjobban teljesítő 
országai közé emelkedne. Itt még elég bizonytalanok a számok a jövő év és az azt követő 
évi gazdasági növekedés tekintetében, de a költségvetés azzal az ambiciózus tervvel 
számol, ami az idei évre 4 százalék fölötti, 4,3 százalékkal, ’22-re pedig 5,2, tehát 5 
százalék fölötti gazdasági bővüléssel tud kalkulálni. 

A bizottság többségi véleményét megfogalmazó tagjainak részéről az 
üdvözlendő, hogy a gazdaság újranyitását célzó kiemelt programok, fejlesztések, 
beruházások egyébként ennek a költségvetésnek a részét képezik, ahogy a gazdasági 
újraindítási akció keretében 2300 milliárd forintot meghaladó összeg áll 
rendelkezésre. Bízunk benne, hogy a munkahelyek megtartása, megőrzése, sőt 
növelése is lehetőség, vagy erre is lehetőség lesz az állami beruházások révén. 
Tartalékot is tartalmaz természetesen a költségvetés, ez mindösszesen 233 milliárd 
forint összeggel szerepel, amely tekintetében bízunk, hogy ez elegendő lesz a 
kihívásokra.  

Összességében a beterjesztett javaslat a magyar gazdaság talpra állítását 
szolgálja reményeink szerint, és ezért is támogatni fogjuk a javaslat elfogadását. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Egyben köszönöm alelnök úr visszafogottságát mind a 

terjedelem, mind az idő tekintetében. Ugyanakkor, gondolom, hogy minden benne 
volt, amit el szerettek volna mondani. Molnár Gyula képviselőtársam jelentkezett 
következőként, aztán előre érdeklődöm, hogy kik fogják őt követni a sorban. Kérem, 
hogy így, pantomim vagy egyéb módokon próbáljuk megbeszélni, amíg alelnök úr 
elmondja mondandóját. Parancsoljon! 

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

Tisztelt Bizottság! Valóban megelőlegezzük azt, hogy a mi álláspontunk kisebbségbe 
fog kerülni, és így a házszabály szerint a szükséges írásos szöveget előkészítettük, de 
ugye, el kell hangozni, aminek el kell hangozni itt, a bizottság ülésén.  

Magam is onnan szeretném kezdeni, ahonnan alelnök úr kezdte, csak egy picit 
más előjellel. Általában is kritizáltuk, és kritizáljuk azt, hogy évközben, gyakorlatilag a 
tényszámok ismerete nélkül, a várható folyamatok ismerete nélkül fogadnak el 
költségvetést, és az egyetlen érv, amit a pénzügyminiszter úr szokott mondani, ugye, ez 
a féléves felkészülési idő, milyen biztonságot jelent mindenki számára. Mi azt 
gondoljuk, hogy ha valamikor, akkor 2021-22-ben talán érdemes lenne azt megfontolni 
és megnézni, hogy milyen folyamatok várhatók a világgazdaságban, milyen folyamatok 
várhatók Magyarország pozíciójában. Szerintem még nem dőlt el az, hogy ki az, aki 
képes visszatérni a piacra, ki milyen szinten tud visszatérni a piacra. Ez jelentsen 
egyébként lokális piacokat, vagy jelentsen globális piacokat. Néhány térségben még 
mindig nem fejeződött be a járvány harmadik hulláma sem, lásd, például India, vagy 
például, ami az Olimpia környékén is zajlik.  

Tehát azt szeretnénk jelezni, hogy általában nem tartunk megalapozottnak egy 
évközbeni, tavasszal elfogadandó költségvetést. Most a pandémia harmadik 
hullámának lezárása környékén nagyon-nagyon megalapozatlannak és 
indokolatlannak tartjuk ezt. Általában is látjuk azt, hogy hatalmas tartalékokkal 
tervezik a költségvetéseket, gyakorlatilag néha már a hatálybalépés előtt is módosítani 
szükséges, és tulajdonképpen szinte mindennapossá vált, és automatizmussá vált az, 
hogy önök a költségvetés módosítják.  

A növekedés ügyében, ugye, önök ezt mindig győzelmi jelentésként említik, és 
azt gondolom, hogy ez persze helyes, és örülni kell mindenkinek, ha egy gazdaság 
növekszik, minél jobban, nyilván annál jobb számunkra, de azt szeretném jelezni, hogy 
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miközben a gazdaság növekszik - valóban az elmúlt években -, aközben önök 
megfeledkeztek arról, hogy egy kiszámítható, stabil nyugdíjrendszert teremtsenek, 
megfeledkeztek arról, hogy a munkavállalók számára megfelelő jogokat teremtsenek, 
egy európai szintű oktatást vagy egészségügyet alakítsanak ki, eközben 
presztízsberuházásokra és propagandára költötték a legtöbb pénzt. Tehát, ahogy 
szoktuk volt említeni, az igazi történelmi felelősség az lesz majd évtizedek távlatából, 
hogy egy relatíve nyugodt gazdasági helyzetben milyen országot építettek. 

Két tételt szeretnék még az elvi részben megemlíteni: egy új helyzet állt elő, 
hiszen a Költségvetési Tanács és a Magyar Nemzeti Bank is - elég szokatlan tőlük, mert 
nem ezt szoktuk meg az elmúlt években, de - kritikát fogalmazott meg a költségvetéssel 
kapcsolatban. Ezen mindenképpen el kéne gondolkozni, mert ők, ugye, nem 
vádolhatók azzal, hogy bármilyen szempontból a világ globális összeesküvéshálózata 
részesei lennének, mégis úgy gondolják, hogy vannak ebben a költségvetésben 
kockázati tényezők. A biztonsági tartalékról beszél a Költségvetési Tanács, és a Magyar 
Nemzeti Bank pedig egyértelműen azt mondja, hogy nem támogatható tovább a 
költségvetés lazítása, sokkal inkább a fenntartható felzárkózás biztosításáról beszél a 
saját anyagában. Ezek szerintem okos és megfontolandó gondolatok lennének a 
költségvetés elfogadása kapcsán.  

