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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 12 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

TESSELY ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves államtitkár urat és munkatársait, 
képviselőtársaimat, a kollégákat, vendégeket. Elnézést kel kérnünk a késésért, de az 
európai uniós konzultációs testület munkáját igyekeztünk elvégezni reggel. Még a 
miniszterelnök úr meghallgatása zajlik, de úgy gondoltuk, hogy a bizottsági ülésnek is 
mennie kell, így felálltunk. 

Először a képviselőtársaimat kérem, hogy a napirendről döntsünk. Előzetesen 
szeretném bejelenteni, hogy írásban jelezte távolmaradását Hörcsik Richárd elnök úr, 
Juhász Hajnalka, Tiba István és Fekete-Győr András bizottsági tagunk. A képviseleti 
megbízásokkal együtt a bizottságunk határozatképes. Kérem, hogy szavazzunk a 
napirendről. Aki a napirenddel egyetért, kérem, hogy most jelezze! Géppel szavazunk. 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a napirendet egyhangúlag elfogadtuk. 

Tájékoztató az Európai Unióban biztosítandó megfelelő 
minimálbérekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvről 

Ennek megfelelően az 1. napirendi pontunk tájékoztató az Európai Unióban 
biztosítandó megfelelő minimálbérekről szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelvről. Szeretettel köszöntöm a Technológiai és Ipari Minisztérium államtitkárát, 
dr. Kutnyánszky Zsoltot, és hosszas felvezető nélkül az időtakarékosság okán átadom a 
szót az expozéja megtartására. Tudtommal vetítési anyaggal is készült, amelyet 
képviselőtársaim a monitorokon tudnak figyelni. Tessék parancsolni! 

Dr. Kutnyánszky Zsolt expozéja 

DR. KUTNYÁNSZKY ZSOLT államtitkár (Technológiai és Ipari Minisztérium): 
Köszönöm szépen, alelnök úr. Tisztelt Képviselő Hölgyek, Urak! Tisztelt Meghívottak! 
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, ez az első alkalom, hogy a bizottság előtt 
expozét tarthatok egy elég régóta húzódó témában, amely többször járt ennél a 
bizottságnál. Mint TIM-es, prezentációval készültem, mielőtt azonban elkezdeném a 
rövid prezentációm, be szeretném mutatni a kollégáimat, akik segítettek nekem a 
prezentáció elkészítésében. Dr. Balogh Szilvia helyettes államtitkár asszony ül a 
balomon, illetve Nagy Katalin főosztályvezető asszony a jobbomon. Így vagyunk mi a 
team, és TIM-esként egy prezentációval készültünk, úgyhogy bele is csapnék. 

(Expozéját vetített prezentációval kíséri.) Négy témáról beszélnék nagyon-
nagyon röviden, nem lesz hosszú a prezentációm. Az előzmények, az irányelv fő 
tartalmi elemei, az irányelvből fakadó tagállami kötelezettségek, illetve hogy jelenleg 
hogy áll a minimálbér megállapításának folyamata, jelenleg hol tartunk a 2023. évi 
minimálbérrel, illetve garantált bérminimummal kapcsolatos tárgyalásokban. 
(Barkóczi Balázs megérkezik.) 

