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Napirendi javaslat  
 

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: A 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról 

szóló törvényjavaslat (T/4260. szám) (Kósa Lajos (Fidesz) képviselő önálló 

indítványa) 

2. Tájékoztató az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2010. évi tevékenységéről, az 

"Esélyegyenlőség a munkavilágában" - című TÁMOP 5.5.5. kutatássorozat 

bemutatása.  

3. Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség 2009. évi és 2010. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztatás 

4. Egyebek 
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Dr. Czira Szabolcs (Fidesz) távozása után Szedlák Attilának (Fidesz)  
Kovács Ernő (Fidesz) megérkezéséig Kontur Pálnak (Fidesz)  
Nagy István (Fidesz) Spaller Endrének (KDNP) 
Vécsey László (Fidesz) megérkezéséig Karvalics Ottónak (KDNP) 
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Kardkovács Kolos helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dr. Honecz Ágnes, az Egyenlő Bánásmód Hatóság elnöke 
Dr. Pánczél Márta, a TÁMOP Iroda vezetője 
Dr. Bakos József elnök (Országos Munkavédelmi és Munkaügyi 
Főfelügyelet) 
Ertsey Katalin országgyűlési képviselő (LMP) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 34 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Szép napot kívánok mindenkinek. Kérem, hogy a képviselőtársaim foglaljanak 
helyet az asztal mellett. Üdvözlök mindenkit. A határozatképességünk megállapítására 
kerítünk sort. Rögtön be fogom diktálni a helyettesítéseket. De látható módon határozatképes 
a bizottság.  

A napirendi pontok elfogadására fogunk sort keríteni. A hölgyeket is arra kérem, hogy 
ha a bizottsági ülésen részt akarnak venni, akkor foglaljanak helyet. Ha nem akarnak részt 
venni, akkor zárják be az ajtót kívülről. Részt akarnak venni. Köszönöm szépen.  

A napirendi pontok elfogadására teszek javaslatot. Jeleztük, hogy négy napirend 
tárgyalására kívánunk sort keríteni. Mindenki megkapta elektronikus formában a napirendi 
pontok tárgyalásáról szóló meghívót és javaslatsort. Kérdezem, hogy van-e bárkinek más 
javaslata. (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. Elfogadható tehát? Kérek egy visszajelzést e 
tekintetben. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ki egy kézzel, ki kettővel szavazott. A 
határozatképesség tekintetében pedig kérem az aláírt jelenléti ívet, hogy a helyettesítéseket be 
tudjam diktálni.  

Azt követően pedig a tárgyalási időkeret megállapítására kerítek sort. Alelnök úrral 
való egyeztetés alapján nagyjából abban maradtunk, hogy egy órán belül szeretnénk a 
bizottsági ülést befejezni. Hiszen 11 órától többeknek más típusú kötelezettségei vannak. 
Helyettesítések: jómagam Kiss Pétert helyettesítem, Varga József alelnök úr Kara Ákos 
alelnök urat helyettesíti, dr. Czira Szabolcsot helyettesíti Szedlák Attila, Kovács Ernőt Kontur 
Pál képviselőtársam, Nagy Istvánt Spaller Endre és Vécsey Lászlót pedig Karvalics Ottó. 
Köszönöm szépen. Ertsey Katalin képviselőtársunk megjelent az ülésen, üdvözöljük 
szeretettel. Jelezni szeretném, hogy így a bizottság helyettesítésekkel együtt 18 kézzel vesz 
részt a mai ülésen. 

A határozatképességünket megállapítottuk, napirendünket elfogadtuk, az időkeretben 
nagyjából megegyezett a bizottság. Nyilván a szokásjog alapján haladunk, tehát azonos 
időtartamban, felváltva, először az ellenzéki oldal megszólalásának a lehetőségét biztosítva 
kezdjük el a munkánkat az első napirendi pont tárgyalásával.  

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: A 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4260. szám) (Kósa Lajos (Fidesz) képviselő önálló indítványa) 

Az első napirendi pontunk a közalkalmazottak jogállásáról szóló ’92. évi XXXIII. 
törvény, mely a T/4260. számú törvényjavaslatban szerepel, Kósa Lajos fideszes képviselő 
önálló indítványaként. Tárgysorozatba-vételről van szó, és a tárgysorozatba-vétel esetén 
általános vita megállapításáról. Az előterjesztő Kósa Lajos nevében és helyett Szedlák Attila 
képviselőtársunk lesz, a Nemzetgazdasági Minisztériumot pedig Kardkovács Kolos helyettes 
államtitkár úr képviseli.  

Javaslom, hogy a vitában a jobb időkeret kihasználása érdekében, kérdések, 
észrevételek egy körben hangozzanak el, hogyha ezzel a képviselőtársaim, alelnök úr 
egyetért. Ezek után nincs más dolgom, mint az előterjesztőnek átadni a szót, hogyha 
kiegészítést kíván tenni. Igen, képviselőtársam, Attila, parancsolj!  

Szedlák Attila előterjesztése 

SZEDLÁK ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Az előterjesztő nevében az alábbi kiegészítéseket szeretném tenni a 
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törvényjavaslathoz. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény jelenleg 
hatályos rendelkezése alapján a magasabb vezetői megbízással rendelkező közalkalmazottat a 
fizetett szabadság az alábbiak szerint illeti meg. Az első pontban a fizetési osztálytól függően 
20, illetve 21 munkanap az alapszabadsága, másodikként pedig annak fizetési fokozatával 
egyenlő mértékű pótszabadsága vagy a bölcsődében, csecsemőotthonban, óvodában, alsó-, 
közép- és felsőfokú oktatás keretében, egészségügyi ágazatban az oktató-nevelő munkát 
végző közalkalmazottak részére 25 nap pótszabadság jár. Valamint a közalkalmazottat 25 nap 
munkanap-pótszabadság illeti meg, valamint a magasabb vezetőt tíz munkanap, a vezetőt öt 
munkanap-pótszabadság. A pótszabadság a közalkalmazottat egyszerre több jogcímen is 
megilleti. Tehát például egy oktatási intézmény vezetője 56 munkanap-pótszabadságra 
jogosult. Az alapmunkakörű pedagógus magasabb vezetői megbízás nélkül 46 nap 
szabadságra lenne jogosult, 22, heti kötelező óraszámnál. Mint intézményi vezető a kötelező 
óraszám tekintetében kedvezményben részesül. Kötelező óraszám a heti kettő vagy négy óra, 
tehát az alapmunkakörében nem köteles annyit teljesíteni, mint más pedagógusok. A 
magasabb vezetői beosztással járó munkateher az alapmunkakörökben nem jelentkezik, sőt 
kisebb, mert az ezzel járó pótszabadságra változatlanul jogosultak a jelenlegi hatályos 
rendelkezések szerint. Többletmunkaterhet, nagyobb felelősségvállalás a magasabb vezetői 
feladatok ellátása során jelentkezik, amelyet éppen az órakedvezmény miatt tudnak ellátni. 

A vezetői felelősséget nemcsak a többletszabadság, hanem a magasabb vezetői pótlék 
intézménye is kompenzálja. Tisztelt Bizottság! Ennek tükrében kérem a bizottságot, 
támogassák a tárgysorozatba-vételét a törvénytervezet módosításának.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mint jeleztem, tárgysorozatba-vételről, általános vitáról 

van szó, tehát azt javaslom, hogy a szokásjog szerint a tárgysorozatba-vételnél elhangzottakat 
értelmezzük az általános vitára vonatkoztatva is. Majd a szavazásnál kettéválasztjuk a 
történetet, ahogy szoktuk. Házelnök úr felé is jelezzük, természetszerűen. Köszönöm szépen. 
A kormány képviselőjének adom a szót. Parancsoljon!  

Dr. Kardkovács Kolos reagálása 

DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen. A jegyzőkönyv számára szeretném mondani, hogy tárcaálláspontot tudunk 
egyelőre képviselni. A kormány nem tárgyalta. A törvényjavaslat egy valós probléma valós 
megoldására nyújt javaslatot, úgyhogy a tárca részéről röviden és velősen: támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a tárca álláspontját. A vita kezdetét veszi. A 

képviselőtársaimat kérdezem, ki az, akinek kérdése, észrevétele van.  

Kérdések, észrevételek 

KISS PÉTER (MSZP): Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan oldható meg ennek a 
kérdésnek, mivel egyéni indítványról van szó, a párbeszédfórumokon való egyeztetése. Mi itt 
a megoldás? Elsősorban a tárcát kérdezem.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kaufer Virág, parancsoljon!  
 
KAUFER VIRÁG (LMP): Köszönöm, elnök úr. Csatlakoznék a Kiss Péter által feltett 

kérdéshez, és kiegészíteném azzal, hogy most, amikor tudjuk, hogy a köznevelési törvény és 
az új munka törvénykönyve egyaránt beterjesztésre kerül a kormány által, akkor mi szükség 
erre az egyéni indítványként benyújtott módosító javaslatra, mely mindkét törvénycsomagot 
érinteni fogja. Köszönöm. Miért nem lehet – magyarul – megvárni azt, hogy ez a két törvény 
a kormány által bekerüljön, és annak részeként tárgyalni ezt a kérdéskört? Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Bertha Szilvia! 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Véleményünk szerint valóban egy joghézagot szüntetne 

meg ez a javaslat, viszont arra felhívnám a figyelmet, hogy egyre szaporodó számú ilyen 
joghézaggal, illetve koherenciazavarral lehet számolni, mert ilyen roham tempójú 
törvényalkotásban mint amit a kormány diktál, nincs lehetőség az alapos és rendszerszintű 
hatásokat is vizsgáló tanulmányokra és átgondolásra, úgyhogy ezt így javasolnám a kormány 
részére is átgondolni. Illetve a kormánypárti képviselők számára, itt ugye önálló indítványként 
nyújtják be rendszeresen a kormány ötleteit, hogy egy kicsivel talán alaposabban kéne 
kidolgozni ezeket, és jobban megvizsgálni a hatásait a különböző egyéb területekre. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb más kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) 

Nagyon röviden akkor csak annyit mondanék, hogy tudvalevő, hogy Kósa Lajos 
képviselőtársamnak a javaslata több ezer embert érint és nem pozitívan. Még azzal sincs baj, 
hogyha a törvénymódosítások negatív értelmű szabályozást hoznak, hogyha érthető annak az 
alapja, a háttere. De hát egy olyan helyzetet életre hívni, ahol többet kelljen dolgozni 
kevesebb pénzért vagy ugyanannyiért, az egy elég furcsa állapot. És még furcsább az, amit 
képviselőtársaim feszegettek, hogy mindez egyéni képviselői indítvány keretei között, 
kikerülve mindenfajta társadalmi egyeztetést, hívódik életre. De hát, gondolom, az 
előterjesztőnek és a kormánynak, tárcának van ehhez képest álláspontja, hogy miért is alakul 
ez így ki, úgyhogy ha más kérdés, észrevétel nincs, akkor visszaadom a szót. (Nincs 
jelentkező.) Nincs, akkor visszaadom a szót az előterjesztőnek, kormánynak.  

Dr. Kardkovács Kolos reagálása 

KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Röviden: ugye a kormány elé fog kerülni természetesen ez a képviselői önálló indítvány, hogy 
kormányálláspontot lehessen képviselni, a kormányálláspont képviseletéhez a tárcaegyeztetés 
rendszerébe tudjuk a véleményeket becsatornázni. Így a kormánynak ez a kötelezettsége áll 
fenn.  

A pozitív vagy negatív változás. Ez ugye most egy olyan anomáliát akarna 
megszüntetni, ami egy diszkriminatív helyzetet idéz elő, tehát a vezető és magasabb vezető 
beosztású közalkalmazottaknak most olyan többletszabadság jár egy alkotmánybírósági 
döntés folytán, ami sem előtte nem járt, sem pedig nem indokolt. Tehát igazándiból itt a 
törvényjavaslat csak kiegyenesíti az Alkotmánybíróság döntése alapján a közalkalmazotti 
törvényt, és kiegyenlíti a vezető és a nem vezető beosztású közalkalmazottaknak részben a 
munkakör, részben pedig a fizetési fokozat szerint járó szabadságát. Tehát szó nincs arról, 
hogy többet kellene dolgozni kevesebbért, hanem pont az, hogy az indokolatlan 56 nap 
szabadságot, ami egy alkotmánybírósági döntés folytán előállt, ezt hozza vissza a normál 
közalkalmazotti mértékre.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztő nevében, Attila, parancsolj!  

