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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 29  perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Szép napot kívánok mindenkinek! Üdvözlöm a bizottság tagjait és meghívott
vendégeinket is. Kérem, hogy foglaljanak helyet.

A helyettesítéseket jegyezzék ellen. Látható módon a bizottság határozatképessége
fennáll, a helyettesítéseket az aláírásokat követően be fogok diktálni.

A napirend elfogadására kerítek sort. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy
egyetértenek-e a három napirendi pont tárgyalásával. (Szavazás.) Úgy látom, egyhangú. Volt-
e ellene valaki? (Nincs jelentkező.) Tartózkodott-e valaki? (Szavazás.) Nem.

Tárgyalási időkeret tekintetében arra teszek javaslatot, hogy maximum egy órában
történjen a bizottsági ülés két fő napirendjének a megtárgyalása. Nyilván a szokásjog
megtartása mellett, azonos időtartam, felváltva, először az ellenzéki oldal megszólalásával.

A nemzeti gazdasági és társadalmi Tanácsról szóló törvényjavaslat (T/3359.
szám) (Általános vita)

Az első napirendi pontunk a nemzeti gazdasági és társadalmi tanácsról szóló
törvényjavaslat, a T/3359. szám alatt, ennek az általános vitájára kerülne sor. Az én
ismereteim szerint az első napirendi pont előterjesztője Czomba Sándor államtitkár úr lesz.
Üdvözlöm államtitkár urat, a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről.

Bediktálom a helyettesítéseket: Varga József alelnök urat Kontur Pál helyettesíti,
Czira Szabolcsot Polics József, Nagy Istvánt Szedlák Attila, a többiek közben megérkeztek.
Tehát a bizottságunk 18 kézzel van jelen.

Még egyszer köszöntöm Czomba Sándor államtitkárt és munkatársait is, dr. Jaczku
Tamás főosztályvezető urat, illetve Moskó Mónika kísérte el.

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a napirend viszonylag nagy érdeklődést váltott
ki a munkaadói, a munkavállalói képviseletek részéről is, a Munkástanácsok Országos
Szövetsége részéről Palkovics Imre jelezte, hogy itt lesz, Ladán Éva, majd az Autonóm
Szakszervezetek részéről Borsik János, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége
részéről láttam is Pataky Péter elnök urat, a Mezőgazdasági Szövetkezetek és Termelők
Országos Szövetsége részéről Horváth Gábor úr, Csizmadia Máté szakértő, a Munkaadók és
Gyáriparosok Országos Szövetsége részéről, ha minden igaz, Kelemen Gábor szakértő, a
Kereskedők, Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége részéről dr. Antalffy Gábort
nem láttam, de jelezték, hogy érkezik, az Ipartestületek Országos Szövetsége részéről Szűcs
György elnök úr, a Magyar Iparszövetségtől dr. Vadász György, a LIGA Szakszervezetektől
Horváth Lajos, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége részéről dr. Dávid Ferenc
urat láttam. Ők jelezték, hogy jelen lesznek a mai bizottsági ülésünkön. Ha valaki a jelzéstől
függetlenül itt van, és nem köszöntöttem, akkor vegye ő is a köszöntést magára.

A köszöntést követően jelzem, hogy volt igény arra, hogy a jelenlévők közül
megszólalhassanak, azt szeretném kérdezni, hogy ehhez hozzájárul-e a bizottság. Kérdezem,
hogy ki ért egyet azzal, hogy aki akar, az hozzászólhasson a jelen lévő meghívottak közül.
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Úgy látom, egyhangú. De volt-e ellene valaki? (Nincs
jelentkező.) Nem látok ilyet. Tehát, ha megszólalási igény van, akkor kérem, hogy ezt
jelezzék az érintettek.

Nyilván azt megelőzően az előterjesztői álláspontok kifejtésére kerül sor. Államtitkár
úr, kérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Igen, parancsoljon!
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Dr. Czomba Sándor szóbeli kiegészítése

DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm
szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Jelenlévők!

A munka világát érintő országos szintű társadalmi egyeztetés megújulásáról, valamint
a nemzeti gazdasági és szociális tanács felállításáról szóló előterjesztés a Széll Kálmán-terv,
illetve a magyar munkaterv szerves részét képezi. Az érdekegyeztetés rendszerére
kétségtelenül szükség van, de a jelenleginél sokkal hatékonyabb keretek között gondoljuk ezt
az elkövetkezendő időszakban működtetni. A jelenlegi gyakorlat szerint ugyanis az
érdekképviseletek elsősorban a kormányzattól várják az érdekeik megfelelő érvényre
juttatását, miközben a konszenzusra való törekvés sokszor nem érvényesül. A céljainkat
tekintve tehát a jelenlegi érdekegyeztetési rendszer bővítése alapvetően az előterjesztés célja,
tehát, hogy nemcsak szűken azok, akik eddig az Országos Érdekegyeztető Tanács munkaadói
és munkavállalói oldalán érdekképviselettel rendelkeztek, hanem a társadalomnak számos
olyan tagja is részt vehessen ebben az érdekegyeztetési rendszerben, amelyek véleménye
meghatározó lehet a törvényalkotásban, illetve a kormány munkáját az elkövetkező
időszakban még hatékonyabban segítheti. Szeretnénk azonban hangsúlyozni, hogy az
előterjesztésnek nem célja a közszféra érdekegyeztető fórumainak, valamint a szektorális,
illetve ágazati, középszintű egyeztetési fórumoknak az átalakítása, tehát magyarul az ágazati
párbeszédi szinten, a középszinten az érdekegyeztetés rendszere a jelenlegihez hasonló módon
fog működni vagy kívánjuk működtetni.

Az új előterjesztésben a jelenlegi érdekegyeztető tanácsban részt vevő munkaadói és
munkavállalói oldal mellett a kamarák, a civil szervezetek, az egyházak képviselői, illetve
emellett a magyar tudományos élet képviselői is részt vehetnek, vagy delegálhatják magukat
az új tanács munkájába. Az új tanács egyébként az Országos Érdekegyeztető Tanács, a
gazdasági és szociális tanács és a gazdasági érdekegyeztető fórum bázisán szervezők újra.

Az előterjesztés tartalmazza a tanács felállításáról a törvényjavaslatot, valamint az új
törvény miatt módosítandó, hatályon kívül helyezendő kormányhatározatokat. Az elmúlt
időszakban több jelzés érkezett az érdekképviseletek részéről elsősorban a munkáltatói
oldalról, az új érdekegyeztető tanács tekintetében hasznosnak látnánk adott esetben egy olyan,
az új érdekegyeztetési rendszeren belül egy olyan szűkebb keresztmetszet működtetését,
amely kifejezetten a munka világával kapcsolatos javaslatokat, előterjesztéseket,
véleményeket fogalmazná meg az elkövetkezendő időben. Ezzel kapcsolatban a mi
észrevételünk, javaslatunk az, hogy természetesen ennek semmi akadálya nincs, ezt az új
tanács berkein belül adott esetben bizottsági vagy albizottsági szinten működtetni lehet és
működtetni is célszerű adott esetben. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Ha egyetértenek a bizottság tagjai azzal a
javaslatommal, hogy kérdések, észrevételek egy körben hangozzanak el képviselőtársaim
részéről, akkor eszerint haladjunk. Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy
kinek van kérdése, észrevétele. Kiss Péter!

Kérdések

KISS PÉTER (MSZP): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Államtitkár Úr! Azt gondolom,
hogy különösen válságban, illetve nehéz helyzetekben van fokozott párbeszédre,
érdekegyeztetésre szükség. Ezt azért teszem le rögtön az asztalra, mert úgy látom, hogy az a
közelítésmód, amellyel a kormány a párbeszéd intézményeit kezeli, az verbálisan ugyan
ennek megfelel, de a valóságban nem ennek az elvnek felel meg. Az európai tanulsága a
válságok kezelésének az, hogy ahol erős párbeszédintézmények működtek és ilyeneket
működtetett a kormány, ott paralel sikeres a válságkezelés, ott gyorsabb végeredmény és
társadalmilag harmonikusabb eredmény jött létre. Másként fogalmazva, a gyakorlat erősíti azt



- 7 -

az állítást, hogy különösebb nehézségek esetén különösen válságban nemhogy elhanyagolni
lehetne, nemhogy háttérbe szorítani, nemhogy későbbre halasztani, hanem intenzifikálni kell a
párbeszédet. Azért hozom, teszem ide le, mert ugyanezt az álláspontot jelzi az
Alkotmánybíróság bíróság jogkörének a korlátozása arra az időszakra, amint a magyar
államadósság egy bizonyos szintet meghalad. Jelzem, kifejezi ezt a közelítésmódot, ezzel a
közelítésmóddal nem értek egyet, és nem igazolják az európai példák. Itt is az Országos
Érdekegyeztető Tanács, a munka világa érdekegyeztetése megszüntetése kapcsán is ez látszik.

Ha most egy ilyen képletet akarnánk felrajzolni, akkor ez bizony úgy hangozna, hogy
Országos Érdekegyeztető Tanács, plusz Gazdasági, Szociális Tanács, ezek, amik eddig
léteztek, ez egyenlő Gazdasági, Szociális Tanács plusz egyházak. Ha megnézik az összetételét
az új intézménynek, illetve az eddigi intézményeknek, bizony ez a képlet áll elő. Egy oldallal,
az egyházakkal bővül a Gazdasági Szociális Tanács, az összes többi szereplőt tartalmazza, és
valójában pedig megszűnik a munka világa érdekegyeztetése. Én ezt a képletet nem látom
igazolhatónak a munka világa szempontjából. Nehogy félreértsenek, arról vitát lehet folytatni,
hogy egy széles társadalmi egyeztető fórumon van-e helye, szerepe az egyházaknak. Erről
lehet, ez bírja a vitát, ez legitim felvetés volna. De ezt a képletet, amit az előbb ismertettem,
ezt nem igazolja ez az előbbi, amúgy legitimnek számító vitatéma.

A harmadik dolog, amit szeretnék megemlíteni, ez a párbeszéd kérdése. Kérem
szépen, nem igazolható az az állítás, hogy hiteles módon létrehozható párbeszédfórum
párbeszéd hiányában. Párbeszédfórumot csak párbeszéddel lehet létrehozni hitelesen. Ezért
ennek az új párbeszédfórumnak az a kiindulópontja, hogy közben nem teljesül az OÉT-ről
szóló törvény, amelyik még életben van, amelyik előírja, hogy mely kérdésekben kell az
Országos Érdekegyeztető Tanács összehívására, működésére sort keríteni, ez, kérem szépen,
jogilag is ellentmondásos, ez az OÉT-törvény megszegését jelenti, tartalmilag pedig azt az
aspektust, hogy olyan módon jön létre „a szándékozott párbeszédfórum”, amelyik nem
legitimálja a társadalmi párbeszéd szempontjából ennek a létrejöttét.

Helyeslem ugyanakkor államtitkár úrnak azt az álláspontját, amelyben fenntartják és
kitartanak a párbeszéd más szintű intézményei mellett. Tehát a helyi és az ágazati párbeszéd
mellett. Úgy hiszem, hogy az egy korábban harmonikus rendszer része volt, ott ezekben a
szintekben kétoldalú párbeszéd valósult meg, éppen az ágazati jelleg és a szereplők jellege
okán vállalati és ágazati szinten szinte triviális, hogy az ágazati munkáltatói és a
szakszervezeti szereplőknek kell szerepet vállalni. Országos szinten úgy látom, hogy
helyénvaló és sokan korábban az ILO-ban mintaszerűnek tekintették a magyar tripartit
rendszert. Ez egy elvi vitakérdés is. Ennek az elvi vitájára azzal megválaszolni, hogy az
átszervezés hatékonyságát kívánják növelni, másképp fogalmazva, hogy a korábbi tripartit
érdekegyeztetésből a kormány kivonul, és most rossz politikai képletként mondom, helyébe
az egyházak vonulnak be, nos ez nem igazolható, véleményem szerint. Erről egy alapos, elvi
és társadalmi vitát kellene folytatni, hogy ez igazolható legyen. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Bertha Szilvia!

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Azt már nem ismételném
meg, amit Kiss Péter képviselőtársam elmondott, csak kiegészíteném további gondokkal.

Az első, amit az államtitkár úr említett, hogy akkor létre lehet hozni egy albizottságot,
ezzel tulajdonképpen az OÉT-et egy kétoldalú, beszélgetős valamivé degradálják, ami
albizottságként működne az egyébként semmilyen jogkörrel nem rendelkező nemzeti
gazdasági és társadalmi tanács alatt. Úgy gondolom, hogy ez méltatlan ahhoz a társadalmi
érdekképviselethez, mint amit eddig az Országos Érdekegyeztető Tanács a munka világában
végzett. Továbbá én is megjegyezném, hogy a kollektív tárgyalások ezzel így megszűnnek,
holott nemzetközi egyezmény, amit Magyarország is aláírt, az is előírja azt, hogy a kollektív
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tárgyalásokra az aláíró országoknál lehetőséget kell teremteni. Ezzel megszegi Magyarország
ezt a nemzetközi egyezményt.

Az Országos Érdekegyeztető Tanács az egyik legfontosabb makro érdekegyeztető

fórum volt ez idáig. Eddig is voltak problémák azzal, hogy az egyeztetés eredményét
mennyire kell betartania a kormánynak, hiszen igazából jogkövetkezménye nem volt annak,
hogyha megszegték a megállapodást, de legalább a háromoldalú tárgyalásokban való részvétel
a hitelesség miatt kötelezte valamilyen mértékben a kormányt. Most ne menjünk bele, hogy
melyik kormány hányszor és hogy szegte meg ezeket a megállapodásokat, de azért mégis
legalább valami kötelező ereje volt.

