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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 35 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Nagy 
szeretettel köszöntöm minden kedves képviselőtársamat, meghívottainkat, 
vendégeinket. Kérem, foglaljuk el helyünket. Maratoni hosszúságú ülésre készülünk. A 
Vállalkozásfejlesztési bizottság ülését ezennel megnyitom.  

Első feladatom a helyettesítések bejelentése. Szatmáry Kristóf alelnök úr 
helyettesíti Bányai Gábor alelnök urat és Ovádi Péter képviselőtársunk Becsó Zsolt 
képviselőtársunkat. Ily módon személyesen öt fő, eseti képviseleti megbízással pedig 
kettő képviselőtársunk csatlakozott be eddig a munkába, de látom, hogy Gelencsér 
képviselőtársunk helyettesíti Tasó képviselőtársunkat. Így akkor nyolcan vagyunk 
teoretikusan, gyakorlatilag továbbra is öten, de a nyolcas szavazatszámot kell elérnünk, 
hogyha határozni kívánunk. Ezt ki is próbálhatjuk, hiszen a határozatképesség 
megállapítása után a napirendi javaslat elfogadása a következő feladatunk. 
Képviselőtársaim előzetesen írásban megkapták az ülés napirendi javaslatát. 
Kérdezem, ki az, aki támogatja, hogy a kiküldötteknek megfelelően tárgyaljuk végig a 
napot. (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangú döntéssel fogadtuk el a napirendet.  

Az Egyenlő Munkáért Egyenlő Bért! Programról szóló H/17695. 
számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A határozatképességünk fennáll, ily módon nincs más feladatunk, mint áttérni 
az első napirendi pontra, amely „Az Egyenlő Munkáért Egyenlő Bért! Programról 
szóló” H/17695. számú határozati javaslat tárgysorozatba vételéről szóló döntés. A 
határozati javaslatot Hohn Krisztina és Csárdi Antal LMP-s képviselők nyújtották be. 
A napirendi pont tárgyalását ezennel megnyitom, elsőként pedig a határozati javaslat 
előterjesztőjének adom meg a szót. Parancsoljon, képviselő úr! 

Csárdi Antal szóbeli kiegészítése 

CSÁRDI ANTAL (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Én azt gondolom, hogy a Magyar Országgyűlésben oldaltól függetlenül nincs 
és nem is lehet abban vita, hogy egyenlőség van és egyenlőséget kell teremteni férfiak 
és nők között. Ez a határozati javaslat azt célozza, hogy a nők diszkriminációja tovább 
csökkenjen, hogy szüntessük meg. Pontosan tudjuk, hogy Magyarországon ma a nők 
átlagosan 18 százalékkal keresnek kevesebbet, mint az azonos munkakörben 
foglalkoztatott férfi társaik. 

Én azt kérem a tisztelt bizottságtól, hogy támogassa ennek a határozati 
javaslatnak a tárgysorozatba vételét. A nemek közötti bérkülönbség minden eddig 
megtett vagy meg nem tett lépés ellenére létezik, és sokszor annak ellenére, hogy a nők 
esetenként képzettebbek, nagyobb teljesítményt tettek le az asztalra, még akkor is 
fennáll ez a bérkülönbség. Én azt feltételezem, hogy ez egy pártpolitikán átnyúló 
lényeges kérdés, ezért az idővel spórolva és megköszönve azt szeretném kérni a tisztelt 
bizottságtól, hogy támogassa ezt a határozati javaslatot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő úrnak az idejét tekintve visszafogott, ám 

annál tartalmasabb felvezetést. A képviselőtársaimhoz fordulok, hogy ki kíván 
hozzászólni. Szatmáry Kristóf alelnök úr ezt már a korábbiakban jelezte. Parancsoljon, 
öné a szó. 
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Hozzászólások 

SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 
Bizottság! Képviselő Urak! Mivel az idei utolsó ülésünk van, ezért már csak ilyen kicsit 
év végi hangulatban mondanám, hogy úgy látszik, hogy az ellenzék nagyobb részét nem 
érdekli a benyújtott törvényjavaslat lényegi része, hiszen nem jött el a mai bizottsági 
ülésre. Mondhatnám úgy is, hogy az az idillikus helyzet van, ami talán 2010 után még 
reális lett volna, hogy a magyar ellenzéket az LMP és a Jobbik képviseli a parlamentben 
és az Országgyűlésben. 