Szedlák Attila reagálása 

SZEDLÁK ATTILA (Fidesz): Én alapvetően csak röviden a Kaufer Virág képviselő 
asszony felvetésére, hogy valóban miért nem azzal a két törvénycsomaggal együtt terjesztjük 
be, vagy terjeszti be Kósa Lajos, vagy miért nem abba építjük be. Azt hiszem, hogy nem 
mindegy, hogy mikor lépnek hatályba az adott törvények, és azért, ha jól értelmezem az 
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előterjesztőt, azért volt ez fontos, hogy minél hamarabb ezt a joghézagot orvosoljuk. Emiatt a 
sürgőssége és emiatt az egyéni képviselői benyújtás.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, a válaszok kielégítőek voltak-e. Hát látom 

azt, hogy nem egészen, de megnyugvással vették tudomásul képviselőtársaim, hogy 
egyáltalán válaszoltak a kérdéseikre, még akkor is, hogyha (Moraj.) helyettes államtitkár úr 
úgy fogalmaz, hogy nem kell többet dolgozni, és nem keresnek kevesebbet az emberek. A 
jegyzőkönyv számára mondom: többet dolgoznak kevesebb vagy ugyanannyi pénzért. Ezt 
fogalmaztam meg először, és most is ezt mondom. Tudom, az igazság mindig fáj, de azt is el 
kell viselni egy törvénykezés rendszerén belül. (Moraj.) Szavazásra kerítünk sort.  

Határozathozatal 

Tárgysorozatba-vétel. Kontur Pál képviselőtársam? (Varga József: Nem jelentkezett.) 
Nem, csakhogy mintha… (Kontur Pál: Elnök úr szereti a hangját hallani, akkor rendben 
van.) Igen, azt is mondja jegyzőkönyvbe, mint amit az előbb, és akkor haladunk tovább. 
(Kontur Pál: Nem, semmit nem mondtam.) Értem, értem, biztos nagyon vájt a fülem. 
Köszönöm szépen.  

No tehát, tárgysorozatba-vételre kerítünk sort. Kérdezem tehát, hogy kik azok, akik a 
törvényjavaslatot tárgysorozatba-vételre alkalmasnak tartják. (Szavazás.) 14 igen. Ki nem? 
(Szavazás.) 2. Tartózkodott? (Szavazás.) 2. Köszönöm szépen.  

Általános vitára való alkalmasságról döntünk. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki 
a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartja. (Szavazás.) 14. Nem tartja 
alkalmasnak? (Szavazás.) 4. Köszönöm szépen. Kialakultak az álláspontok, nyilván ezek 
szerint szóban majd előterjesztőt fogunk állítani. Kérdezem a többségi előadó személyét. 
(Szedlák Attila jelentkezik.) Köszönöm szépen, Szedlák Attila képviselőtársam. Kisebbségi 
álláspont? (Nincs jelentkező.) Akkor jó magam viszem. Köszönöm szépen.  

Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. A tárca részéről jelen lévőknek köszönöm a 
munkáját, és áttérünk a 2. napirendi pontra.  

Tájékoztató az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2010. évi tevékenységéről, az 
"Esélyegyenlőség a munkavilágában" - című TÁMOP 5.5.5. kutatássorozat bemutatása.  

Soron következik a Tájékoztató az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2010. évi 
tevékenységéről, az Esélyegyenlőség a munka világában című TÁMOP 5.5.5 kutatássorozat 
bemutatásáról. Itt a napirendi pont tárgyalásánál az én ismereteim szerint dr. Honecz Ágnes 
elnök asszonyt, dr. Pánczél Mártát, a TÁMOP Iroda vezető asszonyát, dr. Gyarmati Edit 
asszonyt, a hatósági és jogi iroda vezetőjét köszönthetjük. Azt kérem önöktől, hogy röviden 
szóban, hogyha úgy gondolják, egészítsék ki az írásban már megküldött előterjesztést. A 
képviselőtársaimnak pedig azt javaslom, hogy a jobb idő kihasználása érdekében 
hasonlóképpen járjunk el, mint az előző napirendi pont tárgyalásánál: kérdések, észrevételek 
kifejtésére egy körben kerüljön sor, hogyha egyetértés van. (Bólogatnak a képviselők.) 
Alelnök úr, köszönöm szépen. Akkor viszont az előterjesztőknek adom meg a szót. 
Parancsoljanak!  

Dr. Honecz Ágnes szóbeli kiegészítése 

DR. HONECZ ÁGNES, az Egyenlő Bánásmód Hatóság elnöke: Köszönöm szépen. Jó 
napot kívánok! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottság!  

Rövidre szabom akkor a tájékoztatómat a beadott írásbeli anyagok vonatkozásában. 
Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy tájékoztathatom önöket az Egyenlő Bánásmód Hatóság 
tavalyi tevékenységéről, és hogy módunkban áll szóban is bemutatni az Esélyegyenlőség a 
munka világában című kutatásunk első részeredményeit. 
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A tavalyi év elég mozgalmas volt az Egyenlő Bánásmód Hatóság életében. Egyrészt 
vezetőváltás volt szeptember 15-én, a tavasz folyamán viszont nagyszabású európai uniós 
projekt indult be, ami nagymértékben kiterjesztette az Egyenlő Bánásmód Hatóság hatókörét 
az oktatás, a vidéki hálózatok kialakítása és a kutatások területén.  

Most röviden elmondanám a következőket. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kérelem 
alapján jár el az Ebhtv.-ben meghatározott esetekben, és azt vizsgálja, hogy megsértették-e az 
egyenlő bánásmód követelményét, és ez alapján a vizsgálat alapján, amit a Ket. szabályai 
szerint folytat le, határozatot hoz. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság következménye ugye azt 
jelenti, hogy a törvény rendelkezése szerint azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni 
szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell eljárni. Meghatározza az öt 
magatartásformát, ami diszkriminációnak minősül, és a tárgyi értelemben vett közfeladatot 
ellátó szervezetek valamennyi tevékenységük során kötelesek tartózkodni ezektől a 
magatartásformáktól.  

Húsz védett tulajdonságot határoz meg a törvény, és ezek közül kettő közvetlenül is 
összefügg a foglalkoztatással és a munka világával. A foglalkoztatási jogviszony vagy 
munkavégzésre irányuló jogviszony részmunkaidős jellege, illetve a határozott tartamú 
jogviszonyok és az érdekképviselethez való tartozás mint védett tulajdonság, de természetesen 
a területen a húsz védett tulajdonságok többsége nagyon gyakran előfordul.  

A hatósági ügyek legnagyobb részét a hatéves működés során és így tavaly is a 
munkáltatókkal szembeni panaszok tették ki. A 2010-es évben speciálisan 1300 beadvány 
érkezett a hatósághoz. Ebből 377 esetben indítottunk eljárást. 40 jogsértést megállapító 
határozatunk született, és ezeknek több mint felében, jelesül 23 ügyben munkaügyi 
diszkriminációt állapítottunk meg. Különbség az az előző időszakokhoz képest, hogy míg az 
előző években inkább az életkor és a nemi hovatartozás volt a legjellemzőbb védett 
tulajdonság, tavaly az anyaságon és érdekképviseleten alapuló védett tulajdonság volt a 
domináns. Érdekes tapasztalat, hogy míg a saját tapasztalataink is és a kutatásaink is azt 
támasztják alá, hogy a munkaerőpiacon megnyilvánuló diszkrimináció leggyakrabban a 
romákat sújtja, a tavalyi évben érdekes módon csupán egy ügyben tudtunk megállapítani roma 
etnikai hovatartozáson alapuló diszkrimináció.  

További eltérés, hogy míg korábban szexuális irányultságon alapuló jogsértés nem 
igen volt, tavaly két esetben is az irányultsággal összefüggésben megvalósuló zaklatás miatt 
marasztaltunk el munkáltatókat.  

A foglalkoztatás területén, egyéb helyzeten alapuló diszkriminációs határozat nem 
született. A hatóság leszűkítette az egyéni helyzet értelmezését, mert kezdett már nagyon 
parttalanná válni, és a rendeltetésszerű joggyakorlás elvébe ütköző magatartások miatt a 
munkaügyi bíróság elé küldtük a panaszosokat.  

A hatóság 15 esetben állapított meg közvetlen hátrányos megkülönböztetést, négy 
esetben zaklatást, egy esetben megtorlást. Most szűk értelemben a foglalkoztatás területéről 
beszélek. A munkáltatók szektorális megoszlására jellemző, hogy a jogsértések több mint 
felét magánszférába tartozó munkáltatók követték el. A szankciókat tekintve a kiszabott 
bírságok felét munkáltatóval szemben szabtuk ki. Ez 2010-ben jelesül 14 millió 400 ezer 
forint volt.  

A foglalkoztatással összefüggő panaszok nagy számából következik, hogy a 
vizsgálatok lefolytatása során a kérelmet elutasító határozatok körében is 80 százalékos 
aránnyal találkozunk a munka világával kapcsolatban. Az elutasítások indoka jellemzően a 
védett tulajdonság hiánya, valamint a sérelem és védett tulajdonság közötti összefüggés 
hiánya volt.  

A jogsértést megállapító határozatok alakulása úgy nézett ki, hogy munkaviszony alatt 
az ügyeink 60 százaléka keletkezett, munkaviszony keletkezésekor 26 százaléka, a 
megszűnésekor 13 százaléka. Specifikusan a 2010-es évre jellemző volt, hogy nagyon sok 
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egyezségünk született, szám szerint 36 darab, ami az azelőtti időszakban a duplája, és ebből 
nagyon sok a foglalkoztatással kapcsolatos. Erre törekszünk egyébként, mert azt tapasztaljuk, 
hogy sokszor sokkal hatékonyabb és eredményesebb az ügy megoldása, hogyha a felek 
valamilyen szinten megállapodnak egymással, megértik egymás álláspontját, vagy legalábbis 
közelítik. Illetve több reményt fűzünk a diszkriminációtól való tartózkodáshoz akkor, hogyha 
a munkáltató belátja és elismeri, tudatosítja a hibáját, amit ugye sokszor, tapasztalatunk 
szerint nem is szándékosan követ el, hanem nem gondol erre a vetületre, vagy más 
szempontokat fontosabbnak tart, és egy ilyen egyeztetés, egy ilyen mediálás során nagyon 
sokszor előfordul az, hogy elfogadja a jelentőségét ennek az elvnek is. És remélhetőleg a 
jövőben tartózkodni fog tőle.  

Mint említettem, a projektünk is beindult a 2010-es évben. Szeptemberben 
megkezdődtek ingyenes képzéseink, amelyek elég nagy érdeklődésre tartanak számot. Tehát a 
létszámkeret mindig teljesen megvan, és a részvevők sikeresen le is vizsgáznak az anyagból. 
Ezt az oktatási programot a hatóság állította össze, dolgozta ki, akkreditáltattuk, és 2013 
közepéig folytatjuk, 300 embert célozva meg ezzel.  

Az esélyegyenlőség a munka világában című kutatásról szeretném elmondani, hogy 
ennek legfőbb célja a hátrányos megkülönböztetést eredményező gyakorlatok és ok-okozati 
összefüggések feltárása és a jogi szabályozás gyakorlati alkalmazásának a vizsgálata. A 
program 2010 és 2011 között két adatfelvételi hullámban végzett kutatásokat, fő témái az 
egyenlő munkáért egyenlő bér, a kiválasztási gyakorlat a diszkrimináció tükrében, vizsgáltuk 
az esélyegyenlőségi tervek hatását és a munkáltatók attitűdjeit a fogyatékos munkavállalókkal 
kapcsolatban, és elég érdekes megállapításokat tett a kutatás. A volumenről szeretném 
elmondani, hogy kvantitatív-kvalitatív kutatási rész volt, és ezer versenyszférába tartozó 
foglalkoztatót kerestünk meg, 90 civil szervezetet és 100 közintézményt. A kutatás részleteit a 
kolléganőm fogja ismertetni, hogyha igény van rá. 