Ebben az új rendszerben semmije nem lesz, és abszolút módon a reprezentativitást is
csak a szakszervezetekre írják elő, tehát csak a munka oldalára, ugyanakkor a civil
szervezeteknél semmi ilyen nincsen, így felborulhat az egyensúly, és egyáltalán arról, hogy
tárgyalni lehessen a tanácsban bizonyos témákról, kétharmados szavazás, illetve ajánlás
szükséges. Eleve képtelenség lesz majd munkaügyi témákat az egész tanács elé vinni szükség
esetén, mert mondjuk a civil egyházaknak kell majd mérlegelni, hogy akarnak-e egy
szigorúan szakmai, munkaügyi témáról tárgyalni a tanácsban. Ezt mi nagyon
nehezményezzük.

Illetve, ami még fontos lenne tényleg, hogy még névleges jogköre sincs a tanácsnak.
Ez nem érdekegyeztetés, ez egy beszélgetés, amit meghallgat a kormány kívülállóként, és
aztán majd eldönti, hogy politikai szempontból ő mit vesz figyelembe, függetlenül a
munkaadói, munkavállalói oldal valós érdekeitől.

Azt hiszem, ennyivel egészítettem volna ki. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Spaller Endre!

SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm szépen a szót. Az a célja ennek az
előterjesztésnek, hogy maga az érdekegyeztetés hatékonyabb legyen. Ugyanis az az
érdekegyeztetés, amit az elmúlt években láttunk, az sok minden volt, csak hatékony nem.

Mindenki az államtól várta, azt, hogy olyan kérdéseket megoldjon, olyan kérdésekben
állást foglaljon, és félig-meddig nagyon sokszor az állami büdzsé terhére kötelezettségeket
vállaljon, ami tulajdonképpen nem az állam dolga lenne, hanem a munkaadók és a
munkavállalók saját maguk kéne, hogy ezeket a problémákat megoldják. Ezeket a
megállapodásokat megkössék. Erre most lehetőség lesz. Azt gondolom, hogy olyan területen,
ahol az államnak eddig túlzott szerepe volt, onnan visszavonul.

Ugyanakkor ez egy egyértelműbb rendszer is lesz. Én örülök neki, hogyha államtitkár
úr leszögezi, és az egész kormányzat leszögezi, hogy a kormányzat jogosult a kormányzati –
mondhatom azt – tevékenységre ebben az országban. Nagyon fontos a párbeszéd, ami legyen
párbeszéd és az itt meg is lesz, de a közös döntés szerintem talán kevésbé fontos, hiszen nem
lehet kiállni később majd a választópolgárok elé, és szerintem a választópolgárok sem érzik
ennek a lehetőségét, hogy egyszer majd kiállunk, és azt mondjuk, hogy mi nagyon szép
dolgokat akartunk, de hát a szakszervezetek meggátolták vagy a munkaadók vagy az akárki.

Ilyesmire nem lesz lehetősége, egy kormányzatnak sem volt lehetősége eddig
ilyesmire. Így most világosan elválnak a felelősségek, a feladatok, de úgy válnak el, hogy
mindeközben a kommunikáció az érdekelt felek között megmarad. Nem viselik egymás
felelősségét, de párbeszédben vannak, és nyilván a jó gondolatokat mindenki meg fogja
fogadni, hiszen senki sem saját maga ellensége. Én azt gondolom, ez egy kiváló rendszer.

Amit Kiss Péter mondott, én ezt már többször hallottam, de én ennek nyomát sem
látom. Tehát a válságban a hatékonyabb érdekérvényesítés, meg a szorosabb
érdekérvényesítés ahhoz vezetett, hogy hamarabb kijött volna valamelyik ország a
válságból… ha azt gondolod, hogy Svédország azért jött ki hamarabb a válságból, mert ott az
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érdekegyeztetés hatékonyabb volt, mint mondjuk Görögországban, hát nem tudom, szerintem
a svéd gazdaság lehet, hogy picivel erősebb is volt egyébként, mint mondjuk a görög vagy
bármelyik, tehát ezt én egyszerűen nem értem, amit mondasz ebből a szempontból.

Azt se felejtsük el, hogy itt volt egy megállapodás tavasszal is a béremelésre
vonatkozóan és az sem teljesült. Vagy sokat kellett tenni azért, hogy teljesüljön. Tehát azt
gondolom, hogy azt azért mindenkinek látnia kell, hogy a megállapodásnak akkor van
értelme, ha tényleg mindenki betartja. Ebben a rendszerben szerintem kevesebb megállapodás
és több érdekegyeztetés lesz. Több beszélgetés, több ötlet, talán több minden hasznosulhat is
belőle, de kevesebb „vásári alkudozás” lesz, tehát ez egy sokkal jobb rendszer így.

ELNÖK: Köszönöm. Kaufer Virág!

KAUFER VIRÁG (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Ha jól értem, akkor az előttünk
lévő előterjesztés két alapvető indoklása az, hogy az érdekegyeztetést javítani szeretné a
kormány, illetve az, hogy úgy érzi, hogy az Országos Érdekegyeztető Tanács egy túl szűk
körű fóruma volt az érdekegyezetésnek korábban. Ebből a szempontból megvizsgálva az
előterjesztést, azt gondolom, hogy érdekes tapasztalatokat lehet levonni. Anélkül, hogy
megismételném, amit MSZP-s és jobbikos kollégám mondott, azért szeretném felhívni arra a
figyelmet, hogy az LMP részéről az előterjesztés a társadalmi részvétel karikatúráját testesíti
meg.

Ha az érdekegyeztetést javítani kívánjuk, akkor azt miért szüntetjük meg? Ez nem a
javítás módja, a konzultáció nem azonos az érdekegyeztetéssel. Ez a fórum, amit a kormány
most létre kíván hozni azért, hogy megszüntethesse az OÉT-et, ez a fórum nem az
érdekegyeztetést fogja szolgálni, ez konzultációra lesz jó. A kormánynak semmilyen más
kötelezettsége nincsen az előterjesztés szerint mint az, hogy nyilvánosságra hozza azt az
álláspontot, amit a tanács megfogalmazott. De ettől függetlenül dönthet bármiben.

Nagyon fontos szerintem látni azt, hogy az OÉT egyik legfontosabb feladata a
minimálbér meghatározása volt. És ezt egy laza mozdulattal ez az előterjesztés a kormány
kezébe adja indoklás nélkül.

Idézném az államtitkár urat. Azt mondta, hogy probléma volt a kormány számára az
OÉT működésén belül, hogy az érdekképviseletek túl sokat vártak el a kormánytól, túl nagy
felelősséget adtak a kormány kezébe. Azt gondolom, hogyha ebben az előterjesztésben egy
laza mozdulattal, magyarázat nélkül a minimálbér megállapítását a kormány kezébe adjuk,
egy személyi döntésként, akkor ezt a logikát nem értem. Erre szeretném felhívni a figyelmet,
tehát nem hiszem, hogy ez a testület az érdekegyeztetés javítását szolgálná, pusztán azért,
mert nem az érdekegyeztetést szolgálja, hanem a konzultációt, és azért, mert alapvetően
fontos, a munka világára vonatkozó kérdésekben dönteni képtelen. Még egyszer felhívom a
kormány figyelmét arra, hogy az a három és félmillió munkavállaló, aki képviseltetve volt az
OÉT-ben, az tartja el az országot. Nem tudom, hogy ez mennyire szűk kör akkor, amikor a
munka világáról kell beszélnünk, különösen úgy, hogy a munkaadók is benne voltak, illetve a
kormány. Én támogatnám azt, hogy ezt a tripartit rendszert tartsuk fenn, és a kormány ne
vonuljon ki a munka világával kapcsolatos döntésekből. Különösen úgy ne, hogy az alapvető

kérdésekben saját maga dönt. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szedlák Attila képviselőtársam, parancsoljon!

SZEDLÁK ATTILA (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Azért ennyire
homályosnak nem látom ezt az előterjesztést, mint ahogy az ellenzéki oldal felfestette.
Legfőképpen azért nem látom, mert maga az, amit kijelentett az államtitkár úr, hogy a bővítés
a cél, nem hiszem, hogy el lehet vitatni, hogy ez nem bővítést jelent. Azt sem tudom
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elfogadni, jobban mondva, inkább azt mondom inkább, szemben Spaller képviselőtársunkkal,
hogy biztos, hogy voltak olyan hatékony tárgyalások, amivel tudott a munkavállalói és a
munkaadói oldal egyeztetni. Én úgy gondolom, hogy ez az előterjesztés ezek után sem zárja
ki ezt az egyeztetést, sőt sokkal fontosabbnak tartjuk azt, hogy még inkább számít mind a
kormány, mind pedig munkavállalók és munkaadók is arra, hogy mindkét oldal hatékonyan
részt kíván venni majd ebben a munkában.

Én azt is gondolom, hogy a nemzeti gazdasági és társadalmi tanács tekintetében, hogy
ha olyan jogosítványt kapnak, márpedig az előterjesztés alapján olyan jogosítványt kapnak,
hogy akár egy bizottsági elnök is fordulhat véleménnyel őhozzájuk, és bizonyos időn belül
reflektálni is kell a bizottság felé, én azt gondolom, hogy igenis bővítésről beszélhetünk.
Tehát nem célja a kormánynak, se pedig az előterjesztőknek, hogy megszüntessék az OÉT-et,
hanem pontosan a jobbító szándék és a bővítés köré kell vonni ezt az előterjesztést.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nemény András képviselőtársam.

DR. NEMÉNY ANDRÁS (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Szedlák Attila bizottsági
tagtársam szavaira reagálnék először. Azt mondta, hogy homályosan látja az ellenzék az
előterjesztést. Én azt gondolom, hogy egészen tisztán látjuk, ami most történik, és sajnos ez
egészen pontosan beleillik abba az egy évbe, amit a Fidesz-kormányzás jelentett, nem
csodálkozunk azon, hogy az érdekegyeztetéssel sem kívánnak mást tenni, mint korábban más
társadalmi és politikai intézményrendszerekkel, amiket egyszerűen el akarnak foglalni.

Beszéltünk a Költségvetési Tanácsról, a köztársasági elnökről, az Állami
Számvevőszékről, az ügyészségről és most legújabb az Alkotmánybíróságról is, és most az
látszik, hogy amit nem tudnak egyértelműen elfoglalni, azt megpróbálják elsúlytalanítani,
pontosabban meg is teszik, és szét akarják kenni az egyes feladatait. Ez történik most sajnos
az érdekegyeztetéssel. Ez nagyon világosan és tisztán látszik.

De hogy legyen egy kérdésem is, az államtitkár úrtól azt kérdezném, hogy milyen
érdemi egyeztetéseket folytatott eddig a szakszervezetekkel és mik voltak a reakciói és a
véleményei a szakszervezeteknek erről a típusú átalakításról.

Még egy gondolat, már nagyjából ez elhangzott, de érdemes felidézni magából a
javaslatból, hogy milyen jogosítványokról is beszélünk, hiszen most képviselőtársam azt
mondta, hogy bővülnek a jogosítványok. Hát ha megnézzük, azt látjuk, hogy a tanács
feladatai a következő szavakkal jellemezhetők: nyomon követés, elemzi, javaslatokat dolgoz
ki, az átfogó makrogazdasági és társadalmi problémák megoldására, megvitatja a kormányzati
stratégiákat, véleményt nyilvánít, részt vesz a döntések hatásának feltárásában, és konzultációt
folytat stratégiai kérdésekről. Ebből látszik, hogy semmi érdemi hatásköre nincsen, semmiben
nem dönt a kormány, részt sem vesz benne, csak formálisan, hátradőlve végignézi, semmilyen
kötelező erővel nem bír a tanácsnak semmilyen döntése, úgyhogy nagyjából látszik, hogy ez
egy teljesen funkciónélküli, csak önmagáért lévő, csak beszélgető tanács lesz. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaimat, van-e még jelentkező.
(Nincs jelentkező.) Nem látok. Akkor mielőtt megadnám a szót szakszervezeteknek, azt
kértük, hogy egy-egy oldali megszólaló legyen lehetőség szerint. (Közbeszólás: Nem arra
jöttünk ide…) Én ezt értem, hogy ön úgy gondolja, hogy nem fog menni. Úgy fog menni,
hogy a bizottság dönteni fog egyébként ebben a dologban. Tehát e tekintetben szívesen látunk
mindenkit a bizottsági ülésen, de sajnos azt kell hogy mondjam, hogy a bizottság fog dönteni
abban, hogy ad-e szót egy oldalon belül két megszólalónak vagy nem.

No tehát, mielőtt átadom a szót, azt megelőzően néhány gondolatot szeretnék még én
is egyfajta rövid summázatként mondani. Az elmúlt egy év tapasztalása a nemzeti
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együttműködés jegyében telt el, és hát számtalan olyan törvénnyel, törvénytervezettel találtuk
magunkat szembe, amikor is és csak azokkal nem történt egyeztetés, akikről szólt a történet.
Ez – azt gondolom -, így elég világos, elég egyértelmű, és nem is nagyon elvitatható. Ezt
követően találjuk magunkat szemben azzal, hogy az Országos Érdekegyeztető Tanács
megszűnése hozza a nemzeti gazdasági és társadalmi tanács életre hívását. A baj az, hogy az
átalakulási folyamat, rendszer kapcsán azt tapasztalhatjuk, azt láthatjuk, hogy míg eddig
fajsúlyos kérdések tekintetében egyezség alapú folyamatok zajlottak, amelyeknek a végén
döntések is születhettek, addig kvázi mondhatjuk azt is, hogy a nemzeti gazdasági és
társadalmi tanács sajnálva a benne résztvevőket bizonyos értelemben, idézőjelbe téve,
gittegyletté alakul. Nem véletlen a szóhasználat, hiszen mint ahogy Nemény képviselőtársam
is mondta, a tanács keretei között sok mindenre sor kerülhet, a nyomon követésre, a
javaslatmegtételre, a megvitatásra, a véleményezésre, a kontrollálásra, a megtárgyalásra.
Tehát mind-mind olyan dolgokra, amelyek csak egy lényegi momentumot nem hordoznak
magukban, azaz a döntés lehetősége.