A mi területünket érintően néhány konkrét dolgot kiemelünk a kisebbségi 
véleményben, amiben úgy látjuk, hogy továbbra is, miközben azt kommunikálják, hogy 
egyre több pénzt hagynak az embereknél, egyre inkább nőnek bizonyos költségvetési 
tételek, amiket egyértelműen az emberek fizetnek meg. A társasági adóból származó 
állami bevételek nőnek, a cégautóadóból származó bevételek nőnek, a kisadózók tételes 
adójából származó bevételek nőnek, a kisvállalati adóból befolyó bevételek nőnek. Ami 
pedig a fogyasztáshoz kapcsolódó ügyek: a regisztrációs adóból származó bevételek is 
nőnek, a pénzügyi tranzakciós illetékből befolyó bevételek emelkednek, és a biztosítási 
adóból - ami meglepő, amit nem pontosan értek, hogy mi ennek a logikája, de - elég 
jelentősen nőnek a bírságbevételek. Ugye, ez 54 ezer 500 millió, és ’21-ben pedig 40 
ezer millió forint volt csupán, ez szerintem jelentős növekedés.  

A másik, amit elvi kérdésként, a bizottságunkat érintően szeretnék megemlíteni, 
ez egy visszatérő vita volt az elmúlt hónapokban, azt gondolom, közöttünk, hogy egy 
ilyen időszakban a munkahelyteremtés vagy pedig a munkahelymegvédés a kiemelt 
kormányzati feladat. Ugye, munkahelyet teremteni, azt mindig tudjuk, hogy jóval 
jelentősebb összeg, mint megvédeni egy munkahelyet. Azt gondoltuk helyesnek, és ezt 
próbáltuk mindig képviselni, hogy a munkahely védelme kiemelten fontos lett volna 
ebben az időszakban, sokkal, de sokkal hatékonyabb ügy lett volna, és a 
munkahelyteremtés lehetőségét pedig nyilván egy békésebb és nyugodtabb időszakban 
kellett volna megtenni. Meglehetősen bőkezűen osztották önök a munkahelyteremtési 
támogatásokat olyanoknak is, akik, finoman szólva is, úgy látjuk, hogy nem teljesen 
arra a célra használták fel. Egyértelműen azt szeretnénk mondani, hogy ebben az 
időszakban semmilyen formában nem javult a bérből és fizetésből élők helyzete.  

Tettünk egy kísérletet, és ezt is leírjuk a kisebbségi véleményben, beütöttünk a 
keresőbe ilyen szavakat, mint ágazati párbeszéd, társadalmi párbeszéd, 
érdekegyeztetés, társadalmi partnerek, kollektív szerződés. Fájó szívvel jelzem 
önöknek, nyilván önöknek ez persze nem hiányzik, de nem találtunk erre megfelelő 
találatokat, tehát azt szeretnénk jelezni, hogy a társadalmi partnerek 2021 májusában 
nem tudják azt, hogy 2022-ben milyen kondíciókkal fognak nekivágni az évnek. Ez a 
költségvetés sem jelent számukra bármilyen fajta iránymutatást vagy valamilyen fajta 
pontot.  

Ezt elmondom, nyilván ez egy politikai tétel, önök vitathatják, de továbbra is úgy 
látjuk, hogy miközben önök nemzeti szuverenitásról beszélnek, nagyon gyakran a 
multinacionális tőke számára sokkal kedvezőbb feltételeket teremtenek, és olyan 
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kiemelt támogatásokat adnak, amit semmi nem indokol a magyar vállalkozókhoz 
képest. Egy apró tétel, ugye, annyira csökkentették a vállalkozások adóit, ugye 
eljutottunk oda, hogy ma egy munkavállaló sokkal több adót fizet, mint saját maga 
munkaadója.  

No, összességében, összefoglalva, azt szeretném mondani, hogy ez a 
költségvetés még homályosabb, még több benne az általános tartalék jellegű vagy 
valamilyen későbbi döntéshez kötött sor, ez elfogadhatatlan. A parlamenti többség 
lelkiismeretére szeretnénk valamilyen módon hatni, hogy azért az mégse megy, hogy 
önökkel elfogadtatnak egy keretköltségvetést, majd utána 133 bátor emberrel a 
konkrétumokat hetente, kéthetente valamilyen módon átviszik. Ennél, azt gondolom, 
hogy a parlamenti képviselő és a parlament felelőssége sokkal nagyobb. Tehát egy 
költségvetésben nem lehetnek ilyen általános sorok, mint ami ebben a költségvetésben 
ezermilliárdokkal van.  

Összefoglalva a mondandónkat, talán nem okoz meglepetést, hogy nem fogjuk 
támogatni a költségvetést. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. És bár nem a vita műfajánál tartunk, de köszönöm, 

hogy mindenki szakmai medrekben marad a mondanivalójával, még akkor is, ha 
kritikát fogalmaz meg. Igyekeztem kivenni a további jelentkezéseket, de nem láttam 
ilyet, ezért a sor végén, engedelmükkel, magam is megosztanám röviden a Jobbik 
kisebbségi véleményét, amely jellemzően azt veszi észre ebben a költségvetésben, hogy 
miközben tartalék címszó alatt egy 200 milliárdos nagyságrendű összeget tenne félre, 
az utolsó költségvetési módosítás során egy 1700 milliárdos biankócsekkel 
találkozhatunk. Tehát a súlycsoportok nagyon eltérnek egymástól, a tervezhetőség 
tekintetében viszonylag szerényebb tartalékkal számol a kormány, aztán nagyon 
sokszor módosítja azt, amit túl korán, a tényszámok ismerete nélkül és ezen -2 szabály 
alkalmazása nélkül hozott meg. Most is azt látjuk a költségvetési tervezés során, hogy 
bár Magyarország Kormánya például 360 forintos euróval számolt, korábban is 
számolt euróértékekkel, aztán sokkal rosszabb lett sajnos a végeredmény ennél. Ily 
módon a költségvetés tervezhetősége is.  

Azt látjuk továbbá, hogy bár nem a szociális bizottság ülésén ülünk, így a 
szociális rendszert, illetve azon jelzőket talán mellőzném, amelyeket a parlament 
plenáris ülésén vagy általános vitában elmondtunk, de mindenképpen kegyetlen a 
költségvetés bizonyos társadalmi csoportokkal szemben. A bizottsági profilunkhoz 
illően inkább a magukra hagyott munkavállalók azok, akik tekintetében ki kell 
emelnünk az európai szinten rettenetesen szerény bérpótlékok rendszerét. Tudvalevő 
és látható, hogy a magyar munkavállalók alig 5 százaléka tekintetében nyújtott mérhető 
segítséget a kieső bérek pótlása tekintetében a kormány. Ez az arány szerencsésebb 
nemzetgazdaságokban a 20, illetve a 25 százalékot is eléri. Nem a lehetetlent kívánjuk, 
hanem a kieső bérek 80 százalékának a kipótlását. Mindez ugyanakkor nem köszön 
vissza a költségvetésben.  

