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csökkentéséért” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2018. (.....) OGY határozat 

A demokrácia helyreállítása, a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért és a
munkanélküliség csökkentéséért

Az Országgyűlés
- felismerve a munkanélküliek és közfoglalkoztatottak százezreinek rossz társadalmi és gazdasági
élethelyzetét,
-  értékelve  az  előző  nyolc  év  munkaerőpiaci  folyamatait  és  az  azokra  indított  kormányzati
intézkedések egy torz szerkezű munkaerőpiac létrejöttét eredményező hatását,
-  belátva,  hogy  a  kormányzati  intézkedések  valójában  nem  segítették  az  álláskeresők,
munkanélküliek és közfoglalkoztatásban résztvevők élethelyzetének érdemi javítását, hanem éppen
ellenkezőleg hatottak a társadalomra, és mivel
- az állami gondoskodásból és a munkaügyi ellátórendszerből kiszorultak további leszakadásának
megállítása nem tűr halasztást,
a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy:

a) csak olyan közfoglalkoztatási programokat indítson, melyek fenntarthatóak, értékteremtőek és
megfelelnek az állami források gazdaságos és hatékony felhasználásának követelményének;

b) csak olyan közfoglalkoztatási programokat indítson, ahol

ba)  az  érintettek  foglalkoztatása  nyolc  órában  történik,  havi  nettó  bérük  megegyezik  a
mindenkori  minimálbér  összegével  és  egy  közfoglalkoztatott  foglalkoztatásának  időtartama
legalább folyamatosan 360 nap

bb) a foglalkoztatottak csak egészségügyi,  fizikai,  szellemi állapotuknak és képzettségüknek
megfelelő munka ellátásra legyenek alkalmazhatóak, továbbá illessék meg őket ugyanazok a
jogok és kötelezettségek, melyek a többi Munka törvénykönyve alá eső munkavállalót;

bc)  a  közfoglalkoztatás  ideje  alatt  az  érintettek  számára  állandó  jelleggel  tegye  lehetővé  a
felzárkóztató, nyelvi, informatikai, OKJ-s vagy egyéb képzettséget biztosító képzéseken való
részvételt annak érdekében, hogy ezzel elősegítse az egyéni munkaerőpiaci pozíciók javulását;

c)  éves  szinten  a  közfoglalkoztatási  programokban  résztvevők  számarányának,  legalább  húsz
százalékának az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedésére vállaljon kötelezettséget.

Határidő: 2018. október 31. Felelős: pénzügyminiszter, belügyminiszter

2.  Az Országgyűlés  felkéri  a  Kormányt,  hogy az  európai  szociális  rendszereknek  megfelelően,
teremtse  meg  azonnali  hatállyal  Magyarországon  is  az  állás  nélkül  maradtak  részére  nyújtható
állami támogatásokat. Ennek keretében három hónapról legalább hat hónapra - 180 napra - növelje
az álláskeresési idejére járó állami támogatás folyósításának idejét és ennek megfelelően mértékét
is.
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Határidő: 2018. október 31. Felelős: pénzügyminiszter

3. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a munkahelyek számának növelése és a vállalkozások
terheinek csökkentése érdekében a cégeket terhelő adókat és azok járulékait érdemben csökkentse,
ezek közül is kiemelten csökkentse a bérekre rakódó terheket.
Határidő: 2014. december 31. Felelős: nemzetgazdasági miniszter

4.  Az Országgyűlés  felkéri  a  Kormányt,  hogy vizsgálja  felül  a  sztrájkról  szóló  1989.  évi  VII.
törvény rendelkezéseit  annak érdekében,  hogy a szakszervezetek újra  érdemben gyakorolhassák
egyik alapvető és egyben egyik legfontosabb jogukat.
Határidő: 2018. október 31. Felelős: pénzügyminiszter

5. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy vizsgálja felül a Munka törvénykönyvéről szóló 2012.
évi  I.  törvényt  annak  érdekében,  hogy megszűnjön  számos  visszásság,  amely  a  munkavállalók
elnyomását,  kizsákmányolását  és  a  létbizonytalanságát  tartja  fenn.  A munka  világát  alapvetően
meghatározó jogszabály előkészítése valós társadalmi konszenzus alapján szülessen meg, mely a
társadalmi partnerek véleményét tükrözi.
Határidő: 2018. december 31. Felelős: pénzügyminiszter

6. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy haladéktalanul vizsgálja meg a szükséges feltételeket
és teremtse meg a korengedmény alapján nyújtható nyugdíjjogosultság feltételeit.
Határidő: 2018. október 31. Felelős: pénzügyminiszter, emberi erőforrások minisztere

7. Ez a határozat a közzététel napján lép hatályba.
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Részletes indokolás

1. 