Teszik ezt a munkaadók a munkavállalókkal karöltve, kiegészülve a civil
képviseletével, hozzátéve a tudományos szervezetek, az egyházak képviselőit, és a kormány
kivonul ebből a folyamatrendszerből. Azt mondja, hogy beszélgessetek ti egymás között, a
végén én meg majd eldöntöm, hogy mit is akarok valójában. Tökéletesen mindegy az, hogy ti
mire juttok egymás között. Nem túl jó ez a történet, főleg akkor nem, hogyha a kormány
számára felhatalmazást ad, mondjuk olyan lényeges, fajsúlyos kérdésekben, mint amiről szó
is esett példaként akár a kötelező legkisebb munkabér megállapítása tekintetében, vagy a
bizonyos értelmű csoportos elbocsátásokhoz illeszkedő kérdések életre hívása kapcsán. De
vannak más ilyen típusú kérdések is, a szakképzettség megállapításához kapcsolódó
bérminimum kérdése vagy éppen a munkakörhöz szükséges iskolai végzettség
megállapításának a kérdése. Sok-sok olyan típusú kérdés, amelyben azt gondoljuk nagyon
sokan, hogy az érdekképviselet színterén a munkaadói és a munkavállalói képviseletekkel
közösen kellene a kormánynak ezeket a döntéseket megszülni.

No, most a folyamat nem erről fog szólni, hanem mint mondtam, nem ismétlem a
„megvitat, javasol, nyomon követ, véleményez” sokfajta feladatot elvégez mellett csak a
döntés hiányzik a rendszerből. És hát azokat a gondolatokat meg nem fogom újra a számra
venni, amelyeket képviselőtársam elmondtak, hogy az új párbeszéd fóruma gyakorlatilag a
párbeszéd hiányában születik meg. Az én ismereteim szerint, nem tudom, hogy korrekt-e a
válaszom, nem is nekem kell erre válaszolni, de úgy tudom, hogy nagyon mély elemző
egyeztetés az érdekegyeztetés rendszerében nem volt annak érdekében, hogy hogy is
alakuljon ki ez a folyamat. Erre majd az államtitkár úr nyilván válaszolni fog.

De mielőtt a válasz lehetőségét megadnám, azelőtt Pataky Péternek adom meg a szót,
majd Dávid Ferencnek, és megkérdezem a bizottságot, hogy a harmadik megszólalónak is
helyt ad-e a bizottság. Nagy tiltakozás nincs, akkor helyt fogok adni. Köszönöm szépen.
Három hozzászólásunk lesz. Pataky Péter, parancsoljon!

Szakszervezeti hozzászólások

PATAKY PÉTER (Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége): Köszönöm
szépen. Nagyon röviden, mert rövid az időnk.

Néhány félreértést kellene tisztázni. Az első: az OÉT soha nem kormányzott. Soha
nem volt az a funkciója, hogy a kormányzati felelősséget csökkentse, az OÉT célja mindig is
az volt, hogy a kormányzati munkát segítse azokban a kérdésekben, amelyek logikusan
adódtak, hogy a kormány lépései előtt konzultáljon azokkal, akik érintettek a végrehajtásban.
És ez egy óriási különbség, a hozzászólásokból az derült ki számomra a kormánypárti
oldalról, hogy gyakorlatilag minimális ismeretünk nincs az OÉT gyakorlatáról. Ez egyébként
betudható egy-két képviselő úr életkorának, de javaslom, hogy akkor olvasson. (Moraj.)
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A másik, hogy tévesek az előterjesztésben a hivatkozások, erre szeretném felhívni a
figyelmet. Az indoklásban sem az osztrák, sem a bolgár megoldás nem ez, egészen másról
van szó mindkét országban. Egy-egy elem esetleg hasonlíthat az osztrákoknál, hogy van
kamara. Szeretném mondani, hogy munkáskamara is van, tehát teljesen más rendszer van.
Erre hivatkozni egyébként téves. Félrevezeti a képviselőket és a közvéleményt is.

A következő ilyen dolog, amire szeretném felhívni a figyelmet, és eddig nem volt szó
róla, csak úgy, hogy megszünteti az érdekegyeztetést. Szeretném felhívni a képviselő hölgyek
és urak figyelmét arra, hogyha megszavazzák ezt a törvényt, akkor nem az OÉT-et szüntetik
meg csak, hanem megszüntetik a teljes magyar tripartizmust úgy, ahogy van. Kérem, nézzék
meg az előterjesztést a 9. §-tól kezdődően, az csupa olyan rendelkezés, ami hatályon kívül
helyez különböző törvényekben különböző ügyeket, amik formailag úgy néznének ki, hogy
azokat a törvényi helyeket, ahol az OÉT szerepel mint az OÉT munkáltatói és munkavállalói
oldala delegálhat valahová valakit. Csakhogy ez egy működésről szól, arról a működésről,
hogy a foglalkoztatásban, munkaerő-piaci kérdésekben, egyebekben logikusan és
természetesen 22 éve ebben az országban a döntéseket megelőzően az abban érdekeltek részt
vesznek. Nem hozzák a döntést. Egy-két helyen igen. Mondjuk a Munkaerőpiaci Alap
irányító testülete kifejezetten ilyen. Ezt is megszünteti ez a jogszabály, és eddig erről szó nem
volt, és óvatosan kerülte is eddig a kormány a propagandában azt, hogy erről beszéljen.
Bővítésről beszél, miközben valóban az egész rendszert úgy, ahogy van megszünteti. Eddig
is, szeretném mondani, lehetőség volt arra, amit Spaller képviselő úr felvetett, hogy hát
maguk döntsék el a munkaadók vagy munkáltatók és a szakszervezetek a közös ügyeiket. Ez
eddig is működött. Az ágazati párbeszéd bizottságok léteznek, több mint 30 ilyen bizottság
van, a maguk dolgát teszik. Itt megint ismerethiány van. Az OÉT-nek sosem volt feladata,
hogy ágazati ügyekkel foglalkozzon. Voltak olyan megállapodások, hogy az OÉT-ben kötött
megállapodás mellett lehetőség volt arra, hogy ágazati eltérések kapcsán az ágazatok
állapodjanak meg, ahol már nem szereplő a kormány.

Tehát itt azt kell mondanom, hogy erős csúsztatás van. És ahogy egyébként a
kormány, ha így lesz, helyesen, úgy dönt, hogy a szektoriális egyeztetést a közszférában,
illetve az ágazati egyeztetést a közszférában megtartja, magára nézve is kötelezően, hiszen ő
ott még munkáltatói szerepben is szerepel, akkor teljesen érthetetlen, hogy a munka világát
meghatározó ügyekben miért nem hagyja meg a működő egyeztetést. Egyébként megítélésünk
szerint, amit itt az államtitkár úr is mondott, hogy itt egy belső bizottsági munkaforma is erre
lehetőséget ad, az nem igazi megoldás. Azért nem megoldás, és ez egy fontos dolog itt a
nemzeti gazdasági, társadalmi tanács előterjesztésében, hogy ennek a tanácsnak nem tagja a
kormány.

Ez azt jelenti, ez egy egyértelmű jelzés arra, hogy a párbeszédből a kormány kivonul.
Azt mondja, hogy mindenki más beszélgethet egymással, és egyébként, ha úgy van, akkor
majd, ha üzennek, akkor meghallgatja. Ez teljesen eltér mindegyik gyakorlattól.

Befejezésül még egy dolgot szeretnék mondani, a napokban ülésezik Genfben az
ENSZ szakosított szervezete, az ILO munkaügyi szervezete, amely letéteményese a
tripartizmusnak, annak, hogy kormány, munkaadói szervezetek és szakszervezetek ezekben az
ügyekben közösen tárgyaljanak, és közösen jussanak megoldásokra. Nem akarom idecitálni
azokat az ILO-szabályokat, amelyek Magyarországon is érvényesek. Ezeket is felrúgja ez a
törvény. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A VOSZ főtitkárának, Dávid Ferencnek fogok szót adni,
de azt kérem a megszólalóktól, hogy természetesen a véleményüket, álláspontjukat mondják
el, közben képviselőtársaimat ne minősítsék. Az, hogy egy törvénytervezetben mi szerepel,
teljesen logikus, teljesen érthető és világos. Köszönöm szépen. (Moraj.) Kérem a bizottsági
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ülésen a megfelelő rend fenntartását, kérem a türelmüket, megértésüket, a szót Dávid
Ferencnek adtam.

DR. DÁVID FERENC (Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége):
Köszönöm szépen a lehetőséget. Annak a ritka helyzetnek vagyunk a tanúi, amikor az
MSZOSZ elnökével mindenben egyetértek, ez az elmúlt húsz évben nem volt gyakori, és én
azokra a kérdésekre szeretnék igazából rávilágítani, amit a képviselő urak és hölgyek már
feltettek, azt hiszem, Spaller képviselő úr tette fel a kérdést, hol segített. Hát akkor mondom,
hogy hol segített a társadalmi párbeszédnek a komolyan vétele: Írországban,
Spanyolországban, Szlovéniában, mindenhol társadalmi paktumot kötöttek akkor, amikor az
országok társadalmi-gazdasági válságban voltak. Tehát én akkor nagyon visszafogottan
mondom: el kell olvasni ezeket a paktumokat, és mindenki tudni fogja, hogy milyen nagy
segítséget nyújtottak ezekben az országokban.

A másik kérdés is felmerült, ugye, nem működött jól ez az Országos Érdekegyeztető

Tanács, én elfogult vagyok, mert 23 éve részt veszek a munkájában, de visszakérdeznék, és
senkit nem fog bántani: hát kinek kellett ezt működtetni? A mindenkori magyar
kormányoknak. Tehát, hogyha az érdekegyeztetés akár az elmúlt évben, akár az elmúlt 8
évben, akár az elmúlt 23 évben nem működött, akkor, miután az OÉT-nek tagja volt a magyar
kormány, a törvény, ami másfél éve létezik, ki is mondja, hogy a működtetéséért a magyar
kormány a felelős, akkor ezt a kérdést nagyon udvariasan nem visszadobni szeretném, nehogy
félreértsenek, de mégiscsak azt gondolom, hát akkor tükröt elővenni, visszamenőleg is, meg
most is, hogy miért nem működik! Mert nem jól működtették azok, akiknek kötelességük lett
volna működtetni.

A harmadik kérdés, amit az elnök úr tett fel, nem tudom, hogy költőinek szánta-e, de
akkor én mégis válaszolok, hogy volt-e előzetes egyeztetés. Ugyan, dehogy volt! Hát senki
meg nem beszélte velünk. Most lehet azt a filozófiát vallani, volt egyszer egy olyan filozófia,
talán még emlékeznek rá az idősebbek, de a fiatalabbak is, akik azt mondták, hogy amikor
leeresztjük a halastavat, akkor azt nem beszéljük meg a békákkal, meg a halakkal. Na, most is
ezt történik.

Tehát ez a törvénytervezet nem volt egyeztetve az én ismereteim szerint a
szakszervezetekkel, azt meg egészen biztosan mondom, hogy a munkaadói szövetségekkel
egy percet nem egyeztettek erről. Lehet, hogy azt gondolták, hogy a korábbi elvnek
megfelelően, hát rólunk szól a történet, a mi véleményünk nem nagyon számít.

És hát nagyon sokat tudnék mondani, de indulat nélkül próbálom, mert akkor kapok
egy sárga cédulát az elnök úrtól, és nem szeretnék, hogy ez az új szervezet, ami létrejön és
ötoldalú, a mi megítélésünk szerint is tökéletesen alkalmatlan arra, hogy Magyarországon
érdemi társadalmi párbeszéd folyjon. És fordítsák meg, most arról beszéltünk, hogy nekünk
esetleg nehéz lesz, munkaadóknak, szakszervezeteknek az egyházakkal vagy a civil
szervezetekkel beszélnünk, na most pont ugyanolyan nehéz lesz. Egy szót nem fognak abból
érteni, amiről mi szoktunk beszélni, már csak azért sem, mert valóban van egy speciális
nyelvezet. És akkor rátérnék a javaslatra, amit már az államtitkár úr érintett, csak egy picit
lazábban érintette, mint ahogy én szeretném, hogy legyen. Tehát ne általában legyen. Ha
mindenáron úgy döntenek, hogy az Érdekegyeztető Tanácsot – egy kicsit durván fogom
mondani – eltakarítják a föld színéről, ez az önök felelőssége. Csinálnak egy másik tanácsot,
amiben természetesen részt fogunk venni. Most én mondom, hogy tetszik, nem tetszik,
természetesen kutyakötelességünk ebben részt venni, és részt is fogunk venni. Alakították már
ezt az Érdekegyeztető Tanácsot át 1998 és 2002 között - megint a fiatalabbaknak mondom -,
akkor OMT-nek hívták, aztán 2002-től megint OÉT lett, most NGTT lesz. Tehát mi is
ismerjük ezt, ettől különösebben feszült és ideges nem vagyok.
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Azt viszont kérném az államtitkár úrtól, ugye a Nemzetgazdasági Minisztérium
előterjesztéséről beszélünk, és ezért kérhetem az államtitkár úrtól, hogy azt a javaslatot, amit a
munkaadói oldal tett, hogy egy elkülönült üzlet és gazdasági bizottság legyen, a neveket önök
találják ki nyilvánvalóan, nem mi, próbáltunk szavakat keresni, nem akartuk, hogy az
érdekegyeztetés szó benne legyen, mert akkor kiveri a biztosítékot, ezért mondtuk azt, hogy
üzleti és gazdasági tanács, de azt kérnénk, hogy ez ne ad hoc legyen, hanem ez a
törvényjavaslat fogalmazza meg, hogy van egy olyan, ahol továbbra is azok vannak, akik értik
egymást. És azt is kérném, hogy ebben az üzleti és gazdasági bizottságban ne csak a
szakszervezetek és a munkaadói szövetségek, hanem a magyar kormány képviselői is
legyenek benne, és nagyon fontosnak tartom, erről még nem szólt senki, a kamaráknak a
szerepét ebben a törvényben. Mert itt lehet látni egész biztosan, hogy önök nem társadalmi
párbeszédre gondoltak, hanem valami egészen másra. A klasszikus érdekegyeztetésnek az
önként szervezett szakszervezetek, az önként szervezett munkaadói szövetségek és a kormány
a partnere. Önök tudják, az önök szavazatai alapján lesz a kamara kényszerszervezet.
Kérdezem én: miféle érdekképviseletet, miféle érdekvitát tud folytatni az a kamara, amelyik
többségében állami feladatot fog ellátni, és állami pénzből fog táplálkozni. Ez megint nem
lesz az. És lám, önök ebbe a nagy társulatba becsempészték a gazdasági oldalról a kamarákat
is.