Érdekes megállapítás az egyenlő munkáért egyenlő bérrel kapcsolatban, hogy valóban 
megjelent a tíz százalékos munkabérkülönbség férfiak és nők között, viszont ebben a 
kutatásban az üvegplafon jelenséggel találkoztunk, mert ez a tetemes jövedelemkülönbség a 
nőknek egy kisebb csoportjában és nem átlagos csoportjában jelentkezett. Nevezetesen a 
legmagasabb jövedelműek között, és alacsonyabb jövedelmi szinten ez a különbség ebben a 
kutatásban egyáltalán nem volt kimutatható.  

A munkáltatók kiválasztási gyakorlatával kapcsolatban csak annyit szeretnék itt most 
megemlíteni, hogy a kutatás alátámasztotta azt, hogy bizonyos nem informális szakasz előzi 
meg nagyon sokszor a munkába állást, tehát nyilván vannak állásinterjúk, meg megvan ennek 
a maga folyamata, de hogy nagyon nagy számban alkalmazzák az ajánlásokat a munkáltatók.  

Az interjúalanyok tapasztalatai alapján a középkorúak számára a végső mentsvárat 
tulajdonképpen a vállalkozási tevékenységek jelentették, és úgy ítélték meg, hogy 
alkalmazásukkor a túlképzettségük és az a bizonyos 40 év felett kötelezően kiadandó 30 
napos szabadság is számításba jön.  

A kisgyermekesek, fogyatékosok számára az akadálymentesítés hiánya jelentett 
további hátrányokat, és azt tapasztaltuk, amit sejtettünk is, hogy a munkáltatók többsége nincs 
tisztában azzal, hogy mik azok a kérdések az állásinterjú során, amelyeket nem szabad 
feltenni. Vagyis legalábbis megvan az a kockázata, hogyha felteszik ezeket a bizonyos, 
családi állapottal, gyermekvállalással kapcsolatos, gyerekek számával kapcsolatos kérdéseket, 
akkor ha az interjúalanyt nem veszik fel, abba a helyzetbe kerülhetnek, hogy bizonyítaniuk 
kell, hogy nem a diszkriminatív kérdések miatt került elutasításra a fél. 

Esélyegyenlőségi terveket a kutatás a közszférában 55-60 százalékban talált, kevéssé, 
6-7 százalékban jellemző a civileknél és a versenyszférában. 
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A fogyatékosokkal kapcsolatos munkáltatói attitűdöknél megállapítható volt, hogy 
mintha csökkent volna a fogyatékosokkal kapcsolatos előítélet mértéke, sőt törekednek arra a 
munkáltatók, hogy fogyatékos vagy csökkent munkaképességű dolgozót alkalmazzanak.  

A nő esélyeivel kapcsolatban elmondható, hogy a rugalmas munkakezdésre nagyobb 
esélyük van az ország keleti részében, érdekes módon és a civil szférában, míg az otthoni 
munkavállalás lehetősége nők számára nem elérhető. Tulajdonképpen ennyit szerettem volna 
mondani, és várom a kérdéseket. 

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a kolléganőket, hogy rövid kiegészítést 
kívánnak-e tenni. Nem kívánnak. Képviselőtársaimat kérdezem, kinek van kérdése, 
észrevétele. Kaufer Virág, utána Szedlák Attila, majd váltogatva haladunk.  

 
KAUFER VIRÁG (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a hölgyeknek is a 

beszámolót, illetve a jelentést, nagyon hasznos volt. Megosztanánk a kérdések körét, hogyha 
lehetséges, és megkérem a bizottságot, hogy Ertsey Katalin képviselőtársamnak adjon szót.  

 
ELNÖK: Bocsánatot kérek. Gondolom, nincs a bizottságnak ellenvetése. (Nincs 

jelentkező.) Akkor e szerint haladunk.  
 
KAUFER VIRÁG (LMP): Nagyon köszönöm. Én egyetlen kérdést tennék fel, mielőtt 

átadnám Katalinnak a szót, ez pedig a fogyatékosokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 
megállapításokra vonatkozik. 

Nekem egy kérdésem lenne, az, hogy a fogyatékosokkal szembeni előítéletek 
csökkentek, vagyis gondolom, ezt a következtetést abból vonják le, hogy több 
fogyatékossággal élő embert vagy megváltozott munkaképességű embert alkalmaznak ma, 
mint korábban, ez mennyiben függ össze önök szerint a megnövekedett rehabilitációs járulék 
magas mértékével, vagy esetleg más olyan mutatók is voltak, amelyek önök szerint arra 
utalnak, hogy szívesebben alkalmaznak megváltozott munkaképességűt a munkaadók. Ez az 
egy kérdésem lenne, és átadnám a szót Ertsey Katalinnak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
ERTSEY KATALIN (LMP): Köszönöm szépen. És köszönöm a bizottságnak, hogy 

hozzászólhatok. 
Nagyon érdekes a kutatás. Az egyik első kérdésem azzal kapcsolatos, hogy ugye 

részeredményeket említett az elnök asszony. Tehát, hogy lesznek-e végleges javaslatok is a 
kutatás alapján?  

Három konkrétumot szeretnék megemlíteni: a beszámolójukban az éves 
tevékenységükről jelezték, hogy az anyasági megkülönböztetés kezd kiemelkedni egy új 
területként. Viszont a kutatás azt mutatja, hogy a kisgyermekeseket szívesebben alkalmazzák, 
mert megbízhatóbbak, terhelhetőbbek, tehát egy kicsit talán a közvélekedéssel ellentétes a 
tapasztalat. Ez hogy függ össze, ez a két dolog? Sejtésem szerint az esetszám megnő, és akkor 
ebből van egyfajta jelenség, de az akkor ezek szerint nem teljesen általános. Tehát ez az 
ellentmondás hogyan oldható fel?  

A másik kérdésem, hogy a fizetésben való hátrány és a munka-magánélet 
egyensúlyának problémája egyaránt a magasabb státuszú nőket sújtja. Az előbbit tudjuk az 
önök kutatásából, a másikat elsősorban a népesedési kerekasztaltól és más kutatásokból. Mind 
a kettő a demográfiai hatásában nagyon veszélyes. Tehát kifejezetten a magas státusú nők 
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tudnak kevesebb gyereket vállalni e miatt a két tényező miatt. Ez ügyben van-e valami 
javaslatuk, tehát egyáltalán a kutatások alapján milyen javaslatokat tennének?  

A harmadik, az esélyterv, ami kezd elterjedni már a céges szektorban is; gondolják-e 
azt, hogy érdemes lenne megfontolni egy törvényi szabályozással, hogy mindenhol szülessen 
ilyen, ne csak a közszférában. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szedlák Attila kezét láttam.  
 
SZEDLÁK ATTILA (Fidesz): Öt kérdést szeretnék feltenni, és szerintem lesz átfedés 

valamilyen szinten a Kaufer Virág által felvetettekkel. Az első, hiszen a kutatás foglalkozik a 
gyermeket nevelő női munkavállalókkal, illetve az ötven év feletti munkavállalókkal, itt azt 
szeretném megkérdezni, hogy milyen védelmet biztosít az Egyenlő Bánásmód Hatóság mind 
a gyermeket nevelő munkavállalók, mind pedig az ötven év feletti munkavállalók számára. 

A másik kérdésem, hogy az Egyenlő Bánásmód Hatóság a jogkövetkezmények közül a 
megelőzés szempontjából mely szankciókat tartja a legeredményesebbnek, illetve 
célravezetőnek. Milyen szerepe van a munkáltatók és a munkavállalók közötti egyezségnek? 
Igaz-e, itt Ertsey képviselő asszonyhoz csatlakoznék, hogy a nők ma Magyarországon 
átlagosan kevesebbet keresnek a férfiaknál? Illetve javult-e, pontosan ehhez kapcsolódva, a 
fogyatékkal élők foglalkoztatottsága? Tehát valóban van-e javulás, mint ahogy a kutatás 
beszámol erről.  

Az utolsó pedig a rugalmas munkavégzés lehetősége, melyik típusú munkáltatóknál és 
mely régiókban elérhető a munkavállalók számára. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezzel az utolsó kérdéssel szorosan összefüggően azt 

szeretném röviden kérdezni, hogy a korreláció hogyan néz ki a járulékok és a foglalkoztatás 
tekintetében. Spaller képviselőtársunk, parancsoljon! 

 
SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm szépen a szót. Az én kérdésem a 

családvédelmi sarkalatos törvényhez kapcsolódna, amit a kormányzat most akar megalkotni. 
Hogyha esetleg van önöknek olyan javaslata, amit ide érdemes beépíteni, különösen abban a 
vonatkozásban, hogy ugye én azokban a társadalmi viszonyokban hiszek, amelyet az emberek 
általában önként betartanak, és amelyeket nem különböző büntetésekkel kell kikényszeríteni, 
tehát ha ilyen típusú törvénykezési javaslatuk van, amelyek ezekből az adatokból leszűrhetők, 
akkor kérem, ezt foglalják össze, én ezeket különösen várom. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én még Kontur Pál képviselőtársam kezét láttam. 

Parancsoljon! 
 
KONTUR PÁL (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Mit állapított meg a kutatás a 

cigány emberek foglalkoztatottságával kapcsolatosan, munkaerő-piaci helyzetével 
kapcsolatosan? És mennyiben diszkriminatív a cigány emberek foglalkoztatása 
Magyarországon ma?  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, bárkinek bármi más kérdése, észrevétele. 

(Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor a kérdések megválaszolására visszaadnám a szót. 
Parancsoljanak!  

Válaszadások 

DR. HONECZ ÁGNES, az Egyenlő Bánásmód Hatóság elnöke: Köszönjük szépen. 
Mindhárman próbálunk válaszolni a számos kérdésre.  
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Én kiragadnám az esélytervekkel kapcsolatos kérdést. Ugye most ötven fő feletti 
munkáltatóknál kötelező az esélyegyenlőségi terv. A kutatás megállapítása az, hogy leginkább 
a tulajdonosi összetétel hat az esélyegyenlőségi terv megalkotására, és a foglalkoztatottak 
száma, az ágazati besorolás és a vezetők iskolai végzettsége és életkora is. A hatóság azt 
gondolja, hogy természetesen, hogyha minél többet és minél többen foglalkoznának a 
témával, az csak használhatna az ügynek. Tehát kötelezővé tenni mindenképpen csak egy 
bizonyos létszám felett érdemes, mert csak a munkavállalók közötti esélyegyenlőség 
megteremtése csak egy bizonyos létszám felett lehet aktuális, tehát 3-4-5 fő között ez nem 
életszerű, hogy úgy mondjam. 

Most nem sorrendben haladnék a kérdések között, mert nem tudtam olyan sorrendben 
lejegyzetelni. A gyermekes anyák és az ötven év felettiek védelmével kapcsolatban mit 
tudunk biztosítani. A húsz védett tulajdonság között az anyaság, apaság, terhesség, valamint 
az életkor is szerepel, tehát a mi hatókörünk, a mi lehetőségeink a hatósági eljárás 
lefolytatására terjednek ki, és tulajdonképpen ez az a védelem, amit nyújtani tudunk, hogyha a 
kérelmező hozzánk fordul, akkor bízhat abban, hogy megvizsgáljuk az ügyét, és hogyha 
megállapítható a diszkrimináció, akkor szankciót szabunk ki, és így próbálunk segíteni neki. 