Az  Orbán  Viktor  által  hangoztatott  munkalapú  társadalom  és  azt  lényegében  megtestesítő
közfoglalkoztatási  rendszer  jelenlegi  formájában több kárt  okoz,  mint  hasznot.  Egyre  többen
gondolkodnak  úgy,  hogy  ez  az  erőltetett  giga  közfoglalkoztatási  rendszer  hosszú  távon
fenntarthatatlan  és  jelentős  mértékben  csökkenti  az  ország  versenyképességét.  Mindamellett,
hogy nem képes a valós társadalmi és egyéni élethelyzetek eredményes megoldására, az sem
látszik, hogy a statisztikák kozmetikázásán és pártpolitikai célokon túl miért is fontos ennyire ez
a foglalkoztatáspolitikai eszköz.

Úgy  látszik,  hogy  a  fideszes  kormányzatot  most  sem  érdeklik  az  Európai  Bizottság
foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi összetartozásért felelős biztosának, az alapvető
jogok védelmével foglalkozó egyik korábbi ombudsmannak, egyes munkaügyi kutatóknak és
szakszervezeti vezetőknek a véleménye. Az előbbi felsorolásban szereplők között az a közös,
hogy  nem  látják  feltétlenül  eredményesnek  és  sikeresnek  a  kormány  közfoglalkoztatási
rendszerét. Az évek óta egybecsengő vélemény szerint az emberek mindennapi megélhetésére
nézve  és  az  ország  versenyképességére  is  igen  káros  folyamatok  bekövetkeztéhez  vezet  a
jelenlegi erőltetetett és átgondolatlan közfoglalkoztatási rendszer.

Egy  korábban  megjelent  interjúban  Andor  László  az  Európai  Bizottság  korábbi  biztosa  az
alábbiakat fejtegette ki a magyar közfoglalkoztatás rendszeréről:

„A közmunkaprogram  társadalmi-gazdasági  haszna  sok  esetben  vitatható.  Meg  kellene
nézni, hogy a kormány vajon hatékonyan használja-e fel az adófizetők pénzét, és azt, hogy a
program mennyiben javított az érintettek helyzetén. 

A foglalkoztatáspolitika  célja  nem a  statisztikák,  hanem a  tényleges  helyzet  javítása.  A
közfoglalkoztatásnak  döntő  szerepe  van  abban,  hogy  a  magyar  statisztikák  javultak,  ez
azonban  nem eredményez  jó  minőségű  foglalkoztatást.  A program túlméretezett  és  nem
látszanak a közmunkából kivezető utak. A tartós közfoglalkoztatásnak az a veszélye, hogy
Magyarországon ezzel  megjelennek  B  kategóriás  munkavállalók,  akikre  nem érvényes  a
minimálbér,  és  nem  érvényesek  a  „rendes”  munkavállalókra  vonatkozó  munkavédelmi
szabályok.  Szükség lehet  a  közfoglalkoztatásra  is,  de  úgy,  hogy az  legalább középtávon
segítse a munkaerőpiacra való visszatérést.”

Korábban  Szabó  Máté  alapvető  jogok  biztosának  jelentése  foglalkozott  a  közfoglalkoztatási
rendszer hatásával és értékelte a programban szereplők helyzetét.  2012-ben többek között  az
alábbiakat fogalmazta meg az országgyűlési biztos:
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„A vállalatok adóforintjaiból is finanszírozott foglalkoztatáspolitikai eszköz – a közmunka –
középpontba  helyezése  nem  csak  a  munkanélküliek,  hanem  a  vállalkozások  számára  is
hátrányokkal jár.”