Nem is csak a köztestületeket, hanem a vegyeskamarákat is. Tehát ez mutatja, hogy
ezt önök igazából, ezt az egész rendszert tompítani, jelentéktelenné akarják tenni, nem
működtetni akarják, tehát, ha akarnák, ha érdekvitákat akarnának, akkor az Országos
Érdekegyeztető Tanácshoz vagy valami ahhoz hasonló intézményt gondoltak volna. Ez nem
az. Köszönöm szépen a türelmüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Horváth Lajos ügyvezető alelnök, a LIGA részéről. A szó
az öné.

HORVÁTH LAJOS (LIGA Szakszervezetek): Köszönöm szépen. És először is
elnézést szeretnék kérni a közbekiabálásért. Előzetesen arra jelentkeztem be, hogy hozzá
fogok szólni. Rövid leszek. Azzal kezdeném, hogy egyetértek mind Pataky úr, mind Dávid úr
felszólalásával, csak néhány kiegészítést tennék. Az első az, hogy az én saját tapasztalataim
szerint mind az Érdekegyeztető Tanács, mind a Munkaerőpiaci Alap irányító testülete,
amelynek tagja vagyok, az elmúlt egy évben törvénysértő módon nem működött. Ez a
törvénysértés abban is megnyilvánult, hogy az érdekegyeztetés átalakítását sem tárgyalta meg
az erre hivatott fórum. Megjegyzem, hogy a kormány kérésére a mi szervezetünk azok közé a
szervezetek közé tartozott, amely írásban is elküldte a véleményét, nem egészen egy évvel
ezelőtt az érdekegyeztetés átalakításával kapcsolatban. Erre választ a mai napig nem kaptunk.
Ebből talán az is nyilvánvalóvá válik, hogy mi nem ellenezzük azt, hogy az érdekegyeztetés
átalakuljon, sőt saját magunk is kezdeményeztük ezt több ízben. Azt viszont nem tartjuk
célszerűnek, hogy az érdekegyeztetés úgy alakuljon át, hogy az érintettek véleményét nem
hallgatja meg a kormány, illetve nem rendszerszerű az átalakítás. Erre már Pataky kolléga
felhívta a figyelmet. Nekünk nincs kifogásunk az ellen, hogy egy kibővített hatáskörű
gazdasági, szociális tanács jöjjön létre egy más elnevezés alatt, mi is tényszerűnek tartjuk azt,
hogyha a társadalom fontos szereplői nagy nemzetpolitikai kérdésekről konzultálnak. Ezzel
nincs gondunk. A gond azzal van, amire a kollégáim is felhívták a figyelmet, hogy a munka
világa egy olyan speciális dolog, ahol az ebben részt vevő szervezetek hangsúlyozottan
önszerveződött szervezetek, ahogy ezt Dávid úr mondta, kompetensek. Kompetensek, és
nagyon nagy hibát követ el a mindenkori kormány, hogyha nem hallgatja meg ezeknek a
szervezeteknek a véleményét.
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Talán nem teljesen világos mindenki számára, de Magyarországon az önkéntesen
működő szakszervezetek és az önkéntes munkaadó szervezetek a legnagyobb szervezett
társadalmi erő. Sokkal nagyobb szervezett társadalmi erő, mint a politikai pártok. És ez még
akkor is így van, hogyha a politikai pártok felhatalmazottsága a választás miatt
kétségbevonhatatlan.

Az elmúlt időszakban – és azt hiszem, hogy ez az európai demokráciára általában
jellemző – az érdekegyeztetés, a szociális partnerek részvétele a társadalmi béke egyik záloga
volt. Dávid úr példákat is hozott erre, de Magyarországon is lehetne példákat találni arra,
hogy milyen szerepet töltöttünk be.

Én úgy gondolom, hogyha a munkaadókat, illetve a munkavállalókat kiszorítják erről
a terepről, akkor nagyon rosszul dönt a kormány, mert akkor nem a megállapodásos,
tárgyalásos rendszerben lesznek érdekeltek, hanem kénytelenek lesznek olyan eszközökhöz
nyúlni, amihez egyébként nem szeretnének, és nem szolgálja az ország hasznát.

Befejezésként azt szeretném mondani, hogy ha már muszáj megcsinálni ezt az
átalakítást, amit – hangsúlyozom – mi ebben a formában nem támogatunk, akkor picit
kibővítve megerősíteném azt, amit Dávid úr mondott. Úgy gondolom, hogy semmit nem ront
a jelenlegi előterjesztésen és a kormányzati szándékon az, hogyha egyébként a kormány
átgondolja azt, hogy emellett a fórum mellett létrehozna egy, az első Fidesz-kormány
gyakorlatához hasonló érdekegyeztető fórumot, ahol a munka világának a deal-jeiről azok
tárgyalnak, akik ebben kompetensek. Tehát a munkavállalók, a munkáltatók szervezetei és a
kormány. Mert a kormány mint szabályozó, mint törvényalkotó, és egyébként mint
munkáltató, és ez nemcsak a közszférára vonatkozik, nem nagyon vonulhat ki ezekből a
kérdésekből.

Úgy gondolom, hogyha ez megvalósulna, akkor nem lenne gond ezzel a
törvénytervezettel, és nem dobnánk ki azt a tapasztalatot, amit az elmúlt 21 néhány évben e
tekintetben megszerzett Magyarország. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kontur képviselőtársam, parancsoljon!

KONTUR PÁL (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Azért röviden szeretnék
szólni. Remélem, a válasz is elhangzik az államtitkár úr részéről, nem úgy mint a múltkor,
hogy 37 kérdésre tíz percet kapott a miniszter úr.

ELNÖK: Ő határozta meg az időt.

KONTUR PÁL (Fidesz): A lényeg az, hogy eljutottunk oda, hogy húsz éve működik
egy szervezet, az Országos Érdekegyeztető Tanács, a húsz év alatt annyira nem képviselte,
illetve nem tudta megvédeni a munkavállalókat, meg a munkaadókat sem az érdekeik
képviseletében, hogy eljutott oda a magyarországi munkavállalók nagy többsége, hogy
tönkrementek. Hogy a munkanélküliség soha nem volt ilyen. Az elmúlt 8 évben az egyes
szakszervezetek, akik az OÉT-ben is szerepelnek, szerződést kötöttek, és ennyire képviselték,
segítették, vagy szemet hunytak, vagy nem protestáltak, hogy az a politika ne tudja
tönkretenni ezt az országot. Tehát az embereket és az országot is tönkretette, tehát ezért kell
változtatni az Országos Érdekegyeztető Tanácson. Eljött egy olyan helyzet, amikor nem lehet
továbbvinni azt, ami nem működik, ezért kell szélesíteni, és ezért van ez az új javaslat, hogy
az országban egy szélesebb körben működjön az Országos Érdekegyeztető Tanács helyett egy
új szervezet. Változtatni kell, igen, mert az előző nem működött, nem képviselte, nem harcolt
az érdekeiért a munkavállalóknak sem, és a munkaadóknak sem úgy, ahogy azt kellett volna
tennie. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Nyilván különböző álláspontok vannak, most majd a
kormány fog harcolni a munkaadói érdekekért, meg a munkavállalói érdekekért is, egy füst
alatt, így talán egyszerűbb is lesz a megegyezés. Úgy látom, hogy más véleményalkotásra már
nem kerül sor. Megadom a szót az államtitkár úrnak.

 DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm
szépen. Megpróbálok a felmerült kérdésekre, észrevételekre röviden válaszolni. Kiss Péter
képviselő úr jelezte, hogy válságban van szükség isten igazából az érdekegyeztetésre.
Egyetértünk. Nem megszüntetni kívánjuk az érdekegyeztetést, hanem, ahogy említettem az
elején, bővíteni. Azért szeretném a képviselőtársam figyelmét felhívni arra, hogy a válságban
arra is illő odafigyelni, hogy mire mennyi forrást fordítunk. Szeretném jelezni, hogy míg
2002-ben 441 millió forintot fordított a mindenkori kormányzat az OÉT működtetésére, most
nem akarok belemenni, hogy milyen költségeket is takar ez, az a 2010-es esztendőben,
kormányváltás előtti döntéssel 1,1 milliárd 750 millió forint volt. Tehát, hogyha odafigyelünk
arra, hogy az adófizetők pénzét hová és milyen módon, milyen feltételekkel költjük, akkor –
úgy gondolom, hogy – ez is egy nagyon fontos szempont lehet.

Erős párbeszéd. Itt szeretnék visszakérdezni arra, hogy akkor mitől volt eddig erős ez
a párbeszéd, és miért gondolják úgy, hogy ezután meg nem lesz erős. Akkor, amikor a
párbeszéd lehetősége gyakorlatilag nem szűkül, hanem bővül. Olyan vélemények, javaslatok,
észrevételek is bekerülhetnek, amelyek eddig nem jelentek meg, érthető módon, hiszen a
munkaadói és munkavállalói oldal képviseleti rendszerében nem jelenhettek meg döntő

többségben a civil szervezetek vagy adott esetben az egyházak és az ehhez kapcsolódó
problémák. Szeretném felhívni, jelezte is képviselő úr, és nyilván jól értem, amit mond, hogy
nem az egyházakkal van alapvetően probléma, hanem azzal, hogy az egyház adott esetben a
munka világában mit keres. Hát szeretném jelezni, hogy bizony sokat keres az egyház is, meg
a civil társadalom is. Mi messze nem lepkegyűjtők egyesületének tituláljuk a civil
szerveződéseket Magyarországon, mert van egy olyan társadalmi réteg, ahová sem a
munkaadói, sem a munkavállalói oldal nem képes, sem a kormány, teszem hozzá, nem képes
lenyúlni, és nem képes azon a rétegen segíteni, ezért mindenképpen partnernek tekintjük akár
a munka világát érintően is az előbb említetteket.

Ugye itt többször előjött az OÉT bizottsági szintűsége, mi azt mondjuk, hogy az a fer
hozzáállás, hogyha nem határozzuk meg egy még létre sem jött tanácsnak azt, hogy milyen
bizottságokat, albizottságokat és milyen módon hoz létre, hogy az önök javaslata, ha jól
értem, az, hogy taxatíve jogszabályban legyen rögzítve az, hogy egy bizottságnak biztosan
léteznie kell, és ez a bizottság legyen az, ami. Attól tartok, hogy a kormánynak számos más
területre is oda kell figyelnie a munka világát érintően, tehát attól tartok, hogyha e mentén
gondolkodunk, joggal várják el adott esetben a civil társadalom vagy az egyház vagy a
tudományos élet szereplői is, hogy szeretnének ilyen vagy ehhez hasonló bizottságot
létrehozni, ennek ellenére, mint ahogy jeleztem is, önmagában az, hogy legyen egy olyan
szervezet, ami a munka világát érintően fajsúlyosabb kérdéseket is meg tud tárgyalni, és azok,
akik fajsúlyosabban jelennek meg a munka világában, el tudják a véleményüket mondani,
ennek nincs akadálya. Itt a kérdés az, hogy ez jogszabályi rögzítés vagy az új létrejövő
bizottság vagy a létrejövő tanács kompetenciájában bizottsági szinten lehet-e megnyugtató
módon rendezni.

Bertha Szilvia képviselőtársam: az OÉT beszélgetős albizottság. Szeretném javasolni
önnek, kedves képviselő asszony, hogy olvassa el az előző évek OÉT bizottsági
jegyzőkönyveit. Csak ennyit szeretnék. Olvassa el, hogy mikor volt beszélgetős, és mikor
vette a kormány komolyan azt, amit mondanak. Mi annak idején is azt mondtuk, és egyébként
a kormányváltás után mind a szakszervezeti oldal, mind a munkaadói oldal abban egyetértett,
hogy jó lenne ezt az érdekegyeztetési rendszert átalakítani, megreformálni, hatékonyabbá
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tenni. A módszerrel, a móddal voltak különbségek, de azt, hogy ebben nem sikerült az elmúlt
években vagy akár évtizedeket is mondhatnánk, azt a fajta érdekegyeztetési rendszert
kialakítani, amely megnyugtató módon segítené azt a közös gondolkodásmódot, ez sajnos
jelen volt.