Mint már jeleztem, többször volt a bizottság előtt maga a téma. Nagyon-nagyon 
röviden az előzményekről. 2020. október 28-án tette közzé az Európai Unióban 
alkalmazandó megfelelő minimálbérekről szóló irányelvjavaslatot az Európai 
Bizottság, ’21. november 25-én fogadta el az elsőolvasatos véleményét az irányelv 
kapcsán az Európai Parlament, ezáltal felhatalmazást adva a trilógus tárgyalások 
megkezdésére. A 2021. december 6-ai ülésen a miniszterek nagy többséggel elfogadták 
az EPSCO Tanácsban az Európai Unióban biztosítandó megfelelő minimálbérekre 
vonatkozó keretrendszerről szóló irányelvre vonatkozó tanácsi álláspontot. Ez volt az 
általános megközelítés. Ausztria és Németország tartózkodása, míg Magyarország és 
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Dánia ellenszavazata mellett elfogadta az EPSCO az általános megközelítést. 2022. 
január 13-án kezdte meg a trilógus tárgyalásokat a francia elnökség alatt az Unió. A 
2022. június 6-ai 8. trilógus fordulóban ideiglenes politikai megállapodásra jutottak a 
Tanács részéről Svédország és Dánia ellenszavazata, Magyarország tartózkodása 
mellett, majd június 15-én a COREPER I., a június 16-ai ülésén pedig az EPSCO is 
jóváhagyta. Az Európai Parlament a plenáris ülésén, 2022. szeptember 14-én nagy 
többséggel elfogadta, illetve az irányelv végleges elfogadására október 4-én, az ECOFIN 
ülésén került sor. Ezt követően kerül kihirdetésre az Európai Unió hivatalos lapjában 
az irányelv, ami azt jelenti, hogy ez még nem jelent meg, a megjelentéstől számított két 
év áll rendelkezésre arra, hogy átültessék a tagállamok, így Magyarország is az 
irányelvet a nemzeti jogba. Az Országgyűlés illetékes bizottságában, az Európai Ügyek 
Bizottságában háromszor járt a tervezet szóbeli, illetve írásbeli tájékoztató formájában, 
a Vállalkozásfejlesztési Bizottság pedig egy alkalommal szóbeli tájékoztatás 
formájában kapott tájékoztatást. 

Az irányelv fő tartalmi elemeiről nagyon-nagyon röviden beszélnék. Ez az 
irányelv egy keretrendszert hoz létre, illetve iránymutatást ad a tagállamoknak a 
minimálbér megfelelőségének, valamint a minimálbérek nyújtotta védelemhez való 
munkavállalói hozzáférés javítására. Tehát ez az, amit ad, egy keretrendszert. Amit 
nem ad, és ezt nagyon fontos hangsúlyozni, nem hoz létre egységes uniós minimálbért, 
illetve sem egységes minimálbér-számítási módszert nem határoz meg az irányelv. 

Az uniós tervezet négy fő kötelezettséget ír elő a tagállamok számára. Az első 
ilyen kötelezettség a kollektív tárgyalások előmozdítása, különösen a bérek 
megállapítását illetően. Ez azt jelenti, hogy 80 százalékos munkavállalói lefedettség 
alatt a szociális partnerekkel együttműködésben cselekvési tervet szükséges kidolgozni, 
melyet nyilvánosságra kell hozni, meg kell küldeni a Bizottságnak, illetve azt ötévente 
felül kell vizsgálni. A következő ilyen fő kötelezettség egy eljárási kötelezettség. Négy 
kötelező kritériumot kell figyelembe venni minden tagállamnak a minimálbér 
meghatározása során. Ezeket csak felsorolnám. A jogszabályokban meghatározott 
minimálbérek vásárlóereje, figyelembe véve a megélhetési költségeket, a bérek 
általános szintje és eloszlása, a bérek növekedési rátája, illetve a nemzeti 
termelékenység hosszú távú szintje és alakulása. Ez az a négy kritérium, amelyet a 
minimálbér megállapítása során kötelezően figyelembe kell venni. Szabadon 
megválasztott referenciaértékek alkalmazására is van lehetőség a minimálbérszint 
megfelelőségének megállapításakor. Egy-két példát hoztam, ezekbe nem mennék bele, 
de például ilyen, hogy a bruttó mediánbér 60 százalékát vegyék figyelembe vagy az 
átlagbér 50 százalékát. 

Továbbá ami nagyon fontos: kétévente kötelező a minimálbér felülvizsgálata, a 
szociális partnerek érdemi és teljes körű bevonása szükséges a bérmeghatározásokba, 
többek között az említett referenciaérték megválasztásába. Nagyon fontos tripartit 
konzultatív fórum létrehozása és működtetése, illetőleg intézkedések bevezetése a 
nemzeti jog alapján a minimálbérre jogosult munkavállók minimálbér védelméhez való 
hatékony hozzáférésének elősegítésére. Ez azt jelenti, hogy a foglalkoztatási felügyeleti 
ellenőrzéseket meg kell erősíteni, illetőleg még jobban ki kell terjeszteni magára a 
minimálbér-vizsgálatra. Ezenkívül adatgyűjtés és jelentéstétel szükséges a Bizottság 
részére. Ez azt jelenti, hogy kétévente jelentést kell készíteni a Bizottság részére a 
minimálbér szintjéről, lefedettségéről, a különböző minimálbérek indokoltságáról, az 
érintett munkavállalói körről és így tovább.  