De komolyra fordítva a szót, nem először van előttünk ez a javaslat, és 
természetesen úgy értettem képviselő úr fölvezetőjét, hogy nem egyenlőséget akarunk 
tenni nők és férfiak között, hanem a lehetőségeikben akarunk egyenlőséget biztosítani, 
ami egyébként egyezik a kormánypártok véleményével is. Azt gondolom, hogy már 
tényleg csak a tisztelt képviselő urak - most mondhatom így - idejét nem rabolva nem 
kezdenék bele fölsorolni a 2010 óta hozott olyan intézkedéseket, amelyek a nők 
foglalkoztatását és az egyenlő bérezéshez való hozzásegítését jelentették vagy arra 
irányultak. 

Én csak nagyon röviden annyit jeleznék, hogy európai összehasonlításban 
egyébként azok a bérkülönbségek, amelyek ideális esetben nem szabadna, hogy 
legyenek, de az egész Európai Unióban sajnálatos módon még bizonyos szempontból 
megfigyelhetők. Elég legyen csak azt idehozzam, és az Eurostat felmérésére hivatkozva, 
hogy Magyarországon a helyzet jobb, mint Németországban, Ausztriában, 
Csehországban vagy akár Szlovákiában is, csak hogy itt a környék országait említsem. 
Azt kell mondjuk, hogy a jogi keretek egyébként adottak ahhoz, hogy az egyenlő bérezés 
követelményei érvényesüljenek, és mindent meg fogunk tenni. Mi ezt a határozati 
javaslatot arra a célra nem látjuk alkalmasnak, amit képviselő úr mondott. Tehát már 
jogi és közjogi szempontból, a céljaival egyetértve, a javaslatot ilyenformán azonban 
nem fogjuk tudni támogatni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Képviselőtársaimhoz fordulok azt 

illetően, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz. (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nem, úgy szeretném jelezni, hogy a bizottság elnöke bizottsági elnökként 
van jelen elsősorban ezen az ülésen, és nem egy párt képviselőjeként, de természetesen 
egy párt képviselőjeként fog most hozzászólni az elhangzottakhoz. 

2010 óta azt fájlalom különösen, hogy az az olló, ami férfiak és hölgyek fizetése 
között kétségkívül a mai napig fennáll, nem került egy tolerálhatóbb helyzetbe, tehát 
az olló szárai nem közeledtek érdemben egymáshoz. Nagyon örülök annak, hogy 
néhány éve Magyarország jelenlegi kormánya legalább retorikailag a demográfiai 
szempontokat elkezdte felvállalni. Ez tettekben még nem mindig nyilvánul meg, de a 
retorikát üdvözöljük mindenképpen. 

Éppen ezért vagyok meglepve azon, hogy egy demográfiai alapú kormányzás 
esetén hogyan fordulhat elő, hogy egyrészt nagyon nehéz helyzetbe hozzák azokat a 
hölgyeket, akik adott esetben három évig szeretnének otthon maradni a gyermekükkel, 
hiszen az első évben még csak-csak számolhatunk tolerálható juttatásokkal, az első év 
és a harmadik vége között viszont nagyon hosszú ideig nagyon sok hölgy 28 500 
forintból kellene hogy menedzselje a havi teendőket, ami nyilvánvalóan a science 
fiction kategóriája. De ha valaki meg tudja csinálni azt, hogy a törvény által előírt 
hároméves korban adja csak óvodába a gyermekét, még mindig fennáll az a helyzet, 
hogy ez a három év, amit ő otthon töltött, és csak egy gyerekről beszélünk, a 
munkaerőpiacon semmilyen szinten nem kerül beszámításra, sokszor a szolgálati 
jogviszony idejéből egyszerűen kiesik, más esetben vannak próbálkozások arra, hogy 
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ezt elismerjék. De az biztos, hogy a hölgyek egyik legcsodálatosabb feladata, a 
gyermekek gondozása kapcsán olyan munkaerőpiaci hátrányba kerülnek, amelynek a 
csillapításával ez a kormány érdemben nem foglalkozott, vagy nem tudott érdemi 
lépéseket elérni. 