Nem szűnnek meg a kollektív tárgyalások, nem akarom önmagamat ismételni, ugye itt
egyértelműen látszik, hogy nem szűkítésről, hanem bővítésről van szó. Az OÉT-törvénnyel
kapcsolatosan. Szeretnék itt emlékeztetni mindenkit, hogy az Alkotmánybíróság 2008-as
határozata volt éppen az, ami az Országos Érdekegyeztető Tanács egyetértési jogát
alkotmányellenesnek minősítette. Tehát ettől a pillanattól kezdve, véleményezési,
javaslattételi és minden más jogkör megvan, de egyetértési jogkör nincs. Tehát, amikor arról
beszélünk, hogy de jó lenne, ha az érdekegyeztetés rendszerében olyan fajsúlyú
érdekegyeztetés működne, amiben döntési kompetenciák is vannak, ez egyértelműen látszik,
és ez az AB-határozat nemcsak az OÉT-re vonatkozik, hanem az alatta lévő szervezetekre is,
tehát a MAT-ra is adott esetben és minden más tripartit jellegű működtető rendszerre, amit az
előbb mondtunk. (Moraj.) De, ez így van. Nem ez az alkotmánybírósági határozat, hanem egy
másik szól arról a MAT-ról.

Kaufer Virág képviselőtársam jelezte, hogy ő is aggódik, hogy megszűnik. Még
egyszer szeretném jelezni, szó sincs az érdekegyeztetési rendszer megszüntetéséről, nem is
lehet célja egyetlen egy kormánynak sem, hogy ne folytasson társadalmi párbeszédet. A
párbeszéd táptalajának a bővítéséről van szó, és nem a szűkítéséről.

A minimálbérrel kapcsolatban szeretném felhívni tisztelt képviselőtársaim figyelmét,
hogyha a hatályos OÉT-törvényt megnézzük, az is egyértelműen arról szól, hogy az OÉT-ben
megtárgyaljuk a minimálbért és a garantált minimumot is, és adott esetben, ha nincs egyezség,
akkor a kormány dönt. Ugye ez így van? Jelen pillanatban is az lesz a helyzet a következő

időszakban, ugyan taxatíve arról szól a jogszabály, hogy a kormány fogja eldönteni a
minimálbért és garantált bérminimumokat, de természetesen az nem lehet senki számára,
egyetlen egy kormány számára sem cél, hogy önmagában döntsön ilyen fajsúlyos jellegű
döntésekről. Ahhoz azokat a véleményeket, javaslatokat, amelyeket eddig megfogalmaztak a
munkaadói, munkavállalói oldal képviselői, és akik ott fognak ülni egyébként ugyanilyen
létszámban az új tanácsban is, természetesen fontos becsatornázni. Nekem ez személyes
meggyőződésem is, hiszen emlékszem rá, hogy amikor a tárgyalások folytak, akkor pro és
kontra is, milyen érvrendszer hangzott el részben munkavállalói, részben munkaadói oldalról.

És szeretném azt is hozzátenni, hogy bár itt gyakran előjött, hogy a kormány nem
egyeztet, meg így egyeztet, úgy egyeztet, az a helyzet, hogy ilyen gyorsan még az
Érdekegyeztető Tanácsban a minimálbérről, meg a garantált bérminimumról egyszer sem
állapodtunk meg. Megnéztem visszamenőlegesen a jegyzőkönyveket. Igen gyorsan sikerült
megegyezni. Ez azt jelenti, hogy amellett, hogy nem ült annyit össze az Országos
Érdekegyeztető Tanács mint a korábbi időszakban, tehát nem mennyiségre, hanem minőségre
kell szerintem ezt a dolgot vizsgálni, megegyeztünk fajsúlyos kérdésekben.

A 3,5 millió munkavállaló érdekképviselete volt az OÉT-ben. Hát efelől sajnos
kétségeim vannak, mert ha ez így lenne, akkor most lehet, hogy másképpen beszélnénk
dolgokról. Lehet, hogy nincs képviselve 3,5 millió munkavállaló Magyarországon képviselve
az Országos Érdekegyeztető Tanácsban, és ebbe nem is nagyon kívánnék belemenni, ráadásul
úgy, hogy a munkaadói oldal és a munkavállalói oldal a közszféra és a versenyszféra
tekintetében finoman fogalmazva is egyensúlytalanságot mutat, és ebbe most nem mennék
bele részletesebben.

Az elnök úr a nemzeti együttműködésről, hogy mi hogyan egyeztettünk. Egy
apróságot szeretnék jegyezni, mert már másodszor fordul elő, nem nemzetgazdasági, hanem
nemzeti gazdasági tanács az új neve majd a létrejövő tanácsnak, de szó sincs arról, hogy a
kormány kivonul ezekből a beszélgetésekből. Nem az a célunk, hogy a kormány ne vegyen
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ezen részt, hanem az a célunk, hogy ne a kormány legyen a megmondó, mint ahogy
egyébként sok esetben ez az elmúlt időszakban elvárás volt. Szeretnénk azt, hogy ha azok,
akik érdekképviseleti szervként részt vesznek az új tanács munkájában, ők markáns
véleményeket fogalmaznának meg, és ez egyértelmű, ez nem kérdés, hogy ezek a kormány
munkáját adott esetben segítik, segíthetik, és szükségünk is van olyanfajta tanácsokra,
amelyek akár a munka világát érintően, akár más területeket érintően fontosak lehetnek a
számunkra.

Az pedig, hogy az előző időszakban hogy működött a rendszer, tehát volt szinte
havonta ülés, meg sok mindenről volt szó, mi nem azt a fajta ülésrendet szerettük volna az
elmúlt időszakban véghez vinni, amikor jót tárgyalunk, jót beszélgetünk, itt az előbb
elhangzott valakitől, aztán a végén felállunk, aztán a kormány úgyis azt csinálja, amit akar.
Hát erre volt példa az elmúlt években számos esetben.

Pataky Péter úr: az OÉT célja a kormányzati munka segítése. Ahogy az előbb is
említettem, nem ez a probléma. Azok az információk, amelyek a munka világát érintően a
munkavállalói és a munkaadói oldal tekintetében ott vannak, azok a kormánynál nincsenek
vagy csak részben vannak ott. Tehát ahhoz, hogy jó döntéseket hozzunk, ahhoz valóban arra
van szükség, hogy ezeket az információkat becsatornázzuk. De ez nem jelenti azt, hogy csak
az Országos Érdekegyeztető Tanács berkeiben lehet ezt a fajta jó csatornát létrehozni. Önök
fognak ott ülni vélhetően, reményeink szerint, és ugye, ha a parlament elfogadja, akkor az új
tanács gerincét gyakorlatilag ugyanúgy a munkaadói és a munkavállalói oldal képviselői
fogják alkotni majd, mint ahogyan ez most az érdekegyeztető tanács tekintetében van.

Ugye itt az előbb az albizottsággal kapcsolatban már kifejtettem a véleményemet,
illetve elmondtam, hogy nincsenek lezárva, nincsenek zárt sorompók, ami mentén nem lehet
gondolkodni, érdemes átgondolni ezt a dolgot, hogy lehet-e vagy milyen módon lehet ezt a
problémát kezelni.

Az ILO-konferencián egyébként én is ott leszek, éppen holnap fogok utazni, és úgy
gondolom, hogy az ILO alapvetéseivel, alapdolgaival, amelyek egyáltalán a társadalmi
párbeszéd rendszerének megtartását, erősítését jelentheti, vagy jelenti, az számunkra is
különösen fontos.

Dávid Ferenc úr a munkaadói oldal részéről, hogy a paktumok segítettek. Számunkra
is, ahogy az előbb említettem, nagyon fontosak, hogy ezek a fajta munkaadói, munkavállalói
érdekképviseletek részéről megfogalmazódó vélemények, javaslatok beépítésre kerüljenek
egy kormányzati munka kapcsán vagy akár a jogalkotás, a jogalkalmazás kapcsán is. Az,
hogy azért, hogy az OÉT nem jól működött, ki a felelős, valóban az a helyzet, hogy a
kormány működteti. De ez a működtetés elsősorban az infrastrukturális háttér biztosításáról
szólt alapvetően, és akkor, amikor az érdekegyeztetés rendszere működött, akkor ott azért a
kormánynak alapvetően a feladata az volt, hogy meghallgassa azokat a feleket, akik megfelelő
észrevételekkel tudták a közös munkát, a tripartit munkát segíteni.

Hogy az NGTT alkalmas lesz-e vagy alkalmatlan, attól függ, hogy a NGTT részvevői
hogyan veszik ezt az új feladatot. Ha úgy vesszük, hogy megvan, és úgy tekintünk rá, hogy
megvan az új társadalmi párbeszéd egy nagyon fontos, a legfontosabb, mert ez a legmagasabb
szintű egyeztetési fórum, megvan a lehetőségünk arra, hogy a korábban, a munka világát
érintő kérdések mellett olyan irányú kitekintésünk is legyen, hiszen ott fognak ülni adott
esetben számos más képviselők is, amelyek, adja isten, akár az egyház, akár a magyar
tudományos élet képviselői részéről, olyan információkat hoznak be a tanács ülésére,
amelyekkel eddig nem rendelkezett senki, hiszen fizikálisan nem volt lehetőség arra, hogy ott
üljenek, és ezek az észrevételek elhangozzanak.

Horváth Lajos úr: nem működött a MAT vagy az Országos Érdekegyeztető Tanács.
Ha mennyiségi kérdést csinálunk belőle, valóban azt mondom, hogy a korábbi évekhez képest
valóban kevesebbet ült, de a MAT is működött, mert minden fontos döntésben, ahol döntenie
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kellett és nélküle a Munkaerőpiaci Alapból nem lehetett felhasználni forrásokat, minden
egyes döntés az elmúlt időszakban is meg lett hozva. Hogy miért kell? Ha látják, a következő
időszakban a Munkaerőpiaci Alap mint intézmény is lényeges átalakuláson megy keresztül,
tehát ehhez kapcsolódóan a források fölött döntő vagy jelentőséggel bíró különböző
szervezetek is ennek megfelelően át kell hogy alakuljanak.

Az, hogy nagyobb erő van-e a szakszervezetekben mint a pártokban, ebbe szerintem itt
most nem érdemes belemenni. Az elmúlt időszakban számos jogszabályhoz, törvényhez
nyúltunk hozzá, amelyhez az elmúlt húsz esztendőben egyetlen párt sem mert hozzányúlni, és
egyetlen kormány sem mert hozzányúlni, és szeretném felhívni a figyelmet, hogy
természetesen nem jó szántunkból tesszük. Tudtuk, hogy az államadósság és a
munkanélküliség a mi ellenségünk. Ahhoz, hogy ezt az ellenséget le tudjuk győzni, ahhoz az
kell, hogy olyan eszközrendszer, olyan fegyver legyen a kezünkben, amivel képesek vagyunk
érdemben harcolni emellett a két nagyon fontos terület mellett. Az, hogy hogyan jutottunk
idáig, az már politikai kérdés, de ezt a politikai vitát most nem szeretném itt megnyitni. Azt
majd a parlamentben, az illetékesek meg fogják vívni, úgy gondolom.

Összességében én azt szeretném kérni, és azt szeretném javasolni, mindannyiunk
közös felelőssége az, hogy ez az új tanács hogy fog-e működni, és jól fog-e működni, tehát
beváltja-e a hozzá fűzött reményeket, avagy sem. Én abban bízom, hogy minden részvevőnek,
aki ebben a tanácsban szerepet fog kapni az elkövetkezendő időszakban, az lesz a célja, hogy
ennek a tanácsnak a támogatása, javaslatai, véleménye segítségével a mindenkori magyar
kormány a lehető legjobb döntéseket hozza. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Most van az a helyzet, amikor
elkezdhetünk újra vitatkozni, de azt javaslom a bizottság tagjainak, hogy ne tegyük ezt,
holnap majd a plenáris ülés keretei között meg tudjuk tenni. Bár rengeteg kapaszkodót
nyújtott államtitkár úr.

A dolog lényege, hogy szerintem elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor dönteni tudunk
az általános vitára való alkalmasság kérdésköréről. A helyettesítések alakulását is mondanám:
Kaufer Virágot Nemény András, Bertha Szilviát pedig Egyed Zsolt fogja helyettesíteni a
szavazásnál.

Határozathozatal
Kérdezem, ki az, aki az általános vitára való alkalmassággal egyetért. (Szavazás.) 12

igen. Ki az, aki nem ért ezzel egyet? (Szavazás.) 6. Köszönöm szépen. Többségi, kisebbségi
vélemény? Szedlák Attila a többségi, a kisebbségi Nemény András. Köszönöm szépen.
(Farkasné dr. Molnár Valéria: Valamelyik képviselő asszonnyal megosztva…) Nem jelezte
egyik képviselő asszony sem. Köszönöm szépen szakértő asszony figyelmeztetését, de erre én
is figyeltem. Az első napirendi pontot lezártuk. Akinek nincs dolga a második napirendi
pontnál, attól elköszönünk, de akinek van, vagy aki érdeklődik, azt szívesen látjuk.

Egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3404. szám) (Általános vita) (Első helyen kijelölt
bizottságként)

Áttérünk a második napirendi pont tárgyalására, az egyes munkaügyi tárgyú és más
kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat, a T/3404.
számon. Az én ismereteim szerint úgy volt, hogy az előterjesztő ugyanaz, mint aki az első
napirendnél volt, de most úgy láttam, hogy távozott államtitkár úr, úgyhogy változni fog az
előterjesztő. Megadom a szót.
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Dr. Kardkovács Kolos előterjesztése

DR. KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a
szót. Elsőször is elnézést kérek az államtitkár úr nevében, el kellett ugrania egy másik
bizottsági ülésre, de természetesen, ahogy ott befejeződött, vissza fog térni az ülésre. Én
nagyon röviden mondanám el, mert ez egy nagyon hosszú törvényjavaslat. Megpróbálom
összefoglalni a lényegét. Ez a törvényjavaslat, aminek az általános vitájával kapcsolatos
bizottsági vita zajlik, ez elsősorban jogharmonizációs célú módosításokat tartalmaz,
ugyanakkor szerepelnek benne a foglalkoztatás rugalmasságát elősegítő, majd pontosító
jellegű törvénymódosítások. A jogharmonizációval kapcsolatban csak annyit szeretnék
elmondani, hogy ez részben tagsági kötelezettség, tehát most járnak le jogharmonizációs
határidők, részben pedig az Európai Bíróság döntéseinek a figyelembevételét szolgálja.