Amit mi tehetünk, az az, hogy a projektünkkel is és a hatóság határozatai 
közzétételével is tulajdonképpen a szankciókon túl az az értelme, hogy ezt olvasva és a széles 
nyilvánossághoz eljuttatva növeljük a jogtudatosságot, tehát a sérelmet szenvedettek is tudják, 
hogy hová fordulhatnak, a munkaügyi bíróságon kívül hol van még esélyük arra, hogy 
elégtételt kapjanak. És a képzéseinkben pedig a munkáltatók jogismerete növelése szerepel. 
Közvetlen és közvetett módon is igyekszünk segíteni az érintetteknek.  

A szankciót illetően a hatósági vizsgálat lefolytatása után szükség esetén szankciót 
szabunk ki megállapítás esetén. Ennek a szankciónak a jogsértéstől való eltiltáson túl, a 
megszüntetésen és eltiltáson túl, valamint a határozat közzétételén túl a pénzbírság áll 
rendelkezésünkre, ami 50 ezertől hatmillió forintig terjedhet, és ugye jogszabály írja elő 
nekünk, hogy a szankciók kiszabásánál mire kell figyelemmel lennünk, tehát nem önkényesen 
válogatunk közülük, hanem az elkövetett diszkrimináció súlyára tekintettel, az esetleges 
ismételt elkövetésre tekintettel, a konkrét ügyben a diszkrimináció hatására tekintettel és 
persze a jogsértő teljesítőképességére tekintettel szabjuk ki ezeket a szankciókat.  

Őszintén szólva érzékeljük azt, hogy néha azt várják tőlünk, hogy nagyon magas 
pénzbírságot lehetőleg a legtöbb jogsértővel szemben szabjunk ki. Na most, ennek is megvan 
a létjogosultsága, bizonyos esetekben nagyon preventív hatása lehet, a behajthatósága, 
végrehajthatósága sok esetben kétséges, de valóban nagyon látványos. Mi a magunk részéről, 
mint már említettem, igyekszünk az egyezségeket, az ügyfélközpontúbb és a jogtudatosságot 
jobban nevelő mediációs utat választani. De természetesen súlyos esetben kiszabjuk a 
pénzbírságot, 2010-ben több mint húszmillió forintot szabtunk ki. 

A kutatással kapcsolatos kérdéseket Pánczél Márta fogja megválaszolni – röviden.  
 
ELNÖK: Parancsoljon!  
 
DR. PÁNCZÉL MÁRTA, a TÁMOP Iroda vezetője: Köszönöm szépen. Előtte 

engedjenek meg nekem három mondatot az Egyenlő Bánásmód Hatóság kiemelt projektjének 
a négy pilléréről, mert ennek egyik pillére ugyancsak a kutatás, de mindegyik pillér 
összekapcsolódik a másikkal, és erősíti egymást. A hatóság fiatal közigazgatási intézmény, 
hatéves tapasztalata van, ráadásul nem volt előzménye a közigazgatási szférában a 
hatóságnak, és mindez azzal járt, hogy azt mértük, hogy igen alacsony a hatóság ismertsége, 
ugyanakkor a diszkriminációs helyzet vagy a diszkrimináció mint jelenség a társadalom 
minden szegmensében jelen van, ezért fontos, hogy minél többen tudjanak arról, hogy létezik 
olyan hatóság, amely az egyenlő bánásmód követelményének a megtartását őrzi, ezért aztán a 
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pályázati program 2013 júniusáig tart. Egyrészt decentralizálta magát a hatóságot, magyarul 
közelebb vitte, megyei szintekre és kistérségi szintekre egy ügyfélhálózat kiépítésével a 
hatóság szolgáltatásait az egyenlő bánásmód referensi hálózaton keresztül. Másrészt egy hét 
témakörből álló kutatási programot bonyolított le, ennek négy kutatásáról tárgyalunk most 
jelenleg, de ezen felül még mérjük a tudatosságot, illetve a jogtudatosságot is a jelenlegi 
helyzetében. Egyrészt 2010-ben, majd 2013-ban, merthogy azt akarjuk megmérni, hogy ennek 
a programnak a végrehajtásában és körülbelül egymilliárd forint befektetésével hogyan tudjuk 
és milyen módszerekkel tudjuk növelni a társadalom jogtudatosságát. Mert ha nekünk ez 
beválik, akkor teríteni tudjuk mindenféle területekre ezt a módszert.  

Szeretném felhívni itt ennek a bizottságnak a figyelmét a még hátralévő két 
kutatásunkra, amelyik a közigazgatás kirekesztő mechanizmusait fogja vizsgálni, hiszen, ha 
másként nem, a hatóság helyzeténél fogva a közigazgatás alá-fölérendeltsége – idézőjelbe tett 
– viszonyokat eredményez, amelyikben potenciális mindig benne van a diszkrimináció 
lehetősége, ezért az év hátralévő felében és a következő év első felében monitorozni fogjuk a 
közigazgatási eljárásoknak azokat a csomópontjait, amelyek jellemzően magukban hordozzák 
a diszkriminatív lehetőséget, és tesszük mindezt azért, hogy a kutatás lezárultával mintegy 
megkínálhassuk a közigazgatást, hogy végig tudja tekinteni a saját eljárásrendjét, hogy 
például az esélytervek megalkotásánál melyek azok a nem direkt, hanem indirekt 
diszkriminációs mechanizmusok, amelyre például egy esélyterv megalkotásánál figyelemmel 
kell lenni.  

A másik programelemünk az a körülbelül kétezer embert elérő képzéssorozat, 
amelynek két célja van. Egyrészt kizárólag az Egyenlő Bánásmód Hatóság hatósági jogászai 
végeznek egyenlő bánásmód követelményével kapcsolatos hatósági jogalkalmazó 
tevékenységet, ezért nagyon fontos, hogy a tananyagot a hatóság jogászai fejlesztették ki, 
tehát, akik végzik ezt a tevékenységet, azok tanítják. Másrészt pedig miután a projektnek a 
nagy össztársadalmi célja a társadalmi érzékenyítés fejlesztése is, ezért a 30 órás modulból 15 
óra társadalmi érzékenységet fejleszt vegyes csoportokban 30 órában. Mindez azt jelenti, 
hogy nemcsak kifejlesztettünk egy tananyagot, nemcsak módszereket találtunk az 
érzékenyítéshez, hanem lehetőségünk van 70 képzésnek a tapasztalatát is visszaépíteni a 
tananyagba, mert hogy ezzel is az a célunk, hogy 2013-ban a projekt végén megkínáljuk a 
felsőoktatási rendszert egy kifejlesztett, kipróbált antidiszkriminációra, egyenlő bánásmód 
követelményére épülő tananyaggal.  

Azért említettem többek között a további kutatásainkat is, mert javaslatot a kutatási 
program végén szeretnénk tenni akár a bizottságnak, hogyha igényli, akár bárki másnak, aki 
fontosnak tartja, hogy egy ilyen kutatássorozat végén mind a kutatók, mind pedig a hatóság, 
amelyik a jogalkalmazó tevékenységet végzi, ajánlatokat tegyen.  

Köszönöm a türelmüket, hogy engedték nekem, hogy mindezt még elmondjam, és 
akkor a konkrét kérdésekkel kapcsolatosan folytatom. A fogyatékos személyek 
alkalmazásával kapcsolatos jogszabály-módosítás nagyon közel volt a mi kutatásunkhoz, 
tehát hatásában nem tudtuk mérni, azt azonban mindenképpen le tudtuk mérni, elsősorban a 
munkáltatói fókuszcsoportos vizsgálatoknál, illetve a körülbelül kilencezer HR-es és vezetői 
munkáltatói kérdőíven keresztül, hogy megnőtt az igény a jogi szabályozás folytán. Tehát 
mint hogyha jelenleg a jogi szabályozás révén olyan teher hárulna a munkáltatókra, amelynél 
már inkább megérné foglalkoztatni a fogyatékossággal élőket mint nem foglalkoztatni és 
járulékot fizetni. Ugyanakkor más szociológiai kutatásokból, illetve nemzetközi 
eredményekből azt is látjuk, hogy ha egy jogszabály rákényszerít, vagy ösztönöz egy 
munkáltatót arra, hogy fogyatékos személyt alkalmazzon, és kapun belülre kerülnek a 
fogyatékos személyek, akkor a közvetlen tapasztalat, az együttdolgozás kialakít egyféle 
elfogadottságot. Tehát azok a félelmek és azok a gátak, amelyek nem tapasztalaton alapultak, 
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de működtek és kizárták a munkaerőpiacról ezt a csoportot, azok megszűnnek a közvetlen 
tapasztalatszerzéssel.  

Mindez talán példa lehet a romák nagyon alacsony foglalkoztatottságával 
kapcsolatban is. Tehát akár előnyben részesítés, akár jogszabály-alkotás ösztönzi a 
munkáltatókat arra, hogy romákat alkalmazzanak, akkor ugyanúgy várható az is, hogy a 
mostani hiedelmek, gátak, fékek a közvetlen tapasztalatszerzésnél feloldódnak.  

Nincsen ellentmondás a kisgyermekesek alkalmazásával kapcsolatosan, illetve a 
hatósági statisztikával kapcsolatosan, mert azt mértük, hogy a mai fiatal felnőttek, a 
kisgyermekeseknek a jogtudatossága magasabb, tehát sokkal inkább érzékelik és érzik, 
hogyha diszkriminációt követnek el velük szemben, mint mondjuk a 45 év felettiek vagy a 
fogyatékossággal élők, illetve a romák. Nyilván a gyerek miatt érzett felelősség miatt is 
jobban kihegyesedtek az érzékelések ebben a körben. 

A munka és a magánélet nők esetében valóban a demográfiai hatásában veszélyes az a 
helyzet, hogy a potenciális diszkriminálás lehetősége már az állásinterjúkon elhangzik az 
úgynevezett tiltott kérdések feltevésével: van-e gyermeke, hány gyermeke van, mennyit 
szeretne, van-e megfelelő családi támogatás a kisgyermek betegsége esetén. Éppen ezért 
nagyon fontos lenne a családbarát munkahelyeknek egyrészt a népszerűsége, másrészt az 
ösztönzése, harmadrészt pedig valamiféle olyan kommunikációs kampány, ami mint jó példa 
ezt minél szélesebb körben terjeszti.  

Az esélytervvel kapcsolatosan szintén azt tapasztaljuk, hogy ahol kötelező az 
esélyterv, és a közszférában pillanatnyilag kötelező, és meg is alkotódnak ezek az esélytervek, 
onnan több diszkriminációs panasz érkezik. Tehát úgy tűnik, mintha az esélytervnek nem 
lenne hatása, de pontosan ellenkező a helyzet. Mert hogy van esélyterv, egyszer már azt 
végigtárgyalták, foglalkoztak vele, egy csomó olyan tudás megszerződik ott munkavállalói 
körben, ami esélyterv nélkül nem létezik.  

Igaz-e, hogy kevesebbet keresnek a nők? Elnök asszony beszámolójában is benne volt, 
hogy körülbelül tíz százalékos a jövedelemkülönbség, mindenféle egyéb hatások 
összeadódnak ebben a tíz százalékban, amelyre most nem térek ki, nincs is idő rá. Tény az, 
hogy a felsőjövedelmi ötödben a legnagyobb a nők és a férfiak közötti jövedelemkülönbség, 
természetesen a nők hátrányára, és szeretném felhívni a figyelmet, hogy a közszférában is, 
főleg a köztisztviselők körében nagyon-nagyon magas a nők jövedelemhátránya.  

Még a romák foglalkoztatásával kapcsolatosan a jelenlegi kutatásunk tulajdonképpen 
megerősítette az eddigi, utolsó 15 évben lefolytatott kutatásokat a tekintetben, hogy mi is azt 
mértük, hogy tízszer kevesebb esélye van elhelyezkedni a romáknak a munkaerőpiacon a nem 
romákkal szemben. Ha valamit kihagytam volna, szívesen válaszolok. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szerintem minden kérdést érintett, van, amit mélyebben, 

van, amit érintőlegesen, de mindent érintett. Képviselőtársaim? Megnyugvással vették 
tudomásul képviselőtársaim a válaszokat, vagy ha nem is akképpen, de nagyobb felháborodás 
nélkül.  