Ha azt látjuk, hogy valaki három gyermeket szeretne vállalni, és hozzám ez a 
gondolkodás áll közelebb, én is háromgyermekes édesapa vagyok, ha időben viszonylag 
egymástól elkülönülten születnek ezek az utódok, akkor azt látjuk, hogy egy adott 
esetben a karrierjében is sikeres magyar hölgy akár 6-8 év kieséssel számolhat, amit 
jelenleg az állam nem kompenzál számára megfelelőképpen. Tehát a hölgyek és férfiak 
közötti fizetéskülönbség, a megjelent olló egyik nagyon fontos eredője az, hogy a 
gyermekvállalás, gyermeknevelés egész egyszerűen nem kerül tisztességes módon 
beszámításra. 

Nem akarom elvitatni, hogy volt erről disputa az utóbbi években, sőt a gyermek 
megszületését követő első hat hónap tekintetében már azért közelít az elvárhatóhoz a 
helyzet, bár óriási nagy késéssel, de azt egyértelműen látom, hogy 28 500 forintból nem 
lehet gyereket nevelni Magyarországon, és ha még évek esnek ki egy hölgy esetében, 
ezt pedig nem kompenzálja senki, akkor az a hölgy az egész karrierútja tekintetében 
hátrányban lesz férfi társaival szemben. Minimum diskurzust érdemelne ez a dolog. 
Éppen ezért én ezt a javaslatot támogatni fogom. Köszönöm szépen. 

Érdeklődöm, hogy van-e további hozzászólás iránti igény. (Nincs ilyen jelzés.) 
Amennyiben nincs, úgy visszaadnám a szót az előterjesztőnek, amennyiben ezt igényli. 
(Jelzésre:) Úgy látom, hogy igen. Parancsoljon, öné a szó. 

 
CSÁRDI ANTAL (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Én egy pici 

csalódottsággal veszem tudomásul az alelnök úr által elmondottakat, mert bár nagyon 
szép dolog szavakban támogatni az esélyegyenlőséget, azt gondolom, hogy önmagában 
ez kevés. Én egészen cinikusnak érzem, hogy az Európai Unióra mutogatunk, illetve 
mutogat a kormánypárt ebben a kérdésben. Én azt gondolom, hogy ebben például 
lehetne szabadságharcot folytatni, lehetne elöl menni a zászlóval, lehetne példamutató 
és olyan módon döntéseket hozni, hogy az Unió kénytelen legyen utánunk jönni. Bár 
hozzáteszem, hogy ahogy gyerekkoromban édesanyám mondta nekem a tanulmányi 
eredményeimet illetően, „engem nem érdekel, hogy a szomszéd fia hogy tanul, az 
érdekel, hogy te hogy tanulsz”, én hasonlóképpen vagyok, engem elsősorban az érdekel, 
hogy a hazai hölgy munkavállalók miért vannak hátrányos helyzetben, és hogy ennek a 
hátránynak a csökkentése vagy megszüntetése érdekében mit tesz a mindenkori 
magyar kormány. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel további szavakra nincs lehetőségünk, jöjjenek 
a tettek, határoznunk kell az előttünk fekvő javaslatról. Kérdezem a bizottságot, ki 
támogatja a H/17695. számú határozati javaslat tárgysorozatba vételét. Aki igen, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) A várható arányoknak megfelelően 1 igen 
szavazatot... (Tordai Bence megérkezik az ülésre. - Tordai Bence: Igen!) 2 igen 
szavazatot számolhatunk össze. Ki az, aki nem támogatja ezt a javaslatot? (Nincs 
jelzés.) És ki az, aki tartózkodik a tárgysorozatba vétel kapcsán? (Szavazás.) 7 
tartózkodást számoltunk össze. Ily módon ez a javaslat nem került tárgysorozatba 
vételre. Köszönöm az aktív közreműködést mindenkinek. A napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

A második napirendi pont tekintetében az egyebek kerül elénk. Tájékoztatom a 
bizottságot, hogy várhatóan több ülést nem tartunk, így a bizottság tagjainak szeretném 
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megköszönni egész éves munkáját. Köszönöm, hogy jelenlétükkel minden esetben 
biztosították a bizottság határozatképességét, tehát nem kellett az ülésekkel 
sakkoznunk a jelenlét hiánya miatt. 

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

Az ülés berekesztése 

Amennyiben senkinek nincs további észrevétele, az ülést lezárom. További 
eredményes munkát és - ami a legfontosabb - jó egészséget kívánok mindannyiuknak!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 47 perc) 

 
 

 Z. Kárpát Dániel 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 