Szintén az előbbiekben megfogalmazottakat támasztotta alá egy 2012 decemberében megjelent
beszélgetésben Adler Judit a GKI Gazdaságkutató Zrt. kutatója, aki szerint „nem igaz az a sokat
hangoztatott érv, miszerint közmunkával a régóta munka nélkül lévő embereket is vissza lehet
vezetni az elsődleges munkaerőpiacra.” A kutató meglátása szerint a közfoglalkoztatási rendszer
az  alábbiak  szerint  lehet  jellemezni  „Kevés  fizetés,  rossz  munkakörnyezet  és  nagyon  kevés
gazdasági  haszon. (…)  A  foglalkoztatás  rossz  helyzetét  ugyanis  nem  lehet  közmunkásokkal
megoldani" – hangsúlyozta akkoriban.

„Az  az  egyik  legnagyobb  gond  a  közmunkaprogrammal,  hogy  a  legtöbb  résztvevőt
demoralizálja az alacsony fizetés, miután azt tanulják meg, hogy munkával csak nagyon
kevés  fizetést  tudnak  szerezni.  A  legtöbben  ráadásul  felhalmozott  tartozásokkal  is
rendelkeznek,  így  a  fizetésük  egy  részét  azonnal  levonják  a  közszolgáltatók.  (…)  A
közmunkások  foglalkoztatása  ráadásul  az  államnak  sem  feltétlenül  előnyös:  könnyen
előfordulhat ugyanis, hogy a központi költségvetés többet költ a közmunkásokra - akiknek a
bére mellett  az  eszközeiket  is  fedezni  kell  -,  mint  amennyivel  ez a foglalkoztatási  forma
növeli a GDP-t.”

Adler  Judit  szerint:  „a közmunkák erőltetésével  olyan irányba mozdul  az ország, amely
inkább az ázsiai országokra jellemző. Keleten olcsó munkaerővel próbálják helyettesíteni a
kutatási hiányosságokat, ám ezzel Európából nem érdemes versenyezni. Itt sokkal inkább
tudományos és technikai újításokkal, a K+F-re való költésekkel, valamint a szürkeállomány
fejlesztésével lehet versenyképesebbé válni” - tette hozzá.

A kormányzat, úgy látszik, most sem akarja észrevenni, meghallgatni a már évek óta hallható jó
szándékú  észrevételeket,  javaslatokat.  Sőt,  mintha  szándékosan  menne  szembe  azokkal  a
gondolatokkal  és  észrevételekkel,  melyek  igyekeznek  helyes  irányba  terelni  a  kormányzati
gondolkodást az emberek és az ország sorsáról.

2. 

A  második  Orbán-kormány  hatalomba  kerülését  megelőzően  az  álláskeresési  járadék
folyósításának időtartama 9 hónap, azaz 260 nap volt, amit a fülke forradalom hevében gyorsan
le is csökkentettek három hónapra, hogy ezzel is ösztönözzék a munkakeresést. Ez a csökkentés
példa nélküli Európában. Magyarországon az álláskeresési járadék időtartama a legrövidebbek
közé tartozik.

Ezzel a drasztikus csökkentéssel a kormány ismét a legszegényebbeken és legrászorultabbakon
szorított  egyet,  amivel emberek tízezreit  és családok százait  juttatja kiszolgáltatott  helyzetbe.
Abban az estben, ha valaki nem tud három hónap alatt új munkahelyet találni magának, akkor
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kilátástalan helyzetbe kerül. Nem marad más számára, mint az éhbérért bizonytalan ideig tartó
közfoglalkoztatás vagy a rendszeres szociális segély.

Az álláskeresési járadék alapvető célja ugyanis az, hogy munkanélkülivé váló munkavállalók
számára  átmeneti  segítséget  nyújtson  a  mindennapokban.  Segítse  az  új  munkalehetőség
keresését, másfelől a közüzemi számlák kifizetésében és a mindennapi élet átvészelésében nyújt
segítséget.

3. 

A  vállalkozás  ágazatoktól  függetlenül  egyre  többször  kénytelenek  megállapítania,  hogy  a
jelenlegi  gazdasági  helyzetben  akkor  tudnák  tartósan  és  fenntarthatóan  növelni  az
alkalmazottainak a létszámát, ha jelentősen csökkennének a cégeket terhelő adók és járulékok. A
kormányzat  által  megvalósított  különböző  szektorális  különadókkal,  a  rezsicsökkentéssel,  a
támogatási politikák átalakításával, a piacok erőszakos újraosztásával többek között elérte azt is,
hogy a vállalkozásokat egyre nagyobb mértékben terhelik az állami elvonások.