Ami mélyen meglepett bennünket, az az, hogy egy magát nemzetinek minősítő 
kormány olyan cégekkel köt támogatási szerződéseket, akik ezen támogatási összegek 
több százszorosát viszik ki Magyarországról osztalék formájában adózatlanul. 
Meglepett bennünket például az Audi számára biztosított újabb összeg, miközben azt 
látjuk, hogy ezer milliárd forint fölötti az a tétel, ami osztalék formájában elhagyta 
Magyarországot ezen cég által. Tehát vélhetően nem ők vannak a leginkább rászorulva 
arra a támogatási összegre, amelyről itt szó van, főleg, hogy a multikör viselkedését 
ismerve úgy látjuk, hogy nem a támogatási volumen az első szempont, ami alapján ők 
arról döntenek, hogy itt maradnak, vagy itt bővítenek, sokkal inkább a kiszámítható 
jogszabályi környezet és gazdasági klíma. Úgy gondolom, itt a kiszámítható jogrend 
tekintetében azért hagy még kívánnivalót maga után a magyar helyzet, és hát azt is 
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látjuk, hogy a náluk fizetett munkabérek, bár átlagában magasabbak, mint a 
munkahelyek többségét biztosító kis és közepes méretű vállalkozásoknál, hiszen 
nyilván a lehetőségek is mások, ugyanakkor ezek a bérek még mindig rettenetesen 
alacsonyak európai összevetésben, és a magyar munkavállalók kiszolgáltatottsága 
nagyjából a korábbi szinten maradt.  

Meglepett bennünket továbbá az, hogy fogyasztási típusú adók tekintetében 
több százmilliárddal nőtt a kormány bevételi várakozása több adófajta esetében is. Itt 
nemcsak a társasági adóra gondolunk, hiszen ott azért bőven elférne növekmény még 
a multicégek részéről. Sokkal inkább arra, hogy áfa- és személyijövedelemadó-bevételi 
várakozások tekintetében, ha mindent összeadunk, nagyjából fél ezermilliárd forinttal 
többet fog befizetni a magyar lakosság a következő évben, mint az elmúlt időszakban. 
Értjük mi, hogy gazdasági dinamikára számítanak, de nem látunk akkora gazdasági 
bővülési lehetőséget, amely ilyen bevételi várakozásokat alátámasztana. Ebből 
kifolyólag a magyar emberek több adót fognak befizetni, várhatóan módosítani kell a 
költségvetést, amelyben azért biankócsekkek bőven vannak, ily módon nem árulunk el 
meglepetést azzal, hogy ebben a formában nem tudjuk támogatni ezt a tervezetet.  

Köszönöm, hogy mindezeket elmondhattam. Érdeklődöm, hogy további 
jelentkező van-e, úgy gondolom, hogy kisebbségi vélemény tekintetében, hiszen a 
többségi elhangzott. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincsen, úgy pedig visszatérünk 
az eredeti forgatókönyvünk tekintetében odáig, hogy kérdezem a bizottságot, lezárja-e 
a törvényjavaslat részletes vitáját, amely - hangsúlyozom - a részletes vitáról szóló 
bizottsági jelentés benyújtásáról való döntés is egyben. Kérdezem, ki az, aki lezárná a 
részletes vitát. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 6 igennel, ellenszavazat 
nélkül, 4 tartózkodás mellett lezártuk a részletes vitát, elfogadtuk a jelentést. 
Köszönöm szépen helyettes államtitkár uraknak és munkatársaiknak is a részvételt. 
Ezáltal ezt a napirendi pontot lezárhatjuk.  

EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - Az Európai Parlament és a Tanács 
irányelve a férfiak és nők egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó 
egyenlő díjazása elve alkalmazásának a bérek átláthatósága és 
végrehajtási mechanizmusok révén történő megerősítéséről 
[COM(2021) 93; 2021/0050 (COD)](Bizottsági vélemény kialakítása 
a HHSZ 140. § (4) bekezdése alapján) 

Meg is nyithatom a harmadikat, amely a már emlegetett egyeztetetési eljárás az 
Európai Parlament és a Tanács irányelve a férfiak és nők egyenlő vagy egyenlő értékű 
munkáért járó egyenlő díjazása elve alkalmazásának a bérek átláthatósága és 
végrehajtási mechanizmusok révén történő megerősítéséről szóló uniós javaslat 
tekintetében a bizottság véleményének kialakítására kerül sor a HHSZ 140. § (4) 
bekezdése alapján. A napirendi pont tárgyalását megnyitom. Házelnök úr a házszabály 
alapján az Európai ügyek bizottságának javaslatának megfelelően felkérte a 
Vállalkozásfejlesztési bizottságot, hogy május 30-áig alakítsa ki véleményét az Európai 
ügyek bizottsága által 2021. március 16-án egyeztetési eljárás alá vont uniós 
tervezetről. A bizottság tagjai a kormány tárgyalásiálláspont-javaslatát és a bizottság 
véleménytervezetét előzetesen megkapták, az álláspontjavaslatot a házszabály 
értelmében csak a bizottság tagjai ismerhették meg.  

Köszöntöm a napirendi pontnál Bárány Mihály helyettes államtitkár urat, az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium részéről, és kollégánkhoz fordulok, mivel 
Gurmai Zita képviselőtársunk jelezte, és szeretne hozzászólni a javaslathoz, illetve 
annak témájához. A házszabály szerint ehhez a bizottság tagjainak külön engedélyét 
kell kérnem. Így a bizottság tagjainak hozzájárulását kérem ahhoz, hogy képviselő 
asszony a későbbi szakaszban hozzászólhasson a vitához. Kérem, aki támogatja ezen 
lehetőség megadását, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egy meglehetősen korrekt, 
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10 igen szavazatot számláló döntést hoztunk e tekintetben. És nincs más feladatom, 
mint felkérni helyettes államtitkár urat, hogy ismertesse a kormány álláspontját. 
Parancsoljon!  

Bárány Mihály szóbeli tájékoztatója 

BÁRÁNY MIHÁLY helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 
Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Nagy örömömre szolgál, 
hogy beszámolhatok önöknek a bérek átláthatóságáról és a kapcsolódó végrehajtási 
mechanizmusok megerősítéséről szóló irányelvtervezetről és a jelenleg folyamatban 
lévő tárgyalások során képviselt magyar kormányzati álláspontról. 