Azt szeretném mondani, hogy meggyőződésem szerint hat évvel ezelőtt egy jó döntés 
született, tehát akkor is, amikor a hatóság életre hívódott. Hiszen látható, hogy ma is milyen 
problémahalmaz sokaságával kell szembenézni. Tehát tennivaló ma is rengeteg van. Ilyen 
értelemben csak azt tudom mondani, hogy a mindennapjaikhoz erőt és jó munkát kívánunk, 
mert azon tennivalók, amelyek akár a kérdésekben megfogalmazódtak, akár az önök 
válaszaiban, azok olyanok, amelyek a magyar munkaerőpiacon meglévő feszültségek, torz 
helyzetek megszüntetése tekintetében fontosak. Úgyhogy a munkájukhoz sok sikert kívánok.  

Tájékoztatóról lévén szó, nem kell hogy szavazzunk a dologról. Köszönjük szépen.  
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Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség 2009. évi és 2010. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatás 

Következik a harmadik napirendi pontunk. Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi 
Főfelügyelőség 2009. évi és 2010. évi tevékenységéről szóló tájékoztatás. Itt a 
Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében dr. Kardkovács Kolos helyettes államtitkár úr 
vesz részt, mint az első napirendi pontnál is és az munkaügyi főfelügyelőség elnökét, dr. 
Bakos József urat is köszöntöm körünkben. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a 
meghívásunkat.  

Két komoly anyagot írásban is láthattak a bizottság tagjai, amely megpróbálta tisztes 
módon bemutatni az elmúlt időszak történéseit. Ezért most is azt javaslom, hogy a tájékoztató 
kapcsán úgy történjen a vita, hogy ha van kérdés és észrevétel, azt egy körben tegyük meg, de 
mielőtt erre sort kerítenénk, megadnám a szót dr. Bakos József elnök úrnak, Kardkovács 
Kolos helyettes államtitkár úrnak, hogyha úgy gondolja, hogy ki kívánja egészíteni. Elnök úr, 
parancsoljon! 

Dr. Bakos József szóbeli kiegészítése 

DR. BAKOS JÓZSEF az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség 
elnöke: Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy tájékoztathatom 
önöket a munkánkról. Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség a 
munkavállalók egészségét, biztonságát, munkajogi biztonságát védő szabályok betartásának 
ellenőrzésére hivatott, mint egy ilyen jogalkalmazó szerv. Természetesen meghatározott 
jogszabályi keretek között tudjuk és kell hogy végezzük a munkánkat. Minden év végén 
készítünk egy tájékoztatót, beszámolót az előző évi munkánkról, megbontva a munkavédelmi 
és a munkaügyi ellenőrzés eredményeit. Ezeket az OMMF honlapján közzétesszük, 
megtalálható a 2009. évről is a tájékoztatást és a 2010-es évről is. Elég terjedelmes anyag, 
csak néhány elemét emelném ki, ha megengedik. 

Voltak nehézségeink az elmúlt években, 2009-ben például az OMMF vezetését 
megbízott elnök látta el, 2009 év végén nevezték ki dr. Dudás Katalin elnök asszony, majd 
2010-ben is volt néhány hónap, amikor első számú vezető nélkül megbízott elnök látta el a 
vezetői teendőket. 

2010 őszétől már készült az OMMF és a csapata a szervezett integrációra, ami 2011. 
január 1-jétől megvalósult. 2010-ben az Állami Számvevőszék behatóan ellenőrizte a 2007 és 
2010 közötti tevékenységünket. Erről a jelentés elkészült.  

2010-ben az agrárium ellenőrzését, illetve az ott folyó munkálatokat kicsit 
nehezítették, másképp álltunk mi is hozzá, a különféle természeti csapások.  

A jogszabályi változásokról kell néhány szót említenem. 2009-ben a hatósági 
nyilvántartásokat érintette egy jogszabály, ami április 12-től különféle intézkedéseket kívánt 
meg az OMMF részéről, majd 2010-ben köztudomású, hogy az alkalmi foglalkoztatásra 
vonatkozó jogszabályok változtak több alkalommal. Volt AM-könyves foglalkoztatás, 
egyszerűsített foglalkoztatás, Ekho-törvény. Ennél nyilvánvalóan a hatóság embereinek és a 
munkavállalóknak is fel kellett készülniük az alkalmazásukra, ebben – bár a munkaügyi 
ellenőrzésről szóló jogszabály nem teszi lehetővé a tájékoztató-felvilágosító tevékenységet, 
nem tette lehetővé még abban az évben, ez évtől már igen - kivette a munkaügyi felügyelőség 
is a részét, tehát úgynevezett nyílt napokat szerveztünk, tanácsadásokat hajtottunk végre, 
társhatóságokkal vagy a mi szervezésünkben, vagy az adóhivatal szervezésében. Ezeknek 
úgymond nagyon nagy sikere volt, ugyanezt folytattuk a szomorú kolontári események után 
az újjáépítés során is.  

A munkánkat nagymértékben befolyásolja a panaszok nagy száma. Évekre 
visszamenőleg 8500 és 9000 panasz, közérdekű bejelentés érkezik az OMMF-hez, illetve 
korábban a területi felügyelőségekhez. Mi arra az álláspontra helyezkedtünk, ha kimondottan 
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nem látszik, nem vélelmezhető a rosszindulatú bejelentés, akkor minden esetben kivizsgáltuk, 
akkor is, ha névtelen, akkor is, ha névvel érkezett ez a bejelentés.  

Igyekeztünk a jogszerűségi mutatóinkat növelni, tehát a helybenhagyási arányt, illetve 
a pernyertességi arányunkat növelni, ezt – úgy gondolom, hogy – sikerrel elérte az OMMF, 
valamint a munkavédelemben a tanácsadó szolgálatunk, központi MIR-szolgálat és a vidéki 
tanácsadó felügyelőink tettek lépéseket ennek az érdekében.  

Társhatósági együttműködésekre szeretnék kitérni, ez a számokból majd látszik, 
hogyha megengedik, elmondanám, egy picit a feketemunka elleni fellépésben ennek a hiánya 
megmutatkozik, tehát nyilvánvaló, hogy egy 400 munkavállalót foglalkoztató építkezésen, 
ami még előfordult 2008-9-ben, például egy egerszalóki hőforrás építkezésén egy megyei 
felügyelőség munkaügyi felügyelői akár kiegészítve a munkavédelmi felügyelőkkel is, 
elvesznek. Csepp a tengerben. Tehát eredményes ellenőrzést a rendőrség, annak idején pedig 
a határőrség segítsége nélkül nem igazán lehetett folytatni. Ez egy picit háttérbe szorult az 
elmúlt években.  

Az Állami Számvevőszék jelentése is tartalmaz a 2009-2010 években a teljes körű 
feltárásra, a jogszabályok megsértésének minél szélesebb körű feltárására utalást, de értek 
olyan vádak korábban, hogy pont ellenőrzést végzünk, tehát megnézzük például 
munkaügyben, hogy van-e feketemunka-végzés, és mással nem foglalkozunk. De azt azért el 
kell mondanom, hogy a feketemunka feltárása esetén – idézőjelben – a fekete mindent vitt. 
Tehát, ha megállapította az eljáró felügyelő, hogy feketemunka-végzés történt, kötelezte a 
jogsértés megszüntetésére a munkáltatót, egyéb munkajogi jogsértésekre már nem 
kötelezhette, hiszen ez magába olvasztotta például a bérkifizetéseket.  

Az elmúlt években az adminisztrációs terheink azért növekedtek, itt a hatósági 
nyilvántartásokra gondolok, voltak visszaélésre okot adó jelek, illetve gyanúk, így 2009-től 
kettős kontrollt vezettünk be a hatósági nyilvántartásunknál. Nem elég, hogy a felügyelő 
hozta a döntését, javaslatát, a munkaügyi bírságot adott esetben, ezt ellenőrizte az igazgató a 
kiírmányozás előtt, hanem még egy úgynevezett kontrollrendszert építettünk be vidéken is és 
az OMMF központjában is. 

Néhány szót szentelnék a számoknak. Ezek mind megtalálhatók a tájékoztató 
anyagunkban. 2009-ben 53 ezer, 2010-ben 47 ezer munkáltatót ellenőriztünk, megbontva, a 
munkavédelemben 2009-ben 22 ezer kerekítve, ugyanez a szám nem változott 2010-ben, sőt 
némiképp növekedett, munkaügyben pedig 31 ezer munkáltatót 2009-ben és 2010-ben 25 ezer 
munkáltatót ellenőriztünk. Itt valamiféle javulás figyelhető meg a munkaügyben, míg a 
szabálytalanságot elkövető munkáltatók aránya 2009-ben 65 százalék volt, ez 2010-ben 57 
százalékban alakult. 

Az ellenőrzésbe bevont munkavállalók száma kismértékben változott, 863 ezer volt 
2009-ben és 787 ezer 2010-ben. Itt a szabálytalansággal érintett munkavállalók aránya 60 
százalékról 54 százalékra csökkent. Munkaügyben nagyobb az arány, 63 százalék volt a 
szabálytalansággal érintett munkavállalók aránya 2009-ben, és az 50 százalék lett 2010-ben. 

Úgy értesültem a bizottsági meghallgatás meghívójából, hogy a halálos 
munkabalesetek megoszlására kíváncsiak a jelenlévők. Itt azt tudom elmondani, hogy 
mérsékelt javulás figyelhető meg, évekre visszamenőleg megvan a statisztikám, ha kíváncsiak 
rá, ezt meg tudom önökkel osztani. 2009-ben 99 halálos munkabaleset történt az országban, 
2010-ben ez 95-re csökkent. Egy pici átrendeződés valósult meg az évek során, az 
építőiparban kedvezőbb lett az elmozdulás 30-ról 25-re csökkent, ugyanakkor a szállítási 
tevékenységben, illetve az adminisztratív szolgáltatást támogató tevékenységi ágazatokban ez 
megnőtt.  

Érdekes a halálos munkabalesetek rátájának a vizsgálata. Ez azt jelenti, hogy 100 ezer 
foglalkoztatóra jutó halálos munkabalesetek száma hogyan alakult. Ez csökkent 2010-ben, 2,5 
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volt ez a mutató, 2003-ban ez még 3,4 százalék volt. 2009-ben hat halálos munkabaleset 
következett be külföldön. 

Ami viszont meglepő, hogy a területi elrendeződése a kimutatásaink változatlan 2010-
ben a 2009-hez képest. Tehát itt megyei bontásban, illetve regionális bontásban vannak 
kimutatásaink. A halálos munkabalesetek száma a Nyugat-Dunántúlon csökkent, a Közép-
Dunántúlon csökkent. Nyilván ezek néhány fővel csökkentek. A Dél-Dunántúlon maradt a 13 
fő, és drasztikusan csökkent a közép-magyarországi régióban. Viszont Észak-
Magyarországon, az Észak-Alföldön és a Dél-Alföldön növekedtek ezek a balesetek.  

Az őrző-védő tevékenység még néhány szóban talán érdeklődésre ad számot. A mai 
napon is, tehát nincs olyan hét, hogy az OMMF központjában, illetve vidéki felügyelőségekre 
ne érkezzen panasz, bejelentés az őrző-védő tevékenységek, vagyonvédelmi tevékenységet 
ellátó munkáltatókkal szemben. Akár az OMMF éves jelentését vehetném alapul, a mai 
bejelentés, a Magánbiztonsági Dolgozók Demokratikus Szakszervezete által. A panaszok 
zöme a következő: 12-16 órás munkavégzésben dolgoznak, készenléti jellegű munkakört 
jelölnek meg a munkaszerződésekben, holott ez nem az. Részmunkaidőre vannak bejelentve, 
holott nem annyit dolgoznak, túlórákat nem fizetnek, bérpótlékot, műszakpótlékot nem 
számfejtenek, nem fizetnek, illetve nagyon sok esetben feketén, bejelentés nélkül végeznek 
munkákat.  