A tervezettel kapcsolatos főbb kormányzati aggályok. Első olvasatban 
Magyarország nem támogatta a tervezetet, majd pedig ahogy előrehaladtunk az időben, 
ezt látják az ábrán, egyértelműbb, világosabb rendelkezések kerültek 
megfogalmazásra. Így eljutottunk odáig, hogy a végső szavazásnál Magyarország nem 
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ellenezte, hanem tartózkodott a szavazástól. Ennek nagyon-nagyon egyszerű oka van: 
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 153. cikk (5) bekezdése Magyarország 
számára egyértelmű rendelkezést tartalmaz a tekintetben, hogy a díjazás, így a 
munkabér, illetőleg a minimálbér meghatározása kizárólagos tagállami hatáskörbe 
tartozik, és ehhez az egyértelmű szabályhoz tartottuk magunkat egész végig a 
tárgyalások során. Úgyhogy így jutottunk oda, hogy tartózkodtunk. 

Nagyon-nagyon röviden bemutatnám, hogy hogyan néznek ki általánosságban 
a magyar bérfolyamatok. Az aktuális helyzet az, hogy a 2012. évi I. törvény, azaz a 
munka törvénykönyvének 153. §-a alapján a kormány rendeletben határozza meg a 
Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban folytatott konzultációt követően a 
kötelező legkisebb munkabér, illetőleg a garantált bérminimum összegét. 
Magyarországon a minimálbér-tárgyalások helyszíne 2012-től a Versenyszféra és a 
Kormány Állandó Konzultációs Fóruma, azaz a VKF, amely egy háromoldalú 
konzultatív, véleményező és javaslattevő fórum, azaz az irányelvre tett javaslatoknak 
abszolút megfelelünk már most. A VKF évente folytat egyeztetést. A munkajogi 
szabályozáson túl pontosan megjelenik a nemzeti jogunkban a minimálbér mint 
viszonyítási érték, és a munkavállalók munkabérén túl a szociális ellátásokra is hatással 
van. Azaz abban az esetben, ha megszületik minden évben a következő évre vonatkozó 
minimálbér, illetőleg garantált bérminimum összege, ez több jogszabályra kihatással 
van, többek között a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényre, a 
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényre, a kötelező egészségbiztosítás 
ellátásairól szóló törvényre.  

Maguk a bértárgyalások háromoldalúak: egyrészt van a magyar kormányzat, a 
munkavállalói, illetőleg a munkaadói oldal. A bérminimum-tárgyalások során a VKF-
tagok elsődlegesen, de nem kizárólagosan az alábbiakat vizsgálják a minimálbér 
megállapításánál: makrogazdasági adatok, a reálkereset alakulása és így tovább. 

A következő slide-on azt látják, hogy az európai uniós tervezet elfogadásra 
kerülése után milyen hazai jogalkotási feladataink, illetőleg kötelezettségeink vannak. 
Összességében három ilyen nagy feladatunk van. Az első a bérmegállapítási 
keretrendszerhez tartozó jogszabályok, módszertani útmutatók felülvizsgálata. Az 
irányelv alapján a tagállamoknak bérmegállapítási keretrendszert és hozzátartozó 
monitoringrendszert kell kidolgozniuk és működtetniük. E tekintetben az irányelv 
alapján egyfelől az Mt. vonatkozó rendelkezéseinek a kiegészítése, továbbá a VKF 
keretein belül zajló tripartit egyeztetések módszertanának az irányelvvel történő 
összehangolása mindenféleképpen szükséges. 