Rátérve immáron a konkrétumokra, jogharmonizációs célú módosításként említhető a
harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából
való belépési és tartózkodási feltételeiről szóló irányelv, az úgynevezett kék kártya irányelv
harmonizációja és az ezzel szorosan összefüggő, a harmadik országbeli állampolgárokat
foglalkoztató munkáltatóról, személyes szankciókra és intézkedésekre vonatkozó
minimumszabályokról szóló irányelv, vagy más néven a szankciós irányelv. Így a kék kártya
irányelv lényege az, hogy megkönnyíti a magasan képzett, az európai gazdasági térségen
kívüli államokból érkező külföldieknek az Európai Unióba történő munkavállalási célú
belépését. Ennek az a lényege, hogy kék kártya néven egységes tartózkodási és
munkavállalási engedélyt vezet be.

A törvényjavaslat ennek a megszerzési feltételeit tartalmazza. Ami változás a korábbi
szabályozáshoz képest, hogy a kék kártya irányelv lehetővé teszi, hogy maga a munkavállaló
forduljon a hatósághoz ennek a speciális foglalkoztatási jogviszonyra jogosító engedély
megszerzéséért, tehát ez mindenképpen új a jelenlegi rendszerhez képest.

Így a kék kártya kiállításával és visszavonásával kapcsolatos hatósági feladatokat az
idegenrendészeti hatóság fogja elbírálni azzal, hogy a jogosultság elbírálása során a
munkaerő-piaci szempontok is érvényesülni fognak, tehát vizsgáljuk azt, hogy támogatható az
ilyen célú munkavállalás vagy nem.

A szankciós irányelv a munkáltatók felelősségi körét szélesíti, az engedély nélkül
foglalkoztatott harmadik országbeliek nálunk történő munkavégzése esetére. Ez abban
nyilvánul meg, hogy nemcsak a munkavállalási, de a tartózkodási engedély meglétét is
ellenőrizni és dokumentálni kell. Ennek megsértése esetén környezetvédelmi bírság szabható
ki. További jogharmonizációs területet foglal magában a törvényjavaslat, az európai üzemi
tanács létrehozásáról szóló tanácsi irányelv átültetése kapcsán. Itt lényegében a
jogharmonizációnak felelünk meg.

Ez a része a törvényjavaslatnak a munkavállalók tájékoztatását és a velük folytatott
transznacionális konzultáció módjaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. A javaslat
emellett tartalmazza a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló irányelv
harmonizációját, ez gyakorlatilag az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét, valamint a
foglalkoztatás rugalmasságának elvét érvényesíti, és ezek kerülnek a munka törvénykönyvébe
átvezetésre.

Az irányelvből következően ezeket a speciális szabályokat mind a teljes, mind pedig a
részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetében, illetve a határozatlan idejű és a határozott
idejű munkaviszonyok esetében is alkalmazni kell. Ezzel kapcsolatban pedig meghatározza a
javaslat azokat a kivételeket is, amikor az egyenlő elbánás elvétől a tagállamok eltérhetnek.

Az irányelvnek a munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatás ideiglenes
átmeneti jellegére vonatkozó előírása megköveteli az Mt.-nek a munkaerő-kölcsönzésre
vonatkozó szabályai által használt fogalmak módosítását, a javaslat ezeket is elvégzi, és
rögzíti az ideiglenesség tartalmi elemeit.



- 21 -

Ezen túl még van egy-két pontosító, jogharmonizációs jellegű pontosítás, de azért,
hogy ne húzzam az időt, ezekre külön nem térnék ki. A törvényjavaslat ezeket tartalmazza.

A javaslat emellett magában foglalja bizonyos migrációs jellegű irányelveknek és azok
egyes rendelkezéseinek az átültetését is. Ezek alapvetően már hatályban lévő irányelvek,
hatályos átültetett szabályainak a pontosítását célozzák, éppen az Európai Bizottság jelzései
alapján.

Ezzel gyakorlatilag a jogharmonizációs csomag ezeket foglalja magában. Ami a
munkajogi szabályok rugalmasabbá tételére irányuló rendelkezéseket illeti, itt a munka
törvénykönyvének egy korrekciós jellegű módosításáról van szó. Ez kapta a sajtóban talán a
legnagyobb publicitást, bár összesen néhány szakaszról van szó ebben a száz paragrafust
meghaladó törvényben. Ide sorolható, hogy kollektív szerződésben lehetővé válik a hat
hónapos próbaidő kikötése, illetve véglegesedik az a jelenleg átmeneti szabály, hogy a
termelés átmeneti csökkenése miatt a munkavállalók és a munkáltató megállapodása alapján
le lehet csökkenteni a munkaidőt átmeneti jelleggel 36 órára a 40 órás bérért, cserébe viszont,
szintén átmeneti jelleggel és szintén megállapodás alapján ez a termelés felfutásakor 44 órás
munkaidővel pótlásra kerülhet. Hangsúlyozom, mind a két esetben ugyanazt a 40 órás
munkabért kapják a munkavállalók és nem egy új szabályról, hanem a meglévő szabálynak az
időbeli meghosszabbításáról van szó. A szabadság kettőnél több részletben történő kiadása is
itt említhető. Itt is fontos megjegyezni, mert szerintem félreérthető tájékoztatások hangzottak
el a sajtóban, két szabályt mindenképpen figyelembe kell venni, a nemzetközi egyezmények
miatt a 14 munkanapot egybefüggően biztosítani kell a munkavállaló számára, ezt a tervezet
is biztosítja, illetve itt is fontos, hogy ez nem egy általános lehetőség a munkáltatók számára,
hanem egy fontos gazdasági érdekből lehetséges csak a szabadságok több részletben való
kiadása, tehát jogvita esetén ezt a munkáltatónak biztosítania kell. Ugyanitt említhető a
szabadság részbeni megváltása, a gyermek gondozását, a gyesről, gyedről történő visszatérés
esetén, ha a kismamával sikerül megállapodni, akkor lehetőség lesz a jövőben arra, hogy a
szabadság kiadása mellett ez a fizetés nélküli szabadság után járó rendes szabadság
megváltható legyen pénzbeli módon is.

És végül, de nem utolsó sorban még egy-két technikai szabály van, de megemlítem,
hogy lehetővé válik az is, hogy ne pótlékkal, hanem szabadidővel fizesse ki a munkavállalót
rendkívüli munkavégzés esetén a munkáltató.

Szólnék még az olyan egyéb célú módosításokról röviden, amit a törvényjavaslat
tartalmaz, ilyen a diákok iskolaszövetkezet javára történő munkavégzése. Itt alapvetően az
iskolaszövetkezet keretében végzett fiatalkori munkához szeretnénk garanciákat rendelni, és
azt a célt is támogatni próbáljuk, hogy csökkentsük a pályakezdő munkanélküliség arányát,
illetve a fiataloknak a munka világában történő bevezetését erősítsük.

Emellett a gyakorlati tapasztalatok alapján sor kerül az egyszerűsített foglalkoztatásról
szóló törvény módosítására. Ez alapvetően további egyszerűsítéseket tesz lehetővé, illetve a
felnőttképzésről szóló törvény módosítására. Lényegét tekintve ezek lennének a főbb vonalak,
természetesen ilyen nagy terjedelmű törvényjavaslat még tartalmaz rendelkezéseket, de úgy
gondolom, ez a lényege.

Kérdések, észrevételek

ELNÖK: Köszönöm, helyettes államtitkár úr. Közben köszöntöm a Bevándorlási és
Állampolgári Hivatalnak a főigazgató asszonyát is, dr. Konyhás Szilviát. (Dr. Konyhás
Szilvia: Csak igazgató vagyok.) Hát soha nem lehet tudni, a jelzések erről szólnak, az én
papíromon főigazgató szerepel, úgyhogy valami történik a háttérben.

No, mielőtt belecsapnánk az általános vitába, azt kérdezem a bizottság tagjaitól, hogy
érdekképviseleti, munkaadói oldalról egy-egy hozzászólásra adjunk-e helyt. Azt gondolom,
ezt az előző döntésünkkel megtettük, tehát nem kell újra szavaznunk róla. Úgy tudom, hogy
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Borsik úr kíván majd szólni, és ha a munkaadói oldal részéről is van ilyen szándék, akkor
majd jelzik. Köszönöm szépen. Képviselőtársaimnak adom a szót, kérdések, észrevételek egy
körben hangozzanak el, hogyha ebben egyetértés van, alelnök úr. Igen. Köszönöm szépen.
Parancsoljatok!

KISS PÉTER (MSZP): Elnök úr, ha megengedi, egy kérdést hoznék csak szóba,
hiszen a holnapi vita rendelkezésünkre áll, tehát nem kell lefolytatnunk az általános vitára
való alkalmasság kapcsán a teljes vitát. Egyetlen egy kérdést említenék, méghozzá azt, amit
Matolcsy miniszter úr meghallgatása kapcsán is felvetettem, és ott nem volt mód erről
párbeszédet folytatni, remélem, a holnapi vitában majd lesz, ez pedig az európai elgondolás, a
flexicurity elgondolásának a hazai szakmapolitikai gyakorlatba való átvételére vonatkozik. Az
európai szóhasználatban ez a rugalmas biztonság politikáját jelenti, ami arról szól, hogy egy
bővülő munkaerőpiac jelenti természetesen a foglalkoztatottak, a munkavállalók számára a
legnagyobb biztonságot. Tehát a bővülő munkaerőpiacon versenyképesebb munkavállaló
alkalmazkodóképesebb vállalkozásokban jobban talál megélhetést. Ez neki is az érdeke és
természetesen a gazdaságnak, a nagy közösségnek is az érdeke. Most itt azt látom ebben a
törvényben, amiben persze elsősorban nem az irányelvek átültetéséről beszélek, mert az külön
tészta, ahhoz nem tennék megjegyzést a munka törvénykönyvét érintő módosításokban, hogy
szemben ezzel az európai gyakorlattal, itt az a fajta kormányzati álláspont tör utat magának,
amelyikről is kommunikációs államtitkár úr az elmúlt hetekben úgy nyilatkozott, tekintettel
arra, hogy túlzott a hazai munkavállalók védelme, ezért rugalmassággal kell ezt a helyzetet
megváltoztatni, tehát a munkavállalói túlzott védelemmel szemben kell a munkáltatói jogokat
erősíteni, és így fog növekedni a munkaerőpiacnak a mértéke, kiszélesedik, és ez fog majd
nagyobb biztonságot jelenteni. Én azt hiszem, hogy ez egy helytelen értelmezése a hazai
munkaerőpiac állapotának és a kitörési pontnak is. (Dr. Czomba Sándor távozik az
ülésteremből.)

Ami a munkaerőpiac állapotát illeti, csak hivatkoznék arra a sok millió emberi
tapasztalatra, amely szerint is inkább van a munkahely bármi áron való megvédésének
kényszere mint valamiféle túlzott biztonsága a munkavállalóknak. Tapasztaljuk, hogyha kell,
még betegen is dolgoznak, féltvén a szerény foglalkoztatásukat, sőt a félig fekete, félig fehér
foglalkoztatást is elfogadják. Ez a minimálbérért hivatalosan, a többit zsebbe típusú
foglalkoztatás. És nem azért, mert ne tudnák, hogy ezzel ők rosszul járnak, hanem azért, mert
igen nagy a kényszer a mai munkaerőpiacon. Hogyha ez így van, akkor nyilvánvaló módon
nem a biztonságra építése rovására kell a rugalmasságot megteremteni, márpedig az itt hozott
intézkedések jelentős része erről szól. Ezt mint irányt nem tartom tehát követendőnek. Tehát,
ha megnézik a törvény indoklását, akkor látják, hogy miről beszélek. Ajánlom a figyelmükbe
az indoklásnak a munka törvénykönyvét érintő paragrafusait. Mindegyik azzal kezdődik,
hogy munkáltatói terhek csökkentésére irányulóan, a munkáltatói terhek áthárítására
irányulóan, a munkavállalói képességek növelésére irányulóan munkáltatói kezdeményezésre.
Ez önmagában ennek a nem helyes gondolatnak a tükörképét, igazolását jelenti. A korrektség
kedvéért mondom, az intézkedések maguk kevésbé mutatják ezt a karaktert, mint ahogy az
indoklás ezt a karaktert mutatja. Ez egyik esetben sem jó. Ha az intézkedések volnának
munkavállaló-ellenesek és az indoklás tompítaná le, ennek sem örülnék, így fordítva sem
örülök ennek a dolognak, mert rossz irányt jelöl a későbbi munka törvénykönyve
módosításhoz. Azt remélem, hogy az őszi nagy munka törvénykönyve módosítás már nem
ezen közelítés alapján fog megszületni.

Az utolsó megjegyzésem pedig a párbeszédre vonatkozik, sajnos hogyha a
párbeszédről szóló törvény nem párbeszédben születik meg, mint ahogy az itteni
hozzászólások ezt szemléltették, akkor a munka világa szabályairól szóló új szabályrendszer
esetén már nem is számíthatunk erre, pedig ha valami párbeszédben kell kialakuljon, akkor a
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munkaügyi szabályozásnak a kérdései. Ez azért kulcskérdés, mert önök is jól tudják, hogy a
munka világában a pozíciók, a munkáltatói és munkavállalói pozíciók helyből
adottságszerűen eltérnek. A munka világa szabályai pont ennek a paktum-kiegyezésszerű
kiegyenesítésére, kiegyenlítésére irányulnak, amik az elmúlt években, évtizedekben nemcsak
Magyarországon, máshol is a kiinduló pontját jelentették a gazdaság szegmense
szabályozásának. Én ennek a fenntartását kívánatosnak tartom, ez a törvény elkészült, ennek a
módja nem ezt mutatja, ezt kifogásolom, és nem értek vele egyet.