2009-ben a legtöbb feketemunkást még az építőiparban találtunk. Valamiféle 
átrendeződés mutatkozott 2008-ban, 2009-ben már az őrző-védő tevékenységet ellátó 
cégeknél fordult ez elő. Az összes ellenőrzés 8 százalékát hajtottuk végre 2009-ben ebben az 
ágazatban, ezt észlelve 2010-ben már 11 százalékot, és a feketén foglalkoztatott 
munkavállalók 30 százaléka ebben az ágazatban található a mi statisztikáink vagy 
eredményeink szerint. Ennek hatására vagy ezt észlelve 2011-ben két cél-, illetve 
akcióvizsgálatot rendelt el az OMMF vezetése, az egyiket a bankszektorban, illetve a hazai 
kapcsolódó őrző-védő cégeknél, a másikat pedig a postai szolgáltató ágazatban és a hozzájuk 
kapcsolódó őrző-védő cégeknél. A szabálytalanságok gyakorlatilag ugyanazok, amiket az 
imént felsoroltam.  

Nagyon röviden ennyit szerettem volna önöknek elmondani. Természetesen 
kérdésekre állok rendelkezésükre. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Helyettes államtitkár úr? Nem kér szó. 

Köszönöm szépen. Képviselőtársaim, kérdések, észrevételek. Egyetlen egy mondatot a 
kérdések előtt én is mondanék. Nyilván az elnök úrnak nem lehetett a gazdasági 
folyamatokról olyan mély ismerete, ami azt a kérdést felvetette volna benne, hogy az 
építőiparban mondjuk néhány fővel miért csökken a halálos balesetek száma, valószínű, az is 
behatással bír, hogy a rendelkezésre álló és az ellátandó munkafeladatok nem néhány 
százalékkal csökkentek az elmúlt időszakban, hanem sokkal nagyobb mértékben. Úgyhogy ez 
is egy erős összefüggés a dologban.  

De mindenesetre az jó, hogyha kevesebb a halálos balesetek száma. Csak az lenne jó, 
hogyha emellett meg több lenne a munka. Bertha Szilvia! 

Kérdések, hozzászólások 

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Nekem először két 
megjegyzésem lenne. Az egyik az, hogy az adatokból látszik, hogy a feketefoglalkoztatás 
gyakorlatilag nem mutat jelentős csökkenést, pedig mindenki tudja, hogy ennek milyen 
szankciói és milyen büntethetősége van. Ez egészen nyilvánvalóan azt mutatja, hogy nagyon 
komoly gazdasági kényszer miatt tombol ennyire a feketefoglalkoztatás. Tehát ez azért 
megfontolandó mindenképp a kormány részére, hogy talán azért az a járulékcsökkentés, 
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illetve a KKV-szektornak a megfelelő támogatása nagyon szükséges lenne ahhoz, hogy ez a 
munkaerőpiacon is megmutatkozzon, és a gazdaság kifehérítését is eredményezze.  

A másik, ami így az anyagból nekem kitűnt az elolvasáskor, hogy gyakorlatilag szinte 
minden leellenőrzött munkaadó megsért valamilyen jogszabályt, és hát ez nyilvánvalóan nem 
azért van, mert mindenki jogszabályt akar sérteni, hanem annyira bonyolult a jogrendszer, 
hogy képtelenség betartani. Tehát a legnagyobb jó szándék mellett sem lehet törvényesen 
foglalkoztatni, mert ha nem alkalmaz egy kis- vagy mikrovállalkozás munkajogászt, akkor 
nem tudja, hogy mit kell betartani, de sokszor még a jogászok sem értenek egyet abban, hogy 
pontosan hol, mi az irányadó.  

Ennek kapcsán kérdezném, mondja ez a szabályozás, hogy bizonyos jogsértések után 
öt évre eltiltották a közbeszerzési pályázatoktól a munkaadót. Ezt aztán 2009-ben 
lecsökkentették két évre, de nem visszamenőleg. Akinek éppen aktuálisan volt egy ötéves 
büntetése, arra nem vonatkozott ez a két év. Tettek-e esetleg javaslatot arra, hogy ennek, 
mivel egyébként is kedvező a hatása az alanyokra, akkor lesz visszamenőleges hatálya?  

Illetve egy másik kérdésem is lenne, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás vizsgálata 
kapcsán van-e tapasztalatuk a szövetkezeti formákra gyakorolt hatásról, különösen a 
mezőgazdaság területén található ez. Ugyanis nagyon sok panaszt kaptunk, és különösen most 
a szüret kapcsán, hogy egyszerűen megvalósíthatatlan az egyszerűsített foglalkoztatás, az 
idénymunka alkalmazása szövetkezeti formában. Várom majd a választ. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kérdés? Kaufer Virág. 
 
KAUFER VIRÁG (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Szeretném megköszönni 

önöknek a beszámolót. Véleményünk szerint ez is mutatja, hogy sokkal nagyobb figyelmet 
kéne fordítani a munkavédelem és a munka világára vonatkozó egyéb jogszabályok 
betartására ahelyett, hogy azokat a szabályokat rugalmasítjuk tovább. Az egyszerűsítés és a 
jogszabályok lazítása, azt gondolom, nem ugyanaz a tevékenység, ahol egyetértenék Bertha 
Szilvia képviselőtársammal, hogy az egyszerűsítésre szükség lenne. De nem feltétlen arra, 
hogy a jelenlegi rossz gyakorlatokat foglaljuk törvénybe, és ezzel segítsük a rossz munkaadók 
gyakorlatának a szentesítését.  

Lenne néhány kérdésem önökhöz a jelentéssel kapcsolatosan. Az egyik az, hogy a 
gazdasági miniszter egyik nyilatkozatában arra tett utalást, hogy esetleg az OMMF 
megszűnik, vagy valamilyen formában beépül más intézményekbe, én itt az ÁNTSZ-ről 
hallottam például vagy a NAV-ról. Evvel kapcsolatosan vannak-e önöknek információik? 

A másik kérdésem az lenne, hogy az állampolgári bejelentésekre milyen gyorsan 
tudnak jelen pillanatban reagálni. Van-e esetleg ezzel kapcsolatosan olyan javaslat vagy olyan 
teendő, amit önök szerint meg kéne tenni ahhoz, hogy hatékonyabban tudjon működni a 
munka?  

És én is kérdeznék a feketemunka és az egyszerűsített foglalkoztatás viszonyáról. 
Láthatóan egy drasztikus csökkenés, idézőjelben mondanám, van a feketézés körül. Ezt önök 
mivel magyarázzák? Milyen okokat találtak erre, és van-e bármi összefüggés az egyszerűsített 
foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályok megszületésével?  

És egy utolsó kérdés lenne, hogy milyen kiemelt területeket terveznek 2012-re, amivel 
foglalkozni kívánnak kifejezetten. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kormányoldalon nem látok kezet. Ellenzéki oldalon Kiss 

Péter jelezte.  
 
KISS PÉTER (MSZP): Két megjegyzést szeretnék tenni. Az egyik a statisztikával 

kapcsolatos, ami mindig ilyen szörnyű számokat mutat, ami feltehetőleg egyrészt persze 
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tükrözi a helyzetet, másrészt meg nem tükrözi. Most a tükrözi, az a triviális, de a nem tükrözi 
alapján azért mégis csak kell arról szólni, hogy ez a statisztika erősen azzal függ össze, hogy 
hová mennek ellenőrizni az ellenőrök. A bejelentések képezik-e az ellenőrzések nagyobb 
hányadát vagy valamiféle ágazati típusú ellenőrzések? És hogyha, tegyük fel, mondjuk a 
nagyobb körben, a multikkal rendelkező, nagy cégekkel kell rendelkező ágazatot ellenőrzik, 
szemben egy kisvállalkozási körrel, akkor már eleve lehet tudni, hogy milyen eredményre fog 
vezetni az ellenőrzés. Ezért tehát nem látom relevanciáját a számosságoknak. Csak akkor 
látnám összevethetőnek, hogyha az ellenőrzések ugyanazokon a területeken valósulnának 
meg. Hogyha ezek így aztán összevethetők lehetnének. No pláne, hogy az adott évben 
munkaügyi ellenőrzéseknek a száma, nem munkavédelmi, hanem munkaügyi ellenőrzések 
száma úgy alakult, ahogy a korábbi évekhez képest. Tehát itt – azt gondolom, hogy – 
eligazítóbb jellegű statisztikára lenne szükség. Az sokat segítene a társadalomnak. Egyrészt 
így volt ez a megelőző években is, állandóan frusztrálja a hozzá nem értőket az, amikor a 
munkaügyi ellenőrzés elszámol egy évben, és azt mondja, hogy a vizsgált vállalkozások 60-
90 százalékánál talál szabálytalanságokat. Azt hiszem, hogy a valósághoz valamivel 
alkalmasabb elszámolást, statisztikát kellene csinálni. Olyat, amelyik a szabadságos papírban 
az elírt dátumot vagy a betűhibával írt dolgot nem veszi ugyanazok elszámolás alá, mint 
hogyha valaki azért szabályos, mert semmilyen papír nincsen, így aztán nem lehet rajtakapni a 
szabálytalanságon. Olyannyira fekete, hogy mint cég sem létezik. És ez feltehetőleg csak egy 
probléma, míg a szabadságos papír kitöltésében egy háromezer fős vállalatnál legalább 
négyezer hibát lehet találni adott esetben. Tehát itt én azt szeretném javasolni, hogy kapjon 
arra biztatást a bizottságtól a felügyelőség, hogy legyen egy korrektebb.  

Megjegyzem, hogy most kifejezetten kormánypártinak is tűnik ez a javaslat, mert ezt 
akkor természetesen egy javuló, egy relatíve valóságosabb statisztikát is fog bemutatni. 

A másik egy tartalmi megjegyzés. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint, illetve 
nemzetközi tapasztalatok szerint a munkaadók társadalmi felelőssége több szempontból is 
napirendre vehető. Azaz, hogy az a társadalmi felelősség, amit az országért, a közösségért 
viselnek, ez valamilyen, a munkaadók egészére vonatkozó vállalások formájában korrekt és 
fejlődő országokban a közönség számára is ismertté vált. Most én tudom, hogy a megelőző 
években, a megelőző két-három évben folytak munkálatok arra nézve az Országos 
Érdekegyeztető Tanácson belül, hogy a munkaadók hogyan is tudnának hasonló vállalásokat 
tenni. Volt egy félreértés, és mi nem bizonyultunk sikeresnek a félreértés tisztázásában. A 
félreértés arról szólt, hogy a munkaadók társadalmi felelősségvállalása kormányzati 
kezdeményezésekkel jár, tehát hogy ki kell fizetni annak az árát a kormányzatnak, ez, azt 
hiszem, egy jelentős félreértés. Azért hozom ezt szóba, mert Demján úr vetette fel annak 
idején a VOSZ részéről ezt a szempontot, és ezzel tulajdonképpen dugájába is dőlt a 
munkaadók társadalmi szerepvállalásának a vizsgálata és lehetősége.  

Én erre vonatkozóan jelentős terepet látnék a munkaügyi ellenőrzést illetően, hiszen a 
korrekten dolgozó munkaadó, befektető, vállalkozó versenyét nagyon rontja, hogyha a másik 
abból szerez versenyelőnyt, hogy nem adózik, hogy szabálytalanul foglalkoztat, hogy 
tulajdonképpen a versenyelőny lényege nem a hatékonyságból vagy kreativitásból, hanem a 
csalásból származik. Nagyon helyénvalónak tartanék minden olyan kezdeményezést, amit a 
munkaügyi felügyelet tesz, akár a szociális partnerekkel is, ami kifejezetten erre irányulna, és 
megint csak egy olyan dologról van szó, amit a Foglalkoztatási bizottság a maga részéről 
pártolhatna mint kezdeményezést. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kormányoldalon nem látok kezet, ellenzéki oldalon már 

csak én akarok két megfogalmazást és kérdést feltenni.  
Az állításom az, hogy a munkaadók, a gazdálkodó szervezetek messze döntő többsége 

korrekt és tisztességes Magyarországon. A statisztikák nyilván más képet mutatnak, nem 
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fogom elismételni azt, amit Kiss Péter elmondott, hiszen a statisztikák azon alapulnak, vagy 
arra fókuszálnak, ahol vélhetően és feltehetően problémát találhatnak. Ez nagyjából helyes is, 
ez az út, csak és akkor tudatosítani kell, hogy nem a munkaadók 60 százaléka, az, aki 
gyakorlatilag szabálytalanul foglalkoztat, vagy bármi mást tesz, hanem a vizsgált kör 60 
százaléka, ami nem egyenértékű a munkaadói kör 60 százalékával.  