Engedjék meg, hogy először is röviden bemutassam az irányelvtervezetet. A nők 
és férfiak egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazáshoz való joga az 
EU egyik alapelve, amelyet az Európai Unió működéséről szóló Szerződés, a Római 
Szerződés 157. cikke rögzít. Ezen alapvető jog tiszteletben tartását és megfelelő 
érvényesítését célozza az Európai Bizottság által 2021. március 3-án előterjesztett 
irányelvtervezet, amely egyébként a férfiak és a nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő 
bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő 
megváltoztatásáról szóló 2006-os irányelvre, illetve a férfiak és nők egyenlő díjazása 
elvének az átláthatóság révén történő megerősítéséről szóló 2014. évi bizottsági 
ajánlásra épül. 

Jelen irányelvtervezet a bérek átláthatóságának szervezeteken belüli 
megvalósítása, az egyenlő díjazással kapcsolatos kulcsfogalmak, köztük a díjazás és az 
egyenlő értékű munka fogalma, alkalmazásának megkönnyítése, valamint a 
végrehajtási és jogorvoslati mechanizmusok megerősítése révén törekszik elérni, hogy 
a munkavállalók megfelelő információkkal rendelkezzenek a munkakörökre irányuló 
bérszínvonalról, és a nemi alapú megkülönböztetés esetén érvényesíteni tudják 
jogaikat. Itt szeretném megjegyezni, hogy még a 2014-es bizottsági ajánlás nem volt 
kötelező érvényű az európai uniós tagállamokra, míg a bizottság jelenlegi terve, hogy a 
jelenleg napirenden lévő irányelvtervezet kötelezettséget fog róni a tagállamokra, tehát 
annak érvényesítése a tagállamok részére kötelező lesz, kötelező lesz átültetni a 
nemzeti jogalkotásukba. 

A tervezet a közszféra és a versenyszféra munkaadóira és munkavállalóira 
egyaránt kiterjed, és jelentősen kibővíti a szociális partnereket, különösen a 
munkavállalói szervezeteket megillető tájékoztatási és konzultációs jogokat. A tervezet 
előírja, hogy jogszabályi szinten pontosítani kell az egyenlő értékű munka fogalmát, és 
meg kell tenni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a munkavállalók 
nemi diszkriminációtól mentes munkaköri értékelési és besorolási rendszereket 
vezessenek be. Az irányelvtervezet ugyanakkor jelenleg különbséget tesz kis- és 
középvállalkozások és a nagyvállalatok között a kötelezettségek tekintetében. A 
munkavállalóknak a díjazás szintjére vonatkozó tájékoztatáshoz való joga a gazdasági 
élet minden területén érvényesítendő, azonban a díjazásra vonatkozó részletes 
jelentéstételi kötelezettség és a béraudit teljesítése csak 250 főnél több munkavállalót 
alkalmazó nagyvállalatok számára kötelező.  

A tervezet emellett a tagállamokat a díjazás tekintetében részletes adatgyűjtésre, 
illetve a rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése végett egy ellenőrző szerv 
felállítására és működtetésének biztosítására kötelezi, valamint részletes szabályokat 
vezet be a jogorvoslati lehetőségek jogérvényesítése és szankciói tekintetében. 

Az EU Tanácsának illetékes munkacsoportja jelenleg szakértői szinten tárgyalja 
az irányelvtervezetet, az eddigi tárgyalások során az EU hatáskörét egyetlen tagállam 
sem vitatta, ugyanakkor a tervezet aránytalansága, illetve a munkáltatókra és a 
tagállamokra háruló túlzott adminisztratív terhek kapcsán több tagállam aggályainak 
adott hangot. A foglalkoztatási miniszterek tanácsa június 14-én ül majd össze, 
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amelyen a jelenlegi portugál elnökség előrehaladási jelentés formájában fog 
beszámolni a tárgyalások eredményéről.  

Itt szeretném megjegyezni, hogy a következő féléves szlovén elnökség idején sem 
várjuk, hogy ez a tervezet teljes mértékben a EU-fórumokon megtárgyalásra kerüljön. 
Idáig, ugye a 4 fejezetből 2 fejezet megtárgyalására került sor. A várakozásaim szerint 
legkorábban a 2022. évi első fél évben, a francia elnökség idején kerülhetnek lezárásra 
a tárgyalások, és ezt követően két év áll rendelkezésre a tagállamoknak, hogy a nemzeti 
jogrendszerükbe átültessék ezeket az irányelveket.  

Áttérve a magyar kormány álláspontjának bemutatására, szeretném kiemelni, 
hogy a magyar kormány a tárgyalások során mindvégig hangsúlyozta, hogy a 
munkavállalók védelmét és az átlátható munkafeltételek biztosítását elsődleges 
fontosságúnak tartja, ennek érdekében a nemzeti intézkedéseink, szabályozásaink által 
támogatjuk, és elősegítjük az egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó egyenlő 
díjazás elvének megfelelő érvényesülését, ide értve a nők és férfiak közötti 
bérkülönbségek csökkentését is. 

A nők munkaerőpiaci részvételének támogatása alapvetően fontos az egyenlő 
esélyek biztosításához, és tekintettel a munkaerő elöregedésére, gazdasági 
szempontból is elengedhetetlennek tartjuk. 

A nemek közötti bérkülönbség mértéke az Eurostat 2019. évi adatai szerint az 
EU átlag szerint 14 százalék volt a férfiak javára, a legnagyobb mértékű bérkülönbség 
Észtországban volt tapasztalható, ami 21,7 százalék, míg a legalacsonyabb 
Luxemburgban 1,3 százalék. Magyarország uniós összehasonlításban a mezőny 
második felében helyezkedik el, az Eurostat felmérése szerint hazánkban a nemek 
közötti kereseti különbség 18,2 százalék volt 2019-ben.  

A férfiak és nők egyenlő díjazásának elvét elősegítő uniós kezdeményezés 
kapcsán álláspontunk szerint kiemelt jelentőségű, hogy az uniós szabályozás 
megfeleljen a szükségesség, az arányosság és a normavilágosság követelményeinek. Az 
irányelvtervezet jelenleg rendkívül részletes, esetenként nem egyértelmű, több 
rendelkezés pontatlan és tisztázásra szorul. Különösen fontosnak tartjuk, hogy a 
bértranszparencia irányelv ne növelje túlzott mértékben a munkáltatókat érintő 
adminisztrációs és anyagi terheket, és tartsa tiszteletben a tagállamok hatáskörét.  