Nagyon fontos megjegyeznem, hogy új konzultatív testület létrehozására 
nincsen szükség, a minimálbér felülvizsgálatára vonatkozó előírásoknak a jelenlegi 
hazai jogszabályi környezet és gyakorlat abszolút megfeleltethető. A VKF meg 
természetesen, amint mondtam már, megfelel az elvárt tripartit konzultatív 
testületnek.  

A következő: cselekvési terv készítése szükséges a kollektív szerződések 
előmozdítására. Az irányelv célja, hogy a munkavállalók 80 százaléka kollektív 
szerződés hatálya alá kerüljön. A cél nem kötelező, azonban amíg az adott tagállam ezt 
a határértéket nem éri el, a szociális partnerekkel együttműködésben erre irányuló 
cselekvési tervet köteles kidolgozni és azt ötévente felülvizsgálni. A cselekvési tervet 
meg kell küldeni az Európai Bizottság részére. 

Továbbá egy harmadik feladat: adatgyűjtés és jelentés. Az irányelv a minimálbér 
mértékére tekintettel részletes adatbontáson alapuló kétévenkénti jelentéstételi 
kötelezettséget ír elő minden tagállam számára. Mint azt mondtam, jelenleg még nem 
jelent meg az Európai Unió hivatalos lapjában a jogszabály. A hivatalos megjelentetés 
után kétéves átültetési határidő van. Ez azt jelenti, hogy 2024 negyedik negyedévéig 
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szükséges megtörténnie a jogharmonizációnak, és az első jelentéstételi kötelezettséget 
2025. október 1-jéig kell megküldenünk a Bizottság részére. 

A hazai minimálbér-megállapítás folyamatáról már beszéltem röviden. Ami 
fontos és ez a lényeg: mögöttünk van egy hatéves win-win alapú megegyezés a három 
fél között, az új megállapodás körvonalazódik, a VKF-en belül megindultak a 
tárgyalások, és erre vonatkozóan javaslatok születtek mind a munkaadói, mind a 
munkavállalói oldalon. Célszerű tisztázni, hogy az a rendszer, amely jelenleg működik, 
hogy van egy garantált bérminimum, illetőleg egy minimálbér, ennek a két 
kategóriának az elkülönítése a továbbiakban is megmaradna-e. Nem támogatott sem 
az ágazati, sem pedig a regionális differenciálás sem a minimálbér, sem pedig a 
garantált bérminimum esetében. Ugye, a garantált bérminimum és a minimálbér 
között van egy arány, ennek a megtartása nagyjából mind a három fél szerint így 
teljesen jó, tehát ez is tovább tud folytatódni. 

Jelenleg ott tartunk, hogy október 12-én volt a legutóbbi ülése a VKF-nek, és 
többek között nemcsak a minimálbérről beszélgettünk, hanem megmutattuk a jelenlegi 
energetikai helyzetet a feleknek, illetőleg beszéltünk a jelenlegi gazdasági helyzetről, az 
inflációs hatásról, és ennek fényében elkezdődött a hivatalos kommunikáció is a két fél 
között, mármint a munkaadói és a munkavállalói oldal között. Folyamatosak az 
egyeztetések, illetőleg kértek tőlünk be anyagokat, adatokat, amelyeket meg fogunk 
nekik nagyon záros határidőn belül küldeni, mind a KSH-adatokat, mind pedig a 
Pénzügyminisztérium által kidolgozott módszertant. Jelenleg itt tartunk. 

Csak nagyon-nagyon röviden néhány adat. Lehet látni, hogy honnan indultunk 
2017-ben: 127 500 forint volt a minimálbér havi összege, míg a garantált bérminimum 
összege 161 ezer forint volt. Nem megyek végig, de 2022. január 1-jén bruttó 200 ezer 
forint a minimálbér összege, míg a garantált bérminimum összege 260 ezer forint. 

Ezen az ábrán lehet látni, hogy hogyan alakultak 2010-től a bérminimumok. Ha 
az ábrát megnézzük, azt lehet látni, hogy egy nagyon-nagyon dinamikus fejlődés 
látható mind bruttó, mind pedig nettó oldalon mind a minimálbér, mind pedig a 
garantált bérminimum tekintetében.  