A másik megállapításom igazából az, hogy amikor a feketefoglalkoztatásról 
beszélünk, és bármilyen színezetű kormányokról van szó, mindig fontosnak tartjuk ezt, akkor 
megint különféle megközelítéseket lehet tenni.  

Emlékszem 2007-re, amikor csúcsa volt a feltárt feketefoglalkoztatásnak, több mint 72 
ezer fő volt érintett ebben a történetben. Majd 2010-re meg eljutottunk odáig, hogy 30 ezer alá 
esett. Hát ez attól függ, honnan akarom nézni, kétféleképpen is meg tudom közelíteni. Az 
egyik megközelítési forma az, hogy lám-lám 2007 és 2010 között a feketefoglalkoztatások 
száma radikálisan csökkent Magyarországon, a másik megközelítés meg lehet az, hogy a 
feketefoglalkoztatás tekintetében a hatóságok nem végeznek olyan hatékony munkát, mint 
amilyet végeztek mondjuk, az azt megelőző években. Tehát a megközelítéseket nyilván meg 
lehet különféleképpen tenni, de a legfontosabb szerintem az, hogy arra kell törekedni, hogy az 
adott aktuális helyzethez illesztetten a feketefoglalkoztatás feltárásában minél nagyobb arány 
köszönjön vissza. Persze ezt igazolni nagyon nehéz, hogy ez tényleg ilyeténképpen is történik. 

Hozzáteszem, tapasztalati visszajelzések sokasága támasztja alá azt, hogy az 
egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos törvényi módosítások ennek a helyzetnek a 
kialakulását, a feketefoglalkoztatás mikéntjét nem segítik, hanem rontják.  

Egyetlen egy kérdésem van igazából a megállapításokon túl. Amellett, hogy én hosszú 
ideje, azt hiszem, elég jól látom, és ismerem az országos munkaügyi és munkavédelmi 
hatóságnak, főfelügyelőségnek a munkáját, és nekem személy szerint pozitív tapasztalásaim 
vannak, ezzel együtt azt szeretném látni tisztán és világosan, hogy azok az elejtett gondolatok 
valójában milyen jövőképet festenek a hatóság számára. Egyszerűen azért, mert azt 
gondolom, hogy minden észérvek nélküli átalakítási folyamat nem lehet eredményre vezető. 
Magyarul azt a gondolkodást szeretném képviselőtársaimban is erősíteni, hogy mindazt, ami 
hasznos és jó és szükségszerű és a munka világában, akár a munkaügyi, akár a munkavédelmi 
típusú kérdések tekintetében erősítheti a folyamatokat, annak ne hagyjuk a szétzilálását.  

Magyarul addig és ameddig tisztán és világosan nem látszanak azok a folyamatok, 
hogy hogyan lehet adott esetben másként, de kellő megalapozottsággal teret adni annak, hogy 
jól működjenek a rendszerek, addig mondjuk egy költségvetésen belüli lenullázással ne 
lehessen helyt adni annak, hogy egy olyan hatóság, ami évtizedeken keresztül bebizonyította 
létét, szükségszerűségét, az csak úgy megszűnjék. Kérdezem, mert helyettes államtitkár úr is 
itt van a körünkben, hogy hogyan látja ezt a kérdést. Nyilván nem elnök úrnak teszem fel ezt a 
kérdést, nem az a dolga, hogy erről nyilatkozzon, neki az a dolga, hogy a hivatalt, a hatóságot 
vezesse. Köszönöm szépen. Visszaadom a szót önöknek, az előterjesztőknek. Elnök úr, amit 
gondol, és ami az ön felelősségi körébe tartozik, azokra válaszoljon. Helyettes államtitkár úr 
pedig, ahogy gondolja, azokat a kérdéseket érintse. Parancsoljon!  

Dr. Kardkovács Kolos reagálása 

DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen. A szakmai kérdéseket meghagyom az elnök úrnak, mert sokkal 
képzettebb, és jobban tud erre válaszolni. Ami a szervezeti kérdéseket illeti, az elnök úrral 
teljesen egyetértünk abban, hogy ésszerű keretek mentén lehet és kell csak bármilyen 
szervezetrendszert átalakítani. Itt jelenleg felülvizsgálat alatt van a foglalkoztatáspolitikai 
háttérintézmények egésze, és ennek keretében vizsgáljuk azokat a lehetőségeket, hogy hogyan 
lehet még hatékonyabbá és egyszerűbbé tenni, átláthatóbbá tenni ezt az intézményrendszert. 
Mindenkinek megnyugtatására azért szeretném azt elmondani, hogy mind a munkaügyi 
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ellenőrzési feladatokat, mind a munkavédelmet, mind a munkaegészségügyet fontos és 
védendő értéknek tartjuk. Tehát ennek megfelelően ezeknek a hatósági ellenőrzését is 
biztosítani fogjuk. Tehát mindenfajta szervezeti átalakítás csak a mentén történhet meg, hogy 
ezek a szempontok ne sérüljenek. Ez nem jelenti azt, hogy változatlan szervezeti keretben fog 
maradni az OMMF, de azt biztosan mondhatom, hogy egy egyszerűbb, átláthatóbb és 
hatékonyabb szervezetrendszer tud létrejönni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nyilván mindezt az élet vagy igazolni vagy cáfolni fogja. 

Köszönöm szépen. Elnök úr!  

Dr. Bakos József reagálása 

DR. BAKOS JÓZSEF az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség 
elnöke: Köszönöm szépen. Megpróbálok sorban menni a kérdéseken. A feketegazdaság 
aránya. Bizonyos statisztikák szerint évekre visszamenőleg azt mutatják, hogy 4-500 ezer 
fekete-munkavállaló dolgozhat ebben az országban, amelynek több válfaja valósul meg, több 
mindent bele lehet érteni: munkaszerződés nélkül, bejelentés nélkül, külföldiek engedély 
nélkül, egyesek a részmunkaidővel bejelentetten, de a teljes vagy még nagyobb munkaidőben 
foglalkoztatott munkavállalókat is ideértik.  

A hatósági nyilvántartásról való igaz, hogy öt évre tiltották el közbeszerzésektől és két 
év állami támogatásoktól korábban a bizonyos szabálytalanságot elkövető munkaadókat. Ez a 
hatósági nyilvántartás 2005. augusztus 4-e óta működik, több változáson esett át az elmúlt 
években. A legdrasztikusabb a 2010. április 12-i törvénymódosítás okán állt be, ami azt 
rendelte el, hogy amennyiben bejelentés nélkül foglalkoztatnak valakit, nyilvánvalóan ezért 
egy anyagi szankció jár, adott esetben akkor kötelező volt a munkaügyi bírság kiszabása az 
OMMF életében. A honlapunkra akkor tehettük ki mint kizáró tényezőt, figyelemmel a 
pályázati elbírálásokra, amennyiben kétséget kizáróan tudtuk bizonyítani, hogy a járulék 
fizetése is elmaradt. Ennek a járulékbefizetésnek a teljesítését vagy elmaradását a mi 
adatbázisunkban sehol nem találtuk meg, ezt nyilván az adóhivatal tudta ellenőrizni. Belföldi 
jogsegélyek tömkelegével árasztottuk el őket. Végül is kiderült, hogy kétséget kizáróan nem 
tudnak nekünk választ adni, így döntött az akkori vezetés úgy, hogy ebben a körben 2009. 
július 1-jéig visszamenőleg kitöröltek a hatósági nyilvántartásból mindenkit. Ennek a 
jogszabály-változásnak a másik vonulata az volt, hogy az alkalmi foglalkoztatás akkor még az 
alkalmi munkavállalói könyvekkel valósult meg, abban az esetben, hogyha több válfaja volt 
ennek is és szakmailag minősítettük, hogy mi minősül feketének, mi pedig enyhébb 
elbírálásúnak, amennyiben a közteherjegy be volt ragasztva, más hiányosság volt, például 
nem írták be az adott napot, az ugye feketefoglalkoztatás volt a mi szemünkben, én ma is azt 
mondom, hogy az úgy volt helyesen megítélve, az anyagi szankciót megkapta a munkaadó, 
azonban szintén nem tettük ki a honlapunkra. Így ezeket a köröket is törölnünk kellett, mert 
nem tudtuk megállapítani, hogy ezelőtt fél évvel, egy évvel az a munkaadó, akit ellenőriztünk, 
a bélyeget beragasztotta vagy nem ragasztotta be, a tételes jegyzőkönyvek átvizsgálásából 
nem minden esetben derült ez ki.  

A legutolsó változás a hatósági nyilvántartásunknál most augusztus 30-án, illetve 31-
én valósult meg, ami egy adattisztítási folyamatot indított el. Gyakorlatilag mindenkit 
letöröltünk a hatósági nyilvántartásunkból, aki munkaügyi szabálytalanság elkövetése miatt 
került ki, a munkavédelem nem került bele ebbe a körbe, tehát szeptember 1-jétől lényegében 
a munkaügyben mindenki tiszta lappal indult. Valóban jogos a felvetés, hogy 2009. július 1-
jével töröltünk mindenkit visszamenőleges hatállyal, azonban, akik korábban bekerültek és öt 
évre voltak kizárva, nem törlődtek. Ez most helyreállt. Ez az egyensúly helyreállt.  

Viták vannak arról, hogy az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályok 
hatályba lépése csökkentette a feketemunkát vagy nem, én gyakorló felügyelőként korábban a 
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munkaügyi felügyelőség igazgatójaként számtalan vállalkozóval, munkaadóval találkoztam, 
voltak konfliktusaink is. A tavalyi évben több előadást felvállaltam a nyílt napok keretében, 
főleg a mezőgazdaságban ténykedő gazdálkodók esetében, az őstermelőknél, hogy 
elmondjam, hogy hogyan alakul ez a jogszabály, közösen tanuljuk, és próbáljuk meg 
alkalmazni anélkül, hogy rossz szájízzel távozna bármelyik fél az ellenőrzésről. Azt el tudom 
mondani, hogy Észak-Magyarországon, ahol történelmi borvidékek vannak, nem egy, nem 
kettő, 2006-2007-ben óriási ellenállás volt a mezőgazdaságban dolgozók részéről, amikor a 
felügyelőink kimentek ellenőrizni. Elismerem, hogy voltak túlkapásaink is adott esetben, de 
én mindig azt szoktam mondani, hogy nem a Satya bácsit kell ellenőrizni, aki két fővel meg a 
feleségével kiment hetvenvalahány évesen egy idős Trabanttal a szőlőjét művelni, hanem a 
felügyelőnek legyen annyi belátása, hogy odamegy, ahol nagyobb kirívó szabálytalanságokat 
talál. Ha egy lerobbant Ikarus a fasor végén el van rejtve, azt kell elsősorban megnézni, és 
nem a trabantos nénit meg bácsit inzultálni. Utána már jöhetett hozzám a felügyelő, hogy 
igazgató úr, segítsünk rajta valamit. Nem lehetett, a kezünk meg van kötve, jogszabályok 
mentén kellett eljárnunk.  