Az irányelvtervezet kapcsán bérpolitikai és közgazdaságtani szempontú 
aggályok is felmerülnek, a bérmegállapodások autonómiájának biztosítása kiemelten 
kezelendő. Azt, hogy melyik munkakörben mennyi a fizetési lehetőség, a 
munkaerőpiaci kereslet-kínálat egyensúlya határozza meg. Kijelenthető tehát, hogy a 
javaslat hozzáadott értékét egyértelműen elismerjük, és a megfogalmazott célokat 
támogatjuk. A kormány számára a munkavállalók védelme, az átlátható 
munkafeltételek biztosítása elsődleges fontosságú, melyeknek érvényesülését az uniós 
szintű szabályozás elősegíti.  

Ugyanakkor aggályosnak tartjuk az irányelvtervezet által meghatározott 
eszközök, módszerek esetleges túlszabályozó jellegét, melyek nagy terhet rónak az 
érintettekre, és csupán kis mozgásteret engednek mind a tagállamok, mind a 
munkáltatók részére.  

Elnök úr, talán röviden ennyit szerettem volna elmondani első körben, és állok 
rendelkezésre, ha kérdés van.  

Képviselői hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen a meglehetősen informatív beszámolót, és ezen a 
ponton pedig kell jelentenem helyettesítés tekintetében, hogy Becsó Zsolt 
képviselőtársam helyettesíti az időközben halaszthatatlan közfeladata miatt távozó 
Ovádi Péter képviselőtársunkat. Ezen bejelentést követően pedig kérdezem a 
bizottságot, hogy kíván-e valaki kérdést megfogalmazni, illetve véleményt mondani a 
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már jelzett igényen kívül. Talán ennyire szabadon mozoghatok a szabályzaton belül, 
Gurmai Zita képviselőtársunknak adom meg a szót Tordai Bence előtt, regisztrálva, 
hogy benne is ébredt hozzászólás iránti igény. Parancsoljon, képviselő asszony!  

 
DR. GURMAI ZITA (MSZP): Nagyon szépen köszönöm a bizottsági elnöknek és 

a tagoknak, hogy lehetőséget kaptam erre. Mindenképpen szeretném megköszönni 
államtitkár úrnak a nagyon korrekt tájékoztatását. Ugye, nyilvánvaló, hogy ez egy 
régóta tartó ügy, de valóban 1957-ben a Római Szerződés volt az, amikor először erről 
egyáltalán szó volt, és ugye, ez az első alkalom az Európai Bizottság történetében, hogy 
az esélyegyenlőségért egy külön biztos felel Helena Dalli személyében, és nyilván van 
neki egy nagyon világos programja, és ezen belül ez egy jelentősen meghatározó 
program. Azt tudom mondani, hogy maga az anyag rendkívül alapos, és azt gondolom, 
hogy a technikai kifogások között néha vannak legitim kifogások is, de 
mindenféleképpen ez egy olyan ügy, amit támogatni kell. Sajnálatos módon az 
Alaptörvényből kikerült az egyenlő munkáért egyenlő bér elve, ez nyilván fontos dolog, 
hogy benne legyen, de ez van.  

Mindenképpen úgy gondolom, függetlenül attól, hogy azt vélelmezte, hogy ez 
egyfajta adminisztratív terhet jelent, szerintem az átláthatóság nagyon fontos, nagyon 
fontos a bérkalkulátor, amiről szintén beszélt. De ahhoz, hogy valóban a bérolló be 
tudjon záródni, ehhez 162 évre van szükség, ami elég sok idő, és, ugye nyilván nem 
fogjuk megérni, ha csak nem, van egy olyan típusú szabályozás, amiben valóban ezen 
lehet változtatni. 

Ez az egyik dolog. Valóban Magyarország nem áll rosszul a nők és férfiak fizetési 
különbségét illetően, de ha most azt mondom, hogy a Covid-járvány jelentősen 
megnövelte a bérszakadékot, ez azt jelenti, hogy már most lehet látni, hogy bizony ez 
nagyon jelentősen hatással volt a munkaerőpiacra, illetve a nők bérére is. Tehát én 
mindenféleképpen úgy gondolom, hogy hasznos is lenne egyébként is az, hogy legyenek 
megfelelő statisztikai adatok. Tehát én örömmel látnám, ha folyamatosan ezeket az 
ellenőrzéseket a Központi Statisztikai Hivatal meg tudná tenni. A másik, hogy 
nyilvánvaló, hogy egy olyan típusú szabályozásra van szükség, ahol valóban segíteni 
lehet azt, hogy a bérfelzárkózás megtörténjen, ehhez viszont valóban mutatókra van 
szükség. Nyilván, hogy ez a bizottság szándéka is valóban, pontosan fogalmazott 
államtitkár úr, hogy a 2014-es bizottsági ajánláshoz képest nyilvánvaló, hogy itt most 
kötelező érvényűvé vált azért, mert egyszerűen nem sok változás történt. Ez az alapvető 
probléma. Tehát az, hogy számszerűsítjük, ez azt jelenti, hogy közel két hónapot a nők 
egyébként ingyen dolgoznak, úgyhogy mindenféleképpen köszönöm a gondos 
munkáját, államtitkár úr, azzal, hogy bizakodó vagyok, hogy mégis csak lesz ebből 
valami.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tordai Bence képviselőtársamé a szó, miután 

bejelentem az újabb helyettesítést, hiszen Molnár Gyula képviselőtársunk helyettesíti 
Bangóné Borbély Ildikó képviselő asszonyt. Parancsoljon, Tordai képviselő úr, tessék!  

 
TORDAI BENCE (Párbeszéd): Köszönöm a szót, elnök úr. Örülök, hogy ha már 

a magyar kormány nem, akkor legalább az Európai Unió tenni próbál valamit a nemek 
közötti bérkülönbségek tekintetében, és jó, hogy itt van a Vállalkozásfejlesztési 
bizottság előtt az egyenlő munkáért egyenlő díjazás irányelv. Nem vagyok annyira 
optimista, mint akár a kormány képviselője, akár képviselőtársam, azért azt látni kell, 
hogy Magyarországon az Unió átlagánál nagyobb a nők és férfiak közti bérszakadék, 18 
százaléknál is magasabb, azért én ezt nem venném félvállról. És nem is tartom 
meglepőnek, hiszen az a buta macsó politika, amit 2010 óta a Fidesz-kormány csinál, 
csak rontott a helyzeten, és semmilyen konstruktív javaslatot, ami az ellenzék részéről, 
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többek között a Párbeszéd részéről érkezett ezzel a témával kapcsolatban, nem 
fogadtak meg. Sőt, miután a nemek közti bérszakadék mérséklésének az egyik 
legfontosabb eszköze éppen a bérek átláthatósága és az ezzel kapcsolatos jelentéstétel 
lenne, amelyet az Egyenlő Bánásmód Hatóság tudott volna kezelni, ahogy erre többször 
javaslatot tettünk, hát ennek megfelelően a hatóság idén január 1-jével történő 
bezárása nyilvánvalóan nem segített a helyzeten. 