Illetőleg egy utolsó ábra arról, hogy 2010-től hogyan alakultak a hazai keresetek. 
Az átlagkereset alapján lehet látni, hogy jelenleg, 2022-ben bruttó 504 ezer, nettó 
335 ezer forint az átlagkereset hazánkban. Illetőleg ezzel mindig büszkélkedhetünk: 
nagyon-nagyon magas a foglalkoztatási rátánk, körülbelül 74 százalékos, míg maga a 
munkanélküliségi rátánk pedig 3,4 százalékos. 

Nagyon jól lehet látni azt a fajta folyamatos, dinamikus emelkedést a 
foglalkoztatás területén, illetve azt, hogy hogyan csökkent a munkanélküliek száma. Itt 
lehet látni magát a trendfordulót 2015. és ’16. között, amikor abszolút csökkent a 
munkanélküliségi ráta, illetve lehet látni, mennyire dinamikusan fejlődik maga a 
foglalkoztatás. 

Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Ha bárkinek bármilyen 
kérdése van, állunk a rendelkezésükre. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár úr expozéját. A képviselőtársaimat illeti 

a szó. Parancsoljanak! (Barkóczi Balázs jelentkezik.) Képviselő úr, parancsoljon! 
Megadom a szót. 

Kérdések, hozzászólások 

BARKÓCZI BALÁZS (DK), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr, és 
államtitkár úrnak is köszönöm a beszámolót. Államtitkár úr beszámolójában is szóba 
került, hogy 80 százalék alatti a kollektív szerződések általi lefedettség, és ezt emelni 
kell. Ez az Európai Szakszervezeti Konföderáció jelentése szerint, ha jól tudom, 
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hazánkban jelen pillanatban 21 százalék. Milyen akcióterve van a kormánynak ennek 
emelésére, hogy megközelítse a 80 százalékot? Köszönöm. 

 
DR. KUTNYÁNSZKY ZSOLT államtitkár (Technológiai és Ipari Minisztérium): 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Elnézést kérek! Összegyűjtjük a kérdéseket, és egyben fogom megadni 

a szót a válaszadásra. Kérdezem, hogy van-e még kérdés. (Senki sem jelentkezik.) Nem 
látok jelentkezőt. 

Néhány kérdéssel szeretném akkor kiegészíteni az elhangzottakat. Azt látjuk, 
hogy a végszavazáson Svédország és Dánia továbbra is ellene szavazott ennek a 
tervezetnek. Az a kérdésem, hogy pontosan mi volt a markáns oka, ami miatt így 
szavaztak. Mi megváltoztattuk a magatartásunkat, a kezdeti ellene történő 
szavazatunkat egy konstruktív tartózkodásra. De ennek a két országnak mi lehetett az 
indoka, amely miatt megtartotta álláspontját? Látjuk, hogy valóban nagyon nagy 
szórást mutat a minimálbér Európában, hiszen talán a legalacsonyabb Bulgáriában a 
363 eurós minimálbér összege és a legmagasabb Luxemburgban 2313 euróval. De 
mégis ebből az előttünk fekvő anyagból mi fog következni a magyar munkavállalók 
számára, mi várható, hogy az irányelv alapján a minimálbérek vonatkozásában milyen 
változások lehetségesek? 

Hallottuk, hogy a jogharmonizáció 2024. negyedik negyedévének végéig kell 
hogy megtörténjen. Ez milyen hazai jogszabályok módosítását fogja majd igényelni? 

Talán az is egy jó kérdés, hiszen ön is részben érintette, hogy azt látjuk, hogy 
egész Európában az elhibázott szankciós politika következményeképp egy háborús 
inflációval, egy energiaválsággal találkozunk, mely nyilván minden európai családot 
érint. Ennek ezekben a minimálbérrel kapcsolatos tárgyalásokban milyen szerepe 
lehetett, milyen irányba tudja ez a folyamatokat elmozdítani? Hiszen nyilván a 
munkaadók sincsenek erejük teljében, a munkavállalóknak pedig a háborús infláció 
miatt a kiadásaik jelentősen emelkednek. 