Az én személyes tapasztalatom, ha megengedik ezt megosztani önökkel, az 
előadásokon volt, hogy 100-120 fő mezőgazdasági termelő ült velem szemben, bátran merem 
mondani, hogy ott jobban izzadtam, mint most önök előtt. Elsősorban személyes ismerőseim 
voltak, akiket ellenőriztem, vagy reklamáltak, vagy fellebbeztek, és csodálatos módon 
megértették ennek a jogszabályváltozásnak a lényegét. Azok, akik annak idején azt mondták, 
hogy a felügyelőt ki kellene kötözni a szőlőkaróhoz, és csak vizet adtak volna neki, másként 
nem bántották volna, azt mondták végül, hogy igen, mindenkinek fizetni kell valamit az állam 
kasszájába, nekünk is valami engedményeket kell tennünk, és ennek a hatása még ma is 
érződik, én úgy tudom. Tehát én nyugodt szívvel el merek menni most is ahhoz a 
pincészethez, akinek bírságot írtam alá, bort venni, ez megtörtént a hétvégén is. Béke van 
közöttünk, tehát feloldódtak ezek a feszültségek.  

Véleményem szerint valamit segített azért a feketefoglalkoztatáson az egyszerűsített 
foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályok elfogadása, de való igaz, hogy vannak visszaélések 
is vele kapcsolatban.  

A jövőképet a helyettes államtitkár úr megválaszolta.  
Kiemelt területek 2012-ben. Az Állami Számvevőszék vizsgálta a négyéves 

tevékenységünket. Nagyon sok jó megállapítása van, és a sajtóban megjelentekkel ellentétben 
a mögöttes okokat, indokokat is felhozta, amelyek valósak. Az észrevételeinket beépítette a 
jelentésébe.  

Az elmúlt évek során kiemelt területként ellenőriztük az építőipart, az őrző-védő 
tevékenységeket, a kereskedelmet, a vendéglátást, valamint a mezőgazdaságot. Ezek voltak 
meghatározva a területi felügyelőségek célkitűzéseiben, a felügyelők egyéni célkitűzéseiben. 
Az Állami Számvevőszék azt kifogásolta, hogy ezeken kívül is van élet, vannak más 
szektorok, ágazatok és munkaadók, azokat vajon miért nem néztük. Nagyon egyszerű a 
magyarázat: kapacitásunk ennyire volt. Tehát szívesen megnézünk mást is, akkor viszont az 
lehet mondani, az építőiparban haltak meg a legtöbben, azt miért nem nézzük ilyen elánnal. 

Nagyon tetszik az a felvetés, hogy a statisztika. Mindig azt mondtuk, tehát én 
igyekeztem pontosan fogalmazni, írásban különösen jobban megy, mert lektorálnak, hogy az 
ellenőrzésben a munkaadók 60-50 és a többi százalékánál találtunk jogsértést. Tehát nem a 
munkaadók. Mi is azt mondjuk és régóta azt mondja az OMMF vezetése, meg a felügyelők is, 
hogy ne élvezzen versenyelőnyt az, aki felrúgja a szabályokat, aki nem tartja be, aki nem 
fizeti a járulékokat, nem jelenti be a munkaadóit. Csak egy személyes példa, talán már 
elmondtam hasonló körben, amikor ellenőriztem, és azt mondta nekem az apróbb, kisebb 
szabálytalanságot elkövető munkaadó, hogy „nézze, elismerem, de nem hozzám kellett volna 
jönni, bezzeg három községgel odébb, az akkor még engedélyköteles román munkavállalók 
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feketén dolgoznak, bejelentés nélkül. 18 forinttal adja olcsóbban a kenyeret.” És teljesen igaza 
volt. Tehát oda kell mennünk, ahol a legdurvább szabálytalanságok vannak, illetve amit a 
miniszter az irányelvében elsődlegesen meghatároz. 

A statisztikáink árnyaltabbak ennél. Tehát nemcsak azt mondjuk, hogy 60 százalék, 50 
százalék, és munkaügyi bírságot szabtunk ki. Tehát az elmúlt években egyre inkább 
elmozdultunk a figyelemfelhívások irányába. Ez különösen 2008-tól figyelhető meg. Sajnos 
igaz, hogy a médiának hírérték kell. Ha Miskolcon összedől egy állványzat, és lepotyog róla 
öt munkavállaló, bejelentkezik a kereskedelmi csatorna hozzám, megkérdezi, hogy mi történt, 
mondtam, kórházban van, holnap kiengedik. Köszönöm, nem érdekel, nem jövök, ennek 
nincs hírértéke. Mondtam, én meg örülök neki, erről akkor nem kell most nyilatkoznom. 
Tehát a sajtó nyilván a legdurvább, legdrasztikusabb számokat fogja kihozni. Őt nem nagyon 
érdekelte az – az én tapasztalatom szerint -, hogy az ellenőrzések nagy számában való igaz, a 
jogszabály előírta, ha az előtérben ülő kolléganők közül csak egy nem írta be az aznapi 
munkakezdését a jelenléti ívbe, arra a felügyelő, ha nem akar a vádlottak padjára kerülni vagy 
meghurcolás tárgya lenni, bírságot kellett javasolni. Az igazgató meg nem tehet mást, 
kiszabott szerény összegű, munkaügyi bírságot. A legkisebbet, amit lehetett, az meg 30 ezer 
forint volt.  

Ezek a jogszabályok most már megváltoztak. Tehát való igaz, hogy publikálnunk kell 
az eredményeinket. Elfogadom, és megköszönöm azt az észrevételt, hogy árnyaltabban kell 
publikálnunk, és a tájékoztatásnak azért van egyfajta visszatartó ereje is.  

A megközelítés. Valóban kétféleképpen lehet megközelíteni. Rosszul dolgoztunk, 
vagy javult a foglalkoztatáspolitikai helyzet? Nekem a második jobban tetszik, hogyha 
hallom. Nem tudom, hogy hagytam-e ki valamit. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szerintem minden kérdést érintett. Tájékoztatóról van 

szó, tehát nem kell, hogy itt szavazzunk. De Kaufer Virág jelezte, hogy neki van még 
mondandója, vagy nem minden kérdést érintett az elnök úr. Parancsoljon! 

 
KAUFER VIRÁG (LMP): Elnézést kérek. Köszönöm. Nem akarok kukacoskodni, de 

van egy fontos kérdés, amire, úgy érzem, rövid válasszal lehet válaszolni, és elég fontos 
lenne, ez pedig az állampolgári bejelentésekre vonatkozó időtartam és reakciókészség, ami 
engem még mindig érdekelne. 

 
ELNÖK: Igaza van Kaufer Virágnak. Ezt nem érintett elnök úr. Parancsoljon!  
 
DR. BAKOS JÓZSEF az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség 

elnöke: Köszönöm szépen. Tökéletesen igaza van. Az a 8500-9000 bejelentés, ami 
állampolgároktól érkezik, mert vannak más válfajok, például ügyészségi megkeresések vagy 
belföldi jogsegélyek, ezek zöme munkaügyi természetű. Tehát a munkavédelem mondjuk 
1600-2000, a többi munkaügyi természetű. Az eljárási törvények, a Met., illetve a Ket. 
szigorú határidőket szab a felügyelőknek. A gyakorlatunk az volt a korábbi években is, hogy 
amennyiben egy ilyen panaszbejelentés érkezik, nyilvánvalóan megvizsgáltuk, hogy alapos-e. 
Vannak olyan bejelentők, akik ugyanazt leírják, 6-szor, 8-szor, 10-szer, most is találkozom 
ilyenekkel. Azzal egy idő után már nincs energiánk foglalkozni, többször kivizsgáltuk. Ha 
alaposnak tűnik a bejelentés, minden esetben kivizsgáljuk. Az én praxisomban az volt a divat, 
és most is ezt szeretném a kollégáimtól elvárni, hogy egy héten belül menjenek ki, tartsanak 
helyszíni ellenőrzést, hogyha szükséges. Ha megvan az elérhetősége a panaszbejelentőnek, 
akkor vegyék fel vele kapcsolatot akár még másnap, telefonon, e-mailen, és kérjenek 
kiegészítő információkat. Egy panaszosnak a panaszbejelentése bizonyítékként akkor 
fogadható el, ha azt jegyzőkönyvbe foglaljuk. Ahhoz viszont kell tudnunk az elérhetőségét, 
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nevét, címét. Ez nem minden esetben van meg. Nagyon sok esetben név nélkül vállalják, 
mások helyett, illetve saját maga érdekében próbál eljárni. De tart a retorziótól, hogy 
valamiféle bántódása esik. Erre egyébként a Ket. is tartalmazza a védett tanú intézményét, 
amivel elég gyakran is éltünk az utóbbi időben.  

Tehát, amilyen gyorsan lehet, elmegyünk, kivizsgáljuk, és ez egy picit cáfolata annak 
az ÁSZ-jelentésnek, hogy a felügyelők 85-90 százalékban jelölik ki, hogy hová menjenek 
ellenőrizni. Nem 85-90 százalék, ha csak azt nézem, hogy van 8-9 ezer bejelentésem, akkor 
már nem a felügyelő mondta meg, hogy hová menjen ellenőrizni, hanem maga a kérelmező, a 
panaszos mondta meg, egyébként meg a felügyelő jogköre, hogy ellenőrizzen, kimenjen, tehát 
nem a felügyelőségé. Ez egy picit eltér az adóhatóságtól, tehát ilyen értelemben is meg lehet 
vizsgálni ezt a kérdést. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzáteszem egy gondolattal azt, hogy persze minden 

állampolgári bejelentés másik oldalról is megközelíthető, mert esetek sokasága támasztja alá, 
hogy adott esetben megalapozatlan bejelentések, adott esetben névvel ellátott megalapozatlan 
bejelentések többször megismétlődve jelennek meg adott vállalkozások ellen, és annak nincs 
foganatja. Tehát az olyan típusú bejelentésekkel szemben, amelyek nem állják meg a helyüket 
harmadszor, negyedszer és ötödször, azok esetében mondjuk az eljárási költségeket és sok 
minden egyéb mást soha sehol nem számítolnak fel senkinek, holott produktív ellenőrzést 
lehetett volna végezni ezekkel az ügyekkel szemben, tehát nyilván nem annyira egyszerű az 
élet, hogy vannak állampolgári bejelentések, és az ellenőrzéseket meg kell tenni. Ennek van 
fonákja is, és még a fonáknak is van fonákja, szóval nyilván nem könnyű az önök feladata. 
Tehát ezért is becsülöm mindazt, amit tesznek, mert mondom még egyszer, személyes 
tapasztalataim azt támasztják alá, hogy korrekt, tisztességes keretek között végzik a 
munkatevékenységüket nyilván a munka világát érintő pozitív folyamatok változtatása 
érdekében.  

Azt javaslom tehát a bizottságnak is, hogy az írásbeli tájékoztatókat és a szóbeli 
kiegészítéseket is ekképpen fogva, arra bíztassuk a hatóság vezetőjét, elnökét, hogy a 
későbbiekben is, bármilyen struktúrában, bármilyen szerkezetben is végzik a 
munkatevékenységüket, a tartalmiság hasonló legyen, mint a korábbi időszakban a 
munkavállalók és a tisztességes munkaadók érdekét szem előtt tartva. Köszönöm szépen.  

Ezzel a napirendi pontot lezárom. Elnök úr, helyettes államtitkár úr, köszönöm szépen 
a bizottsági ülésen való részvételüket. 

Egyebek 

Egy percen belül befejezzük az egyebek napirendi pontját. Csak azért mondom, hogy 
mindenkit kellő nyugalomra kérjek. Szép napot, viszontlátásra közben a távozóknak. Egyebek 
között szeretném jelezni, hogy hétfőn várhatóan hasonlóan ilyen típusú bizottsági ülésre 
kerítünk még sort, mivel a sarkalatos törvények sokaságát még mindig várjuk, szeptember óta, 
október közepén még, úgy látom, nem tudunk sarkalatos törvényekről tárgyalni, ami a 
bizottságot érintené. 
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A másik közlendőm, hogy Ökotárs Alapítványnak az éves jelentése elektronikus 

formában utolérhető, akit érdekel, az szakértő asszonyon keresztül elérheti. Kérdezem, 
bárkinek van-e bejelenti valója? (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. Akkor a mai bizottsági 
ülésünket zárom, és valószínűleg a jövő hétfőn 9.30 órakor találkozunk.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 14  perc)  

  

Gúr Nándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