De ez még csak hagyján, nem ez az igazi kérdés, az az igazi baj, hogy a munka világa
szereplői által sem támogatható ilyen formában. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaimat, ki kíván még szólni.
Kara Ákos alelnök úr.

KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottsági Tagok! Kedves
Jelenlévők! Magamnak úgy foglaltam össze még akkor is, hogyha van ebben általánosság,
általánosító szándék is, hogy ez most egy különösen nehéz és fontos kérdés, amiről beszélünk
és tárgyalunk, és célszerűnek látom azt, amit az általam tisztelt Kiss Péter miniszter úr is
megfogalmazott, hogy érdemes egy nagyobb összefüggésben nézni, vizsgálni ezt a kérdést, és
igaz, hogy első ciklusos képviselő vagyok, de ahogy figyelem az elmúlt évek eseményeit,
különösen hogy hogyan lehet egy válságra reagálni, illetve egy ország hogyan tud helyesen
vagy helytelenül utat keresni a gazdasági válságból való kitörésre, tehát hogy válaszokat
tudjon találni, például a munkaidő rugalmasságának kérdése, ha jól értem, nem ennek a
tavasznak a gondolata, az ötlete és felvetése, hanem ez egy régi vita, ráadásul nem is egy
olyan vita, ami itt Magyarországon kezdődött, hanem az unió területén részben bevett
gyakorlat, részben ott is fejtörést okozó kérdés, amikor az iránytűt keresik, az irányzékot
keresik az előremenetelnél még akkor is, hogyha ez válságból való kimenetel időszakára
vonatkozik.

Szóval a nagyobb összefüggés, amiben szeretném én ezt a sok szempontú
törvényjavaslatot látni, hiszem államtitkár úr megfogalmazta, meg látjuk, tudjuk, hogy sokféle
területet próbál szabályozni, szóval a nagyobb összefüggés az, hogy miként és hogyan tud
majd nagyobb sebességfokozatba kapcsolni a gazdaság. Vannak jó jelek, örvendetes jelek és
vannak olyan felkiáltójelek, amelyeket meghúzunk a magunk számára, mikor a
foglalkoztatáspolitikai döntéseket hozzuk, már hogy a foglalkoztatáspolitikai jelenségeket
vizsgáljuk. Én azt gondolom, hogy a bizottságban azt tapasztaltam, hogy mindannyiunknak az
az érdeke, szándéka, hogy valamilyen módon gyorsuljon a gazdaság és mindannyiunknak az a
szándéka, nem a mostani bizottsági ülésen, hanem korábban megtartott bizottsági üléseken is
ezt tapasztaltam, hogy valahogy a növekvő gazdasági haszonnal valamilyen módon társadalmi
javakat kell szolgálni. Ebben persze különböző értékválasztások vannak, mint ahogy
korábban erről beszéltünk, vagy ahogy korábban az egymás gondolata ilyen tekintetben
világossá vált. És valóban, olyan kérdéseket taglal, olyan nehéz és fontos kérdéseket taglal ez
a törvényjavaslat, ami azt a kérdést teszi fel számunkra, hogy milyen intézkedéseket tudunk
hozni, milyen módon tudunk ahhoz hozzájárulni, hogy Magyarország gazdasága egy nagyobb
sebességfokozatba tudjon kapcsolni.

Mélyen egyetértek miniszter úrral, magam is ezzel kezdtem volna, ő elmondta, ezért
nem ezzel kezdtem, de szeretném idehozni, hogy valóban a bővülő munkaerőpiac jelenti,
jelentheti talán a legnagyobb biztonságot a munkavállalók számára. Megjegyzem egyébként,
gondolom, a munkaadók is így vannak ezzel, hogy egy bővülő gazdaság számukra is nagyobb
lehetőséget, nagyobb biztonságot, hosszabb távú tervezést tud nyújtani.

A munkaórák hosszabb időre való átcsoportosítása, ahogy említettem, ez egy fontos és
sarkalatos pontja ennek, azt gondolom, azt gondoljuk, hogy azt, amit az előbb elmondtam, ez
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a javaslat mindenképpen valamilyen módon segítséget fog tudni nyújtani az ország jelenlegi
helyzetében. Ezt reméljük, ezt várjuk, ennek a hatását várjuk. Részben azért, merthogy az idő

előrehaladt, részben azért, hogy tényleg legyen mód a jelen lévő érdekképviseleti szerveknek
is, hogy elmondják a véleményüket és részben azért, merthogy általános vitára való
alkalmasságról szól a dolog, én államtitkár úrnak a pontos felsorolását, hogy milyen
területekre vonatkozik ez a jogharmonizációs célú módosítási javaslatsor, illetve a munkaügyi
tárgyú benyújtott javaslatsor, ezen nem mennék végig, hiszen azt látjuk, hogy vannak itt
részben technikai jellegű, részben, ahogy mondtam, jogharmonizációs célú módosítások, és
hát mindegyik mögött ott van az a dilemma, most egy általános dolgot szeretnék mondani, de
ez fontos, hogy ha egy piac közös, azon a piacon közösen veszünk részt az uniós országokkal,
az ezzel való lehetőségekkel és kötelezettséggel együtt is, tehát a nyitott piac nyilván nemzeti
dilemmákat, nemzeti piaci döntések dilemmáit, az ezekben való állásfoglalásnak a kényszerét
hozza. Vannak ilyen típusú dolgok, amikben állást kell majd foglalnunk ennek a
törvénymódosításnak a vitája során, illetve magával a törvénymódosítás támogatásával vagy
nem támogatásával.

Külön hadd emlékezzek meg az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény
módosításáról, ezt egy lényeges pontnak tartom, hogy ismét előkerül. Czomba államtitkár úr
mondta azt talán egy esztendővel ezelőtt, valamikor a nyár közepén tárgyaltuk az
egyszerűsített foglalkoztatási törvényt. Államtitkár úr azt mondta, hogy nincs kőbe vésve az
egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény. Ott elindultunk egy úton, és ahogy nézem,
figyelem, újra és újra előkerülnek azok az ötletek, jó ötletek és javaslatok is, amelyekről azt
gondoljuk, hogy érdemes talán újra és újra ezt a kérdést elővenni. Részben, ha megengedik,
hosszan nem sorolom, csak utalnék rá, részben azért, mert a mostani változtatás például a
mezőgazdasági idénymunka és ennek a világával kapcsolatos, és meggyőződésem és
tudásom, ismeretem szerint és részben azért, mert olyan választókerületet képviselek, ahol
már komoly ipari hagyományok vannak Győr térségében és komoly beruházások,
beruházáshoz kapcsolódó fejlesztések folynak, de az világosan látszik, hogy részben nem
érdemes azt a komoly, mezőgazdasághoz kapcsolódó értéket magunk mögött veszni hagyni,
részben pedig azt gondolom, hogy a magyar ember tudása és a vidéken élő emberek tudása és
tapasztalatai is bőven elegendők lennének arra, hogy talán egy kicsit a feldolgozóipar, a
mezőgazdaság kérdését napirendre tudjuk venni. És valóban, miután minden ilyen folyamat
egy tanulási folyamat, minden tanulási folyamatnak része kell hogy legyen az, hogy az
életszerű, abban dolgozók és nyilván a különböző mezőgazdasági tevékenységet folytató
magánszemélyek vagy vállalkozások közös lehetőségeit kell valamilyen módon bővíteni. Én
azt gondolom, hogy a javaslatnak az a része, ami erre vonatkozik, az segítség lehet ebben.
Tehát valami felmerülő szükségletre ad pozitív választ. Ha megengedik, tovább nem
részletezem a Fidesz-frakció nevében, a KDNP-frakció nevében az általános vitára való
alkalmasságot. Természetesen elfogadjuk, azzal együtt, hogy még egyszer mondom, fontos és
nehéz kérdésekben kell majd döntenünk. Köszönöm, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Képviselőtársaim! Nem látok más kezet, mielőtt
megadom Borsik János úrnak a szót, azt megelőzően nem fogok ilyen hosszan beszélni, mint
alelnök úr, röviden két-három gondolatot mondanék. (Moraj.) Probléma van, Kontur
képviselőtársam? (Kontur Pál: Nem szóltam semmit.) Nem, csak úgy láttam, mintha valami
érzelmi… (Kontur Pál: Nem szóltam semmit, nyugodtan beszéljen csak!) Megtisztel. (Kontur
Pál: Elnök úr, megadta magának a szót, nyugodtan, ne minősítsen semmit, engem pláne ne!)
Köszönöm szépen. Csak szeretném jelezni, hogy (Kontur Pál: Nem szóltam semmit.
Provokál.) Nem, csak szeretném jelezni, hogy az elnöknek ugyanúgy joga van. (Kontur Pál:
Persze, persze. De hát nem szóltam semmit. Miért szólított meg?) Mert láttam. (Kontur Pál:
Mit?) Hogy nem tetszett a hozzászólási szándékom. (Kontur Pál: Belelát a fejembe, hogy
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nekem mi tetszik, mi nem tetszik?) Nem, nem látok az ön fejébe, csak látom, hogy haladunk
előre. Igen.

Tehát az elnöknek ugyanúgy joga van szólni, mint bármelyik képviselőtársamnak. Na
tehát akkor… akkor lehet, hogy egy kicsit hosszabban teszem meg. Szóval onnan kezdem el a
történetet, hogy a munkaerőpiacon szerintem a munkaadóknak és a munkavállalóknak a
pozíciója bizonyos értelemben eltér egymástól, és akkor még nagyon finoman fogalmaztam.
A munkavállalók valószínű, kiszolgáltatottabb helyzetben vannak, mint a munkaadóik. A
munkaadóik is persze a gazdasági körülményeknek és sok minden egyéb másnak. De akkor és
amikor a munkaügyi tárgyú szabályozások tekintetében 130 paragrafus az, amin keresztül a
szabályozások megtörténnek, és alapvetően a munkavállalókat érintő érdeksérelmek
sokaságát hordozzák magukban, akkor nem tudok mást mondani, vagy nem tudom másként
megfogalmazni a mondandómat, csak úgy, hogy ez a kiszolgáltatottság további
növekedésével párosul.

Nem fogok belekezdeni részletesen és tételesen felsorakoztatni mindezt, csak egy
példát mondok. Mondjuk a túlmunka, a túlóra, a pótlékok tekintetében a törvénytervezet úgy
fogalmaz, hogy szabadidő jár, tehát nem az 50 százalékos bérpótlék kifizetése, hanem
szabadidő jár. Ugyanolyan időtartamban, mint ahogy egyébként a túlóra időtartama eltöltődik.
Hogy mitől kiszolgáltatott a munkavállaló? Gondolják maguk elé azt az életképet, helyzetet,
amikor valaki túlórában elvégzi azt a feladatot, amit el kell végezni. Ugye nem kapja meg a
bért, a túlórapótlékot, hanem szabadidőt kap helyette. Meg a munkáltató azt mondja neki két-
három nap múlva, hogy jó-jó, de hát csinálni kell a dolgokat tovább, mert most van lehetőség
rá, és ha nem tesszük, és ha a szabadidő annyira fontos, akkor nem biztos, hogy te vagy az,
akire nekem szükségem van.

Magyarul azt akarom érzékeltetni, hogy ha már szabadidővel sem, akkor abban,
amiben nagyobb szüksége van vélhetően nagyon sok munkavállalónak, akkor a pénzbeli
megváltásban miért töröljük el a lehetőségét a dolgoknak. Sok-sok ilyen példát tudnék
mutatni, és kíváncsi leszek majd arra, hogy mondjuk a munkaügyi ellenőrzések hány olyan
esetet fognak feltárni, amikor mondjuk a szabadidő megváltása valójában nem kerül
megváltásra. Pedig az élet minden bizonnyal nagyon sok ilyen helyzetet fog produkálni. A
másik sarkalatos pontja pedig az, amiről az előbbi napirendi pont kapcsán már tárgyaltunk.
Hogy ezen törvénytervezet keretei között, ha jól emlékszem, a 128. § az, ami gyakorlatilag
szétzilálja a területi szintű tripartit érdekegyeztetés rendszerét, magyarul példaként a
munkaügyi tanácsok működését. Bár lassan nincs miről beszélni, hogyha nem lesz
Munkaerőpiaci Alap, hogyha a munkaadói és a munkavállalói befizetésekből származó
pénzeszközök felhasználása a kormányzat teljes hatókörébe fog tartozni. Szóval akkor tényleg
nincs miről beszélni. Ilyen kérdések sokaságát tudjuk felsorakoztatni, és ezért mondom azt,
hogy ez az az egyik törvénytervezet, ami tovább növeli a munkavállalók kiszolgáltatottságát.
És szerintem ez nincs rendjén, mert azzal egyetértünk mi is, hogy a munkaerőpiacon, a munka
világában olyan helyzetet kell teremteni, amely tekintetében mind a munkaadók, mind a
munkavállalók profitálni képesek. Ezen törvénytervezet passzusain keresztül úgy érzem, úgy
látom, hogy a munkavállalók ebből nem profitálnak. A munkaadók adott esetben igen, és
akkor nem megyek beljebb, nem megyek hosszabban bele az okfejtésekbe, hanem
megkérdezem a képviselőtársaimat még egyszer, hogy bárkinek van-e gondolata,
mondanivalója. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, átadom a szót Borsik János úrnak.
Parancsoljon!