A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) korábbi álláspontja
szerint szerint amennyiben a kormány a kis- és közepes üzemeket akarja segíteni, úgy a cégek
által kifizetett bérköltséget, annak járulékait visszajuttatja az üzemeknek.

A kormányzat az elmúlt években sorra növelte a KKV-kat sújtó állami terheket. Ezt különös
kreativitással  sikerült  megoldania.  Hol  a  piacokat  osztják  újra  a  trafiktörvénnyel,  a
mobilparkolás  újaszályozásával,  reklámadóval,  pénztárgépcserével,  bankadóval,  hol  a
rezsicsökkentés  eredményeként  teszik  szinte  működésképtelenné  például  a  kéményseprő
vállaltokat. Az előbbiekben felsorolt és a hozzájuk hasonló intézkedésekkel szándékosan több
száz ember megélhetését veszélyeztetik.

4. 

A sztrájktörvényt  a  Fidesz-kormány  már  2010-es  hatalomba  kerülésének  első  hónapjaiban
drasztikusan átírta. Vélhetően ezzel a lépéssel kívánta megszüntetni azt a gyakorlatot, amelyet
előtte lelkesen támogatott, és harcostársának a LIGA szakszervezetek elnökének köszönhetően
„párját ritkító módon” alkalmazott is. A törvény módosítása előtt még lehetett élni a gördülő
sztrájk  lehetőségével,  aminek  eredményeként  egy  országot  bénítottak  meg  pártpolitikai
érdekeknek alárendelve.

Lehetett  még  valódi  sztrájkokat  szervezni  az  összes  ágazatban.  Nem  volt  akadálya  a
munkavállalói jogok érvényesülésének, nem volt korlátozva jogi és adminisztratív úton az egyik
legfontosabb munkavállalói jog a sztrájk lehetősége. A jelenleg is hatályos sztrájktörvény ilyen
drasztikus kiüresítésére nem volt szükség. Ezt a jogszabályt még a rendszerváltás idején 1989-
ben  fogadta  el  az  akkor  országgyűlés.  Azzal,  hogy  a  Kormány  szándékosan  mára
ellehetetlenítette  ezt  az  igen  fontos  munkavállalói  jogintézmény,  azt  gondoljuk,  hogy  a
rendszerváltás egyik alapkövét semmisítette meg és veszi semmibe. Az Alkotmánybíróság (AB)
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a 673/B/1990. számú határozatában már lassan több mint huszonnégy éve kimondta, hogy „a
sztrájkjog a munkaviszonyban állók részére jelent biztosítékot azokban az esetekben, amikor a
munka  és  a  foglalkozás  szabad  megválasztásához,  az  egyenlő  munkáért  egyenlő  bérhez,
valamint  a  pihenéshez,  a  szabadidőhöz  és  a  rendszeres  fizetett  szabadsághoz  való  jogok
valamelyikével nem élhetnek, illetve azokat nem érvényesíthetik”.

Ha  a  jelenlegi  kormányzat  tetteiben  is  fogékony  lenne  a  munkavállalók  biztonságát  és
munkakörülményeit  szavatoló jogi környezet  megalkotására és nem félne a dolgozók szabad
véleménynyilvánításaitól, akkor azt gondoljuk, hogy haladéktalanul lehetőséget kell, teremtsen a
sztrájktörvény módosítására.

Olyan  törvény  megalkotására  van  szükség,  mely  garantálja  a  munkavállalóknak  a  szabad
véleménynyilvánítást  a  munkakörülményeik  és  esélyegyenlőségük  megteremtés  érdekében.
Továbbá ennek szoros elválaszthatatlan részét képezi a sztrájk szervezés és sztrájkgyakorlás joga
és tényleges lehetősége.

5. 

A  Munka  törvénykönyvéről  szóló  2012.  évi  I.  törvény  elfogadásával  Magyarországon  a
kormányzat  szándékosan,  a  társadalom  heves  tiltakozása  ellenére  megalkotta  azt  a
cselédtörvényt,  melynek  eredményeként  jelentős  mértékben  megnőtt  a  munkavállalók
kiszolgáltatottsága, csorbultak a kollektív jogok, és számos lehetőség teremtődött a jövedelmek
csökkentésére.

