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a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetben lév ő munkavállalók védelm e
érdekében

Az Országgyűlés abból kiindulva, hogy
a leghátrányosabb helyzetben lévő munkavállalók a munkaerőpiacon a
legkiszolgáltatottabbak és ebből adódóan elengedhetetlen a kiemelt védelm űk,

a közfoglalkoztatásban részt vev ők munkabére idén nem emelkedett, valamint jelentős
mértékben elmarad a minimálbértő l ,

a közfoglalkoztatásban részt vevők számára is az államnak biztosítania kell a tisztes
munkához és biztos megélhetéshez való feltételeket,

a közfoglalkoztatotti alacsony bérek nem biztosítják a kiegyensúlyozott mindennapi
megélhetést ,

a következő határozatot hozza :

1. Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy az államnak fokozott munkajogi védelmet kel l
biztosítania a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetben lévő munkavállalók
számára .

2. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy vizsgálja felül a munkaerőpiaci
szempontból hátrányos helyzetben lévő munkavállalók kereseti és életszínvonali
viszonyait szabályozó törvényeket, és azok hatályosulásának, valamint végrehajtásána k
tapasztalatai alapján végezze el azok átfogó felülvizsgálatát .

Felelős : foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
szociálpolitikáért felelős miniszter

Határidő: 2016. március 15 .

3. Az 1 . pont szerinti felülvizsgálatnak ki kell terjednie :

a)a jelenlegi közfoglalkoztatotti bérek emelésére ,

b)a közfoglalkoztatásban részt vev ők munkajogi és szociálpolitikai védelmére ,
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c) a kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési osztályainak, a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint egyéb állami hatósági vagy ellen őrzési
feladatokat ellátó társszerveinek a megerősítésére ,

d) a különböző gazdasági társaságok, (nonprofit kft, szociális szövetkezetek, közhaszn ú
alapítványok) működésének ellenőrzésére kiemelten a közfoglalkoztatottak
jogszerűtlen foglalkoztatására, (pl . a bérfizetéssel, a munkaidő nyilvántartással, a
megfelelő munkavégzéshez kapcsolódó feltételek szigorú ellen őrzésére) .

e) a jogszerűtlen munkáltatói magártásból eredő elmaradt bérek és azok kamatainak, a
kifizetésérnek állam által való biztosítása, így a már folyamatban lév ő esetleges
felszámolási, kényszertörlési, valamint végelszámolási eljárás alatt áll munkáltató i
szervezetekre is .

4. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy a módosítások tervezetét bocsássa széles
körű és nyilvános társadalmi egyeztetésre, amelyet követ ően a törvénymódosítások
tervezetét terjessze az Országgy űlés elé .

Felelős : kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter
Határidő : 2015 .március 31 .

Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

INDOKOLÁS

A munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű munkavállalók helyzetének nyomo m
követése és jobbítása a kormányzat egyik legfontosabb feladatának kéne lennie . A munkaerő -
piaci tapasztalatok alapján úgy t űnik, hogy a leghátrányosabb társadalmi csoportokra így a
közfoglalkoztatásban résztvevőkre is a kormányzat figyelméből nem vagy csak alig jut valami .
Miközben a tavalyi évben a munkaügyi szervezetnél bejelentett összes új állás közel 60
százaléka közmunka volt, vagyis 5-bő l 3 munkahelyen közfoglalkoztatott dolgozott .

A hátrányos helyzet ű munkavállalói csoportokkal szemben tanúsított rossz és elfogadhatatlan
kormányzati magatartásnak az egyik markánsan megjelen ő intézkedése volt, hogy a 2016-o s
esztendőben nem emelkedtek a közfoglalkoztatotti bérek . Addig, amíg a minimálbér összegét
a kormányzat az idén a tavalyihoz viszonyítva közel nettó öt ezer forinttal tudta emelni, addi g
a több százezer közfoglalkoztatott munkavállalónak nem adott semmit . Amennyiben a kormány
a tavalyi 270 milliárd után idén 340 milliárd forintot szán közfoglalkoztatásra, valamint ha a
béreket nem emelik, de ezzel szemben a létszámot növelhetik, akkor közfoglalkoztatott i
létszám elérheti a 2013-as szint hétszeresét is.