Dr. Borsik János hozzászólása

DR. BORSIK JÁNOS elnök (Autonóm Szakszervezetek Szövetsége): Köszönöm
szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhatjuk az
álláspontunk, véleményünket ezzel a módosítássorral kapcsolatban.
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Eredetileg úgy akartam kezdeni, hogy üdvözlöm az Érdekegyeztető Tanács megjelent
tagjait, de a munkáltatók elmentek, tehát nem tudom ezt megtenni, meg az államtitkár úr sincs
itt, és akkor nem lenne illendő. Nem térek ki azokra a részekre, amik a jogharmonizációs
módosításokat illetik, mert a harmadik országbeli, illetve a munkaerő-kölcsönzéssel
kapcsolatos jogharmonizációra Magyarország nem azért vállalkozik, mert ilyen kedve van,
hanem azért, mert kötelező. Tehát végig kell venni és a saját jogrendbe beépíteni. Az idő
rövidségére való tekintettel és az önök türelmére is figyelemmel csak néhány dolgot szeretnék
elmondani, aminek semmi köze nincs a jogharmonizációhoz.

Ilyen kivétel például a rendkívüli munkavégzés, közkeletű nyelvén a túlóra, túlmunka
ügye. Az, hogy a munkavállalók azért dolgoznak túlórában, általában a saját munkakörükben,
annál a munkáltatónál, hogy utána két napig, amennyi időt ledolgoztak, otthon legyenek, ezt
ugye senki nem gondolja komolyan. Azért dolgoznak, mert Magyarországon a
nemzetgazdasági bruttó átlagkereset körülbelül 210 ezer forint körül van, és egy családot
lehet, hogy ennyiből gond nélkül nem lehet eltartani. És az a megfogalmazás - és azt
gondolom, hogy a javaslatnak van néhány kifejezetten szakmaiatlan része, két példát fogok
majd erről mondani -, hogy a munkáltató előírhatja, hogy ellenértékként pótlék helyett
szabadidő jár, kérem szépen a munkáltatónak nincsenek közhatalmi jogosítványai, hogy
előírjon valamit. Ez a helyzet. Mert hogyha azt tetszettek volna megfogalmazni, szakértő

urak, hogy a munkáltató dönthet úgy, ez az előírhatja, ebben azért van valami nyegleség,
valami szakmai abszolút tévedés.

Azt gondolom, hogy ez például azt jelenti, hogy a munkavállalók ezért a plusz
munkáért nem kapnak pénzt, a mi fogalmaink nem más fog történni, mint keresetcsökkentést
fog a törvényhozó ilyen közvetett módon végrehajtani.

A másik az éves szabadság ügye. Láttam azokat a felméréseket, hogy mit jelentenek a
szomszédos országokban az évi fizetett szabadság mértékének változásai, illetve mennyiségei.
Azt gondolom, hogy ez a másik olyan, amit nem is tudom, hogy lehet leírni az előterjesztők
részéről. Itt nyilván nem a képviselő urakról van szó, hanem a kormány szakértőiről. Az, hogy
kivételesen fontos gazdasági érdek, illetve a munkáltató működési körét közvetlenül és
súlyosan érintő ok miatt a munkáltató több részletben is kiadhatja a szabadságot, ezzel már
régóta kísérletezett a munkáltatói oldal, talán nem véletlen, hogy most már nincsenek itt,
hiszen az első napirendi pontban volt érdekeltségük, itt pedig elvégezték a munkát. Maga az
indokolás! Nem is olvastam ilyen indokolást egyébként, pedig jó néhány Mt.-módosítást
végigolvastunk, végigtárgyaltunk, hogy a munkáltatók javaslatára, kérésére, a munkáltatók
kezdeményezésére, hát két oldalon működik a dolog, csak velünk nem akarnak beszélgetni
sem, nemhogy vitatkozni, meg szót váltani. És ugye aranyos a dolog, azt hiszem, az
előterjesztő is rosszul mondta, nem munkanapról van szó, hanem naptári napról, 14 nap
naptári nap, a naptári nap eltér a munkanaptól.

Azt mondja, hogy több részletben is kiadhatja, „azonban a felek eltérő megállapodása
hiányában ebben az esetben is megilleti a munkavállalót a naptári évenként egyszer legalább
14 összefüggő naptári nap távollétét biztosító szabadság”. Milyen eltérő megállapodásra
tetszettek gondolni? Mert ha az az eltérő megállapodás, hogy ne 14 nap legyen, hanem 21
nap, akkor ezt nem kell különösebben jegyezni, mert meg tud állapodni a munkáltató és a
munkavállaló. Csak nem arra gondolt az előterjesztő, hogy 14 nap alatt is meg lehet
állapodni? Szeretném, ha ezt megválaszolná, mert ez egy másik olyan szakmaiatlan része az
előterjesztésnek, amiből csak problémák lehetnek.

Összességében ezek a pontok, amiket felsoroltam, és nem mondom tovább a 44 órás
munkahetet, az egy hónapos próbaidőnek akár hat hónapos felemelése, és bizonyos feltételek
mellett, ezt jól körülírja a javaslat, a munkaerő-kölcsönzés ideiglenes jellege legfeljebb öt év,
mert eddig ez is vita volt, ugye, hogy milyen időtartamot értünk alatta. Mert a piac dinamikája
miatt szükség van a munkaerő-kölcsönzésre, de ez nem azt jelenti, hogy tartósan beálljon a
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dolog és mondjuk öt évig tartson, bár Magyarországon az ideiglenesség elég relatív, bár
Európa jobbik felén másként gondolják az ideiglenességet. Az öt év sok, a helyzet az lenne,
hogy meg kellene oldani, hogy a kölcsönzött munkavállaló ugyanolyan helyzetbe kerüljön,
mint a nem kölcsönzött munkavállaló. Körülbelül ezer kölcsönző cég van Magyarországon,
nagyjából százezer az érintett munkavállalók száma. Azt gondolom, hogy erről lett volna
érdemes beszélni. Tehát ezeket nem sorolom föl, csak azt tudom mondani, hogy az Országos
Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelet 2010-es éves jelentésében ezeken a pontokon
találta a legtöbb munkáltatói szabálytalanságot, magyarul törvénysértést. Hát hogyha most
lehetővé teszi a módosítás, hogy ezek ezen túl – most nyilván sarkítom – nem
törvénysértések, hanem megtehető, hogy a túlórát ne fizesse ki a munkáltató, akkor, azt
gondolom, hogy pont fordítva haladnak a folyamatok, mint ahogy mi azt szeretnénk. Nem
lehet legalizálni a törvénytelen foglalkoztatást, még a szabadság kiadásában sem, nem is
beszélve a pihenőidőről. Tehát van 8-10 olyan tétel, ahol komoly mértékű törvénysértés
következett be a munkáltatók részéről, törvénysértéshalmaz, és úgy gondolom, hogy ezen
azért változtatni kéne, de nem úgy, hogy legálissá tesszük.

Azt gondolom, hogy a munkavállalók érdekeit nem szolgálja ez a módosítás, amit az
előterjesztő benyújtott és június 3-án a parlament elé került, most csak a munka
törvénykönyvéről beszélek. A jogharmonizációs részét kihagyjuk az idő szűke miatt.

A másik az, hogy ezzel gyakorlatilag azt a fajta munkabékét és társadalmi békét is
kockáztatja a kormány, ami eddig megvolt. Szeretném jelezni, hogy Spaller képviselő úr,
ahogy ment kifelé, megbeszéltük, hogy ez nem tavaszi döntés volt, hanem december 2-i, de ez
nem érdekes most már annyira, most már mindenki tudja.

A másik része a dolognak, hogy ha ugyanilyen módon változtatják a munka
törvénykönyvét, és ősszel készül egy nagyobb módosítás, tehát a munka törvénykönyve
megújítása olyan módon és olyan szemlélettel, ahogy itt az államtitkár úr előadta, akkor ebből
biztosan problémák lesznek, és nem gondolom, hogy ez szolgálja a munka és társadalmi
békét. Nem lenne szabad kockára tenni ezeket az értékeket, és mi eddig mindent megtettünk
annak érdekében, hogy ez tartós érték maradjon, és ne legyenek kezelhetetlen konfliktusok.

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, a szakmai részére várom a választ, a politikai
részére nyilván majd, aki gondolja, válaszol. Köszönöm szépen még egyszer.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Helyettes államtitkár úr, parancsoljon!

DR. KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen.
Nagyon rövid leszek. Kiss Péter képviselő úr felvetésére, azt gondolom, hogy alapvetően
egyetértünk abban, hogy a flexicurity rendszert kell megvalósítani. A különbség vagy a
megközelítési különbség itt legfeljebb abban van a kormányzat és képviselő úr között, hogy
ennek az egyensúlynak a megtalálása nemzeti kompetenciába és hatáskörbe tartozik, hogy hol
van az az egyensúly, ahol a foglalkoztatás szempontjait a leginkább szolgálja részben a
rugalmasság, részben a védelem.

Azt gondolom, hogy ilyen értelemben túlzott védelem nem használható, azt kell
megnézni, hogy mi használja valóban a foglalkoztatás bővülését. Én azt gondolom, hogy a
legnagyobb veszélyt a foglalkoztatás és a munkavállalók biztonságára a munkahelyek
elvesztése jelenti. Tehát ma azon kell dolgozni a mi megítélésünk szerint, hogy milyen módon
lehet a munkahelyeket megtartani. Ezek a javaslatok, mi azt gondoljuk, hogy a munkahelyek
megtartását szolgálják. Megjelenik a rugalmasság mellett szerintünk a biztonság is. Azzal
természetesen teljesen egyetértünk, hogy ha bővül a munkaerőpiac, az nyilván a legnagyobb
biztonságot jelenti a munkavállalók számára.
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Én alapvetően szakmailag nem látom azt, hogy ezek egyoldalúan a munkáltatók
előnyére vagy a munkavállalók hátrányára szolgáló rendelkezések lennének. Még egyszer
mondom, a legtöbb rendelkezés olyan, ami jelenleg is benne van az Mt. szabályaiban.

A próbaidőnél nagyon szűk körrel bővül a hat hónapra emelés, tehát a próbaidő nem
változik, az 30 nap és egy megállapodással három hónapra bővíthető. Itt a kollektív
szerződésben van lehetőség a hat hónapra történő felemelésre, ez egy rendkívül szűk
szegmense a foglalkoztatásnak.

Itt az éves szabadság és 14 nap, 14 munkanap. Most nem megelőlegezve a részletes
vitát, természetesen megfontoljuk azokat az észrevételeket, amik elhangzanak, megnézzük a
normaszöveget, hogy szakmailag helyén levő legyen, én azt gondolom, hogy itt a 14
munkanapra nemzetközi kötelezettségei vannak Magyarországnak, ezeket be fogja tartani, és
akkor ennek megfelelően, ha szükséges, akkor módosítjuk a normaszöveget, vagy
kezdeményezzük ennek a módosítását.

A munkaerő-kölcsönzés ideiglenes jellegére maga az irányelv rak be egy –tól-ig
határt, az irányelv szerint öt évig terjedhet az ideiglenesség, ezt tükrözi a javaslat, tehát itt
nem tértünk el az irányelvi szabályoktól.

A legtöbb vitát vagy legalábbis a legtöbb érzékenységet én ott látom, hogy a pótlék
helyett szabadság. Én nagyon sajnálom, hogy a munkavállalók számára ma a pihenőidő az
nem akkora érték, mint a túlóráért megkereshető bérezés. És azt is sajnálatosnak tartom, és
nem biztos, hogy ezt kellene erősíteni, én azt gondolom, hogy olyan béreknek kellene lenni
Magyarországon, ahol valaki megél a 40 órás munkabéréből, és nem az kellene legyen a
jövedelemforrása, hogy a 40 órán felül túlórából próbálja a jövedelmét kiegészíteni. Tehát én
alapvetően abban a szemléletben különbözöm, hogy a túlóra nem lehetne elsődlegesen
jövedelemszerzési lehetőség, az egy kivételes eset kéne hogy legyen, és túlórát csak
kivételesen lehetne alkalmazni.

Zárójelben jegyzem meg, nem szűnik meg az a lehetőség, hogy a túlórát pénzben
lehessen megváltani vagy pénzben kelljen kifizetni, itt az az újdonság, hogy lehetőség lesz
pihenőidővel is ennek a megváltására.

Még egyszer mondom, ami szakmainak tűnő megfogalmazás, azt természetesen
átvizsgáljuk és pontosító javaslatokat fogunk kezdeményezni, ha ez megalapozott.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen. Felteszem a kérdést, hogy kik azok, akik az általános
vitára való alkalmassággal egyetértenek. (Szavazás.) 12. Ki az, aki ezzel nem ért egyet?
(Szavazás.) 6. Köszönöm szépen. Többségi, kisebbségi vélemény? Kara Ákos a többségi és
Nemény András a kisebbségi előadó. Köszönöm szépen.

Ezzel a második napirendi pontunkat is zártuk, köszönöm mindazoknak, akik
megtisztelték a bizottsági ülésünket.
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Egyebek

Harmadik napirendünkre térünk át. Itt egyetlen dologban szeretnék egyeztetni.
Alelnök úrral beszéltünk, a módosító javaslatok okán, egyéb másból kifolyólag csütörtökön
kell bizottsági ülést tartanunk. Reggel fél 9-kor lenne a bizottsági ülés, ennek az az oka, hogy
elképzelhető, hogy az éjszakába bele fog folyni a mostani napirendi pont tárgyalása vagy épp
a hajnalba és akkor ne délután kelljen bizottsági ülést tartani, hanem reggel fél 9-kor.
Ellenvetést nem látok. Köszönöm szépen.

Szép napot, jó munkát mindenkinek!

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 25 perc)

Gúr Nándor
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