Ugyanígy nem segít a helyzeten az sem, hogy a jellemzően nők által betöltött, a 
közszolgálati pozíciókban nagyon-nagyon alacsonyak a bérek, az egészségügyben vagy 
éppen a szociális ellátásban, az oktatásban, és sorolhatnám tovább, a kulturális élet 
számos területén nagy a női dolgozóknak a részaránya, a felülreprezentáltsága, és 
éppen ezek azok az ágazatok, amelyek a legalacsonyabb jövedelmet teszik elérhetővé 
az ott dolgozók számára. Tehát tulajdonképpen a kormány részéről van egy 
rendszerszintű diszkrimináció a nőkkel szemben, azokat az ágazatokat tartják nagyon 
rosszul fizetetten, ahol többségében nők dolgoznak. Tehát innen nézve, teljesen 
világos, hogy a kormány tevékenysége a bérkülönbségek csökkenését a legkevésbé sem 
szolgálja, éppen ellenkezőleg. Úgyhogy innen kezdve a magyar nőknek, amíg 
kormányváltás nincsen, a reményük valóban az Európai Unióban van, és ilyen módon 
örülünk annak, hogy végre a Parlament és a Tanács irányelve megérkezett ide hozzánk. 
Azzal tudok mindenkit biztatni, hogy jövőre kormányváltás lesz, és ezt az irányelvet 
nagyon gyorsan ratifikálni fogjuk. A nők érdeke már csak ezért is a kormányváltás, 
úgyhogy számíthatnak ránk a továbbiakban is, mi a 99 százalék érdekeit szolgáljuk 
ellentétben önökkel, akik a hatalmi, gazdasági elitnek az 1 százalékos érdekét 
szolgálják.  

Úgyhogy a Párbeszéd részéről természetesen tudom támogatni ezt a javaslatot, 
a bizottsági többségi véleményt, amely azonban bár szavakban támogatja ezt a 
kezdeményezést, de folyamatosan mindenféle kifogásokat keres, hogy miért lehetne 
mégis megakasztani vagy lassítani az uniós tárgyalásokat, ezt nem fogom tudni a 
szavazatommal támogatni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Érdeklődöm, hogy további hozzászólási igény 

ébredt-e. Látom, hogy Molnár Gyula elnök úr igen, parancsoljon, megadom a szót.  
 
MOLNÁR GYULA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Csak két 

rövid dolog miatt kértem szót, hiszen képviselőtársam előttem elmondták a tartalmi 
részeket. Az egyik az, hogy azért legyünk őszinték, Gurmai Zita képviselő asszony 
többször próbált benyújtani javaslatot ennek egy konkrétabb megfejtésére, és ezt 
egyszer sem támogatta a kormánypárti többség. A másik pedig, szeretném megint 
rosszallásomat kifejezni a házszabály ilyetén módon való értelmezése vagy használata 
miatt, hogy itt van egy ilyen állásfoglalás, nem tudunk mit tenni, minthogy nemmel 
fogunk szavazni, és önök meg esetleg azt fogják kommunikálni, hogy mi itt nem 
támogattuk ezt a fajta irányelvet, miközben egyébként az irányelvvel pont 
egyetértenénk, és azt szeretnénk, hogy Magyarország fenntartás nélkül csatlakozzon 
ehhez. Azt szeretnénk, ha legalább azt elfogadnák, hogy ezt vizsgáljuk. Nem azt kéri 
senki, hogy holnaptól ezt léptessük hatályba - egyébként kérnénk, de realisták vagyunk 
-, hanem legalább vizsgálják meg, foglalkozzanak vele, és ne mondvacsinált indokot 
keressenek.  

Szóval azért szóltam hozzá, mert bár Tordai képviselőtársam érintette, de legyen 
világos: az irányelv igen, a többségi álláspontot nem tudjuk támogatni, és szeretnénk, 
ha lehetne kisebbségi álláspontot csatolni ehhez. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság elnökének a vágyai között szerepel az, 

hogy egyszer megkérdezzék őt, hogy a házszabály hogyan lehetne egy kicsit 
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áramvonalasítható, illetve milyen pozitív ötleteim vannak. Ilyen kérdés eddig nem ért 
engem, de soha ne adjuk fel, a hátralévő 11 hónapban még érkezhet. Addig viszont 
kutya kötelességem tartani magam a jelenleg hatályos előírásokhoz. 

Amennyiben további hozzászólás iránti igény nincsen, én magam egy kérdéssel 
gazdagítanám az elhangzottakat, és államtitkár úr irányába inkább egy kérdést 
szegeznék a tárgykörben: demográfus körökben rendre visszatérő felvetés az, hogy a 
hölgyek és urak közötti bérszakadék egyik okozójaként vagy tényezőjeként tartják 
számon azt, ha valaki több gyermeket vállal, tehát adott esetben két-három gyermek 
nevelését tisztességgel végigviszi - és én nagyon örülök, ha minél többen vannak 
Magyarországon ilyen honfitársaink -, akkor eleve olyan munkaerőpiaci dilemmákkal, 
illetve hátrányokkal szembesül az illető, amelyek végigkísérik az ő munkapályáján. 
Ebből, illetve az alacsonyabb járulékbefizetési lehetőségből adódóan már nyugdíjas 
korban is egy alacsonyabb pálya tapasztalható.  

Gondolkodik-e a kormány bármilyen úton-módon ennek a kompenzációján? 
Tehát azon, hogy pusztán anyagi okokból egyetlen hölgytársunk se kerüljön olyan 
kirekesztett helyzetbe, hogy mondjuk a gyermekvállalási terveit, vágyait fel kelljen 
adnia azért, hogy a munkaerőpiacon legalább a korábbi szintjét megőrizhesse. Nyugat-
európai országokban folynak kísérletek azt illetően, hogy az ezért járó kompenzációt 
megkapják hölgytársaink. Magyarországon én nem tudok ilyenről. Annyi elmozdulást 
látok, hogy a láthatatlan munka tekintetében azért már egy érdemi társadalmi 
diskurzus folyik, miszerint most már kezdi elismerni a társadalom azt, hogy a 
láthatatlan munka tekintetében az ember egy komoly, meg nem fizetett tehertételt és 
egyébként nagyon szép tehertételt vállal minden magyar család, de azt kell hogy 
mondjam, hogy a kompenzációszegmens tekintetében még a kérdőjelek erősek. 
Köszönöm. Úgy látom, hogy alelnök urat is sikerült megihletnünk hozzászólásra. 
Parancsoljon!  