Mindeközben a jelenlegi közfoglalkoztatásra irányuló jogszabályok a különböz ő gazdasági
szervezetek - Nonprofit Kft, Szociális Szövetkezetek, közhasznú Alapítványok - számár a
lehetővé teszik a közfoglalkoztatással való visszaéléseket . Ezekre a visszaélésekre mutat rá
többe között az Első Magyar Környezettudatos Szociális Országos Szövetkezetet (ESZOSZ )
2015 nyarán ismerté vált esete is, melyr ől több sajtóorgánum is beszámolt . A szociáli s
szövetkezethez kiközvetített közfoglalkoztatottak számára a korábban megjelölt időre nem
tudott munkát és bért biztosítani . Mivel a szociális szövetkezet határidőre nem tudta teljesíteni
eredetileg vállalt kötelezettségeit sorra jöttek elő a problémák. Kezdetben nem kaptak
munkalehetőséget az érintettek, ebből következően a későbbiekben viszont bért sem kaptak .
Ebből adódóan az amúgy is igen csekély jövedelemből élők különösen nehéz helyzetbe
kerültek .

A jelenlegi hatályos jogi szabályozás értelmében, ha egy álláskeresőként nyilvántartott személy
visszautasítja a munkaügyi szervezet által részére felajánlott munkalehet őséget legyen az akár
közmunka, hosszú ideig kirekeszti magát az állami ellátórendszerb ő l, aminek eredményeként
nem kaphatunk sem munkát, sem segélyt .

Jelenleg az Első Magyar Környezettudatos Szociális Országos Szövetkezetet ott tart, hogy
2015 . október 09-i közgy űlése, 2015. október 12. kezdőnappal elhatározta a társaság
végelszámolását . Tehát ügy tűnik, hogy megint mindenki jól jár kivéve azokat, akikr ől szólt
volna a történet . Ismét az alacsony érdekérvényesítő képességgel rendelkező hátrányos
társadalmi csoportok tagjai járnak pórul . A társaság szépen eltűnik, a közfoglalkoztatottak
hoppon maradtak mivel nem jutottak se munkához, se pénzhez .

Az előbb említett szomorú eset is rávilágít arra, hogy a kormányzatnak igenis még számo s
teendője van annak érdekében, hogy megszüntesse a munkaerőpiaci szempontból hátrányo s
helyzetű munkavállalók kizsákmányolását . Ennek érdekében úgy látjuk a mostaninál i s
határozottabb és szigorúbb állami fellépésre van szükség azon munkáltatókkal szemben ,
melyek erőfölényükkel visszaélve ellehetetlenítik a legalesetebbeket pl . a
közfoglalkoztatottakat .

Úgy látjuk, hogy a hasonló visszaélések megakadályozása érdekében a mostani helyzethez
viszonyítva jelentősen kell erősíteni, a kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi
ellenőrzési osztályainak munkáját, mind személyi mind anyagi téren. Ezen túlmenően a
közigazgatás többi szervének pl . a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak, valamint a rendőrsének a
tevékenységét is ki kell terjeszteni a hasonló ügyek felderítése és a munkavállalók eredményes
védelmének ellátása érdekében .

Továbbá megítélésünk szerint akár a fentebb említett ügyben is, akkor tudna jól és helyesen
eljárni a kormányzat, ha minden körülmények között tudná biztosítani az érintett
közfoglalkoztatottak számára az elmaradt bérek kifizetését, valamint a késedelmes fizetésb ő l
eredő kamatokat is megfizetné az érintetteknek. Hiszen mint köztudott azoknál, akik igen
csekély jövetembő l kénytelenek megélni különösen számit minden egyes forint.

Budapest, 2016 . február 24 .
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Képviselő i önálló indítvány

Dr. Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök úr !

Az Országgyűlésrő l szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28 . (4) bekezdése alapján, figyelemme l

az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 27. § (1 )

bekezdés b) pontjára, 31 . § (1) bekezdésére és 80. §-ára mellékelten benyújtjuk „A

munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetben lévőmunkavállalók védelme érdekében ”

című határozati javaslatot.

Budapest, 2016 . február 24.
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