A táblázatokból egyértelműen kiderült, hogy mindazok az aggodalmak, amelyek 
általában az ellenzék oldaláról meg szoktak fogalmazódni, számszakilag cáfolhatók. 
Örömmel látom, hiszen nagyszerű a vetített anyag, hogy mi történt 2002. és 2010. 
között. Elég alacsony minimálbért látok a táblázat legelején, 73 500 forinttal indultunk 
neki ennek az időszaknak. Az azt megelőző időszakban vajon a minimálbérek milyen 
tendenciát mutattak, mert emlékeim szerint, ha kicsit is, talán emelkedtek, de 
leginkább stagnáltak nyolc éven keresztül? Megadom a szót válaszadásra. 
Parancsoljon! 

Dr. Kutnyánszky Zsolt válaszadása 

DR. KUTNYÁNSZKY ZSOLT államtitkár (Technológiai és Ipari Minisztérium): 
Először válaszolnék a 80 százalékra vonatkozó kérdésre. Ezzel a számmal mi is 
tisztában vagyunk. (Barkóczi Balázs: Hangosabban, legyen szíves!) Hangosabban? 
Rendben. Ezzel a számmal mi is tisztában vagyunk. Az irányelv átültetésére két évünk 
van. Úgyhogy ebben a két évben kell kidolgoznunk azt az akciótervet, amely 
mindenféleképpen arra fog irányulni, hogy ezt a kollektív szerződéssel lefedett arányt 
megnöveljük. Nagyon fontos azonban hangsúlyozni, hogy nem kötelező elem a 80 
százalék elérése, ezért van az az ötévente teljesítendő jelentéstételi kötelezettség. 
Ebben mindenféleképpen fejlődnünk kell. 

Svédország és Dánia tekintetében szintén a jogalap volt a legnagyobb kérdés. Ők 
kicsit feszesebben álltak hozzá. Meg kell mondanom, hogy ez a két skandináv jóléti 
társadalom nagyon erős szociális jogokkal rendelkező két társadalom. Abszolút kiálltak 
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amellett, hogy az EUMSZ 135. cikke értelmében ezt egyedül csakis a tagállam tudja 
meghatározni. Ehhez ők következetesen ragaszkodtak, úgyhogy ez inkább az eltérő 
kulturális és szociális hagyományok következménye. 

Az alelnök úr következő kérdése az volt, hogy mi az, ami várható az irányelv 
elfogadásával kapcsolatban. Az mindenféleképpen nagyon-nagyon fontos - és most 
összeurópai kontextusba helyezném, nemcsak a hazai minimálbéren 
foglalkoztatottakra vonatkozóan -, hogy nem hasraütésszerű lesz majd, nem 
bizonytalan időközönként, nem egyoldalúan kerül majd meghatározásra a minimálbér 
az uniós tagállamokban, hanem legalább kétévente felül kell vizsgálni, a megadott 
szempontokat figyelembe kell venni, illetve nagyon fontos az, hogy konzultálni kell a 
szociális partnerekkel. Ez az EU összes tagállamára vonatkozó irányelv, így azokat az 
ajánlásokat, illetve azokat a kötelezéseket be kell tartani, de a magyar minimálbér-
meghatározás ezen már túlhaladt. Ez azt jelenti, hogy egyes kérdésekben 
Magyarországnak már abszolút nincs teendője, tennivalója tekintettel arra, hogy már 
működik. Ez volt a kérdésre a válasz. 

Energiaválság. Nagyon-nagyon furcsa időket élünk, a szomszédunkban háború 
folyik, az elhibázott szankciós politika miatt nagyon-nagyon magas az infláció. Amikor 
múlt héten volt a VKF ülése, nem véletlen, hogy bemutattuk ezt a két témát, az 
energiahelyzetet, illetve a jelenlegi inflációs helyzetet, hogy kapjanak a 
tárgyalópartnerek egy teljesen tiszta képet ezekről. Ez azért nagyon fontos, mert amit 
kivetítettem táblázatot, azon lehet látni, hogy valamelyik évben nagyon-nagyon 
dinamikusan nőtt a minimálbér, illetve a garantált bérminimum mértéke. Azonban egy 
ilyen helyzetben mindenképpen meg kell fontolni mind a három oldalnak azt, hogy 
melyik az az optimális maximum-minimum, amelyet még elbír a gazdaság, elbírnak a 
munkáltatók, illetve amelyet elbírnak még a munkavállalók is. Bízom abban, hogy év 
végén ki fog alakulni az a konszenzus, amely figyelembe veszi mindenféleképpen ezt a 
mostani gazdasági, illetve háborús helyzetet. 