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

általános véleményekbe nem mennék bele, hogy most akkor ki mit támogat és hogy, 
hiszen szerintem a Vállalkozásfejlesztési bizottság általunk megfogalmazott többségi 
véleménye azzal kezdődik, hogy a célkitűzésekkel egyetértünk. Tehát ezt szeretném 
azért rögzíteni, hogy itt nincs szó arról, hogy mi ne értenénk egyet. Mint a legtöbb, 
nemcsak az Unióból, hanem bármilyen más területről jövő javaslattal szemben is 
egyébként az a dolgunk, hogy megfogalmazzuk a kételyeinket, és azt megvizsgáljuk, 
hogy egyébként más szektorokra, más területekre hogyan hat.  

De igazából nem emiatt kértem volna szót, hanem csak elnök úr gondolatai, és 
nem nekem címezte a kérdést, tehát igazából nem nekem kéne válaszolni, de azért nem 
marad bennem… most nem sorolnám fel hosszan a kormányzat családpolitikai 
intézkedéseit, amelyek részben vagy egészben pontosan arra irányulnak, hogy 
kompenzálják a hölgyeket a családokat, akár anyagi értelemben is azért az 
áldozatvállalásért, amit a jövő nemzedékek vállalása szempontjából tesznek. De 
egyetlenegy előremutató javaslatot azért hadd tegyek, ami egy kézzel fogható, és én 
sajnálom, hogy az ellenzéki képviselőtársaimnak az ezzel kapcsolatos vitáiban nem jön 
elő, mint pozitív kormányzati lépés, ugye, ez a bizonyos számú gyermeket vállaló 
hölgyek teljes szja-mentességének a megadása az életük végéig. Én azt gondolom, hogy 
ez egy olyan előremutató lépés, amelynél szélesebb körű, általánosabb, és a bérek 
kiegyenlítése felé mutató lépést talán kevés ország hozott.  

És nem mondanám, mert nincsenek illúzióim, hogy ellenzéki képviselőtársaim 
ezt felírják a mi pozitív oldalunkra, aztán elmondják, de azért itt a bizottság keretében 
hadd mondjam el, hogy talán ez az egyik legnagyobb lépés, és ha azt lehet mondani, 
most ebben nem vagyok biztos, de talán, világszinten is újdonság ennek a bevezetése, 
ami azt gondolom, hogy komoly irányba komoly segítséget vagy inspirációt nyújt 
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egyrészt azért, hogy a hölgyek, amennyiben érzik még az erejüket arra, hogy sok gyerek 
után is visszatérjenek a munka világába, azért is inspiráló, mert, ha visszatérnek, akkor 
teljes szja-mentességet élvezhetnek. Én csak ezt szerettem volna hozzátenni ezen vita 
kapcsán. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Erős bennem az ingerencia, hogy 

levezessem, hogy miért csak 15 ezer embert érint körülbelül az ön által emlegetett 
javaslat, de nagyon furcsa lenne, ha a bizottság elnöke feszítené szét az általános vita 
kereteit, ezért magamban tartom a gondolatokat.  

Érdeklődöm, hogy van-e további hozzászólási igény. (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nincs, úgy nagy tisztelettel visszaadom a szót államtitkár úrnak. 
Parancsoljon!  

Bárány Mihály válaszai 

BÁRÁNY MIHÁLY helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 
Minisztérium): Köszönöm szépen a szót. Én szeretnék az előterjesztés vonatkozásában 
maradni, és nem túlterjeszkedni rajta. A 2014-es, illetve a jelenlegi irányelvtervezettel 
kapcsolatosan az Európai Unió készített bizonyos hatástanulmányokat, és az is 
egyértelműen alátámasztja egyébként, amit elnök úr is mondott, hogy maga az, hogy 
ezek az irányelvek majd, ha átültetésre kerülnek a magyar nemzeti jogba, és alkalmazni 
kell őket, ez nem jelent teljeskörű megoldást, tekintve, hogy a nők bérszakadéka 
nemcsak abból fakad, hogy az egyenlő munkáért egyenlő díjazásban kell hogy 
részesüljenek. Ez az irányelv azt fogja majd orvosolni, hogy például a közigazgatásban 
ugyanolyan beosztásban dolgozó nő és férfi ugyanannyit keressen, azért a munkakörért 
járó díjazás nem fakad ennek az irányelvnek az alkalmazásából, hogy magasabb díjazás 
járjon érte.  

Természetesen egyetértek azzal az állásponttal, hogy ezen az irányelven 
túlmutatóan kell majd valamilyen megoldást találni a kormánynak arra, hogy hogyan 
orvosolja ezt a különbséget, hogy például a sok gyermeket nevelő édesanyákat 
valamilyen módon kompenzálja a karrierjük során is, és körülbelül ugyanannyi 
jövedelemre lehessen számítaniuk, mint a férfiaknak, akik nem nevelnek gyermekeket, 
vagy nem töltenek több évet otthon a gyermekneveléssel, és kiesnek a karrierjükből. 
Körülbelül ennyit szerettem volna hozzászólni. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm államtitkár úrnak, és ezen a ponton jutunk 
el oda, hogy a korábban megküldött… Mielőtt eljutnánk oda, még egy helyettesítést 
bejelentek: Hollik István képviselőtársam helyettesíti Gelencsér Attila 
képviselőtársunkat. Így kissé megfogyatkozva, de törve nem, igyekszünk majd lezárni 
ezt a napirendi pontot. A korábban megküldött és itt kiosztott bizottsági vélemény 
elfogadásáról szóló döntés következik. Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja a 
bizottság véleménytervezetét. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 6 igen, 4 
nem, tartózkodás nélkül az igenek győztek e tekintetben. Köszönöm szépen Bárány 
Mihály helyettes államtitkár úrnak és munkatársainak a megtisztelő részvételt, azt is, 
hogy érdemben reagáltak a vitában elhangzottakra, a napirendi pontot lezárhatom e 
tekintetben. Köszönöm.  