A jelenleg  is  hatályos  törvény  alapvetően  kiszolgáltatott  pozíciót  eredményezett  a  munka
világában a munkavállalóknak. Nem, vagy csak alig biztosítja az Európai Szociális Kartában
foglalt szociális és gazdasági védelmét. Az új Mt. például lehetőséget ad a munkáltatónak, hogy
bármilyen  kisebb  ürügy  alapján  szinte  azonnal  elküldhesse  munkavállalóját,  vagy  a
korábbiakhoz  viszonyítva  elképesztő  mértékben  csökkentette  a  jogellenesen  elbocsátott
munkavállaló részére nyújtandó jóvátételt, vagy a munkáltatóknak biztosított a rendes munkaidő
beosztásában biztosított jogosítványoknak köszönhetően félő, hogy lassan eltűnik a rendkívüli
munkaidő fogalma is. A hatályos törvény az elődjéhez viszonyítva számos ponton lerontotta a
munkavállalók védelmét.

A törvény megalkotását mára már beismert módon a nagyvállalati érdekek diktálták és nem a
kis-  és  középvállalkozói  érdek  jelenik  meg  benne.  Az  új  szabályok  ugyanis  a  nagyvállalati
személytelen kapcsolatrendszert tükrözik, pl. a munkavállalók ellenőrzéséről vagy a dolgozókkal
való kommunikációról szóló részekben. A törvény beterjesztésének kormányzati indokai között
szerepelt  korábban,  hogy  „elsődleges  cél  új  munkahelyek  teremtése,  mivel  rugalmasabb  a
törvény, mint a korábbi, illetve a régi nagyvállalati struktúra szerint kialakított Mt. helyett most
túlnyomórészt a kis- és középvállalatokra épül.”

A  bevezetett  új  „rugalmasabb”  szabályok  egyáltalán  nem  váltják  be  a  hozzájuk  fűzött
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kormányzati  reményeket.  Az  új  szabályok  jelentős  része  semmiféle  többletjövedelmet  vagy
megtakarítást  nem  eredményez  a  nemzetgazdaság  számára.  A  munkáltatói  oldalon  sem
jelentkeznek megtakarítások, és nem javul érdemben a gazdaság munkaerő felszívó hatása sem.

6. 

A  jelenlegi  magyar  társadalmi  és  gazdasági  környezetben  újra  be  kell  vezetni  a
korengedményezés alapján nyújtható nyugdíjjogosultságot, mivel a nehéz körülmények között
dolgozó, megromlott egészségügyi állapotú munkavállalók a jelenlegi helyzetben vagy elvesztik
munkájukat, vagy meg sem érik az öregségi nyugdíjukat.

A korhatár előtti nyugdíjak megszűnéséről 2011-ben döntött az Országgyűlés. A javaslatot csak a
kormánypártok képviselői támogatták.

Az idősebb, megromlott egészségi állapotú munkavállalók tömegével veszítik el munkájukat és
válnak  munkanélkülivé.  Így  se  munkájuk,  se  nyugdíjuk  nincsen,  csak  egy  nagyon  szerény
szociális ellátást kapnak, ami a meghaláshoz sok, de az életben maradáshoz kevés.

A korábbi kormányzati döntés azért is érthetetlen, mivel a korengedményes nyugdíj célja az volt,
hogy a nyugdíj előtt álló munkavállaló egy esetleges leépítés miatt ne váljon munkanélkülivé,
hanem a foglalkoztató által  előre,  egy összegben befizetett  nyugdíjkiadás  terhére nyugdíjban
részesüljön.  A  munkáltató  (a  felszámolás  alatt  álló  munkáltató  helyett  a  felszámoló)  a
jogszabályi  feltételek  teljesítése  esetén  a  munkavállalóval  megállapodhatott  annak
korengedményes  nyugdíjazásáról.  A  munkavállaló  a  korengedményes  nyugdíjazásra  a  reá
irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt megelőzően legfeljebb 5 évvel kell, hogy jogosult lehessen.

A  kifizetett  nyugdíjösszeget  a  gazdálkodó  szervezet  a  költségei,  a  költségvetési  szerv
megtakarításai terhére számolhatta el.

Ha ma Magyarország valóban „jobban teljesít”,  akkor  a  kormányzat  a  munkanélküliek  és  a
munkavállalók helyzetén sürgősen javítani tud. Ha akar.

7. 

Hatálybaléptető rendelkezés.
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