Nagyon-nagyon fontos, hogy elindított a kormány egy úgynevezett kkv-mentő 
akciót, amelynek keretében az energiaintenzív kkv-knak támogatást fogunk nyújtani. 
A program október 1-jén indult, maga a felület a héten, október 20-án fog megjelenni 
és azokat a kkv-kat fogjuk ebben támogatni, akiknek a 2021. évi mérlegében 3 százalék 
feletti az energiaintenzitás. Úgy támogatjuk ezeket a kkv-kat, hogy megnézzük a ’21. 
október-november-decemberi gáz-, villany- és távhőszámláikat, összevetjük a mostani, 
’22. október-november-decemberi számlákkal és ennek a különbségnek a felét fogja a 
kormány ezeknek a kkv-knak kifizetni. Ez az egyik ilyen nagy program. 

A másik: elindult egy gyármentő program, ezt a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium kezeli. Itt a nagy vállalatainkat, a nagy munkáltatóinkat vonják 
be, és mindenhova egyedi megoldásokat fognak számukra biztosítani. Illetőleg amit 
alelnök úr is elmondott: lehet látni, hogy jelenleg a foglalkoztatási számok nem igénylik 
a beavatkozást, azonban a kormány készül egy munkahelymegmentő akciótervvel. 
Abban az esetben, ha látjuk majd azt, hogy a foglalkoztatási számok csökkennek, 
illetőleg ha a munkanélküliségi ráta megemelkedik, akkor be fogunk 
mindenféleképpen avatkozni. Jelenleg ez a program kidolgozás alatt van. Alapul vettük 
a Covid alatti Kurzarbeit rendszerét, nagyjából azt fogjuk átvenni. Abban az esetben 
fogjuk ezt indítani, amikor erre szükség van.  

Röviden ennyi a válaszom a kérdésre, elnök úr. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem látom, hogy kér-e valaki még szót. (Jelzésre:) 

Alelnök úr, parancsoljon! 
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BARKÓCZI BALÁZS (DK), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr, és 
államtitkár úrnak is a választ. Azt értem, amit elmondott államtitkár úr, csak arra 
vonatkozott volna a kérdésem, hogy ennek részleteiről tud-e valamit mondani, de 
akkor jól értem, hogy ennek kidolgozása még előttünk van.  

 
DR. KUTNYÁNSZKY ZSOLT államtitkár (Technológiai és Ipari Minisztérium): 

Így van, előttünk van a kidolgozása. 
 
BARKÓCZI BALÁZS (DK), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm államtitkár úrnak és kedves 

munkatársainak, a napirendi pont tárgyalását ezzel befejeztük.  
Itt akkor a nyílt ülésnek is vége lenne, de a zárt ülés előadóira még várnunk kell, 

hiszen ugyanonnan jönnek, ahonnét mi is késve érkeztünk. Így most lesz egy kis időnk 
arra, hogy egy közös képet csináljunk itt a folyosón államtitkár úrékkal és a bizottság 
tagjaival, és akkor utána pedig egy kis szünetet rendelek el.  

 
(A napirendi pont tárgyalása befejezésének időpontja: 10 óra 42 perc. 

Szünet: 10.42-11.30 
Barkóczi Balázs és Koranisz Laokratisz távozik az ülésről, dr. Juhász Hajnalka 

megérkezik az ülésre. 
A bizottság 11 óra 30 perctől zárt ülésen folytatta munkáját, melyről eltérő 

minősítésű jegyzőkönyv készült.) 

  Tessely Zoltán 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: dr. Lestár Éva és Szűcs Dóra 
 

 
 