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény a 
kisgyermekesek részmunkaidős foglalkoztatásának további 
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segítéséről szóló T/16290. számú törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a 4. napirendi pontunkra, amely már az utolsó előtti: a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény a kisgyermekesek részmunkaidős 
foglalkoztatásának további segítéséről szóló T/16290. számú törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételéről szóló döntés lesz. A javaslatot Gurmai Zita és Molnár Gyula 
MSZP-s képviselők nyújtották be. A napirend tárgyalását ezennel megnyitom. Elsőként 
pedig az előterjesztés… (Molnár Gyula: Kiülhetünk ide, elnök úr? Annyira régi 
vágyam válna valóra! - Derültség.) Megtisztel vele, alelnök úr, öné az előterjesztői 
szék. A vitát megnyitom, az előterjesztőnek adom meg a szót. Parancsoljon!  

Dr. Gurmai Zita szóbeli indoklása 

DR. GURMAI ZITA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr, a lehetőséget. 
Csöndesen kívánom megjegyezni az előző napirendi ponthoz, hogy minél több 
gyerekünk van, annál jobban kinyílik a bérolló. Tehát általában 3-4 gyereknél ez a 
bérolló már majdnem 30 százalék, úgyhogy erről is érdemes lenne majd egyszer 
beszélni, de nyilván ez nem a mostani napirend témája.  

Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy egy nő és egy férfi adhatja elő a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény kisgyermekes részmunkaidős 
foglalkoztatása további segítéséről szóló, melléklet törvényjavaslatot. Azt tudom 
önöknek mondani, és ezt örömmel teszem, hogy a munka törvénykönyvével 2020. 
január 1-jén történt egy pozitív változás: a kisgyermekes szülők a gyermek négyéves 
koráig kérhetik a részmunkaidős foglalkoztatást. Ezt a javaslatot a Fidesz terjesztette 
be, és fogadta el. A mostani törvényjavaslat ezt kívánná tovább erősíteni azzal, hogy 
hatéves korig biztosítaná a részmunkaidős foglalkoztatást. Sok szülőnek okoz komoly 
fejtörést a hosszú munkanap összehangolása a bölcsődék, óvodák nyitvatartásával, 
ugye, ez általában 8 és fél 5 közötti, és nyilván, ha jelen törvényjavaslatot elfogadja a 
parlament, akkor családok ezreinek a válláról kerülhet le a súlyos teher. 

Ugye, a magyar társadalom egyfajta kettős elvárást támaszt a kisgyermekes 
anyák felé, a család anyagi biztonságához is hozzá kell járulniuk, de a fő feladat, a 
gyerekről való gondoskodás, de a családi élet és a munka összeegyeztetése nyilván 
uniós követelmény.  

Miért is nyújtottuk be ezt a javaslatot Molnár Gyula képviselőtársammal? Azért, 
mert most, a koronavírus-járvány alatt egyértelművé vált, hogy ez a négy év is kevés, 
tehát a legnagyobb szakszervezete a kereskedelmi alkalmazottaknak jelezte, hogy ez 
mindenképpen egy olyan dolog, amit nagyon szeretnék, ha tudnánk képviselni. 
Szeretnénk tisztességesen jelezni, hogy a benyújtott törvényjavaslattal kapcsolatosan 
az abban megjelölt Mt.-hivatkozás elírásra került, és az irományban a 65. § hibásan 
szerepel, helyesen: 61. § megjelölés lenne, de nyilvánvaló, hogy ezt az elírást egy 
törvényjavaslathoz benyújtott normál módosító indítvánnyal lehet korrigálni, szóval ez 
nem lehet akadálya vagy oka, hogy a bizottság ne vegye tárgysorozatba az előterjesztést. 
Ennyit szerettem volna, és átadnám a szót a társelőterjesztőnek. (Molnár Gyula: Én 
csak itt ülni szerettem volna. - Derültség.) 

 
ELNÖK: Vettük az erős ingert, köszönöm szépen. A vitát tehát megnyitom. 

Kérdezem bizottsági tagtársaimat, hogy ki kíván hozzászólni. Úgy látom, hogy a 
bizottság tagjai az ülés végére talán kissé elfáradtak, de Tordai Bence képviselőtársam 
kezét látom. Parancsoljon!  

Hozzászólás 

TORDAI BENCE (Párbeszéd): Igen, vártam a kormánypárti képviselőtársakat, 
mert nekem könnyű dolgom van, hiszen maximálisan egyetértek a javaslattal, sőt 
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nagyon sok személyes példát tudnék mondani ezzel kapcsolatban, hogy mennyire 
nehéz összeegyeztetni akár járványidőszakban, akár azon kívül egy-kettő és különösen 
három-négy és még több gyerek nevelését a munkával, különösen a teljes munkaidővel. 
Úgyhogy nagyon örülök, hogy Gurmai Zita és Molnár Gyula képviselőtársunk 
megtették ezt az indítványt. Rettentően kíváncsi vagyok a családbarát Fidesz-KDNP-
kormány itt jelen lévő képviselőinek a véleményére.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük, főleg annak szellemében, hogy a teremben 

azért szép számmal ülnek többgyermekes családapák, családanyák, tehát a saját 
bőrünkön érezzük, hogy miről szól ez a javaslat. Érdeklődöm, hogy további hozzászólás 
iránti igény mutatkozik-e. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, úgy azért 
megkérdezem az előterjesztőt, hogy az elhangzottakra kíván-e reagálni. Úgy látom, 
hogy igen, parancsoljon!  

 
DR. GURMAI ZITA (MSZP): Örömmel vettem a támogatást.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Így most a törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről 
szóló döntés következik. A vitát lezártuk. Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja a 
javaslat tárgysorozatba vételét. (Szavazás.) 4 igen, ellenszavazat nélkül, 6 tartózkodás 
mellett a javaslat nem került tárgysorozatba. A napirendi pontot lezárom.  

Egyebek 

Egyetlen napirendi pontunk van hátra, az egyebek, ahol megkérdezem, hogy 
van-e valakinek észrevétele, felvetése. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, úgy 
jelzem, hogy a következő ülésünk várható időpontja 2021. május 31-e, tehát hétfői nap. 
Egy 10 órás céldátumon még vitákat folytatunk, lehet, hogy 11 óra lesz az a 10 óra, de 
ez még majd a belső kommunikációnkban eldől, és a lehető leghamarabb kiküldjük 
természetesen bizottsági tagtársainknak.  

Az ülés berekesztése 

Amennyiben további felvetés nincs, az ülést bezárom, további eredményes 
munkát, és ami a legfontosabb, jó egészséget kívánok!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 40 perc) 

  Z. Kárpát Dániel 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


